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Buku ini diterbitkan dalam rangka Reuni Tarakanita 
Pluit Lulusan SD 1982, SMP 1985 dan SMA 1988 yang 
diselenggarakan pada tanggal 7 September 2013, di Jakarta.

Untuk kalangan sendiri.
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KATA PengAnTAR PAnITIA

Tujuan Reuni pada hari Sabtu, 7 September 2013 ini adalah hanya sebagai  
“pembuka jalan“ untuk mengumpulkan seluruh angkatan kita kembali, dari 
SD, SMP, dan SMA, berikut seluruh jajaran guru baik yang masih aktif maupun 
yang sudah purna bakti. 

Motivasi reuni in diselenggarakan di sekolah adalah untuk mengingatkan 
kembali akan kebersamaan di antara teman-teman tanpa melihat perbedaan 
status sosial atau pun golongan yang diharapkan dapat mempertemukan dan 
menyatukan kita semua.

Marilah kita singkirkan segala perbedaan dan melupakan segala perselisihan 
yang terjadi pada masa lalu, sebagai sebuah awal kebersamaan yang baru 
untuk melakukan berbagai kegiatan positif pada masa yang akan datang. 

Tidak ada satu pun pencapaian yang dapat diraih tanpa adanya dukungan 
dan bantuan dari pihak lain. Demikian pula dengan terlaksananya acara Reuni 
ini, tidak terlepas dari dukungan baik dari pihak guru-guru maupun dari pihak 
teman-teman alumni lainnya yang telah memberi kepercayaan kepada saya 
untuk melaksanakannya. 

Special honorary appreciation to Lie Fhung for taking care of the graphic design 
aspect of this event & to Acen (Mr. Big John in Black) for your understanding and 
acceptance of my style. You both are the real forces that make this event possible.

   

Rachmat  Sudjana (Aloy)
Ketua Panitia Reuni 2013  
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SejARAh CARoluS BoRRomeuS
DAn SD TARAKAnITA PluIT
Anastasia Apriliyanti (SD Tarakanita 4)

“ Hatiku bernyala-nyala karena cintaMu,
buatlah aku cakap dalam pengabdianMu”

Sejarah CAROLUS BORROMEUS

Suster Carolus Borromeus (CB) adalah sebuah komunitas para suster yang memberi 
pelayanan dalam berbagai bidang: pendidikan, kesehatan, pastoral, dan sosial. 
Dengan dasar iman Katolik, kami berusaha memberi karya terbaik yang tersebar 
di seluruh Indonesia dengan membantu saudara-saudara kita yang ada di pelosok 
negeri. Dengan kehadiran para Suster CB diharapkan dapat membantu semua 
pelayanan karya kasih Kristus.

Bunda Pendiri CB memulai karyanya dengan menerima anak-anak miskin untuk 
meletakkan dasar yang baik dalam batin mereka, dengan mengajar agama dan 
keterampilan serta mengajar bagaimana mereka berdoa dan mencintai Tuhan. Ini 
merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal. Dalam semangat itulah para 
suster CB melanjutkan dalam karya pendidikan formal dan nonformal, sebagaimana 
dibutuhkan di Indonesia.

Para suster CB melibatkan diri dalam pengelolaan sekolah-sekolah, baik milik kami 
maupun milik yayasan lain, dari berbagai jenjang sekolah: dari Taman Kanak-Kanak 
sampai dengan Sekolah Menengah. Para suster CB juga mengelola Pendidikan Tinggi 
Sekretaris dan Akademi Kesejahteraan Sosial.

CB berusaha membekali para siswa, tidak hanya dengan ilmu pengetahuan saja, 
tetapi juga dengan pembentukan kepribadian agar mereka belajar untuk mencintai 
sesamanya, menghargai kehidupan, bersikap solider terhadap yang menderita dan 
berkekurangan, serta berkepedulian sosial.

Dalam karya pelayanan di asrama bagi para mahasiswa/siswa, pembentukan 
kepribadian juga menjadi tujuan utama pelayanan para suster CB, di samping 
menyajikan tempat dan kesempatan belajar dengan baik. Melalui kehidupan bersama 
dharapkan terjalin semangat kekeluargaan dan membina kepekaan, kepedulian, 

dan tanggung jawab sosial. Karya pelayanan suster CB diselenggarakan di TK, SD, 
SLTP, SLTA, SMKK, AKS, LPK yang banyak dikenal dengan Tarakanita dan Stella Duce. 

Suster CB berkarya dalam bidang pendidikan di kota-kota: Palembang, Bogor, 
Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Ruteng, Larantuka, Kupang, Sorong, 
Merauke, Dili (Timor Leste), dan Jakarta, salah satunya TARAKANITA Pluit .

SD TARAKANITA PLUIT

SD Tarakanita Pluit adalah salah satu sekolah dasar di bawah Yayasan Tarakanita. 
Yayasan Tarakanita di Jakarta adalah cabang dari Yayasan Tarakanita yang berpusat 
di Yogyakarta, dikelola oleh Konggregasi Suster-suster Cinta Kasih Santo Carolus 
Borromeus (CB).

Sekolah Dasar SD Tarakanita 4 Pluit Jakarta diketahui oleh masyarakat sebagai sekolah 
yang dapat dipercaya untuk mendidik para siswa dalam menuntut ilmu. Tidak ada 
yang menyangka bahwa awal mula dari sekolah ini adalah sebuah sekolah yang 
berdiri di bawah jembatan layang jembatan tiga. Sekolah  ini berada di lingkungan 
yang kurang mendukung dan kondusif untuk kegiatan belajar, terlebih anak didiknya 
adalah kelas TK dan SD. Konggregasi CB dengan kepedulian visi misi mereka akan 
pendidikan menugasi Sr. Redempta untuk mengelola sekolah ini pada tahun 1970.

Penuh dengan rasa sabar dan ikhlas, Sr. Redempta dan suster-suster lain yang 
membantu, menjalankan tugas mulia tersebut dengan sarana dan prasarana yang 
sangat minim.  Minimnya semua  faktor  pendukung pendidikan, membuat Sr. 
Redempta dan kawan-kawan belum mampu untuk membuka kelas lanjut setelah 
sekolah dasar, jadi masih hanya bergerak di tingkat TK dan SD kelas I  sampai 
VI. Semangat yang berkobar untuk memajukan pendidikanlah yang selama itu 
menguatkan mereka untuk tetap bertahan dalam keadaan yang tidak memungkinkan. 

Tantangan dan rintangan tidak menyurutkan niat untuk memajukan pendidikan, 
namun suatu saat sekolah di bawah jembatan itu terpaksa harus pindah, karena 
pemerintah kota mengadakan pelebaran jalan.  Gubernur setempat  pada waktu 
itu, Bp Ali Sadikin, menyediakan tanah untuk melanjutkan kegiatan belajar sekolah 
tersebut kepada Sr. Redempta.

Pada tahun 1971 sekolah tersebut berpindah lokasi ke Pluit, yaitu lokasi yang 
disediakan oleh Gubernur. Lokasi tersebut masih berupa rawa-rawa, yang sangat 
tidak mungkin untuk langsung digunakan untuk kegiatan belajar. Pembangunan 
membutuhkan waktu beberapa lama. Tahun 1974, gedung SD Tarakanita 4 yang 
berada di jalan Taman Permai Pluit, diresmikan.
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Banyak masyarakat Jakarta mempercayakan pendidikan putra-putri mereka kepada 
SD Tarakanita 4 Pluit Jakarta. Gedung baru SD Tarakanita ternyata tidak mampu 
menampung seluruh siswa, sehingga banyak keluhan dari orang tua murid. Hal 
tersebut membuat penanggung jawab sekolah memutuskan untuk pembagian jam 
sekolah, yaitu sebagian masuk pagi, dan sebagian siang.

Selain pembagian jam kegiatan, SD Tarakanita 4 Pluit juga menyediakan tiga armada 
bis untuk mengantar-jemput siswa-siswi. Jurusan yang dilalui armadha khusus yaitu 
Teluk Gong, Grogol, dan Muara baru.

Sekolah ini belum menentukan siapa yang pantas untuk menjadi kepala sekolah, 
karena selama ini dipegang oleh Tim Pemimpin.

Selang beberapa waktu Sekolah Dasar Tarakanita 4 Pluit sudah mulai menyusun 
struktur sekolah. Berikut adalah nama-nama kepala sekolah yang pernah memimpin 
SD Tarakanita 4 Jakarta :
• Sr. Redempta sedari awal - 1995
• Bp. Benny  (1995 - 1997)
• Bp. Yohanes Kasiman (1997 - 2000)
• Ibu Anastasia Parjinem (2000 - 2004)
• Sr. Inigo Sri Atyanti CB(2004 - 2009)
• Bp. Yohanes Kasiman (2009 - 2013)

Sesuai dengan tema ulang tahun yang ke 175 tahun dan 60 tahun Yayasan 
Tarakanita, yaitu: “Hatiku bernyala-nyala karena cintaMu, buatlah aku cakap  dalam 
pengabdianMu”, marilah kita senantiasa menjaga apa yg menjadi visi-misi para 
pendiri SD Tarakanita Pluit, yaitu pendidikan yang layak bagi sesama.
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SeKAPuR SIRIh

Selamat berjumpa kembali dengan alumni siswa SD Tarakanita 4 Pluit, 
khususnya lulusan tahun 1982. Kita sepantasnya bersyukur dan berterima 
kasih kepada Tuhan bahwa kita semua masih dapat bertemu dalam acara 
temu alumni 7 September 2013 ini.
 
Kita boleh bangga dan bersyukur atas segala bentuk usaha dan kegiatan 
yang masih dapat mengumpulkan kita sebagai saudara dalam keluarga besar 
Tarakanita Pluit. Itu membuktikan bahwa kasih Tuhan kepada kita sebagai 
alumni SD Tarakanita masih terus dapat kita rasakan. Walaupun telah berpisah 
lama ternyata ikatan di hati sanubari alumni Tarakanita Pluit dapat dibuktikan 
dalam temu acara alumni 7 September 2013 dapat diwujudkan, walaupun 
usaha untuk temu alumni itu tidak mudah, perjuangan para panitia yang 
begitu berjasa dalam mengumpulkan kita semua dan biaya yang cukup besar. 
Namun, semua dituntun dan diberkati Tuhan sehingga dapat juga terlaksana.
 
Akhir kata, semoga alumni SD Tarakanita 4 Pluit khususnya kelulusan tahun 
1982 dapat berhasil dan sukses selalu dalam segala usaha dan cita-citanya. 
Untuk semua keluarga Tarakanita Pluit baik para siswa maupun para guru dan 
karyawan semoga selalu diberkati  dan dilindungi Tuhan.

“Asal Tuhan Dimuliakan dan sesama diabdi “

   

Anastasia P.
SD Tarakanita 4

5 Januari 1971 - Juni 2008
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Frans Xav. Sukirman
SD Tarakanita 4

1979 - 2009

Pak Frans mulai mengajar di SD Tarakanita 4 Pluit pada tahun 1979 di Kelas 4 F.
Purna tugas mengajar sebagai Guru SD Tarakanita 4 Pluit pada tahun 2009.

Tugas mengajar selama 30 tahun di SD Tarakanita 4 Pluit sbb.:
• Tahun 1979 - Tahun 1985 mengajar Kelas 4
• Tahun 1986 - Tahun 1991 mengajar Kelas 5
• Tahun 1992 - Tahun 2009 mengajar Kelas 6

SeKAPuR SIRIh

Suka duka mengajar di SD Tarakanita 4 Pluit cukup bervariasi. Anak-anak yang 
disiplin dan masih menghormati guru sebagai pendidik sangat membantu 
saya dalam menimba pengalaman dari anak-anak untuk perkembangan saya 
dalam cara untuk mentransfer ilmu dan mendidik dalam membentuk watak 
dan pribadi anak.

Kendalanya jika ada anak yang tidak sejalan dengan program yang telah 
direncanakan guru, tidak patuh dan pelajarannya ketinggalan. Akan tetapi, 
semua itu telah dicari solusinya sehingga dapat dilalui dengan selamat dan 
sukses. Semoga anak-anak angkatan Tahun 1982 telah dapat mencapai cita-
cita mereka.

Terima kasih kepada Yayasan Tarakanita khususnya Tarakanita Pluit yang telah 
membesarkan anak bangsa dalam membangun negara.

Orang Sukses bukan hebat karena suksesnya, tetapi hebat karena pencapaian sukses 
tersebut.

Orang-orang yang sukses menanggapi setiap tantangan sebagai loncatan kemajuan.

Orang-orang yang sukses tidak pernah mengeluh. Jalan terbaik dalam hidup adalah 
belajar dan belajar.

Cita-cita tanpa proses yang benar hanyalah mimpi. Jangan merasa sombong dengan 
sukses yang telah diraih.

Orang yang sukses berkata : Apa yang dapat saya berikan / sumbangkan kepada mereka.

Keberhasilan tidak ditentukan oleh kemampuan, tetapi oleh seberapa besar kemampuan 
kita untuk mencapai keberhasilan

SELAMAT BEREUNI angkatan SD 1982 - SMP 1985 - SMA 1988
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KARYAKu DI YAYASAn TARAKAnITA
Yohannes Kasiman

Saat itu di bulan Desember 1977, saya mulai menginjakkan kaki di Jakarta bersama 
saudara sepupuku yang bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kebayoran Baru Jakarta 
Selatan. Akhir Desember tahun tersebut saya melamar untuk menjadi guru di Sekolah 
Tarakanita 1 Jalan Barito, Jakarta Selatan tetapi langsung ditolak karena menurut 
Suster Kepala Sekolah tidak ada lowongan. Lalu coba-coba melamar di Tarakanita 
Pluit menghadap Kepala Sekolah Suster Marie Redempta, CB dan keterangan beliau 
nanti kalau ada lowongan akan dipanggil. Saat itu saya mengatakan kepada beliau 
bahwa tugas dan pekerjaan apapun bersedia melaksanakan dan tidak harus menjadi 
guru. 

Januari 1978 saya mulai beraktivitas di Sekolah Tarakanita Pluit sebagai Pembina 
Pramuka di SD dan SMP. Saya cukup senang bisa menjadi tenaga pengajar di sekolah 
Tarakanita sekalipun bukan sebagai guru kelas karena mulai bisa lebih mengenal 
Tarakanita di mana saat saya Sekolah Guru di Kota Pelajar nama Tarakanita sudah 
cukup saya kenal. 

Mulai April 1978 saya mengajar sebagai guru kelas 4 mengantikan seorang suster 
yang harus meneruskan pendidikan di Yogyakarta. Saya sangat bangga saat itu 
karena saya orang dari kampung bisa menjadi guru di kota besar Jakarta. Saat itu 
SD Tarakanita 4 muridnya sangat banyak terdiri dari 6 paralel setiap tingkat kelasnya, 
sehingga total kelas ada 36 kelas. Rata-rata jumlah murid tiap kelas 50 siswa dan 
murid di kelas saya IV F terdiri dari 57 siswa. Cukup berjubel keadaan kelasnya. Saya 
harus banyak belajar dalam mengelola kelas karena selain saya guru baru saya 
merasakan karakter siswa-siswi berbeda dengan siswa-siswi di sekolah tempat saya 
praktek mengajar. Siswa-siswi bukan saja dari kawasan perumahan Pluit, tetapi 
sampai daerah sekitar Ancol, Tomang, kawasan Kota, Grogol, dan yang dekat adalah 
kawasan Teluk Gong. 

Tahun 1997 - 2000 saya dipercaya menjadi Kepala Sekolah SD menggantikan Bapak 
Benedictus Bejo Liyanto yang mendapat tugas baru mengembangkan sekolah 
Tarakanita di wilayah Gading Serpong, Tangerang. Saat itu paralel kelas masih 
36 kelas, sehingga saya sebagai tenaga yang belum cukup senior mesti banyak 
belajar berbagai hal tentang pengelolaan sekolah yang misalnya manajemen SDM, 
manajemen keuangan dan lain sebagainya. Pasti saat itu saya tidak menjadi Kepala 
Sekolah yang baik karena belum mempunyai wawasan, keterampilan, pengetahuan 
yang cukup untuk menjadi pimpinan di Sekolah Dasar. 

Tahun 2003 - 2006 saya mendapat tugas di Divisi Pendidikan Kantor Pusat yang 
berkantor di Salemba Tengah No. 23 Jakarta Pusat. Mempunyai pengalaman yang 
cukup banyak selama di Divisi Pendidikan karena kebetulan bidang tugas saya 
berkaitan dengan tenaga Guru dan Supervisi Evaluasi. Dalam rangka menjalankan 
tugas sering harus ke sekolah-sekolah di wilayah luar Jakarta seperti Surabaya, 
Tangerang, Magelang, Lahat, Bengkulu. Kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi 
sebagai karyawan di Yayasan Tarakanita yang mengalami penugasan tidak hanya 
menjadi seorang guru di sekolah. 

Tahun 2006 - 2008 saya bertugas di SD Tarakanita 3 yang berada di kawasan Senayan, 
Jakarta Selatan. Tahun 2009 sampai sekarang ini kembali bertugas di SD Tarakanita 
4 Pluit. 

Masing-masing tempat kerja baru, situasi lingkungan kerja berbeda dari hal karakter 
masyarakatnya, karakter siswa, karakter karyawannya. Hal tersebut menambah kaya 
pengalaman dalam mendalami kepribadian setiap individu karyawan dan pribadi-
pribadi lain yang harus melakukan kerja sama. Saat ini saya hampir memasuki 
masa pensiun per bulan April 2014 yang akan datang. Perasaan saya pribadi secara 
keseluruhan waktu berkarya di Tarakanita, dengan berbagai tugas dan tanggung 
jawab yang dipercayakan kepada saya, merasa senang, bangga dan merasa punya 
makna dalam karya dan hidup. Semoga apa yang saya lakukan dalam karya secara 
keseluruhan bermanfaat bagi Yayasan Tarakanita khususnya bagi peserta didik. 
Harapan saya semoga karya saya berkenan bagi Allah Bapa. 

Terimakasih saya ucapkan kepada, Yayasan Tarakanita, Rekan-rekan Guru, Orangtua 
Siswa, Murid-muridku. Tak Lupa Syukur dan terimakasihku kepada Allah Bapa atas 
penyertaan, bimbingan dan semua berkatNya sehingga saya diberi kemampuan, 
keselamatan, kesehatan dan kekuatan sampai saat ini.
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PRoFIl SmP TARAKAnITA PluIT
Agnes Wahyu Setianingsih (SMP Tarakanita 2)

Riwayat Sekolah Tarakanita Pluit

Sekolah Tarakanita Pluit berawal dari daerah kumuh dekat empang di Jembatan 
III, Jakarta Utara yang berada di wilayah gereja Katholik Sang Panebus yang 
pada saat itu   pastor parokinya  sudah tua, yaitu Pastor Stoudinger, SJ. yang 
berasal dari Austri. Beliau  lama menetap di Tiongkok.  

Berhubung tugas yang diemban beliau di Gereja Sang Penebus cukup banyak, 
Pastor Staudinger mengajukan permohonan bantuan kepada Bapak Uskup 
Leo Soekoto. Permohonan Pastor Staudinger dikabulkan dengan mengutus  
Sr. Fransiskanes dari Cimahi. Namun, Suster ini hanya membantu satu tahun. 
Selanjutnya Bapa Uskup Leo Sukoto mengajukan permintaan kepada pimpinan 
Suster – suster Stella Duce yaitu Moeder Chatarina, CB untuk membantu di 
Jembatan III. 

Tahun 1970: seorang guru diutus untuk mengelola SMP yang pada waktu itu 
baru terdiri dari dua kelas. Tahun 1971: Sr.Marie Redempta, CB yang sedang 
bertugas Di Bumijo, Yogyakarta diutus untuk mengemban tugas baru di 
Jembatan III. Pada tahun 1971 itulah nama sekolah diganti menjadi Tarakanita. 
Suster Marie Redempta, CB masuk dalam Komunitas Suster CB Sungai Sambas, 
Kebayoran. 

Tahun 1972: pemimpin JBI (Jawa Barat Inda ) menawarkan tempat baru bagi  
pendirian Sekolah Tarakanita seandainya di Jembatan III terkena pelebaran 
jalan. Lokasi yang ditawarkan kira–kira  berjarak 3 km dari Jembatan III. Dengan 
bermodalkan kepercayaan yang diberikan Moeder Chatarina, Sr. Marie 
Redemtha, CB mengurus tanah yang akan ditukar. Beliau juga mengajukan 
permohonan agar Pemda DKI mau memberikan sumbangan berupa enam 
rung kelas unuk SD karena pada waktu itu sekolah tidak memiliki dana yang 
cukup. Setelah menunggu lebih kurang  satu setengah tahun, berkat jasa 
Gubernur Ali Sadikin, Tarekat CB mendapat tanah di Jakarta Utara. Tahun 1974: 
Sekolah Tarakanita pindah ke Pluit. Tahun 1976: berdiri SMA dengan lokasi 
meminjam SMP. 

VISI
SMP Tarakanita 2 membentuk pribadi yang utuh berlandaskan semangat cinta 
kasih.

MISI
1. Mengembangkan semangat religiositas setiap pribadi untuk mewujudkan 
perilaku yang baik.

2. Mengembangkan persaudaraan sejati dalam semangat cinta kasih yang 
berbela rasa, berkeadilan dan saling melayani.

3. Mengembangkan kedisiplinan, tanggung jawab, sopan santun dan 
kreatifitas sehingga terbentuk pribadi yang profesional.

4. Mengembangkan sikap terbuka, jujur, adil dan berpikir positif sehingga 
terbentuk pribadi yang berwatak baik.

5. Mengembangkan semangat dan daya juang yang tinggi pada setiap pribadi.

Kepala Sekolah dari waktu ke waktu: 
 I.   Sr. Marie Redempta, CB
 Periode Jabatan: Tahun Ajaran 1972 sampai dengan Maret 1990
 II.  Robertus Kasemin
 Periode Jabatan: 01 April 1990 sampai dengan 30 Juni 1997
 III. Antonius Slamet Sudarsono
 Periode Jabatan: 01 Juli 1998 sampai dengan 30 Juni 2001
 IV. Cornelius Suyatmo
 Periode Jabatan: 01 Juli 2001 sampai dengan 30 Juni 2006
 V.  Sr. Jeanne Kustidjah, CB
 Periode Jabatan: 01 Juli 2006 sampai dengan 30 Juni 2009 
 VI. Sr. Adriani Sriyatini, CB 
 Periode Jabatan: 01 Juli 2009 sampai dengan 30 Juni 2012
 VII. Yohanes Agus Prayitno    
 Periode Jabatan:  01 Juli 2012 sampai dengan sekarang 
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SeKAPuR SIRIh

Dear Alumnus,

It’s about 28 years since you left SMP Tarakanita 2, the time ran fast until someone 
came to teacher’s office of SMP Tarakanita 2 a few months ago to tell us the plan of a 
reunion on September 2013. At first I didn’t recognize him, but after talking for a while 
it’s known that he is Rachmat Sudjana, the calm and diligent student at that time. 
Thanks Rachmat and all the alumnus that you still remember us your ex-teachers. 
Please keep the good things that you got from us as your teachers and buried deeply 
the bad memories that we might do during the learning process in SMP Tarakanita2.

We are lucky that the development of IT makes us easier to communicate each other 
so it enables us to inform anything faster that the reunion can be done well but it’s 
important to be wise in using the sophisticated electronic devises to achieve a better 
life. 

It’s my pride to know that most of the alumnus get good jobs and positions in 
the society. I hope that what you’ve got from Tarakanita schools with Compassion 
included celebration, competence, creativity, conviction and community (Cc5) as the 
basic teaching in Tarakanita schools will be very useful in your life wherever you are. 
Congratulation on your success!!!!
God bless.

Jakarta, 28th April 2013

Regards,   

Endang Tri & Harjo
SMP Tarakanita 2

SeKAPuR SIRIh

Salam sejahtera untuk kita semua dan berkat Tuhan...
Pertama marilah kita bersama-sama bersyukur kepadaTuhan atas berkah dan 
rahmatNya sehingga pada hari yang berbahagia ini bisa bersama-sama mengadakan 
reuni seluruh alumni SD’82, SMP ’85, SMA ’88.

Para alumni TaranitaPluit yang berbahagia, telah lama kita tak jumpa. Ibarat berjalan, 
telah lama kita haus. Namun hari ini serasa terbayar haus ini. Bagai meminum air yang 
segar, bahagia sekali kita bisa bertemu kembali. Bahkan di tengah-tengah Bapak dan 
Ibu Guru kita yang dahulu mengasuh dan membesarkan kita masih sempat bertemu 
dan berkumpul kembali. Sungguh merupakan karunia yang tak ternilai harganya. 
Telah lama kita berpisah tentunya telah banyak kenangan yang kita alami di luar 
sekolah setelah lulus dahulu kala.

Betapa cepat waktu ini rasanya. Namun, perpisahan terakhir di sekolah kita ini dulu 
serasa baru saja kemarin. Ciri khas masing-masing masih menempel kental di diri 
kita. Itulah sebabnya seakan suasana yang lama bukan suasana yang baru.

Di Sekolah Tarakanita Pluit kenangan manis tercipta, lalu kita bawa kenangan itu 
melalui perjalanan hidup. Namun, hari ini kenangan itu kembali tercipta, tetap 
seperti semula. Ceria, suka, dan duka terbayang jelas dalam suasana keluarga yang  
berbahagia sekarang ini.

Para alumni  yang saya cintai, marilah pertemuan ini kita petik khikmahnya. Reuni kali 
ini hendaknya jangan dipergunakan sebagai pelampiasan pelepasan rindu semata-
mata. Namun, lebih dari itu marilah kita bersama-sama memikirkan, sumbangan apa  
yang bisa kita berikan kepada bangsa dan masyarakat ini. Tentu salah satunya adalah 
pemikiran untuk ikut serta memberikan sumbangan apa yang  patut kita berikan 
kepada sekolah kita tercinta ini.

  

Didit Pepantri
SMP Tarakanita 2
5 Januari 1971 - Juni 2008
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SeunTAI KATA

Puji dan syukur kepada Tuhan yang dapat kami sampaikan ketika Rachmat, 
alumni SMP Tarakanita 2 tahun 1985, menyampaikan bahwa para alumni  
Sekolah Tarakanita seangkatannya akan mengadakan reuni. Ternyata para 
alumni masih mengingat kami para guru.

Kembali saya teringat para siswa kala itu. Para siswa yang penuh semangat, 
ceria, pintar-pintar walau memang ada beberapa siswa yang nakal dan kurang 
berprestasi. Namun, yang jelas alumni 1985 termasuk alumni masa-masa 
kejayaan SMP Tarakanita 2 Pluit.

Alumni yang terkasih,
Saya  minta maaf atas segala kesalahan yang telah saya lakukan selama 
mendampingi para alumni. Mungkin kala itu ada ucapan, cubitan, bahkan 
pukulan yang hingga kini membekas di hati. Saya   menyadari bahwa saya  
bukan guru yang terbaik, memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. 
Apalagi  kala itu saya masih sangat muda, belum banyak pengalaman. 

Kami juga memohonkan maaf bagi guru-guru yang telah purnabakti. Demikian 
juga, bagi guru-guru yang telah dipanggil Tuhan. Kami juga mohon doa bagi 
mereka agar jalan mereka dilapangkan.   
    
Sungguh merupakan suatu kebahagian tersendiri bagi saya,  dapat melihat  
mantan siswa yang telah sukses. Sukses yang saya maksud adalah dalam arti 
hidup berguna bagi keluarga dan sesama, mampu membina keluarga bahagia, 
dekat dengan Tuhan, atau sukses dalam karier. Namun, menjadi keprihatian 
tersendiri bila menjumpai mantan siswa yang kurang berhasil. Karena 
kegagalan alumni adalah bagian kegagalan saya juga sebagai pendidik. Serasa 
saya ingin kembali menjangkau mereka yang kurang berhasil untuk kembali 
menuntun agar tidak gagal. Bahkan, serasa ingin mengembalikan ke masa lalu 
agar dapat meraih sukses pada masa kini.

Selamat kepada para alumni yang tengah bereuni. Kini saya tidak bisa lagi 
memberi banyak kepada para alumni, selain doa. Semoga para alumni selalu 
bahagia, sukses, dan diberkati Tuhan. 

Sekian seunati kata dari saya. Hanya kata maaf yang saya pinta bila ada kata 
yang salah dan terima kasih atas segala perhatian para alumni. Selamat 
berbahagia dan sukses.

Salam Hangat,

B.M. Sri Sulistyaningsih
SMP Tarakanita 2
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PRoFIl SmA TARAKAnITA PluIT

Sejarah Sekolah 

SMA Tarakanita 2 Jakarta berlokasi di Pluit, Jakarta Utara, adalah sekolah berciri 
katolik yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam semangat 
nilai-nilai iman Katholik yang bersifat universal. Didirikan pada tanggal 2 Januari 
1976 di bawah naungan suster-suster cintah kasih Santo Carolus Borromeus, 
dengan yayasan Tarakanita sebagai penyelenggara yang bertujuan untuk 
membantu peserta didik dalam berproses menjadi manusia utuh, berwatak 
baik, beriman, jujur, bersikap adil, cerdas, mandiri, kreatif, terampil, berbudi 
pekerti luhur, berwawasan kebangsaan dan digerakkan oleh kasih Allah yang 
berbela rasa terutama bagi yang miskin, tersisih, dan menderita.

SMA Tarakanita 2 yang kini telah berusia 38 tahun, dalam perjalanannya tentu 
tidak lepas dari pergulatan suka dan duka yang dialami oleh para pendahulu 
atau para pengelola hingga terwujud seperti sekarang ini. Diawali dengan 143 
orang siswa dan siswi kelas I (satu), kegiatan pendidikan dan pengajaran pun 
mulai dilaksanakan hingga tahun ajaran 2012-20 13, sejumlah 7.230 orang 
siswa dan siswi telah mengenyam pendidikan di SMA Tarakanita 2 ini. 

Perlu kami sampaikan di sini bahwa sejak awal tahun ajaran 2009-20 I 0 di SMA 
Tarakanita 2 menggunakan system moving kelas. Pada tahun ajaran 2012-
2013 menggunakan 15 kelas, secara menyeluruh dilengkapi dengan 17 ruang
kelas ( 2 kelas ruang umum), Lab. Kimia, Lab. Fisika, Lab. Biologi, Lab.Komputer, 
dan Lab.bahasa ( masing-masing I ruang) ; Perpustakaan, Ruang kepala sekolah, 
Ruang guru, Ruang BP/BK, Ruang OSIS, Ruang UKS, Aula, Lapangan olahraga, 
dan tempat parkir. Sebagai catatan, semua ruangan tersebut dilengkapi 
dengan AC, LCD, dan CCTV camera.

Visi dan Misi SMA Tarakanita 2

a. Visi 
Menjadi komunitas pembelajaran yang digerakkan oleh kasih Allah yang 
berbelarasa dengan mengupayakan terbentuknya manusia berprestasi yang 
kompetitif dan berkepribadian utuh.

b. Misi
1) Menumbuhkan suasana religius dan keutamaan moralitas seluruh anggota 
komunitas sekolah.

2) Meningkatkan kedisiplinan seluruh anggota komunitas sekolah.

3) Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam suasana kondusif dan 
kekeluargaan serta berwawasan lingkungan.

4) Mewujudkan profesionalitas tenaga kependidikan.

5) Menumbuhkembangkan semangat pelayanan pada diri setiap tenaga 
kependidikan komunitas sekolah yang dijiwai semangat cinta kasih.
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SeKAPuR SIRIh

Untuk semua yang pernah menjadi murid (alumni SMA Tarakanita Pluit) yang 
tercinta. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Anda berhasil melalui hari demi 
hari sehingga bisa menjadi orang-orang hebat. Dengan perjuangan, kalian 
berhasil menggali potensi diri. Namun, terutama juga karena kasih Tuhan kita 
bisa mencapainya. Selamat dan semoga sukses untuk hari-hari mendatang.

Seiring dengan waktu mungkin juga kalian sangat sibuk, kita mau mengenang 
dan memunculkan kembali memori-memori semasa kita bertemu dan 
berproses di sekolah ke dalam acara “REUNIAN“. Bila kita mencermati setiap 
penampilan dan mimik wajah satu demi satu, banyak terasa tampil dari 
hal yang terekam dan terkesan di belakang gerak gerik pada masa lalu, 
sewaktu sekolah. Hal ini yang membuat kita kagum dan berlama-lama untuk 
menatapnya. Mungkin kalian kadang tidak menyadari ternyata kehadiran 
kita di sekolah kita tercinta, satu per satu membawa makna yang khas dan 
menarik dan bermanfaat mewarnai keberadaan sekolah. Dengan kata lain, 
buku acara Reuni bisa menjadi bagian pengisi waktu yang sangat berguna 
untuk merenungankan perjalanan kehidupan kita.

Kami catat ada beberapa makna yang dapat kita petik bersama, yakni :
* Ternyata kita (guru dengan siswa, siswa dengan teman, semua unsur sekolah 
dengan siswa) pernah bersama yang terjadi bukan hanya sebagai perjumpaan 
biasa, karena nyatanya mereka mampu memberikan pengaruh yang cukup 
besar dan bermakna dalam kehidupan kita masing-masing.

* Betapa berartinya proses sekolah dalam kehidupan kita. Suara-suara yang 
memantapkan hati dan membuat kita menjadi berarti. Senyum dan tawa serta 
semangat kalian adalah sumber kebahagian kita semua, nyatanya sekarang 
banyak yang sudah menjadi orang yang hebat dan berguna.

* Ketika kalian sudah semakin dewasa bahkan menjadi orang tua dengan 
profesi masing-masing, menunjukkan  kecerdasan masing-masing, diam-diam 
kami tersentak, ternyata kemampuan kalian luar biasa, kalian masing-masing 
terasa unik dan sarat dengan kemampuan sebagai pribadi yang luar biasa.

Demikian kami tidak bisa memberikan emas atau permata sebagai 
kenangan acara Reuni ini, melainkan ketulusan kami dalam menanggapi 
dan menyemangati serta antusias mencermati perkembangan kalian semua. 
Terima kasih untuk semua yang telah kalian sumbangkan untuk kemajuan 
sekolah kita tercinta. Semoga akan terukir indah sepanjang waktu. Semoga 
berkat Tuhan senantiasa untuk kehidupan kita semua.

  

Jakarta, Mei 2013
Atas Nama Keluarga Besar SMA Tarakanita 2 Jakarta

Drs. Antonius S. Sudarsono
Kepala Sekolah SMA Tarakanita 2
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SePenggAl KeSAn DAn PeSAn

Puji syukur kepada Tuhan, 
Atas berkat berlimpah yang boleh kita terima sampai saat ini sehingga pada saat 
ini kita boleh bertemu kembali dalam keadaan baik, apapun arti kata baik bagi kita 
masing-masing.

Dulu sekali, bertahun-tahun yang lalu kita pernah menjalani kebersamaan di sekolah 
ini dalam suka dan duka kita. Ketika itu saya memang ikut bertanggung jawab pada 
pendidikan yang ada di sekolah ini bagi kalian. Saat itu saya sungguh berharap bahwa 
pendidikan yang kami berikan bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian sampai saat 
ini.

Begitu banyak nilai pendidikan yang kalian terima di sekolah ini dari Bapak/ Ibu 
Guru melalui pembelajaran, bimbingan, contoh teladan, teguran, dan mungkin juga 
dengan dimarahi. Semua itu dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan 
seperti kedisiplinan, kejujuran, kepedulian terhadap orang lain, mandiri, kreatif, 
bertanggung jawab, saling menghargai kepekaan sosial, dan sebagainya.

Saat itu kalian masih muda dengan segala dinamika remaja dalam membangun 
mimpi-mimpi untuk masa depan kalian, sehingga kadang-kadang belum bisa 
memahami tujuan pendidikan saat itu. Namun saat ini sudah banyak dari kalian 
menjadi orang tua dengan anak-anak kalian, semoga kalian juga akan mengajari hal-
hal yang baik pada anak-anak kalian.

Saya cinta kalian semua, tentu saja dengan cara saya sendiri. Semoga kalian semua 
sukses dalam mewujudkan impian-impian kalian. Berkat Tuhan menyertai kita semua.

Jakarta, 15 Mei 2013 
With Love,

Ibu Sri Haryati
SMA Tarakanita 2

jAngAn DIRenungKAn

Dalam perjalanan hidupnya manusia ada melewati fase-fase pendidikan, yaitu 1.PPP 
(Pendidikan dalam kandungan), 2. Pra P.AUD, 3. P.AUD, 4. TKK, 5. SD, 6. S.M.P, 7. S.M.A, 
8. PT, 9. Dunia kerja & Ber RT, 10. Fase Pensiun / Pendidikan Senja, dan 11. Hidup 
sesudah mati.

Pada fase S.M.P dan S.M.A adalah fase paling unik, karena pada masa ini kekonyolan 
kekonyolan, benih asmara, melawan arus, terror dsb., sedang berkecamuk, sehingga 
memori-memori konyol pada fase ini kalau dikenang kita bisa tersenyum sendiri.

Pada fase ke 9 adalah masa banyak stressor bermunculan yang memicu munculnya 
banyak penyakit, termaksud penyakit degenerative. Padahal orang hidup ini maunya 
bahagia, sehat, awet muda, berumur panjang, dan masuk surga.

REUNI adalah moment unik untuk memunculkan secara ekspresif kenangan/peristiwa 
waktu lalu yang segar dan menggembirakan, sehingga tanpa sadar adalah berperan 
sebagai katarsis dan terapi menghadapi stressor-stressor yang muncul pada rutinitas 
hidup ini. REUNI juga bisa menjadi ajang untuk merajut kembali komunikasi ekspresif 
yang selama ini terhambat banyak hal yang menipiskan tali sillaturahmi.

Semoga dengan diadakan REUNI ini komunikasi, relasi dan eksistensi komunitas 
Tarakanita Pluit dan Para alumni khususnya tetap hidup dan terjaga dengan 
baik. Sehingga kita selalu sehat, mudah /murah senyum, tetap semangat, penuh 
kreativitas, dilandasi Ilmu Amal Iman. Amiiin.

Cengkareng,14052013

Pak Yono
SMA Tarakanita 2
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PojoK PeRmenungAn

Masa lalu memang selalu menjadi kenangan yang setiap saat dapat 
melayangkan pikiran kita untuk mengalaminya kembali. Kata “DULU” selalu 
menjadi kata kunci akan masa lalu kita yang membuat kita bisa termenung 
menerawang akan masa lalu kita. Dan tak jarang tanpa kita sadari seolah-olah 
kita sedang mengalaminya sekarang. Dan akhirnya kita hanya bisa berucap 
“SEANDAINYA”.... Mengenang masa lalu memang mengasyikkan dan tak akan 
pernah ada habisnya.

Kita patut bersyukur bahwa sekarang ini kita bisa berkumpul kembali untuk 
mengungkapkan kerinduan akan masa lalu kita. Kita akan membawa kisah 
kita masing-masing dan memadukannya dengan kebersamaan kita yang akan 
menyatukan kita kembali dan bahkan mungkin akan menyatukan langkah 
kita untuk berbuat sesuatu pada hari yang akan datang sebagai ungkapan 
sumbangsih kita yang telah dianugrahi kenyamanan dan kemapanan hidup. 
Saya yakin dan percaya bahwa alumni Tarakanita pasti siap untuk berbuat 
yang terbaik bagi sesamanya.

Ada cerita yang mungkin bisa dijadikan bahan permenungan Alumni 
Tarakanita. Dua ekor monyet sedang berkelahi karena memperebutkan 
sepotong roti. Awalnya roti hendak dibagi dua yang sama besarnya tapi tidak 
ada kesepakatan karena yang satu ingin mendapatkan yang lebih besar. 
Di tengah serunya perkelahian monyet itu muncullah seekor kancil dan 
menanyakan mengapa mereka berkelahi. Kemudian monyet itu menceritakan 
kejadiannya. Sang kancil pun muncul bak pahlawan dengan memberi solusi 
dengan mengatakan “biar adil roti harus ditimbang”. Dan akal bulus kancil pun 
muncul. Roti pun dipotong menjadi dua, tetapi satu potong roti selalu dibuat 
lebih berat. Dan kancil mengatakan roti yang lebih berat harus dipotong 
kembali. Kelebihannya dimakan oleh si Kancil. Demikian seterusnya hingga 
semua roti itu habis dimakan oleh si Kancil. Sementara si monyet hanya bisa 
ternganga melihat si Kancil melahap habis roti itu.

Sebagai Alumni Tarakanita tentu kita semua berkewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan di sekolah 
sebagai bentuk partisipasi kita sebagai warga negara dan sebagai anggota 
masyarakat lewat keberadaan kita masing-masing. Sekecil apapun yang 

sudah kita lakukan pasti sangat berarti bagi orang lain. Dengan demikian 
Tarakanita bisa tersenyum manis melihat para alumninya menjadi orang yang 
bertanggung jawab.

Terima Kasih para Alumni dan saya hanya bisa berdoa buat alumni semua 
semoga Tuhan selalu menganugrahi kasih dan karuniaNYA kepadamu dalam 
mengarungi bahtera kehidupan ini. Sebagai penutup seandainya kepadamu 
diberikan pilihan HARTA – TAHTA – KASIH  manakah yang terlebih dahulu 
kamu pilih?   Tuhan memberkati.

  

Jakarta, 17 Mei 2013

Charles Sagala
SMA Tarakanita 2
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KeSAn DAn PeSAn
Kho Ping Ping

Murid SD  - SMA Tarakanita Pluit (1976 - 1987)

My years in SD Tarakanita 4 through SMA Tarakanita 2  had helped form who I am 
today. I’d been lucky to have the friendship and to learn from many peers as well 
as teachers. I still carry with me many good memories from those years we learned 
together in a safe and nurturing environment.
 
The rigorous academics from caring teachers at Tarakanita had certainly prepared 
me well for college and even engineering workplace in this foreign land I have now 
called home. Through these rigors, I had learned how to take on challenging stretch 
assignments with persistence, optimism, and a determination to succeed.  From 
time to time, I still often remind my only child how easy American students have it 
in schools nowadays, and how I worry that many of these kids may not have what 
it takes to compete successfully in the global marketplace, if we don’t raise the bars 
high enough with more rigorous academics like what we got back in our school days. 
 
The religious education from my time in Tarakanita had also instilled in me the fear 
of God, and the needs to always do my best to achieve my life-long goals, as well as 
the needs to help others, while becoming an instrument in God’s hands. At the same 
time, this religious education has also provided me a life-long safety net, knowing 
full well that God will carry me during my times of trials and suffering.
 
Many of those who knew me back then often mistakenly thought that I was very 
smart. Fact of the matter is that I’m not any smarter than most of my peers. I was just 
an average student who happened to be quite motivated to work a lot harder and to 
do my best with what God had given me. I’d been very blessed to have caring teachers 
who knew how to motivate and inspire their students with the “can-do” attitude to be 
good God’s servants.  And for that, I’m very grateful for every teacher and every friend 
whom I’d had the pleasure to cross path with during those formative years.
 
I have no doubt that Tarakanita will continue to provide the very best education to 
its students in a holistic and nurturing setting without compromising its academic 
rigors.

KeSAn DAn PeSAn
Thomas Muljadi Handojo

Vice President – Business Development, PCI Limited – Singapore
Murid SD  - SMA Tarakanita Pluit (1980 - 1988)

Delapan tahun di Tarakanita dari SD kelas V (1980) sampai SMA (1988) membuat 
sekolah ini menjadi rumah kedua buat saya. Kegiatan belajar, bermain, waktu 
istirahat dan ekstra kulikuler, masih lekat di ingatan saya, terutama sedapnya rasa 
makanan di kantin sekolah. Banyak kenangan indah yang tak terlupakan walaupun 
sudah bertahun-tahun lulus sekolah, di antaranya pemeriksaan kuku dan rambut 
(SD-SMP), pertandingan-pertandingan olah raga seperti bulutangkis dan volley,  
latihan menyanyi untuk acara misa, dan tentunya pelajaran dan ujian mata pelajaran 
yang termasuk sulit seperti matematika, kimia, dan fisika (SMA). Selain itu banyak lagi 
cerita lucu bersama teman-teman seangkatan yang masih kita bicarakan, terutama 
melalui facebook. 

Belajar di Tarakanita dari umur 10 tahun sampai 18 tahun banyak sekali membentuk 
karakter saya melalui nilai-nilai yang diajarkan melalui para bapak dan ibu guru, 
terutama nilai kedisiplinan, menghargai orang lain, dan cara berpikir yang sistematis. 
Semua itu menjadi sumber kekuatan dan pendorong saya dalam meneruskan 
pendidikan and karir. Setelah lulus SMA saya meneruskan kuliah di Universitas Trisakti 
dan lulus sebagai sarjana S1 di bidang elektronik, kemudian sambil bekerja sebagai 
electronic engineer di negara tetangga, meneruskan kuliah di Nanyang Technological 
University (NTU) dan lulus S2 dibidang MBA, Management of Technology.  

Saat ini saya menjabat sebagai vice president - business development di perusahaan 
electronic contract manufacturing di Singapura. Sebagai anggota senior 
management saya menangani business development, Advanced Engineering dan 
Management System yang berlandaskan Business Excellence framework yang 
dikenal sebagai Singapore Quality Class (SQC) dan prinsip-prinsip Lean Six Sigma. 
Selain itu saya juga memiliki personal interest di bidang people development, 
khususnya executive coaching dan life coaching. Dalam hal ini, saya adalah certified 
coach dari International Coach Federation (ICF), certified NLP master practitioner 
dan certified 7th path self-hypnosis® teacher. 

Terima kasih Yayasan Tarakanita atas semua pelayanan dan kesempatan untuk 
belajar yang telah saya dapatkan. Semoga terus maju dan menjangkau lebih banyak 
lagi masyarakat luas yang membutuhkan pendidikan bermutu. 
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KeSAn DAn PeSAn
Aswini Widjaja Murmansk

Murid TK  - SMA Tarakanita Pluit (1974 - 1988)

Sekolah Tarakanita Pluit merupakan rumah kedua saya setelah rumah bapak/
ibu saya. Saya memperoleh pendidikan dasar hidup saya dari kedua rumah 
saya ini. 

Saya masih ingat bagaimana guru-guru di Taman Kanak-Kanak saya 
mengenalkan teman-teman sekelas di hari pertama sekolah. Saya juga tidak 
pernah lupa bagaimana bapak kepala sekolah SMA memanggil saya ke ruang 
kerja beliau, di mana beliau mengingatkan saya mengenai konsekuensi dari 
tingkah laku saya. Masih segar dalam ingatan saya saat tim gerak jalan SMP 
berlomba, ibu saya dan beberapa ibu dari teman-teman saya menyiapkan 
minum dan makanan untuk tim. Benar-benar rumah yang membahagiakan. 

Teman-teman yang saya kenal dari lingkungan Sekolah Tarakanita Pluit 
merupakan harta karun tak ternilai. Saya belajar mengenali karakter orang 
lain dan diri saya sendiri melalui pertemanan ini. Di antara kesibukan saya 
yang membuat saya tidak dapat memperhatikan hal lain selain urusan saya 
sendiri, teman-teman saya masih antusias untuk berinteraksi dengan saya. 
Saya bersyukur diberi kesempatan utk menjadi keluarga Sekolah Tarakanita 
Pluit. Terima kasih untuk kebersamaannya.

KeSAn DAn PeSAn
Lie Fhung

Murid SD - SMA Tarakanita Pluit (1976 - 1988)

Melihat kembali ke masa bersekolah di Tarakanita, saya menyadari betapa beruntungnya saya 
dapat mengalami langsung aspek-aspek Bhinneka Tunggal Ika di sekolah. Murid-murid yang 
berasal dari berbagai latarbelakang sosial, suku, dan agama belajar dan bermain bersama. Ini 
selaras dengan pendidikan dan contoh perbuatan nyata sehari-hari yang saya dapat dari orang 
tua di rumah (liberté, égalité, fraternité). Walaupun Tarakanita adalah sekolah Khatolik, tidak ada 
paksaan untuk menjadi Khatolik; kita saling menghormati kepercayaan masing-masing. Nilai-
nilai kemanusian universal yang diajarkan masuk mendalam menjadi bagian diri siswa. Melalui 
kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, kami belajar mengembangkan bakat sambil bertualang. 
Melalui perkemahan Pramuka misalnya, kita belajar bekerja sama dan belajar untuk mudah 
menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 

Sejak SD hingga SMA, saya merasakan dukungan guru-guru (dan juga teman-teman) untuk 
mengembangkan bakat-bakat kesenian saya. Dari tersedianya kelas tari Balet waktu SD, 
perpustakaan sekolah yang lengkap, partisipasi aktif sekolah dalam pelbagai lomba (paduan 
suara, gerak jalan, dll.), dipercayakannya kepada saya untuk mengurus Majalah Dinding Murid 
dan untuk mewakili sekolah dalam lomba-lomba gambar antarsekolah, hingga tersedianya 
sarana untuk nge-band menjadi pemusik amatiran di acara-acara sekolah.  

Terima Kasih untuk Pak Yadi, yang selalu mendorong kesukaan membaca saya. Masih teringat 
jelas bagaimana Pak Yadi mengajak saya ke Gramedia untuk turut memilih buku-buku guna 
mengisi perpustakaan sekolah. Wah, senangnya bukan main! Saya juga masih ingat bagaimana 
Pak Herman rajin memasang klipping berita koran tentang kemenangan saya dalam lomba 
lukis anak-anak di Majalah Dinding Sekolah. Waktu itu saya rasanya agak malu, tapi toh senang 
dan bangga juga. Terima Kasih, Pak Herman!

Guru-guru lain yang juga sangat berkesan bagi saya: Sr. Celeste (sangat jenaka dan penuh 
pengertian), Ibu Endang (we often teased you, who were still fresh from college; you earned our 
respect as you showed your toughness without being mean to us!), Pak Didit (oh masih belia 
sekali, masih groggy dengan memilin-milin kapur ketika berbicara. Kami suka karena Bapak 
ramah dan sabar), Ibu Yohanna (aduh galak sekali, selalu berdebar-debar pada jam pelajaran 
beliau!), Sr. Roswinda (Cantik dan lembut. Namun, tegas sekali), Pak Thomas (“Hari ini saya 
tidak mau mengajar Aljabar. Mari kita belajar menyanyi saja!” - Horeee!!!), Pak Jon (mengajar 
mata pelajaran yang menarik dengan cara yang sangat lugas), Pak Sri dan Ibu Sri (mengajar 
matematika dengan sabar kepada murid yang tidak suka matematika seperti saya).

Terima kasih, Semua! Kalian semua punya andil dalam memupuk bakat dan karakter saya. 
Lulus SMA, saya melanjutkan sekolah di Jurusan Seni Murni, ITB di mana saya juga aktif dalam 
berbagai kegiatan di luar lingkup akademik. Kini saya adalah seniman yang juga bekerja 
sebagai freelance graphic designer dan berwiraswasta dengan online digital-scrapbooking 
business (Ztampf! Digital Artistry). Saya menetap di Hong Kong bersama suami saya, Dr. Timothy 
O’Leary yang bekerja sebagai dosen filsafat dan associate dean di Hong Kong University.
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IKlAn
TRIo WARnA

http://www.triowarna.com
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WHAT’S NEXT?

untuk melihat dan mengunduh:

foto-foto
video clips

daftar murid dan guru yang hadir
neraca keuangan reuni

dan lain-lain
sehubungan dengan acara
reuni 7 September 2013 ini

serta untuk keep in touch!

Call Center: +62 838 7202 6887

www.tarakanitapluit.com

http://www.jakartamonorail.com
http://www.tarakanitapluit.com
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