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Edisi HUT Emas - Agustus 2008
Assalamu’alaikum!
Edisi ini apa lagi kalau bukan cerita Syukuran HUT Emas Limpul Ikahar’76. Judulnya saja sudah Edisi
HUT Emas. Setelah begitu banyak berita yang sudah ditulis, diedit, dan dipersiapkan untuk edisi setelah Maret,
begitu muncul cerita seputar HUT Emas, terpaksa satu demi satu berita tadi diturunkan atau disingkat. Sebab,
belum disisipkan foto saja, liputan HUT Emas sudah hampir sepanjang 8 halaman, jumlah maksimum halaman
Ikahar76News. Batas maksimum ini ditetapkan supaya tidak membosankan dan terpenting adalah supaya tidak
makan ongkos yang terlalu besar untuk produksi dan distribusinya.
Melengkapi atribut Limpul, menjelang akhir tahun ini, tepatnya Sabtu, 11 Oktober 2008, giliran Thila
akan menikahkan putri sulungnya di Mdn. Kita doakan supaya lancar dan semoga yang dari luar Mdn pun bisa
hadir.
Hari Raya makan ketupat / Ketupat dimakan sembari ngumpul / Hari ini kuucapkan Selamat / Selamat
Ultah yang ke Limpul!
Wassalam,Wahyoe Prawoto (WP) - Redaksi

Syukuran HUT Emas
Limpul
"Ulang Taon Rame-Rame ke-50 Thn, Big Fifty/
Golder Years, Ikahar'76 Medan, Cisarua 26-27 Juli
2008", begitu bunyi spanduk yang menyongsong di
gerbang Hotel Hijau Pratama, Cisarua, Bogor.
Spanduk hijau bertulisan kuning itu gagah terentang di
hari Sabtu pagi, 26 Juli 2008 sekitar pkl
10.20 WIB. Dan sesudah konvoi 11 mobil
rombongan melewati gerbang itu,
dimulailah peristiwa yang payah kali
dilukiskan dengan kata2, apalagi hanya
dengan beberapa halaman Ikahar76News
ini.
Ikahar'76 memilih penginapan
berwarna hijau berlantai 2 di daerah sejuk
Cisarua untuk mewujudkan niat
mengadakan Syukuran HUT Emas,
ulang tahun ke-50 (limpul) bersama. Meski pagi itu
belum lengkap semua hadir, tercatat 50 orang hadir pada
puncak acara malam harinya: 31 dari Jkt, 13 Mdn, 1 B.
Aceh, 1 Padang, 1 Gianyar Bali, 2 Bogor, dan 1 dari
Bandung. Besoknya malah nambah 1 lagi dari Jkt
(Vely). Acara yang digelar 2 hari s/d Minggu itu
merupakan acara puncak, sedangkan rangkaian
kegiatannya sendiri mulai sejak kedatangan tamu2 dari
Mdn hari Jumat sore, 25 Juli sampai saat kembali ke
Mdn hari Rabu, 30 Juli 2008, bertepatan dengan HUT
ke-50 drg. Ruliana, salah satu tamu dari Mdn.
Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT,
Tuhan YME, karena dengan karunianya jua rangkaian

acara HUT Emas Ikahar'76 bisa berlangsung dengan
lancar. Tidak sempurna pasti, karena kita memang
manusia, tapi mudah2an memuaskan semua peserta
yang ikut langsung maupun yang ikut dari jauh. Meski
tidak hadir, hati kalian bersama kami...

Parkiran Citos Jaksel
Tempat parkir lobi belakang Cilandak Town
Square (Citos) di bilangan Jakarta
Selatan menjadi saksi pertama hebohnya
acara HUT Emas. Lokasi itu dijadikan
titik pemberangkatan 11 mobil yang
dikoordinir Asdar sebagai Penjab
Transportasi TimLim, tim kecil
pelaksana acara. Meski sudah diadakan
pertemuan pengajian 2-bulanan sejak
Sept 2005, tetap saja ada beberapa
kawan yang belum pernah jumpa sama
sekali satu sama lain. Jadilah teriakan
dan pelukan erat menghangatkan Sabtu
pagi yang cerah itu. Bagaimana Una dan Pipit yang

Perangko

Kepada yth.
Bapak/Ibu Anggota Ikahar’76
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Bekoyok pun dimulai

Peluk erat Una & Pipit

semula sudah bersalaman sambil senyum biasa berlagak
kenal, tapi begitu ditanyakan ke masing2 apakah masih
ingat dia itu siapa, ternyata mereka nggak ingat. Dan
begitu yang lainnya bantu mengingatkan, bukan
salaman lagi, melainkan peluk erat bak tak terlepaskan
yang terjadi! Dramatis dan mengharukan. Begitu pula
siapa sangka bisa jumpa Dian Sefti Endah, kawan SD
yang cuma sekitar 3 tahun di Harapan. Artinya sejak
1971 sebagian besar tidak jumpa Dian, yang muncul
diantar anak perempuannya dan segera melepas rindu
dengan semua yang sudah hadir di sana. Pkl 08.15
konvoi kendaraan mulai merambat pelan meninggalkan
Citos, menyusuri tol Simatupang menyambung ke
Jagorawi menuju Cisarua. Ingin cepat sampai karena
Bu Doktor Lisdar yang langsung dari Bogor pun sudah
sejak pagi tiba di penginapan.

Bawa sana bawa sini
Setibanya di penginapan, langsung disambut oleh
handycamnya Lisdar, sambil teriak2 dari lantai atas
meminta kawan2 yang baru turun dari mobil untuk
melambaikan tangan ke atas. Sebagian langsung
membongkar tas dan bawaan dari mobil sebagian lagi
menunda dulu sampai ketahuan kamarnya yang mana.
Maklum lokasi kamar terpencar antara yang rumah
induk, Bima, di depan dan Arjuna serta Nakula di
belakang. Dan sesuai aturan main yang diberikan
TimLim, kamar untuk ibu2 diprioritaskan, sedangkan
bapak2nya baru malam ada kamar setelah menyulap
ruang rapat menjadi bangsal ruang tidur. Alamak...
Setelah dapat info kamarnya di Bima, koper2 Ruli,
Pipit, dan Evi Tapi dari mobil Wahyoe yang parkirnya
dekat Arjuna dibongkar dan diangkut ke lantai atas
Bima. Semua dengan keyakinan penuh karena si Jim
sebagai Penjab Akomodasi yang membagi kamar
bahkan mau menjadi porter angkut koper dari mobil ke
kamar tsb.
Eh, baru istirahat sebentar sesudah angkat koper,
rupanya salah kamar, seharusnya kamar yang belakang.
Alhasil diangkut lagilah barang2 ke belakang. Jarak
Bima ke Arjuna untuk usia limpul, sambil bawa tas dan
koper pula, tentu lumayan membuat ngos2an...

Begitu sampai, arsip foto2 kegiatan Ikahar'76
dikeluarkan, baik foto2 Pengajian, foto jadul (jaman
dulu), maupun foto kumpul2 lainnya di Jakarta, Medan,
Banda Aceh, dan Bogor. Daftar Ulang Tahun 100
aggota Ikahar'76 yang terdaftar ditempel di dinding.
Begitu juga Susunan Acara. Peserta sebagian
merubung dan mengomentari apa yang dilihat di foto
dan di daftar ulang tahun. Gitar, kartu remi, dan domino
pun dikeluarkan dan sebagian pencinta 'judi' langsung
buka meja di pojok ruangan spt Wang, Putu, Rudi,
Jim, dan Asdar. Sebagian lagi bergitar sambil
bernyanyi, Lisdar sibuk nge-shoot, Edris dan Nia sibuk
mengumpulkan kado berbungkus koran sambil
mengedarkan Absensi. Siang itu tercatat 35 orang sudah
berada di lokasi, sementara Linda masih menyiapkan
konsumsi di rumahnya dikawani oleh Erna Hayat,
Marhayani, dan Thila.
Hingar bingar suasana sudah nggak bisa
diceritakan lagi. Obrolan yang belum selesai di parkiran
Citos dilanjutkan di sini. Meja2 bundar tempat makan
di penginapan tidak ada yang kosong, semua berisi
kelompok yang bekoyok bersama. Tiap ada
pengumuman TimLim harus pake megaphone, itu alat
pengeras suara yang biasa dipakai pendemo di depan
Istana Presiden. Haru, senang, syukur, campur aduk jadi
satu perasaan yang memang sulit diungkapkan dengan
kata2.

Ayo saling kenal
Meski sama2 mengaku Ikahar'76, ada beberapa
kawan yang tidak saling kenal. Kenapa? Karena di
Harapannya cuma SD, cuma SMP, atau cuma SMA.
Misalnya Evie Sofida dan Elina yang cuma SMP, or-

Rizali nggak kenal Dian, Lusi, Rina, dan Tatik?

ang ni nggak kenal dengan yang namanya Surya dan
Marhayani yang cuma SMA di Harapannya. Yang bisa
menjadi penghubung orang tu semua adalah kawan2
yang mulai SD sampai SMA bersekolah di Harapan,
misalnya Linda Anggraini dan Edris.
Karena itu, dibuatlah acara “Ayo saling kenal”
yang dilaksanakan di pinggir kolam pancing. Peserta
menyebar di seputar kolam. Masih dengan kelompok
yang anggotanya paling mereka kenal tentunya. Hari
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sudah mulai mendung siang itu, tapi suasana riuh-rendah
sudah tak terceritakan lagi. Tiap orang harus mengambil
gulungan kertas yang berisi nama orang lain dari gelas
undian, tidak boleh dibuka sebelum instruksi dari Edris,
sang Penjab Acara. Begitu instruksi 'buka' diberikan,
masing2 berhamburan mencari siapa orang yang
namanya tertulis di kertas kecil tsb. Saling-silang
meninggalkan kelompoknya terjadi di sepanjang pinggir
kolam.
Waktu yang diberikan terbatas, dan saat instruksi
'stop' diberikan, alhamdulillah, ternyata semua sudah
mendapatkan orang yang dicari, dan semuanya betul.
Mudah2an bukan karena kebetulan kertas gulung yang
tercabut berisi nama yang memang satu SD, satu SMP,
atau satu SMA he...he..he... Pokoknya ramelah.

Juri pun sudah Limpul
Akhirnya rintik hujan turun dan makin menderas.
Acara dipindahkan ke dalam ruangan dan dilanjutkan
dengan perlombaan berhadiah yang tidak kalah seru
dan konyol. Salah satu perlombaan adalah “Lomba
bisik2” yaitu membisikkan kalimat yang diberikan Juri.
Peserta dibagi jadi 4 regu, masing2 terdiri dari 9 anggota
dan diminta berbaris ke belakang dengan Ketua Regu
di depan.
Lomba ini paling rusuh, Juri yang tanpa persiapan
diberikan ke WP harus menulis soal yang lumayan
panjang kalimatnya. Peserta yang nggak sabar langsung
mendekati meja Juri dan mencoba mengeten apa yang
ditulisnya. Setelah terpaksa berpindah meja 2 kali dan
dihalau Edris dengan megaphone-nya, barulah peserta
bisa ditenangkan.
Juri membagikan kertas soal ke masing2 Ketua
Regu. Apa kejadian? Bukannya Ketua Regu mulai
membisikkan kalimat ke orang di belakangnya, malahan
kertas soal itu dirubung rame2 dan masing2 anggota
regu mencoba menghapalkannya. Sudah tidak bisa
dikendalikan kayak mengatur anak2 kecil, luar biasa
meriahnya. Akhirnya cara bisik2 dibatalkan dan diganti
dengan memilih 1 orang dari tiap regu yang dianggap
paling hapal kalimat dalam soal tadi.
Setelah masing2 wakil regu mengucapkan kalimat
apa yang diingatnya, Juri memberi nilai, menetapkan
pemenang dan hadiah ke-1, 2, dan 3 pun dibagikan.
Apa lagi kejadian? Juri didemo rame2 oleh salah satu
regu karena dianggap memberi nilai tidak adil dan
regunya dikalahkan. Ada kata “sendiri2” yang sudah
betul kok disalahkan karena menurut Juri kata
seharusnya adalah “masing2”. Kebetulan yang protes
adalah regu Lisdar dan Bu Doktor sendiri yang jadi
wakil regu. Mau nggak mau Juri harus memeriksa
kembali keempat soal yang ditulisnya. Apa lacur?
Rupanya memang Juri yang melakukan kesalahan,
seharusnya soalnya sama semua kok yang satu lain
sendiri. Juri minta perlombaan diulang, tapi regu lain

yang sudah menerima hadiah pun protes kalau
perlombaan diulang. Yah, protes orang yang sudah
limpullah. Dasar Juri pun sudah Limpul, paling tidak
sudah mendekati Limpul, jadinya agak2.... he...he...he...
pokoknya ramelah.
Masih ada perlombaan berhadiah yang
dilaksanakan karena TimLim sudah menyiapkan 5 set
hadiah, termasuk 1 hadiah untuk lomba mancing yang
nilainya... ehm... paling lumayan. Ada lomba menyusun
barisan berdasarkan abjad nama, ada lomba melepaskan
ikatan tali secara berpasangan. Tapi jangan ditanya siapa
saja pemenangnya, karena di setiap perlombaan pasti
ada 'kerusuhan' a.l. dengan mengambil sendiri hadiah
dari meja Penjab Acara. Akibatnya ada hadiah yang
belum dibagikan dan di'door prize'kan malamnya
sebagai tambahan. Umur boleh limpul ya, tapi kelakuan?
He..he..he..
Sayang kali lomba mancing yang harusnya paling seru di pinggir kolam terpaksa urung karena masih
rintik dan waktu menjelang maghrib hujan reda, sudah
tidak ada lagi minat peserta untuk memancing, padahal
TimLim sudah menggelontorkan 10 kg ikan ke dalam
kolamnya. Hadiah mancing pun apa boleh buat di'door
prize'kan malamnya sebagai tambahan.

Malam Syukuran HUT Emas
Sabtu malam 26 Juli 2008 itu menjadi puncak dari
semua puncak acara HUT Emas Ikahar'76, meskipun
ada yang bilang puncak itu tidak harus satu kali. Sampai
menjelang dimulai, tercatat 50 orang mengisi absensi
dengan Rinaldi,
Acum, dan Adit
yang terakhir
sampai setelah
menempuh
kemacetan yang
luar biasa di
jalan
raya
Puncak. Hadir
juga memenuhi
Nia, Erna, Lena, Marina
undangan Farida
(angkt '74) yang masih menjabat Ketua Umum Ikahar,
didampingi oleh kawan seangkatannya Naleni (Ade)
yang juga kakak kandungnya Marina (Baby).
Acara yang mengambil tempat di alam terbuka
itu dimulai dengan 2 lagu dari 2 penyanyi imut2 diiringi
organ tunggal yang mengisi hiburan malam itu. Setelah
itu mulai MC spesial Ikahar'76, Lusi, membuka acara.
TimLim harus mohon maaf sama Lusi karena lupa
memperbesar teks Susunan Acara sehingga dalam
suasana yang taram-temaram dan teks yang mungil, Bu
MC pun harus berjuang keras untuk membacanya.
Sekapur sirih dari TimLim disampaikan oleh WP
dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT karena
hari cerah, yang hadir banyak dan dari berbagai daerah.
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WP juga mengenalkan anggota TimLim yang 9 orang,
yang mengucapkan terima kasih atas sumbangan dana,
dorongan moril dari semua anggota Ikahar'76. Juga
mengucapkan terima kasih atas kedatangan tamu yaitu
kawan2 di luar Ikahar'76 seperti Farida dan Naleni
('74), Hera ('75), serta Mamek
('77). Ketiga yang disebut
terakhir ini datang dari Medan.
Sedangkan salam dari
Medan disampaikan oleh
Marhayani. Bu dosen USU
yang Master Ekonomi ini selain
berterima kasih juga meluruskan
bahwa keinginan untuk mengadakan HUT Emas ini
sudah tercetus sejak Reuni Akbar Februari 2007 yl di
Medan. WP semula menyebutkan bahwa gagasan HUT
Emas muncul saat pengajian di rumah Edris tgl 13 Jan
2008. (Lebih dari setahun rupanya gagasannya ya? Red).
Setelah itu, Apa & Siapa Ikahar'76
dipresentasikan oleh WP yang menjelaskan dari A
sampai Z organisasi tanpa bentuk (OTB) ini. Dimulai
dari pesan John ke WP saat selesai menjadi Ketua
Umum Ikahar periode 1999-2001 untuk tetap menjalin
silaturahmi di angkatan '76, sampai terjadinya acara
HUT Emas (cerita lengkapnya terpisah). Lalu Farida
selaku Ketua Umum Ikahar diminta untuk memberi
kesan & pesan yang menyampaikan ikut senang dengan
adanya kegiatan di angkatan '76 karena kegiatan di
organisasi besarnya sendiri sudah lama tidak
berlangsung karena satu dan lain hal. Ida juga berterima

Puas manortor, undian door prize pertama dicabut
dan Una menjadi orang yang beruntung. Sesudah itu,
beranjak ke mata acara Nonton Bersama video
dokumentasi Lisdar. Apa yang sekian tahun direkam
oleh sang ahli jamur dari IPB ini ditayangkan malam
itu. Cuma sebagian memang tapi sangat memberi
gambaran bagaimana dokumentasi gambar bergerak itu
lebih membangkitkan nostalgia. Rencananya akan
dimasukkan ke dalam 1 DVD yang dapat diperoleh
semua anggota dengan menambah uang kas.
Untuk membagikan hadiah ke semua peserta,
acara berlanjut dengan Kros Kado, tukar-menukar kado
yang telah dibungkus koran, berharga antara Rp 20.000Rp 40.000 dan tidak berisi makanan. Usia limpul tidak
menghalangi kreativitas, kadonya sangat beragam dari
mulai handuk kecil sampai kompas kiblat, dari poci air
sampai alat ukur tekanan ban mobil. Ada pigura lukisan,
ada CD dll.
Acara demi acara berlangsung terus dan

Happy Birthday.... to... you.....!

Manortor: Hera, Evi, Pipit, Lintik, Erna

kasih karena telah diundang.
Sebelum undian door prize pertama dicabut, yang
hadir disuguhi lagi hiburan organ tunggal, dan di slot
inilah rupanya diminta juga sumbangan lagu dari yang
hadir. Masuklah Sumbangan acara dari Medan yang
sebetulnya dijadwalkan nanti. Tapi no problemo, meski
lagu dengan lirik khusus yang dipersiapkan tidak jadi
dinyanyikan karena pemain organnya nggak bisa
mengiringi, acara tetap saja tambah meriah karena anak
Medan rupanya menyanyi sambil mengajak semua yang
hadir manortor.

menjelang pkl 23.00 dimulailah acara Renungan dengan
puisi yang disumbang oleh Lisdar (lihat di bagian lain)
dan doa yang dipimpin oleh Surya. Puncaknya adalah
menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun mengelilingi
kue yang bertahta lilin “50”. Di akhir lagu dan peniupan
lilin terdengar beberapa kali ledakan dan potongan kertas
kecil warna-warni bertaburan dari atas menghujani
peserta HUT Emas, dan berujung dengan pemotongan
kue oleh Linda Anggraini yang potongan pertamanya
diserahkan ke WP. Semua peserta lalu saling bersalaman
disertai cipiki-cipika, memberi ucapan Selamat Ulang
Tahun satu sama lain. Lagi2 rasa haru, senang, syukur,
campur aduk jadi satu dan memang payah kali
diungkapkan dengan kata2.
Satu setengah jam terakhir malam itu dihabiskan
dengan ajojing bersama sambil bergantian
menyunbangkan lagu, sahut-sahutan dengan sang
penyanyi organ. Menjelang pkl 00.00 undian grand prize
ditarik dan yang beruntung adalah Tapi Sari Lbs (Evi),
peserta dari Mdn. Door prize kedua sudah ditarik lebih
dulu sebelum acara Renungan dan Evie Sofida menjadi
orang yang bernasib baik. Jadi, 2 Evi malam itu
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menggondol door prize yang disiapkan Penjab Acara.
Acara ditutup dengan menyanyikan lagu Kemesraan
sambil bergandengan tangan membentuk lingkaran.

Tidur ala pengungsi?
Hotel Hijau Pratama praktis tidak disewa oleh
pihak lain, hanya oleh Ikahr'76, sehingga seluruh
bangunan tidak ada yang tidak terpakai. Rumah Nakula
yang semula tidak disewa pun Sabtu menjelang malam
diputuskan untuk disewa pula karena peserta dan tamu
yang mengalir terus sampai menjelang malam. Dan
prioritas tetap untuk kaum ibu. Kaum bapak tidur di
mana?
Ruang meeting yang siangnya dilepas sekatnya
untuk memperluas ruang makan, dipasang lagi sekatnya
sewaktu acara malam sedang berlangsung. Penjab
Akomodasi Andy sudah menyewa 10 extra bed alias
kasur untuk digelar di bawah. Jadilah bangsal pengungsi
yang sebetulnya cuma ditiduri 1-2 jam oleh kaum bapak
karena begadang sambil kombur2an, main kartum, dan
main gitar sampai menjelang pagi. Sayang Sie
Dokumentasi lupa motret suasana pengungsian tsb.

Kostum mall masuk sawah
Yang nggak kalah seru adalah waktu acara Jalan
ke Lingkungan Sekitar. Meskipun nggak diikuti oleh
seluruh peserta karena sebagian sudah lebih dulu jalan
pkl 6 paginya, peserta jalan klotter kedua ini start sekitar
pkl 08.30, saat matahari sudah mulai tinggi. Rute yang

Satu, dua, kiri, kanan.....

dipilih berbeda arah yaitu ke kanan hotel dan masuk
jalan2 kecil termasuk jalan di pematang sawah.
Pemandangan yang luar biasa, karena selain
melihat sawah nan menghijau, kita juga melihat barisan
kawan2 Ikahar'76 yang sebagian berkostum untuk ke
mall. Begitulah kompaknya, walaupun tidak membawa
perlengkapan untuk jalan seperti sepatu kets dan training spack, tapi kawan2 ini tetap ingin mensukseskan
acara yang sudah disusun. Alhasil dalam kondisi sudah
mandi, wangi, berbalut busana rapi lengkap dengan tas
ibu2, tidak jadi penghalang untuk ikut jalan. TimLim
pastilah berterima kasih atas partisipasi ini.

Farewell dinner

Untuk menggenapkan Syukuran HUT Emas,
TimLim mengadakan acara makan malam bersama
untuk perpisahan dengan kawan2 dari Medan, Aceh,
dan Bali yang akan meninggalkan Jkt. Farewell dinner
yang mengambil tempat di Dapur Sunda Cipete Jaksel

Ada yang sampai berdiri di kursi...

ini berlangsung hari Selasa malam, 29 Juli 2008.
Seluruh anggota diundang sehingga kawan2 Jkt yang
belum sempat berjumpa dengan kawan2 dari luar kota
ikut hadir di sana. Terlihatlah malam itu Taufik
Chandra dan Ranie Daulay. Dengan Taufik ini
mungkin lebih dari 30 tahun tidak jumpa, sekarang dia
kerja di Kantor Walikota Jakbar. Ranie, ex Paskibraka
kebanggaan Harapan, semula sudah konfirmasi mau ikut
ke Cisarua tapi harus batal karena mendadak dapat tugas
ke Jatim.
Makan malam bersama dihadiri 40-an orang,
jumlah yang sangat luar biasa. Ramenya nggak perlu
ditanya lagi, selain tempat lesehan yang dipesan
pertama, masih perlu tambahan 2 meja besar lagi untuk
menampung yang datang. Foto dengan berbagai pose
dan adegan, bekoyok dan bekombur khas orang Medan
pun terdengar di setiap kelompok. TimLim diwakili WP
mengambil kesempatan untuk menyampaikan rasa
syukur dan terima kasih sekali lagi atas partisipasi semua
kawan2, baik dukungan dana, tenaga, terutama
kehadiran dalam rangkaian acara HUT Emas. Juga
harapan semoga persahabatan kita langgeng, dan
selamat jalan bagi yang akan pulang.
Baik di Cisarua maupun di Dapur Sunda, muncul
usulan untuk mengadakan kegiatan Umroh bersama,
atau jalan2 ke Padang. Insya Allah kalau ada umur dan
rezeki, kenapa tidak?

Ungkapan akhir
Banyak kali ungkapan saat perpisahan tgl 30 Juli
2008 itu, 2 diantaranya dicantumkan di sini untuk
mewakili yang lain. Keduanya disampaikan via sms.
Dari Medan: “Sobats... Terima kasih atas kesempatan
dan waktu yang kalian sisihkan utk dapat bertemu
dengan kami... Di acara HUT Emas kita2. Kami pamit
sobats, semoga PERSAHABATAN KITA
SELAMANYA... C u.” (Erna Hayat)
Halaman 5

Ikahar76News Agustus 2008
Ungkapan itu dijawab oleh Jkt: “Waktu begitu
cepatnya, 40 tahun yl kita bertemu, belajar, bermain
bersama. Tumbuh rasa persaudaraan yg tulus diantara
kita, inilah yg membuat pertemuan kita ini sangat
berkesan, ikhlas melayani untuk melepas rindu yg
membuat kenangan manis dalam suratan hidup kita.
Semoga persaudaraan kita ini dapat terus hingga akhir
hayat kita. Ya Allah, di maghrib ini hamba memohon
agar kami termasuk orang2 yg Engkau kasihi, izinkan
kami untuk berkumpul kelak di surga-Mu, amin... Salam
hangat utk keluarga.” (Edris)

Daftar peserta
Supaya kenangan itu tidak mudah hilang, di
bawah ini dituliskan lengkap daftar peserta puncak acara
HUT Emas Ikahar'76 tgl 26-27 Juli 2008:
1. Linda Atika
2. Erna Hayati
3. Marhayani
4. Ruliana
5. Fathila
6. Elina
7. Sabrina
8. Kiky
9. Marina
10. Linda Anggraini
11. Mala
12. Lisdar
13. Nia Djamhur
14. Lena
15. Fatmawati
16. Evie Sofida
17. Juniati (Iyun)
18. Tatiek
19. Syafrida
20. Nuha
21. Tami Idiyanti
22. Wank
23. Hasan
24. Wahyoe
25. Andy Lubis (Jim)
26. Ravina

27. Edris
28. Syafrudin Nst
29. Putu
30. Prima
31. Rizali
32. Kenny Bajora
33. Asdar
34. Edisan Edward
35. John Sanova
36. Mutiawati
37. Una
38. Dian Sefti Endah
39. Kartika
40. Elma
41. Surya
42. Rinaldi
43. Pipit Bardan
44. Acum
45. Tapi Sari Lbs
46. Adityawarman
47. Farida
48. Mamek
49. Hera
50. Naleni
51. Vely (Minggu pagi)

Apa & Siapa Ikahar'76
Sebagian diantara kita pasti belum mengikuti dari
awal apa itu Ikahar'76, meskipun namanya sekarang
sudah masuk ke dalam daftar anggota bahkan sudah
mengikuti kegiatan pertemuan2nya. Itu sebabnya pada
kesempatan emas di Syukuran HUT Emas, WP
membuat presentasi “Apa & Siapa Ikahar'76”
Dimulai dari waktu John Sanova mengakhiri
masa bakti 2 tahunnya sebagai Ketua Umum Ikahar
bulai Mei 2001 yang meminta WP yang waktu itu
mendampingi John sebagai Ketua Harian, untuk
meneruskan kekerabatan yang sudah mulai terbina, di
kalangan angkatan '76 saja. Jawaban singkat “Oke” dari

Puisi ramuan Lisdar
Untuk tetap
dikenang, berikut ini
puisi yang diramu dan
dibacakan Lisdar di
malam Renungan dan
Doa HUT Emas 26/8/
08.

Lima Puluh Tahun Emas
Teman-temanku
kita berada dalam suatu waktu diantara dua waktu1
dan itulah sebenarnya umur kita
yaitu waktu kita sekarang
yang berada diantara masa dulu dan akan datang
dan telah berlalu 50 tahun
dan kita tidak tahu yang tersisa
Teman-temanku
marilah kita isi masa-masa itu
menjadi teman bicara2
menjadi teman yang tidak mendahului ketika kamu sibuk
menjadi teman yang tidak memaksamu agar kamu berdandan
untuknya
menjadi teman yang tidak membosankanmu
menjadi penasihat yang tidak mencari kesalahanmu
menjadi teman penyejuk hati
Insya Allah kita sampai di ujung jalan
dengan teman-teman disampingmu
berzikir ditelingamu
dan kita pun pergi dengan tersenyum
Amien...Amien...Amien ya Rabbal alamin

Bogor, 25 Juli 08
Diramu oleh Lisdar I. Sudirman
1
2

Diramu dari Ibn. Qayyim. 1998. “Meraih Ampunan Ilahi”
Diramu dan dimodifikasi dari Ahmad bin Ismail

WP rupanya akhirnya melahirkan kumpulan yang
menamakan dirinya Ikahar'76 yang sebetulnya cuma
'ngarang', yang maksudnya “Ikatan Abiturient Harapan
Angkatan 1976”.
Rintisan pertemuan pertama terjadi Okt 2002 di
rumah WP. Waktu itu ditunjuklah Kenny dan Nia
Djamhur sebagai Koordinator, lalu mengumpulkan
uang untuk Kas dan mulai menerbitkan Ikahar76News
edisi perdana. Pertemuan hangat itu lalu dilanjutkan
dengan... kevakuman kegiatan sampai 2 tahun
berikutnya, walaupun sudah diniatkan berjumpa lagi
di bulan Maret 2003 di Bogor. Syukurlah hari Minggu,
30 Jan 2005 Lisdar bersedia mengundang ke rumahnya
yang asri di Bogor, bahkan mentraktir yang hadir karena
sekaligus dalam rangka syukuran kelulusan anak
pertamanya. Maksudnya mentraktir adalah kesepakatan
di rumah WP adalah setiap kali ada pertemuan, yang
hadir saweran untuk meringankan beban tuan rumah.
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Ini penting untuk kesinambungan pertemuan, siapa pun
bisa ketempatan karena biaya ditanggung bersama.
Sesudah itu kosong lagi beberapa bulan sampai
Surya tiba2 muncul menelpon sana menelpon sini dan
mengundang kawan2 untuk silaturahmi di rumahnya
di Sunrise Garden Jakbar hari Sabtu, 2 Juli 2005.
Waktu yang diundang cuma kawan2 yang satu SMA
sesuai dengan keberadaan Surya di Harapan. Hadirlah
a.l. Eddy Sidharta dan Ranie Daulay. Surya mencetuskan
ide untuk mengadakan Pengajian 2-bulanan dengan iuran
Rp 50.000 setiap kali datang. Iuran ini untuk membantu
tuan rumah menyediakan tempat, konsumsi, dan
penceramah.
Pengajian pertama terwujud di rumah Edris hari
Sabtu, 24 Sept 2005 dan sesudah itu bergulir terus
sampai terakhir Pengajian-15 di rumah Una hari
Minggu, 11 Mei 2008. Umumnya diadakan hari
Minggu dan dihadiri 15-20 anggota bersama
keluarganya. Sejak pengajian ke-5 peserta pengajian
diperluas dengan mengajak adik kelas 1 angkatan yaitu
Angkatan 1977.
Selain pengajian, pertemuan semacam reuni kecil
jadi lebih sering terjadi, di Jakarta, Bogor, atau Medan,
karena sebagai pelengkap pengajian dibuatlah Daftar
Alamat, buletin Ikahar76News, mailing list (milis)
ikahar76@yahoogroups.com. Lewat pelengkap ini
setiap anggota dapat saling kontak sesamanya dan tali
silaturahmi makin kuat terjalin. Alhamdulillah.

Pertemuan2 lanjutan
Lewat seminggu acara HUT Emas, rupanya
kenangan manis masih tetap melekat. Sabtu malam
Minggu, 2 Agustus 2008 pkl. 20.15 muncul sms dari
Erna: Met malam Yu... lagi ngapain... Siap2 ntar lagi

Laporan Keuangan Sekretariat
Buletin (Maret - Agustus ‘08)
MASUK:
Maret Saldo
30/3 Lena
Elina
Jumlah

Rp 439.250,Rp 500.000,Rp 300.000,Rp 1.239.250,-

KELUAR:
- Master buletin Maret‘08
- F.copy
- CD foto
- Biaya pos
- Cetak foto
Jumlah

Sumbangan
natura
Rp 150.600,Rp 20.000,Rp 266.000,Rp 142.950,Rp 579.550,-

SALDO:

Rp 659.700,-

Saldo untuk cetak dan poskan News Agustus 2008.
Terima kasih untuk yang sudah menyumbang.

acara kita di Cisarua dimulai.... he..he..he.. Kagak kerasa
dah seminggu berlalu... Salam buat Lita n anakmu yang
keren itu.... Have a nice week end (Erna).
Allah Maha Pemurah, ada saja jalan untuk
bertemu. Keponakan Syafrida menikah hari Sabtu, 9/
8/08 dan beberapa kawan Mdn jadi among tamunya.
Syafrida, Lena, dan Tatik meluncur ke Mdn dan
terjadilah kumpul2 lagi dengan Yanie, Erna, Thila, Linda
Atika, Ruli, Kartika dalam beberapa pertemuan. Milis,
sms, teleponan langsung yang menjadi media informasi
terbaru terus memberitakan kegiatan silaturahmi
kawan2 kita ini. Terima kasih, kawan!

Yang ber-Ulang Tahun Emas
Th 2008
Erna Ria Rita Hrp 30-May-58
Abubakar Siddiq 5-Jun-58
Junivelia Arifin
15-Jun-58
Yasmita Adenin
27-Jun-58
John Sanova
28-Jun-58
Erna Hayati
30-Jun-58
Tapi Sari Lbs
6-Jul-58
A. Asdar Satria
7-Jul-58
Evie Sovida Rofiek 7-Jul-58
Yulizar
14-Jul-58
Muharningsih
17-Jul-58
Elinanur Ibrahim 22-Jul-58
Julinar Bardan
25-Jul-58
Ruliana, Hj. Drg 30-Jul-58
Hasan Basaruddin 3-Aug-58
Syafruddin Abdi 5-Aug-58
Tami Idiyanti
6-Aug-58
Alisyahbana
17-Aug-58
Fathila
25-Aug-58
Saghranie Daulay 11-Sep-58
Juniati Y. Setiadi 28-Sep-58

Emas 2 Tahun lalu
Agusdin Ucok
Azmalia

6-Aug-56
23-Aug-56

Emas Tahun Lalu
Surya Budiman
Sri Madyastuti
Ravina Kamal
Irawan Sungkono
Ismet Siregar
Primajaya Agustin
Dian Sefti Endah
Nuha Nuhammad
Asmeldy Anwar
Anita Linda

6-Jun-57
28-Jun-57
4-Jul-57
7-Jul-57
12-Jul-57
21-Aug-57
6-Sep-57
13-Sep-57
24-Sep-57
26-Sep-57

Emas Tahun Depan
Roswita Oesman
Rinaldi

8-Jun-59
2-Jul-59
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Assalamu’alaikum wr. wb.

UNDANGAN
Mohon kehadiran kawan2 Ikahar’76 dan ‘77 bersama keluarga pada acara2 berikut:

1. BUKA PUASA BERSAMA
Hari/Tanggal: Sabtu, 13 September 2008
Waktu: Pukul 17.30 - Selesai Tarawih
Tempat: Rumah Kel. Lena Wardhani
Jl. Antena VI No. 9A, Radio Dalam, Jakarta Selatan 12140 Tel. 7250066

2. HALAL BI HALAL & PENGAJIAN KE-16:
Hari/Tanggal: Minggu, 26 Oktober 2008
Waktu: Pukul 10.30 - 14.30
Tempat: Rumah Kel. Nuha Muhammad
Jl. Daud No. 42 Rt. 06/08, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11540, Tel. 5321972
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

3. PENGAJIAN KE-17:
Hari/Tanggal: Minggu, 14 Desember 2008
Waktu: Pukul 10.30 - 14.30
Tempat: Rumah Kel. Syafrida Syahbuddin
Jl. Saraswati R-2A, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150. Tel. 7250721
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.

Edisan, Ruli, Acum sedang hot di Malam Syukuran HUT
Emas - Sabtu mlm, 26 Juli 2008

Selamat jalan, kawan. Mas Hari, Mini, WP, Didi, Rina,
Kartika, Linda - Cengkareng, 30 Juli 2008

Halaman 8

