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tahun! Ya, kerinduan dan penantian 
selama satu dekade lebih itulah yang 
membuat     kami membangunkan
Swara Dhammasena 
panjangnya. 

Sesuai dengan tema kali ini yakni “Swara Reborn”
pada Liputan Utama, kami coba menapak tilas 
sejarah Swara Dhammasena dengan narasumber 
Sdr. Jacobus Tanjung sebagai salah satu 
Swara Dhammasena pada beberapa edisi awal
Sdr. Hamzah, yang telah berkontribusi luarbiasa 
kepada perkembangan Swara Dhammasena.

Dari kampus Trisakti, hadir Seputar Dhammasena
dengan ulasan mengenai Dhammasena kini dan 
liputan beberapa kegiatannya. 

Tidak ketinggalan dari luar kampus, ada 
dari kontributor kami di Parepare 
ditambah Berita Luar Negeri dari Australia dan 
Belanda. 

Mulai edisi ini, ada yang baru di Swara, yakni rubrik 
Seputar IAD (Ikatan Alumni Dhammasena)
dimana pada edisi ini kami akan menampilka
program IAD yang telah berjalan. 

So, Swara Dhammasena is Back! Dengan dukungan 
dan kritik dari para pembaca, kami dari Redaksi 
berharap bisa memberikan yang terbaik sekarang 
dan untuk selanjutnya. Sadhu.. Sadhu..  Sadhu..

Redaksi
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Chicken ala Carte

Hari Senin, mungkin adalah hari yang paling menyebalkan untuk banyak 
orang yang rutin bekerja di kantor. Hari yang paling tidak ditunggu oleh 
mereka, setelah liburan akhir minggu dan harus kembali kemeja kantor 
meneruskan rutinitas hidup ‘mencari uang’. Pada Senin ini saya kembali 
kemeja kantor saya dan mulai membuka email yang dikirimkan kepada saya. 
Diantara sekian banyak email yang saya terima ada satu email yang berjudul 
Chicken Ala Carte. 

Pada film di-email ini dimulai dengan sepasang
goreng disebuah restoran fast food. Setelah membayar dan menerima ayam 
goreng pesanannya, mereka berdua duduk dan mulai memakannya. Acara 
makan mereka selesai ketika ada panggilan telepon ke
mereka. Acara makan pun mereka selesaikan begitu saja, walaupun masih 
banyak sisa daging ayam yang belum mereka makan.

Malam harinya seorang petugas kebersihan datang untuk mengambil sampah 
direstoran cepat saji tersebut. Sang petugas ini dengan telaten memisahkan 
sampah ayam goreng yang masih menyisakan banyak daging dengan yang 
sudah menjadi tulang belulang saja. Sampah atau sisa ayam goreng yang 
masih menyisakan daging kemudian dibawanya ke perkampungan kumuh di 
dekat tempat tinggalnya.  

Kedatangan sang tukang sampah ini ba
perkampungan kumuh tersebut. Ia disambut bak seorang terkenal, atau 
mungkin untuk mereka yang tinggal ditempat kumuh tersebut sang tukang 
sampah ini seperti Robin Hood untuk mereka. Sang tukang sampah ini 
kemudian menurunkan sebuah tong penuh dengan sisa ayam goreng dari 
restoran fast food, yang langsung diserbu oleh anak
perkampungan itu. Sebungkus kecil sisanya ia bawa pulang untuk dimakan 
bersama anak dan istrinya. 
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Selesai menonton film tersebut, saya mula
movie? Let’s say it is a real thing. 
life. 

Berbagai pendapat muncul dibenak saya. Kasihan......... itu kata pertama yang 
muncul dalam pikiran saya. Saya merasa kasihan ke
telah menyia-nyiakan nikmat dan berkah yang telah diterimanya dalam hidup 
ini dan saya juga merasa kasihan kepada mereka yan
goreng itu, karena ketidakmampuannya untuk membeli ayam goreng yang 
baru dan harus memakan sisa ayam goreng yang telah dibuang di tempat 
sampah. 

Kita sebagai orang yang mampu kadang
keuangan kita. Akh... apa masalahnya toh saya sudah membayar untuk ayam 
goreng tersebut. Masalah saya mau habiskan atau tidak
mungkin itu yang ada di benak sebagian orang.
seperti itu. Tapi bukankah dalam hidup ini kita selalu diajarkan untuk berbagi 
kepada sesama kita? Berbagi dengan mereka yang jauh lebih susah atau lebih 
membutuhkan dari pada kita? Saya yakin sekali paham ini tentu sudah 
diajarkan kepada kita sejak kita masih balita.
atau cicinya.... atau... ayo ko/ci... kamu kan udah lama main boneka itu, 
pinjamin dong ke ade kamu..... Ingat? Saya yaki
semua. 

Dari kecil kita sebenarnya sekali lagi sudah ditanamkan rasa untuk berbagi, 
tetapi seiring dengan perjalanan hidup kita banyak hal
mempengaruhi hidup kita dan seakan
yang individualis. Dimulai dari persaingan untuk masuk kesekolah favorit, 
kemudian pada saat kuliah bersaing mendapatkan nilai (IP
terbaik agar bisa diterima di perusahaan besar, dan pada saat bekerja anda 
diberikan target-target untuk dicap
harus bersaing di dunia pekerjaan anda. Hal
tidak peka lagi terhadap sesuatu diluar dunia keseharian kita. Dalam pikiran 
kita hanya diisi dengan persaingan untuk hidup, 
hidup kita.  

Banyak orang pintar dan sukses yang telah berhasil dicetak dari industri 
pendidikan di dunia ini, tapi sayangnya tidak banyak dihasilkan manusia
manusia yang mempunyai sisi humanis dalam kehidupan ini. Manusia yang 
mau berempati kepada sesaman
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dengan orang lain, mungkin begitu yang ada dibenak manusia
millenium ini. Mudah-mudah ini pendapat yang salah dari saya.... mudah
mudahan..... 

Alangkah lebih indah jika kita memesan ayam goreng 
kebutuhan perut kita saja. Uang sisanya mungkin kita bisa sumbangkan ke 
yayasan sosial sehingga teman-
goreng yang sebenarnya bukan sisa
Inilah yang mungkin kita sebut dengan kepedulian sosial dalam skala kecil, 
yaitu dimulai dari dalam diri kita sendiri untuk menyikapi hidup dengan lebih 
arif. Ketika anda memesan makanan selalulah berusaha untuk ingat dengan 
mereka yang tidak bisa makan, sehingga kita akan berusaha
sesuai dengan porsinya kita dan tidak menyia
pesan. 

Mungkin apa yang anda lakukan hanyalah hal kecil, memesan makanan 
sesuai dengan porsinya, tetapi jika, jika, semua orang mempunyai pikiran yang 
sama dengan anda, maka kita akan mendapatkan efek yang luar biasa. 
Seandainya saja semua orang berkomitmen untuk membeli makanan sesuai 
dengan porsinya dan sisa uangnya dikumpulkan, saya yakin akan banyak 
sekali orang yang tidak mampu yang dapat kita bantu. Mungkin.....
saja ini bisa terlaksana.... 

Alangkah hidup akan menjadi lebih berarti dan indah jika semua orang bisa 
berbagi dengan sesamanya..........

Saya jadi teringat dengan salah satu episode acara Tolong yang disiarkan oleh 
SCTV. Diperlihatkan ada seorang ana
sekitar 14 tahunan. Dia berjalan dengan membawa kantong kresek hitam dan 
‘disuruh’ untuk meminta beras dari rumah ke rumah, dengan alasan bahwa 
ayahnya sudah tidak ada dan ibunya yang biasa mencari uang untuk makan 
mereka sedang sakit sehingga mereka hari itu tidak punya sesuatu untuk 
dimakan. 

Anak remaja ini berjalan dari satu rumah ke rumah yang lainnya untuk 
meminta sumbangan beras ala kadarnya. Ternyata tidak ada satu orang pun 
yang mau membantunya, walau pun ia sudah m
leber mengapa ia melakukan hal itu. Dari pagi sampai siang hari menjelang 
sore ia belum berhasil mendapatkan beras, entah sudah berapa rumah yang 
diketuk untuk dimintai beras, tapi tak satu pun orang yang rela untuk berbagi. 
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‘disuruh’ untuk meminta beras dari rumah ke rumah, dengan alasan bahwa 
ayahnya sudah tidak ada dan ibunya yang biasa mencari uang untuk makan 

sedang sakit sehingga mereka hari itu tidak punya sesuatu untuk 

Anak remaja ini berjalan dari satu rumah ke rumah yang lainnya untuk 
meminta sumbangan beras ala kadarnya. Ternyata tidak ada satu orang pun 

enjelaskan dengan panjang 
leber mengapa ia melakukan hal itu. Dari pagi sampai siang hari menjelang 
sore ia belum berhasil mendapatkan beras, entah sudah berapa rumah yang 
diketuk untuk dimintai beras, tapi tak satu pun orang yang rela untuk berbagi. 
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Sampai akhirnya ia tiba di sebuah pasar dimana di pasar tersebut sedang ada 
kegiatan menurunkan beras dari truk ke toko.

Para buruh angkut beras dengan sibuknya menurunkan beras dari truk ke 
toko dan di dekat truk tersebut ada beberapa ibu
ceceran atau tumpahan beras yang dipanggul oleh buruh angkut. Salah satu 
dari ibu yang mengais rejeki tersebut adalah seorang ibu yang sudah tua sekali 
dan berjalan dengan tubuhnya yang bongkok. Penampilan fisiknya saja sudah 
memperlihatkan betapa tuanya sang ibu atau mungkin lebih pantas dipanggil 
sang nenek tersebut. Si anak perempuan ini kemudian menghampiri nenek 
tersebut dan meminta beras darinya. Belum habis sang anak perempuan ini 
berbicara, si nenek langsung berlari kecil mengambil beras yan
dikumpulkannya dengan susah payah dari pagi sampai sore hari. Si nenek 
tidak bertanya apapun kepada gadis kecil tersebut, tapi langsung 
menyerahkan beras yang ia punyai untuk diberikan kepada gadis itu.

Saya terus terang terkejut sekali dengan apa 
tersebut. Ia tidak perlu tahu siapa orang yang ia bantu, ia tidak perlu tahu 
alasan si anak perempuan itu mengapa meminta beras darinya, ia tidak perlu 
tahu apakah benar atau tidak orang yang ditolong memang benar
memerlukan pertolongan darinya atau tidak, tetapi satu yang pasti ia mau 
menolong dengan sukarela, dengan iklas
lebih menakjubkan saya, apa yang dilakukan oleh nenek tersebut adalah 
dengan resiko ia dan suaminya yang sudah tua renta t
itu. 

Sang nenek ini ternyata hanya tinggal berdua dengan suaminya yang cacat 
dan tidak bekerja. Ia setiap hari mengumpulkan ceceran beras dipasar 
tersebut dan kemudian dari hasil yang didapatkan pada hari itu sebagian kecil 
dipakai untuk membuat nasi dan sisanya ia jual untuk membeli lauk pauknya.

Saya benar-benar terharu dibuatnya. Ia rela berkorban untuk orang lain tanpa 
memikirkan kepentingannya sendiri. Cuma satu kalimat yang bisa saya 
ucapkan pada saat itu, adakah keiklasan itu pa
Adakah....???? Saya pun terus menanyakan itu pada diri saya. 

Kemudian dalam episode yang lain dari acara Tolong ini saya melihat ada 
seorang pemuda yang rapih, berjalan untuk meminta uang guna membeli 
makan siang. Semua orang tidak 
yang begitu rapihnya berpakaian sedang tidak punya uang. Sampai akhirnya 
ia bertemu dengan seorang ibu
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i akhirnya ia tiba di sebuah pasar dimana di pasar tersebut sedang ada 

Para buruh angkut beras dengan sibuknya menurunkan beras dari truk ke 
ibu yang mengais rejeki dari 

ceceran atau tumpahan beras yang dipanggul oleh buruh angkut. Salah satu 
dari ibu yang mengais rejeki tersebut adalah seorang ibu yang sudah tua sekali 
dan berjalan dengan tubuhnya yang bongkok. Penampilan fisiknya saja sudah 

tuanya sang ibu atau mungkin lebih pantas dipanggil 
Si anak perempuan ini kemudian menghampiri nenek 

tersebut dan meminta beras darinya. Belum habis sang anak perempuan ini 
g sudah 

dikumpulkannya dengan susah payah dari pagi sampai sore hari. Si nenek 
tidak bertanya apapun kepada gadis kecil tersebut, tapi langsung 

yang dilakukan oleh nenek 
tersebut. Ia tidak perlu tahu siapa orang yang ia bantu, ia tidak perlu tahu 
alasan si anak perempuan itu mengapa meminta beras darinya, ia tidak perlu 
tahu apakah benar atau tidak orang yang ditolong memang benar-benar 

pertolongan darinya atau tidak, tetapi satu yang pasti ia mau 
nya. Dan satu hal yang 

lebih menakjubkan saya, apa yang dilakukan oleh nenek tersebut adalah 
idak makan pada malam 

Sang nenek ini ternyata hanya tinggal berdua dengan suaminya yang cacat 
dan tidak bekerja. Ia setiap hari mengumpulkan ceceran beras dipasar 
tersebut dan kemudian dari hasil yang didapatkan pada hari itu sebagian kecil 

tuk membuat nasi dan sisanya ia jual untuk membeli lauk pauknya. 

benar terharu dibuatnya. Ia rela berkorban untuk orang lain tanpa 
memikirkan kepentingannya sendiri. Cuma satu kalimat yang bisa saya 

da diriku??? Adakah??? 

Kemudian dalam episode yang lain dari acara Tolong ini saya melihat ada 
seorang pemuda yang rapih, berjalan untuk meminta uang guna membeli 

ada yang percaya bahwa pemuda tersebut 
yang begitu rapihnya berpakaian sedang tidak punya uang. Sampai akhirnya 

ibu pemulung yang sedang makan siang di 
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pinggir jalan. Ia menghampiri si ibu pemulung tersebut dan meminta makan 
dari ibu tersebut. Sekali lagi si ibu pemulung itu juga tidak bertanya apa dan 
mengapa sang pemuda yang rapih itu meminta makan darinya. Ia hanya 
berkata bahwa ia tidak punya uang lagi karena uang pendapatnya dari 
memulung pada hari itu sudah habis ia belik
mau sambung ibu tersebut ia hanya punya nasi bungkus jatahnya makan 
malam. Ibu itu langsung menyodorkan nasi bungkus jatahnya makan malam 
kepada pemuda tersebut. 

Terus terang saya juga menjadi terharu dengan apa yang dilakukan
pemulung tersebut. Jelas-jelas ia sudah tidak punya uang. Uang 
penghasilannya sudah ludas dipakai untuk membeli 2 nasi bungkus untuk 
makan siang dan makan malamnya. Jatah makan malamnya langsung 
diserahkan ke pemuda yang datang kepadanya. Sekali 
bertanya, adakah ketulusan dan keiklasan itu pada diriku? Adakah?????

Is it a real life? Or, is this just a 
Cought in a line sight, no escape from realty....
Open your eyes, look up to the sky and see...
I am just a poor boy, I need no symphaty..
Because I’m easy come, easy go.....

Lantunan lagu Fredy Mercury dari grup musik Queen mengiang dalam kuping 
saya............ dan didalam diri saya kembali terngiang pertanyaan.... Adakah 
keiklasan dan ketulusan itu dalam diriku????

Dan malam pun mulai menenggelamkan diri saya dalam kantuk.....
mimpi saya .......Is it a real life? 

Kebahagian adalah pilihan.

 
Eddi Janto 

Jakarta, 30 April 2009. 
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ne sight, no escape from realty.... 

Open your eyes, look up to the sky and see... 
I need no symphaty... 

Because I’m easy come, easy go..... 

Lantunan lagu Fredy Mercury dari grup musik Queen mengiang dalam kuping 
saya............ dan didalam diri saya kembali terngiang pertanyaan.... Adakah 
keiklasan dan ketulusan itu dalam diriku???? 

n malam pun mulai menenggelamkan diri saya dalam kantuk....., didalam 
Is it a real life? Or, is this just a fantasy?....................

adalah pilihan. 
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si ibu pemulung tersebut dan meminta makan 
ari ibu tersebut. Sekali lagi si ibu pemulung itu juga tidak bertanya apa dan 

mengapa sang pemuda yang rapih itu meminta makan darinya. Ia hanya 
berkata bahwa ia tidak punya uang lagi karena uang pendapatnya dari 

an makanan, kalau sang pemuda 
mau sambung ibu tersebut ia hanya punya nasi bungkus jatahnya makan 
malam. Ibu itu langsung menyodorkan nasi bungkus jatahnya makan malam 

oleh ibu 
jelas ia sudah tidak punya uang. Uang 

penghasilannya sudah ludas dipakai untuk membeli 2 nasi bungkus untuk 
makan siang dan makan malamnya. Jatah makan malamnya langsung 

lagi saya hanya bisa 
bertanya, adakah ketulusan dan keiklasan itu pada diriku? Adakah????? 

Lantunan lagu Fredy Mercury dari grup musik Queen mengiang dalam kuping 
saya............ dan didalam diri saya kembali terngiang pertanyaan.... Adakah 

didalam 
.................... 
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Kerinduan... 

Ya, itulah yang kita rasakan 
selama hampir 15 tahun, kita 
kehilangan salah satu media 
komunikasi yang sejak lahir 
tahun 1987 hingga tahun 1998 
menjadi alat pemersatu 
keluarga besar Dhammasena 
sebagai salah satu entitas 
Buddha di Jakarta khususnya 
dan Indonesia pada umumnya. 

Berawal dari diskusi santai
antara beberapa alumni 
Dhammasena tentang apakabar 
Dhammasena terkini, muncul 
beberapa ide dan pemikiran 
untuk memberikan sumbangsih 
untuk Dhammasena, salah 
satunya adalah 
membangkitkan kembali 
Swara Dhammasena. Kami 
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tahun 1987 hingga tahun 1998 
menjadi alat pemersatu 
keluarga besar Dhammasena 
sebagai salah satu entitas umat 
Buddha di Jakarta khususnya 

Indonesia pada umumnya.  

santai 
antara beberapa alumni 
Dhammasena tentang apakabar 
Dhammasena terkini, muncul 
beberapa ide dan pemikiran 
untuk memberikan sumbangsih 
untuk Dhammasena, salah 
satunya adalah 
membangkitkan kembali 

mmasena. Kami 

ingin Swara Dhammasena 
Reborn. 

Ide dan pemikiran saja 
mudah. Untuk melaksanakan 
dan merealisasikannya, 
disinilah tekad kami diuji. 
Seiring waktu, muncul 
berbagai kesulitan dan 
halangan serta himbauan untuk 
menunda terbitnya kembali 
Swara Dhammasena. 

Dengan segala kekurangan dan 
keterbatasan, bertepatan 
dengan hari ulang tahun
yang ke 28 yang jatuh pada 
tanggal 24 Desember 2012 ini, 
kami mempersembahkan 
sebuah kado ulangtahun 
Dhammasena:  

“Swara Dhammasena Reborn

Happy Birthday Dhammasena!
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ingin Swara Dhammasena 

Ide dan pemikiran saja itu 
Untuk melaksanakan 

dan merealisasikannya, 
disinilah tekad kami diuji. 
Seiring waktu, muncul 
berbagai kesulitan dan 
halangan serta himbauan untuk 
menunda terbitnya kembali 

Dengan segala kekurangan dan 
keterbatasan, bertepatan 
dengan hari ulang tahunnya 
yang ke 28 yang jatuh pada 
tanggal 24 Desember 2012 ini, 

mempersembahkan 
 untuk 

Reborn” 

Birthday Dhammasena! 

(HG) 
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Edisi Awal Swara Dhammasena

Salah satu edisi awal Swara Dhammasena

    engan tujuan memiliki 

media komunikasi untuk 

mahasiswa Buddhist dalam 

D 
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Salah satu edisi awal Swara Dhammasena 

engan tujuan memiliki 

media komunikasi untuk 

dalam 

lingkungan kampus Universitas 

Trisakti, atas inisiatif beberapa 

anggota  Dhammasena  pada  saat 
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lingkungan kampus Universitas 

Trisakti, atas inisiatif beberapa 

anggota  Dhammasena  pada  saat  
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itu membuat media dalam bentuk 

sangat sederhana, format 

setengah kertas A4 yang

diperbanyak dengan cara 

fotocopy hitam putih, yang

mungkin lebih tepat disebut 

buletin daripada majalah.  

Bulan Februari tahun 1987, untuk 

pertama kalinya muncul Swara 

Dhammasena dan dibagikan p

saat kegiatan Kebaktian agama 

Buddha hari Jumat.  
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dalam bentuk 

format 

yang 

diperbanyak dengan cara 

fotocopy hitam putih, yang 

lebih tepat disebut 

Bulan Februari tahun 1987, untuk 

pertama kalinya muncul Swara 

Dhammasena dan dibagikan pada 

agama 

Untuk kalangan sendiri, seperti 

ditulis di sampul depan setiap 

majalah Swara Dhammasena, 

pada saat itu, isi dari majalah 

sendiri adalah dari hasil karya 

para anggota Dhammasena dan 

saduran beberapa buku/majalah, 

dengan tujuan untuk konsumsi 

internal kampus Universitas 

Trisakti, khususnya anggota 

Dhammasena. 

 

 

Tampilan isi dalam 
salah satu Swara 
Dhammasena edisi 
Mei-Juni 1989
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Untuk kalangan sendiri, seperti 

ditulis di sampul depan setiap 

majalah Swara Dhammasena, 

isi dari majalah 

sendiri adalah dari hasil karya 

para anggota Dhammasena dan 

buku/majalah, 

dengan tujuan untuk konsumsi 

internal kampus Universitas 

khususnya anggota 

Tampilan isi dalam 
salah satu Swara 
Dhammasena edisi 

Juni 1989 
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Dengan dimotori oleh anggota 

Dhammasena yang perduli dan 

memiliki kemampuan menulis 

serta skill media  yang cukup 

mumpuni pada saat itu, antara 

lain Sdr. Jacobus Tanjung, Alm. 

Sdr. Jan Kusnadi, Sdr. Hamzah, 

dan beberapa nama lain yang 

tidak dapat disebutkan satu per 

satu, Swara Dhammasena secara 

rutin terbit. 

Bukan tanpa kesulitan dan 

halangan, para “senior” kami ini 

berjuang untuk kesinambungan 

Swara Dhammasena. Dengan 

modal mesin ketik manual, 

ditambah kerajinan tangan 

tempel-menempel, dan mesin 

fotocopy hitam putih, mereka 

berkarya. (Bandingkan dengan 

masa kini dengan Personal 

Computer atau Laptop, software 
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canggih yang memudahkan 

proses copy-paste dokumen, 

tulisan dan gambar, serta printer 

berwarna sekian mega-pixel).

Semua keterbatasan tersebut 

tidak membuat redaksi Swara 

Dhammasena pada saat itu patah 

arang. Sambutan pembaca yang 

baik dan semangat berkarya 

untuk Dhammasena membuat 

mereka terus berinovasi. 
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canggih yang memudahkan 

dokumen, 

tulisan dan gambar, serta printer 

pixel). 

Semua keterbatasan tersebut 

tidak membuat redaksi Swara 

a pada saat itu patah 

arang. Sambutan pembaca yang 

baik dan semangat berkarya 

untuk Dhammasena membuat 
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Permintaan akan Swara 

Dhammasena yang terus 

meningkat, membuat redaksi 

membuat beberapa perubahan 

pada Swara Dhammasena. Selai

perubahan tampilan luar, juga isi 

diperbanyak. 

 

Wawancara singkat dengan Jacobus Tanjung... 

Jacobus Tanjung adalah salah satu pemimpin redaksi Swara 

Dhammasena tahun 1988. Berikut wawancara singkat Redaksi dengan 

Jacobus Tanjung : 

 

Redaksi (R) : Bagaimana tampilan Swara 
(Swara Dhammasena, red) pada saat itu?

Jacobus Tanjung (J) :Swara ketika baru 
terbit itu berupa buletin yang isinya hanya 
beberapa lembar, lalu difotocopy. 

 (R) : Narasumber/responden pada saat itu 
siapa aja 

 (J) : Ada tulisan dari Sdr.Jayanto, ada juga 
yang diambil dari buku-buku. 
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Permintaan akan Swara 

Dhammasena yang terus 

meningkat, membuat redaksi 

membuat beberapa perubahan 

pada Swara Dhammasena. Selain 

perubahan tampilan luar, juga isi 

Bila awalnya hanya berupa 

buletin hasil ketikan dan hitam

putih, muncul Swara 

Dhammasena berubah wajah 

menjadi majalah cetakan 

berwarna. 

Wawancara singkat dengan Jacobus Tanjung...  

Jacobus Tanjung adalah salah satu pemimpin redaksi Swara 

Dhammasena tahun 1988. Berikut wawancara singkat Redaksi dengan 

Bagaimana tampilan Swara 
Dhammasena, red) pada saat itu? 

Swara ketika baru 
terbit itu berupa buletin yang isinya hanya 

Narasumber/responden pada saat itu 

Ada tulisan dari Sdr.Jayanto, ada juga 

 

 

Jacobus Tanjung 
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Bila awalnya hanya berupa 

buletin hasil ketikan dan hitam-

putih, muncul Swara 

Dhammasena berubah wajah 

menjadi majalah cetakan 

Jacobus Tanjung adalah salah satu pemimpin redaksi Swara 

Dhammasena tahun 1988. Berikut wawancara singkat Redaksi dengan 

 

(HG) 
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 (R) : Distribusi/pembaca pada saat itu

 (J) : Hanya internal dan dibagi pada saat 
kebaktian Jumat saja. 

 (R) : Tantangan yang dihadapi redaksi
pada saat itu? 

 (J) : Tantangannya adalah pembuatan 
artikel... 

 

 

 

 

 

 

Profil Singkat : 

 

 

E D I S I  I / 2 0 1 2  
 

Distribusi/pembaca pada saat itu? 

Hanya internal dan dibagi pada saat 

Tantangan yang dihadapi redaksi 

Tantangannya adalah pembuatan 

(R) : Perubahan pada Swara? 

 (J) : Perubahannya adalah dari buletin 
harian beberapa lembar hasil fotocopy 
menjadi majalah seperti sekarang ini.

(R) : Alasan perubahan pada Swara

 (J) : Karena banyaknya permintaan...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nama Lengkap : 

• Jacobus Tanjung 

Nama Panggilan : 

• Alei 

Tempat / Tanggal Lahir : 

• Ambon / 05-11-1967 

Jurusan / Angkatan : 

• Teknik Mesin / 1985 

Jabatan di Dhammasena : 

• Kabid Media  1987-1988 
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Perubahannya adalah dari buletin 
harian beberapa lembar hasil fotocopy 
menjadi majalah seperti sekarang ini. 

erubahan pada Swara? 

Karena banyaknya permintaan... 

 

(SB) 



L I P U T A N   U T A M A 
 

 
S W A R A  D H A M M A S E N A  
 

Metamorfosis Swara Dhammasena

 
 
 
 
 
 
 
 

Perubahan tampilan Swara Dhammasena

       eiring berjalannya waktu, 

Swara Dhammasena semakin 

banyak diminati dan team redaksi 

dengan segala keterbatasan yang 

ada terus berusaha untuk 

menambah jumlah eksemplar 

cetakan Swara Dhammasena.

S

E D I S I  I / 2 0 1 2  
 

 
Metamorfosis Swara Dhammasena 

 

Perubahan tampilan Swara Dhammasena 

 

berjalannya waktu, 

Swara Dhammasena semakin 

banyak diminati dan team redaksi 

dengan segala keterbatasan yang 

ada terus berusaha untuk 

menambah jumlah eksemplar 

cetakan Swara Dhammasena. 

Muncul masukan dari pengurus 

Dhammasena untuk menjadikan 

Swara Dhammasena sebagai 

media untuk mengekspose 

eksistensi Dhammasena di 

kalangan eksternal kampus, 

tampilan   Swara     Dhamamsena
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Muncul masukan dari pengurus 

Dhammasena untuk menjadikan 

sena sebagai 

media untuk mengekspose 

eksistensi Dhammasena di 

kalangan eksternal kampus, 

tampilan   Swara     Dhamamsena 

 



L I P U T A N   U T A M A 
 

 
S W A R A  D H A M M A S E N A  
 

disarankan untuk diubah agar 

terlihat lebih profesional serta 

berharap lebih layak untuk 

dilihat, dibaca dan koleksi 

kalangan eksternal. 

Pada awal tahun 1990an, 

teknologi percetakan berkembang 

dengan pesat. Redaksi pada saat 

itu, salah satunya Sdr. Hamzah, 

mempelajari teknik percetakan 

berwarna berbiaya rendah untuk 

merubah tampilan Swara 

Dhammasena dari format buletin 

fotocopy ukuran setengah A4 

menjadi format majalah berwarna 

ukuran full-size. 

Dari segi isi/konten, redaksi juga 

terus berusaha menambah 

kualitas dan kuantitas artikel 

yang ditampilkan.  Segenap 

pengurus dan simpatisan 

dilibatkan dalam membuat 

E D I S I  I / 2 0 1 2  
 

disarankan untuk diubah agar 

profesional serta 

berharap lebih layak untuk 

dilihat, dibaca dan koleksi 

Pada awal tahun 1990an, 

teknologi percetakan berkembang 

Redaksi pada saat 

itu, salah satunya Sdr. Hamzah, 

mempelajari teknik percetakan 

berwarna berbiaya rendah untuk 

merubah tampilan Swara 

Dhammasena dari format buletin 

fotocopy ukuran setengah A4 

menjadi format majalah berwarna 

/konten, redaksi juga 

terus berusaha menambah 

kualitas dan kuantitas artikel 

egenap 

pengurus dan simpatisan 

 dan 

menyumbang artikel yang 

sekiranya dapat memberikan 

manfaat dan hiburan kepada 

pembaca. 

 

Swara Dhammasena 1997 

Hasilnya adalah majalah Swara 

Dhammasena yang kita lihat dan 

baca sampai dengan akhir tahun 

1990an. 
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menyumbang artikel yang 

sekiranya dapat memberikan 

manfaat dan hiburan kepada 

 

 

Hasilnya adalah majalah Swara 

Dhammasena yang kita lihat dan 

baca sampai dengan akhir tahun 

(HG) 



L I P U T A N   U T A M A 
 

 
S W A R A  D H A M M A S E N A  
 

Wawancara singkat dengan 

Hamzah adalah salah satu anggota dan juga pemimpin redaksi Swara 

Dhammasena pada akhir tahun 1980an hingga awal tahun 1990an. 

Berikut wawancara singkat Redaksi dengan Hamzah:

 

Redaksi (R) : Bagaimana tampilan Swara 
(Swara Dhammasena, red) pada saat itu?

Hamzah (H) : Tampilan swara pada edisi 
awal hampir sama dengan buletin SMA 
pada umumnya. Adapun format isi: Cerpen, 
Puisi, Quiz dan DUDU, dengan harapan 
dapat menjalin komunikasi sesama 
mahasiswa/wi Buddhis civitas akademika 
Trisakti dan mengajak untuk berkumpul, 
belajar dan berkarya di Dhammasena. 

 

 

Hamzah 

 

 

E D I S I  I / 2 0 1 2  
 

Wawancara singkat dengan Hamzah...  

Hamzah adalah salah satu anggota dan juga pemimpin redaksi Swara 

Dhammasena pada akhir tahun 1980an hingga awal tahun 1990an. 

Berikut wawancara singkat Redaksi dengan Hamzah: 

Bagaimana tampilan Swara 
(Swara Dhammasena, red) pada saat itu? 

Tampilan swara pada edisi 
hampir sama dengan buletin SMA 

pada umumnya. Adapun format isi: Cerpen, 
Puisi, Quiz dan DUDU, dengan harapan 

mahasiswa/wi Buddhis civitas akademika 
Trisakti dan mengajak untuk berkumpul, 

  

 

 

(R) : Narasumber/responden pada saat itu 
siapa aja 

 (H) : Saat itu, konten Swara tidak dibuat 
khusus hanya tim Media/swara, namun 
segenap pengurus dan simpatisan 
dilibatkan dalam membuat/menyumbang 
artikel yang sekiranya dapat memberikan 
manfaat dan hiburan kepada pembaca yang 
sebagian besar pembacanya adalah 
kalangan internal kampus dan pengurus.

(R) : Distribusi/pembaca pada saat itu

 (H) : Lingkup sirkulasi Swara saat itu 
seputaran kampus. 

 (R) : Tantangan yang dihadapi redaksi 
pada saat itu? 

 (H) : Ada pemikiran untuk mengekspose 
eksistensi DS di kalangan external, agar 
terlihat lebih profesional serta berharap lebih 
layak untuk dilihat, dibaca dan koleksi 
kalangan eksternal. 

(R) : Perubahan pada Swara? 

 (H) : Perubahannya adalah dari Swara 
fotocopy menjadi majalah A4 dengan kulit 
berwarna 
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Hamzah adalah salah satu anggota dan juga pemimpin redaksi Swara 

Dhammasena pada akhir tahun 1980an hingga awal tahun 1990an. 

Narasumber/responden pada saat itu 

Saat itu, konten Swara tidak dibuat 
khusus hanya tim Media/swara, namun 

dilibatkan dalam membuat/menyumbang 
artikel yang sekiranya dapat memberikan 
manfaat dan hiburan kepada pembaca yang 
sebagian besar pembacanya adalah 
kalangan internal kampus dan pengurus. 

Distribusi/pembaca pada saat itu? 

saat itu 

Tantangan yang dihadapi redaksi 

pemikiran untuk mengekspose 
eksistensi DS di kalangan external, agar 
terlihat lebih profesional serta berharap lebih 
layak untuk dilihat, dibaca dan koleksi 

dari Swara 
menjadi majalah A4 dengan kulit 

(OC) 



L I P U T A N   U T A M A 
 

 
S W A R A  D H A M M A S E N A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil Singkat : 

 

 

Nama Lengkap :

Nama Panggilan :

Tempat / Tanggal Lahir :

Jurusan / Angkatan :

Jabatan di Dhammasena :

 

 

E D I S I  I / 2 0 1 2  
 

Nama Lengkap : 

• Hamzah 

Nama Panggilan : 

• Hamzah 

Tempat / Tanggal Lahir : 

• P.Siantar / 16-07-1968 

Jurusan / Angkatan : 

• Teknik Mesin / 1987 

Jabatan di Dhammasena : 

• Anggota Bidang Publikasi 1988 
• Ketua Publikasi dan Media 1988 
• Ketua Panitia Magha Puja Tour 1989
• Wakil Ketua I Panitia Waisak 1989 
• Ketua I Kepengurusan 1990 
• Ketua Umum Dhammasena 1991-1992
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Ketua Panitia Magha Puja Tour 1989 
 

1992 



T O K O H 
 

 
S W A R A  D H A M M A S E N A  
 

Jan Kusnadi, Seorang Dhammasena Sejati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         

seorang mahasiswa dengan kaca mata yang selalu melekat di 

wajahnya

tidak mengambil mata kuliah Agama Buddha ketika kuliah 

dulu.  Seorang buddhis angkatan 85 yang memperdalam 

ilmunya di Usakti FE jurusan Akuntansi.  Seorang pengantor 

ulung 

di sekretariat ketika waktu luang dari pagi hingga sore hari 

yang meskipun telah sibuk bekerja tetapi masih 

menyempatkan dirinya untuk datang sepulang kerja pada 

hari sabtu sore.  Seorang inovator yang memiliki pedoman 

hidup untuk tidak ban

kerja.  Dialah sahabat, teman seperjuangan kala senang dan 

susah, sang pahlawan Dhammasena  ....  JAN KUSNADI ....

 

Jika kita berbicara tentang sumbangsih seorang prajurit 

Dhamma, maka sungguh sulit untuk memisahkan ini

siapa itu jasa siapa.  Ketika itu kita berjuang di Dhammasena 

tanpa memperdulikan sama sekali balas jasa.  Pengorbanan 

kita murni untuk kepentingan Dhammasena.  Tujuan  kita 

semua adalah satu yaitu untuk kemuliaan dan kemajuan 

S

Jan Kusnadi 

Kathina DS Tour II 
Cirebon 1989 

E D I S I  I / 2 0 1 2  
 

 

Seorang Dhammasena Sejati

             

         eorang pria dengan postur tubuhnya seperti umumnya 

seorang mahasiswa dengan kaca mata yang selalu melekat di 

wajahnya.  Seorang prajurit Dhamma yang konon katanya 

tidak mengambil mata kuliah Agama Buddha ketika kuliah 

dulu.  Seorang buddhis angkatan 85 yang memperdalam 

ilmunya di Usakti FE jurusan Akuntansi.  Seorang pengantor 

ulung – sebutan untuk mereka yang setia menunggu / berada 

di sekretariat ketika waktu luang dari pagi hingga sore hari 

yang meskipun telah sibuk bekerja tetapi masih 

menyempatkan dirinya untuk datang sepulang kerja pada 

hari sabtu sore.  Seorang inovator yang memiliki pedoman 

hidup untuk tidak banyak bicara tetapi mengutamakan hasil 

kerja.  Dialah sahabat, teman seperjuangan kala senang dan 

susah, sang pahlawan Dhammasena  ....  JAN KUSNADI ....

Jika kita berbicara tentang sumbangsih seorang prajurit 

Dhamma, maka sungguh sulit untuk memisahkan ini

siapa itu jasa siapa.  Ketika itu kita berjuang di Dhammasena 

tanpa memperdulikan sama sekali balas jasa.  Pengorbanan 

kita murni untuk kepentingan Dhammasena.  Tujuan  kita 

semua adalah satu yaitu untuk kemuliaan dan kemajuan 

S
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Seorang Dhammasena Sejati 

postur tubuhnya seperti umumnya 

seorang mahasiswa dengan kaca mata yang selalu melekat di 

.  Seorang prajurit Dhamma yang konon katanya 

tidak mengambil mata kuliah Agama Buddha ketika kuliah 

dulu.  Seorang buddhis angkatan 85 yang memperdalam 

ilmunya di Usakti FE jurusan Akuntansi.  Seorang pengantor 

nggu / berada 

di sekretariat ketika waktu luang dari pagi hingga sore hari – 

yang meskipun telah sibuk bekerja tetapi masih 

menyempatkan dirinya untuk datang sepulang kerja pada 

hari sabtu sore.  Seorang inovator yang memiliki pedoman 

yak bicara tetapi mengutamakan hasil 

kerja.  Dialah sahabat, teman seperjuangan kala senang dan 

susah, sang pahlawan Dhammasena  ....  JAN KUSNADI .... 

Jika kita berbicara tentang sumbangsih seorang prajurit 

Dhamma, maka sungguh sulit untuk memisahkan ini jasa 

siapa itu jasa siapa.  Ketika itu kita berjuang di Dhammasena 

tanpa memperdulikan sama sekali balas jasa.  Pengorbanan 

kita murni untuk kepentingan Dhammasena.  Tujuan  kita 

semua adalah satu yaitu untuk kemuliaan dan kemajuan 



T O K O H 
 

 
S W A R A  D H A M M A S E N A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhammasena yang kita cintai bersama.  Hasil kerja/karya 

yang ada sesungguhnya berasal dari perpaduan antara 

kompleksitas dan integritas dari 

Siapa pun yang berjuang di dalam Dhammasena 

mempunyai andil yang sama besarnya meskipun dalam 

bentuk yang berbeda 

ataupun anggota biasa sekalipun.  Namun memang ada 

beberapa orang yang lebih menon

inovasi

Trisakti terhadap Dhammasena.

 

Sahabat kita 

inovasinya kepada Dhammasena dengan menciptakan lagu 

Mars Dhammasena yang sampai saat ini 

Dhammasena.  Lagu Mars Dhammasena pertama kali 

diperkenalkan pada saat acara Waisak 2533/1989 

Dhammasena bertempat di Gelanggang Mahasiswa Kampus 

A Trisakti.  Lagu itu semula berjudul Dhammasena 

(Pengawal Dhamma) yang termuat di dalam bu

dengan lirik sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

E D I S I  I / 2 0 1 2  
 

Dhammasena yang kita cintai bersama.  Hasil kerja/karya 

yang ada sesungguhnya berasal dari perpaduan antara 

kompleksitas dan integritas dari banyak orang yang terlibat.  

Siapa pun yang berjuang di dalam Dhammasena 

mempunyai andil yang sama besarnya meskipun dalam 

bentuk yang berbeda – siapa pun dia entah pengurus 

ataupun anggota biasa sekalipun.  Namun memang ada 

beberapa orang yang lebih menonjol karena melahirkan 

inovasi-inovasi baru yang mampu membuka mata dunia luar 

Trisakti terhadap Dhammasena. 

Sahabat kita – Jan (dibaca: Yan) Kusnadi – 

inovasinya kepada Dhammasena dengan menciptakan lagu 

Mars Dhammasena yang sampai saat ini menjadi lagu wajib 

Dhammasena.  Lagu Mars Dhammasena pertama kali 

diperkenalkan pada saat acara Waisak 2533/1989 

Dhammasena bertempat di Gelanggang Mahasiswa Kampus 

A Trisakti.  Lagu itu semula berjudul Dhammasena 

(Pengawal Dhamma) yang termuat di dalam bu

dengan lirik sebagai berikut : 
Mari saudaraku, mari semuanya 

 Bersama, bersatu jadi pengawal Dhamma 

 Dhammasena Dhammasena aku cinta padamu 

 Dhammasena Dhammasena tempat aku berbakti

 Belajar berkarya selalu dalam Dhamma 

 Lihat dengan Dhamma 

 Dengar dengan Dhamma 

 Bertindak dalam Dhamma. 
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Dhammasena yang kita cintai bersama.  Hasil kerja/karya 

yang ada sesungguhnya berasal dari perpaduan antara 

banyak orang yang terlibat.  

Siapa pun yang berjuang di dalam Dhammasena 

mempunyai andil yang sama besarnya meskipun dalam 

siapa pun dia entah pengurus 

ataupun anggota biasa sekalipun.  Namun memang ada 

jol karena melahirkan 

inovasi baru yang mampu membuka mata dunia luar 

 memberikan 

inovasinya kepada Dhammasena dengan menciptakan lagu 

menjadi lagu wajib 

Dhammasena.  Lagu Mars Dhammasena pertama kali 

diperkenalkan pada saat acara Waisak 2533/1989 

Dhammasena bertempat di Gelanggang Mahasiswa Kampus 

A Trisakti.  Lagu itu semula berjudul Dhammasena 

(Pengawal Dhamma) yang termuat di dalam buku acara 

Dhammasena Dhammasena tempat aku berbakti 



T O K O H 
 

 
S W A R A  D H A M M A S E N A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berhubung pada saat itu kita belum mempunyai lagu yang 

dapat menggugah hati dan 

Dhammasena dan lagu ini dirasa cocok untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut, maka secara aklamasi bulat 

ditetapkanlah lagu Dhammasena (Pengawal Dhamma) ini 

menjadi lagu Mars Dhammasena.  Suatu kebanggaan yang 

luar biasa bagi kita saa

organisasi kemahasiswaan buddhis  kampus yang memiliki 

lagu marsnya sendiri.
 

Pada bulan Januari 1990 KMBJ mengadakan Lomba Vocal 

Group dan Lomba Cipta Lagu Buddhis tingkat nasional 

yang ke

yang sering diadakan oleh para “pengantor ulung” agar kita 

Dhammasena dapat berkecimpung dalam lomba tersebut. 

Jan memberanikan diri mengorbankan waktu dan tenaga 

untuk  mengarang lagu agar dapat ikut serta dalam lomba 

tersebut yang 

memang tidak memungkinkan pencipta lagu atas nama 

institusi) tetapi mewakili penuh Dhammasena.  Dalam 

penyempurnaan lagu itu Jan mendapat bantuan 

aransemennya dari Harry 

Ambon yang merupa

Ada 2 lagu ciptaan Jan yang disertakan dalam lomba 

tersebut yaitu “Sang Bhagava” dan “Tanha dan Ego 

Manusia”.

Bhagava” di urutan 10 besar yang artinya akan masuk 

“Suatu kebanggaan yang 
luar biasa bagi kita saat itu, 
karena belum ada satu pun 
organisasi kemahasiswaan 
buddhis  kampus yang 
memiliki lagu marsnya 
sendiri.” 
 

E D I S I  I / 2 0 1 2  
 

Berhubung pada saat itu kita belum mempunyai lagu yang 

dapat menggugah hati dan menggelorakan jiwa semangat 

Dhammasena dan lagu ini dirasa cocok untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut, maka secara aklamasi bulat 

ditetapkanlah lagu Dhammasena (Pengawal Dhamma) ini 

menjadi lagu Mars Dhammasena.  Suatu kebanggaan yang 

luar biasa bagi kita saat itu, karena belum ada satu pun 

organisasi kemahasiswaan buddhis  kampus yang memiliki 

lagu marsnya sendiri. 
  

Pada bulan Januari 1990 KMBJ mengadakan Lomba Vocal 

Group dan Lomba Cipta Lagu Buddhis tingkat nasional 

yang ke-2.  Ketika itu muncul ide dari hasil diskusi harian 

yang sering diadakan oleh para “pengantor ulung” agar kita 

Dhammasena dapat berkecimpung dalam lomba tersebut. 

Jan memberanikan diri mengorbankan waktu dan tenaga 

untuk  mengarang lagu agar dapat ikut serta dalam lomba 

tersebut yang meskipun memakai nama perorangan (karena 

memang tidak memungkinkan pencipta lagu atas nama 

institusi) tetapi mewakili penuh Dhammasena.  Dalam 

penyempurnaan lagu itu Jan mendapat bantuan 

aransemennya dari Harry - seorang yang berasal dari 

Ambon yang merupakan teman dari rekan Johanis Tanjung.  

Ada 2 lagu ciptaan Jan yang disertakan dalam lomba 

tersebut yaitu “Sang Bhagava” dan “Tanha dan Ego 

Manusia”.  Hasil penilaian juri menempatkan lagu “Sang

Bhagava” di urutan 10 besar yang artinya akan masuk 
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Berhubung pada saat itu kita belum mempunyai lagu yang 

menggelorakan jiwa semangat 

Dhammasena dan lagu ini dirasa cocok untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut, maka secara aklamasi bulat 

ditetapkanlah lagu Dhammasena (Pengawal Dhamma) ini 

menjadi lagu Mars Dhammasena.  Suatu kebanggaan yang 

t itu, karena belum ada satu pun 

organisasi kemahasiswaan buddhis  kampus yang memiliki 

Pada bulan Januari 1990 KMBJ mengadakan Lomba Vocal 

Group dan Lomba Cipta Lagu Buddhis tingkat nasional 

asil diskusi harian 

yang sering diadakan oleh para “pengantor ulung” agar kita 

Dhammasena dapat berkecimpung dalam lomba tersebut. 

Jan memberanikan diri mengorbankan waktu dan tenaga 

untuk  mengarang lagu agar dapat ikut serta dalam lomba 

meskipun memakai nama perorangan (karena 

memang tidak memungkinkan pencipta lagu atas nama 

institusi) tetapi mewakili penuh Dhammasena.  Dalam 

penyempurnaan lagu itu Jan mendapat bantuan 

seorang yang berasal dari 

kan teman dari rekan Johanis Tanjung.  

Ada 2 lagu ciptaan Jan yang disertakan dalam lomba 

tersebut yaitu “Sang Bhagava” dan “Tanha dan Ego 

Hasil penilaian juri menempatkan lagu “Sang 

Bhagava” di urutan 10 besar yang artinya akan masuk 



T O K O H 
 

 
S W A R A  D H A M M A S E N A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rekaman kaset. Sedangkan untuk lagu “Tanha dan Ego 

Manusia” memperoleh juara kedua.  Suatu kebahagiaan luar 

biasa bagi Dhammasena apalagi Vocal Groupnya pada saat 

bersamaan juga memperoleh juara kedua.  Prestasi ini 

diikuti tak lama kemudian oleh Tim Cepat

dari Dhammasena yang menjuarai tiga kali berturut

piala bergilir dari KMBJ yang sesuai peraturan panitia 

artinya piala bergilir itu menjadi milik penuh Dhammasena. 
 

Seorang Jan Kusnadi adalah figur yang tak dapat berdiam 

diri tanpa tu

Jan juga terpatri dalam mengembangkan majalah “Swara 

Dhammasena”.  Jan masuk ke dalam staf redaksi saat edisi 

Mei 88 ketika itu Jacobus Tanjung menjadi pemimpin 

redaksi. Mulai dari edisi ini majalah “Swara Dhamma

mengubah wajahnya dari hanya berupa lembaran foto copy 

saja menjadi suatu majalah utuh yang dicetak dengan cover 

berwarna dengan penampilan yang menarik.

sejak edisi Juli

redaksi “Swara Dhammasena” ketika itu Ketua Umum 

Dhammasena adalah Bodhiyanto.  Dalam era kepemimpinan 

Jan majalah “Swara Dhammasena” terbit sebanyak 7 edisi.  

Jan juga banyak menulis naskah

nama samaran.  

Umum menanyakan nama asli dari nama

dalam majalah kepada Jan,  tetapi Jan sebagai pemimpin 

redaksi kukuh mempertahankan kerahasiaan si pengarang.

“Pernah suatu kali 
saya ketika menjadi 
Ketua Umum 
menanyakan nama 
asli dari nama-nama 
samaran dalam 
majalah kepada Jan,  
tetapi Jan sebagai 
pemimpin redaksi 
kukuh 
mempertahankan 
kerahasiaan si 
pengarang.” 

E D I S I  I / 2 0 1 2  
 

rekaman kaset. Sedangkan untuk lagu “Tanha dan Ego 

Manusia” memperoleh juara kedua.  Suatu kebahagiaan luar 

biasa bagi Dhammasena apalagi Vocal Groupnya pada saat 

bersamaan juga memperoleh juara kedua.  Prestasi ini 

diikuti tak lama kemudian oleh Tim Cepat Tepat Buddhis 

dari Dhammasena yang menjuarai tiga kali berturut

piala bergilir dari KMBJ yang sesuai peraturan panitia 

artinya piala bergilir itu menjadi milik penuh Dhammasena. 

Seorang Jan Kusnadi adalah figur yang tak dapat berdiam 

diri tanpa turut serta membangun Dhammasena.  Jasa besar 

Jan juga terpatri dalam mengembangkan majalah “Swara 

Dhammasena”.  Jan masuk ke dalam staf redaksi saat edisi 

Mei 88 ketika itu Jacobus Tanjung menjadi pemimpin 

redaksi. Mulai dari edisi ini majalah “Swara Dhamma

mengubah wajahnya dari hanya berupa lembaran foto copy 

saja menjadi suatu majalah utuh yang dicetak dengan cover 

berwarna dengan penampilan yang menarik.

sejak edisi Juli-Agustus 88 Jan Kusnadi menjadi pemimpin 

redaksi “Swara Dhammasena” ketika itu Ketua Umum 

Dhammasena adalah Bodhiyanto.  Dalam era kepemimpinan 

Jan majalah “Swara Dhammasena” terbit sebanyak 7 edisi.  

Jan juga banyak menulis naskah yang sering kali memakai 

nama samaran.  Pernah suatu kali saya ketika menjadi Ketua 

Umum menanyakan nama asli dari nama-nama samaran 

dalam majalah kepada Jan,  tetapi Jan sebagai pemimpin 

redaksi kukuh mempertahankan kerahasiaan si pengarang.
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rekaman kaset. Sedangkan untuk lagu “Tanha dan Ego 

Manusia” memperoleh juara kedua.  Suatu kebahagiaan luar 

biasa bagi Dhammasena apalagi Vocal Groupnya pada saat 

bersamaan juga memperoleh juara kedua.  Prestasi ini 

Tepat Buddhis 

dari Dhammasena yang menjuarai tiga kali berturut-turut 

piala bergilir dari KMBJ yang sesuai peraturan panitia 

artinya piala bergilir itu menjadi milik penuh Dhammasena.  

Seorang Jan Kusnadi adalah figur yang tak dapat berdiam 

rut serta membangun Dhammasena.  Jasa besar 

Jan juga terpatri dalam mengembangkan majalah “Swara 

Dhammasena”.  Jan masuk ke dalam staf redaksi saat edisi 

Mei 88 ketika itu Jacobus Tanjung menjadi pemimpin 

redaksi. Mulai dari edisi ini majalah “Swara Dhammasena” 

mengubah wajahnya dari hanya berupa lembaran foto copy 

saja menjadi suatu majalah utuh yang dicetak dengan cover 

berwarna dengan penampilan yang menarik.  Kemudian 

Agustus 88 Jan Kusnadi menjadi pemimpin 

redaksi “Swara Dhammasena” ketika itu Ketua Umum 

Dhammasena adalah Bodhiyanto.  Dalam era kepemimpinan 

Jan majalah “Swara Dhammasena” terbit sebanyak 7 edisi.  

yang sering kali memakai 

Pernah suatu kali saya ketika menjadi Ketua 

nama samaran 

dalam majalah kepada Jan,  tetapi Jan sebagai pemimpin 

redaksi kukuh mempertahankan kerahasiaan si pengarang.  
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Itulah Jan Kusnadi yang mengerti cara kerja seroang 

jurnalis.  Bahkan hingga hari ini pun keasliaan nama

samaran itu tidak pernah saya ketahui.  Dalam redaksi ini 

Jan mampu menggerakkan kader

untuk berkecimpung dalam pembuatan majalah “Swara 

Dhammasena”.  Kerja kerasnya terlihat nyata ketika majalah 

ini harus segera naik cetak agar tidak

edisi.  Dalam 4 edisi berikutnya Jan Kusnadi menjadi 

Pembina “Swara Dhammasena” dengan pemimpin redaksi 

Hamzah yang ketika itu Ketua Umum Dhammasena adalah 

Vajiro Kohar Lie.  Pernah majalah “Jalan Tengah” 

melakukan survey dan hasilny

“Swara Dhammasena” adalah termasuk kelompok majalah 

yang banyak  dibaca orang.  Ketika itu oplahnya berhasil 

mencapai 250 buku dalam satu edisi.  Kita pun memasukan 

majalah “Swara Dhammasena” ke Perpusatakaan Narada di 

Vihara Sun
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Itulah Jan Kusnadi yang mengerti cara kerja seroang 

jurnalis.  Bahkan hingga hari ini pun keasliaan nama

samaran itu tidak pernah saya ketahui.  Dalam redaksi ini 

Jan mampu menggerakkan kader-kader muda Dhammasena 

untuk berkecimpung dalam pembuatan majalah “Swara 

Dhammasena”.  Kerja kerasnya terlihat nyata ketika majalah 

ini harus segera naik cetak agar tidak terjadi keterlambatan 

edisi.  Dalam 4 edisi berikutnya Jan Kusnadi menjadi 

Pembina “Swara Dhammasena” dengan pemimpin redaksi 

Hamzah yang ketika itu Ketua Umum Dhammasena adalah 

Vajiro Kohar Lie.  Pernah majalah “Jalan Tengah” 

melakukan survey dan hasilnya mengatakan bahwa majalah 

“Swara Dhammasena” adalah termasuk kelompok majalah 

yang banyak  dibaca orang.  Ketika itu oplahnya berhasil 

mencapai 250 buku dalam satu edisi.  Kita pun memasukan 

majalah “Swara Dhammasena” ke Perpusatakaan Narada di 

Vihara Sunter Dhammacakka Jaya. 

Saat Wisuda – Jakarta
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Itulah Jan Kusnadi yang mengerti cara kerja seroang 

jurnalis.  Bahkan hingga hari ini pun keasliaan nama-nama 

samaran itu tidak pernah saya ketahui.  Dalam redaksi ini 

kader muda Dhammasena 

untuk berkecimpung dalam pembuatan majalah “Swara 

Dhammasena”.  Kerja kerasnya terlihat nyata ketika majalah 

terjadi keterlambatan 

edisi.  Dalam 4 edisi berikutnya Jan Kusnadi menjadi 

Pembina “Swara Dhammasena” dengan pemimpin redaksi 

Hamzah yang ketika itu Ketua Umum Dhammasena adalah 

Vajiro Kohar Lie.  Pernah majalah “Jalan Tengah” 

a mengatakan bahwa majalah 

“Swara Dhammasena” adalah termasuk kelompok majalah 

yang banyak  dibaca orang.  Ketika itu oplahnya berhasil 

mencapai 250 buku dalam satu edisi.  Kita pun memasukan 

majalah “Swara Dhammasena” ke Perpusatakaan Narada di 

Jakarta 1990 
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Itulah semua kenangan bersama Jan Kusnadi.  Sungguh 

bagaikan mimpi rasanya ketika hati ini harus berhadapan 

dengan kenyataan bahwa rekan 

Kusnadi telah bertumimbal lahir.  Walaupun berat menerima 

kenyataan, tapi siapa yang dapat menahan ketika kematian 

itu harus datang.  Hanya keikhlasan dan bermacam 

kenangan yang dapat menjadi pelipur lara.  Sukma dan jiwa 

Jan Kusnadi 

terhadap Dhammasena

warisan pengalaman sepanjang masa kepada pengurus aktif 

dan Dhammasena

warisan dan pengalaman yang tidak hanya dari Jan saj

tetapi juga dari sesepuh

didayagunakan maksimal oleh para pengurus aktif 

Dhammasena ?  Jawabannya terletak dalam diri pengurus 

aktif dan para Dhammasena muda.  Merekalah yang dapat 

menjawab pertanyaan itu, karena di tanga

Dhammasena diputar.  Kami hanya tinggal sejarah saja.

 

Jan ..... selamat jalan. Dengan segenap kekuatan karma baik 

yang ada  semoga anda dapat terlahir di alam bahagia, di 

alam surga / brahma.  Semoga anda masih ingat dengan 

Dhammasena.  S

Dhammasena serta membimbing adik

membangun Dhammasena menjadi Dhammasena yang kuat 

dan jaya.  Sadhu ...

 

 

 

Ir. Vajiro Kohar Lie, S.Si. 
adalah mantan ketua umum 
Dhammasena periode 1989-
1990. dan alumni jurusan 
Teknik Sipil Universitas 
Trisakti angkatan 1986.  
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Itulah semua kenangan bersama Jan Kusnadi.  Sungguh 

bagaikan mimpi rasanya ketika hati ini harus berhadapan 

dengan kenyataan bahwa rekan seperjuangan kami Jan 

Kusnadi telah bertumimbal lahir.  Walaupun berat menerima 

kenyataan, tapi siapa yang dapat menahan ketika kematian 

itu harus datang.  Hanya keikhlasan dan bermacam 

kenangan yang dapat menjadi pelipur lara.  Sukma dan jiwa 

Jan Kusnadi dapat pergi tetapi jasa dan hasil karyanya 

terhadap Dhammasena selalu hidup dan memberikan bekal

warisan pengalaman sepanjang masa kepada pengurus aktif 

dan Dhammasena-Dhammasena muda.  Hanya saja apakah 

warisan dan pengalaman yang tidak hanya dari Jan saj

tetapi juga dari sesepuh-sesepuh Dhammasena lainnya dapat 

didayagunakan maksimal oleh para pengurus aktif 

Dhammasena ?  Jawabannya terletak dalam diri pengurus 

aktif dan para Dhammasena muda.  Merekalah yang dapat 

menjawab pertanyaan itu, karena di tangan merekalah roda 

Dhammasena diputar.  Kami hanya tinggal sejarah saja.

Jan ..... selamat jalan. Dengan segenap kekuatan karma baik 

yang ada  semoga anda dapat terlahir di alam bahagia, di 

alam surga / brahma.  Semoga anda masih ingat dengan 

Dhammasena.  Semoga anda menaungi dan melindungi 

Dhammasena serta membimbing adik-adik kita untuk  

membangun Dhammasena menjadi Dhammasena yang kuat 

dan jaya.  Sadhu ... 
By Ir. Vajiro Kohar Lie, S.Si.
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Itulah semua kenangan bersama Jan Kusnadi.  Sungguh 

bagaikan mimpi rasanya ketika hati ini harus berhadapan 

seperjuangan kami Jan 

Kusnadi telah bertumimbal lahir.  Walaupun berat menerima 

kenyataan, tapi siapa yang dapat menahan ketika kematian 

itu harus datang.  Hanya keikhlasan dan bermacam 

kenangan yang dapat menjadi pelipur lara.  Sukma dan jiwa 

dapat pergi tetapi jasa dan hasil karyanya 

selalu hidup dan memberikan bekal 

warisan pengalaman sepanjang masa kepada pengurus aktif 

Dhammasena muda.  Hanya saja apakah 

warisan dan pengalaman yang tidak hanya dari Jan saja 

sesepuh Dhammasena lainnya dapat 

didayagunakan maksimal oleh para pengurus aktif 

Dhammasena ?  Jawabannya terletak dalam diri pengurus 

aktif dan para Dhammasena muda.  Merekalah yang dapat 

n merekalah roda 

Dhammasena diputar.  Kami hanya tinggal sejarah saja. 

Jan ..... selamat jalan. Dengan segenap kekuatan karma baik 

yang ada  semoga anda dapat terlahir di alam bahagia, di 

alam surga / brahma.  Semoga anda masih ingat dengan 

emoga anda menaungi dan melindungi 

adik kita untuk  

membangun Dhammasena menjadi Dhammasena yang kuat 

Ir. Vajiro Kohar Lie, S.Si. - Nov 2012 
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Apa komentar dan kesan mereka tentang seorang

 

 

 

Senny Ruslim (ketua umum Dhammasena

“Walau tidak mengenal Almarhum Jan Kusnadi secara 

dekat, tetapi sangat berterimakasih atas 

sumbangsihnya untuk kita semua, untuk 

Dhammasena, semoga dengan kamma baik yang 

telah 

berbahagia dan selalu bertemu kemba

Buddha Dhamma.”
 

 

 

 

Bodhiyanto (ketua umum Dhammasena 1988

“Almarhum orangnya pendiam, tetapi kreatif...

setia kawan... sportif... punya masalah disimpan 

sendiri, selalu tersenyum di depan teman

padahal maybe sedang ada masalah...”
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Apa komentar dan kesan mereka tentang seorang Jan Kusnadi ?

Senny Ruslim (ketua umum Dhammasena 1984-

Walau tidak mengenal Almarhum Jan Kusnadi secara 

dekat, tetapi sangat berterimakasih atas 

sumbangsihnya untuk kita semua, untuk 

Dhammasena, semoga dengan kamma baik yang 

telah dilakukannya, Almarhum terlahir di alam yang 

berbahagia dan selalu bertemu kembali dengan 

Buddha Dhamma.” 

Bodhiyanto (ketua umum Dhammasena 1988-1989) : 

gnya pendiam, tetapi kreatif... 

setia kawan... sportif... punya masalah disimpan  

sendiri, selalu tersenyum di depan teman-temannya  

sedang ada masalah...” 
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Jan Kusnadi ? 

 

-1985) : 

Walau tidak mengenal Almarhum Jan Kusnadi secara 

dekat, tetapi sangat berterimakasih atas 

sumbangsihnya untuk kita semua, untuk 

Dhammasena, semoga dengan kamma baik yang 

dilakukannya, Almarhum terlahir di alam yang 

li dengan 
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Andrianto 

“Kecintaannya pada Buddha Dhamma membuat Jan 

Kusnad

ciptaannya, sesuai dengan talenta yang dimilikinya. 

Lagu

dan bermanfaat bagi umat Buddha”

 

 

 

Ratana Vidya Putra / Bun Ing (Teknik Sipil / 1986

“Almarhum Jan Kusnadi adalah sosok aktifis 

Dhammasena yang baik. Sewaktu di Dhammasena 

bro Jan aktif membantu dan mendukung kegiatan 

Dhammasena Trisakti, sumbangsih 

pemikirannya memberikan inspirasi buat kemajuan 

Dhammasena. Selamat jalan bro Jan, s

terlahir di alam bahagia”. 
 

 

 

 

E D I S I  I / 2 0 1 2  
 

Andrianto (Teknik Perminyakan / 1981) 

“Kecintaannya pada Buddha Dhamma membuat Jan 

Kusnadi mencurahkannya dalam lagu-lagu Buddhis 

ciptaannya, sesuai dengan talenta yang dimilikinya. 

Lagu-lagu Buddhis ciptaannya akan selalu dikenang 

dan bermanfaat bagi umat Buddha” 

Teknik Sipil / 1986) : 

Almarhum Jan Kusnadi adalah sosok aktifis  

yang baik. Sewaktu di Dhammasena  

dan mendukung kegiatan  

Dhammasena Trisakti, sumbangsih dan  

pemikirannya memberikan inspirasi buat kemajuan  

Dhammasena. Selamat jalan bro Jan, semoga bro  

Eddi Janto (Teknik Elektro / 1986) 

“Kesan pertama, Jan adalah orang yang kalem, 

penuh dengan dedikasi dan pemikiran atau ide

ide yang luar biasa. Kadang kita tidak pernah 

tahu apa yang sedang difikirkan olehnya, 

meskipun begitu ketika ide-idenya keluar kita 

semua dibuat terkesima. Watak yang pendiam 

tetapi mempunyai kharisma tersendiri”. 
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“Kecintaannya pada Buddha Dhamma membuat Jan 

lagu Buddhis 

ciptaannya, sesuai dengan talenta yang dimilikinya. 

lagu Buddhis ciptaannya akan selalu dikenang 

“Kesan pertama, Jan adalah orang yang kalem, 

penuh dengan dedikasi dan pemikiran atau ide-

ide yang luar biasa. Kadang kita tidak pernah 

olehnya, 

idenya keluar kita 

semua dibuat terkesima. Watak yang pendiam 
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Perayaan Khatina 2556 TB/2012

Vihara Buddha Dharma Parepare

Suasana perayaan Khatina 

Pada hari Senin tanggal 12 November 
2012, diadakan perayaan Kathina 
2556 TB / 2012 bertempat di Vihara 
Buddha Dharma kota Parepare 
Sulawesi Selatan. Kali ini tema yang 
dipilih adalah “Ketulusan Untuk 
Berdana”. 
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Perayaan Khatina 2556 TB/2012 

Vihara Buddha Dharma Parepare 
 

Suasana perayaan Khatina Vihara Buddha Dharma Parepare 

 

Pada hari Senin tanggal 12 November 
2012, diadakan perayaan Kathina 
2556 TB / 2012 bertempat di Vihara 
Buddha Dharma kota Parepare – 

tema yang 
dipilih adalah “Ketulusan Untuk 

Bhikkhu Sangha yang hadir pada 
perayaan ini antara lain : 

1. Y.M. Bhante Dhammasubho 
Mahathera 

2. Y.M. Bhante Siriratano, Thera
3. Y.M. Bhante Suvijano, Thera

 

26 

 

Bhikkhu Sangha yang hadir pada 

Y.M. Bhante Dhammasubho 

Y.M. Bhante Siriratano, Thera 
Y.M. Bhante Suvijano, Thera 
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Dihadiri oleh sekitar 100 umat 
Buddha yang datang dari Parepare, 
Pinrang, Bone dan Sengkang, acara 
diawali dengan Puja Bakti Khatina 
pada pukul 20:00 Wita. 

 

Para Bhikku Sangha 

 

 Yang dilanjutkan dengan pembacaan 
Paritta, meditasi dan dhammadesana
persembahan dana dan pemberkatan 
air paritta oleh Y.M. Bhante 
Dhammasubho. 
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Dihadiri oleh sekitar 100 umat 
i Parepare, , 

, acara 
diawali dengan Puja Bakti Khatina 

 

Yang dilanjutkan dengan pembacaan 
Paritta, meditasi dan dhammadesana, 
persembahan dana dan pemberkatan 

Bhante 

Persembahan dana 

 

Pemberkatan oleh Y.M. Bhante Dhammasubho

 

November 2012
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an oleh Y.M. Bhante Dhammasubho 

By : Serry 

November 2012 
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Perayaan Khatina 2012

Vihara Buddhasena Bogor

Perayaan Khatina di Vihara 
Buddhasena, Bogor – Jawa 
diadakan pada tanggal 18 November 
2012. Dihadiri oleh umat Buddha dari 
kota Bogor dan sekitarnya, acara juga 
dihadiri oleh Bhante Dharma 
Suryabhumi. 

Berikut ringkasan dhammadesana oleh 
Bhante Dharma Suryabhumi : 

“Kathina diatur dalam vinaya, dlm 
ajaran Buddha cuma ada 2 upacara yg 
diatur dalam vinaya yaitu: 
Upasampada dan Kathina.  

Siapa yg berhak menerima dana 
kathina? Adalah seorang bhikkhu 
sangha. Definisi bhikkhu sangha 
adalah seseorg yg sdh menerima 
upasampada.  

Di jaman Raja Asoka, karena 
suka berdana kepada para bhikkhu, 
saat itu banyak para bhikkhu palsu 
yang secara diam-diam mencukur 
rambutnya dan mengenakan jubah 
bhikkhu tetapi tidak pernah 
upasampada, ini yang menyebabkan 
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Perayaan Khatina 2012 

Vihara Buddhasena Bogor 

 

Perayaan Khatina di Vihara 
Jawa Barat 

diadakan pada tanggal 18 November 
2012. Dihadiri oleh umat Buddha dari 
kota Bogor dan sekitarnya, acara juga 
dihadiri oleh Bhante Dharma 

Berikut ringkasan dhammadesana oleh 

m vinaya, dlm 
an Buddha cuma ada 2 upacara yg 

m vinaya yaitu: 

Siapa yg berhak menerima dana 
kathina? Adalah seorang bhikkhu 

. Definisi bhikkhu sangha 
seseorg yg sdh menerima 

na raja 
para bhikkhu, 

k para bhikkhu palsu 
mencukur 

rambutnya dan mengenakan jubah 
k pernah 

g menyebabkan 

diadakannya sidang konsili, m
akhirnya lari ke utara.  

Upacara Kathina hanya boleh 
diadakan Satu Kali di setiap vihara, 
karena kalau diadakan bebera
akan menyebabkan perpecahan di 
antara umat dan di antara bhikkhu.
Dana: empat kebutuhan pokok, 
makanan, obat-obatan, tempat tinggal 
dan jubah. 

Sebenarnya Kathina adalah khusus 
dana jubah. Sementara tiga yg lainnya 
bisa diberikan kapan saja. Kenapa 
jubah penting? Karena 
melewati masa vassa selama 3 bulan, 
maka atas usul umat awam, Buddha 
memperbolehkan dana jubah k
sangha. 

Asal mulanya jubah-jubah 
berasal dari kain-kain raja-raja
bagus. Pada jaman dahulu kain sangat 
sulit maka jubah sangat sulit dan 
jarang yang berdana jubah.
Karena jubah-jubah tersebut biasanya 
bekas kain pembungkus maya
dicelup maka warnanya beda-beda
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diadakannya sidang konsili, mereka 

Upacara Kathina hanya boleh 
diadakan Satu Kali di setiap vihara, 

apa kali 
akan menyebabkan perpecahan di 
antara umat dan di antara bhikkhu. 

kebutuhan pokok, 
an, tempat tinggal 

athina adalah khusus 
yg lainnya 

bisa diberikan kapan saja. Kenapa 
 setelah 

melewati masa vassa selama 3 bulan, 
maka atas usul umat awam, Buddha 
memperbolehkan dana jubah kepada 

 Buddha 
raja yg 

jaman dahulu kain sangat 
sulit maka jubah sangat sulit dan 

g berdana jubah. 
biasanya 

bekas kain pembungkus mayat yang 
beda. 
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Keuntungan ke vihara:
Bisa berdiskusi, mencurahkan pikiran, 
berhubungan lebih erat dan kerukunan 
persaudaraan dalam buddha dhamma, 
menjurus kepada satu pandangan.

Kekayaan para Ariya:
1. Saddha = kekayaan yang bisa 
dibawa sampai kelahiran berikutnya.
Contoh: Para siswa Buddha, y
selalu mengikuti Bodhisatta lahir di 
mana pun, sampai akhirnya menjadi 
Arahat. Seorang petapa tua memohon 
penjelasan Dhamma dari Buddha, 
sampe 3 kali ditolak tetapi akhirnya 
disuruh vipassana dan akhirnya 
meninggal mencapai kesucian.
Dengan mendengarkan uraian 
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Keuntungan ke vihara: 
Bisa berdiskusi, mencurahkan pikiran, 

h erat dan kerukunan 
m buddha dhamma, 

. 

ara Ariya:  
g bisa 

kelahiran berikutnya.  
ara siswa Buddha, yang 

selalu mengikuti Bodhisatta lahir di 
akhirnya menjadi 

g petapa tua memohon 
san Dhamma dari Buddha, 

akhirnya 
disuruh vipassana dan akhirnya 

kesucian. 
n mendengarkan uraian 

Dhamma akan mendapatkan berkah 
yang mulia. Dijalankan d
sungguh-sungguh, hasilnya akan luar 
biasa. Bergaul dgn orang
bijaksana adalah berkah yang mulia.

2. Hiri dan Otappa.” 

Setelah Selesai, Acara Kathina 
dilanjutkan dengan acara kesenian
oleh artis buddhis nasional Chandani 
Suttana, penyanyi religi Buddhis dari 
Singapura. 

By : Lenny M.

November 2012
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n berkah 
g mulia. Dijalankan dengan 

lnya akan luar 
ang-orang 
g mulia.  

Setelah Selesai, Acara Kathina 
dilanjutkan dengan acara kesenian 
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Sunnataram Forest Monastery, Australia

 

Sunnataram

 

Sunnataram Forest Monastery atau 
juga di kenal dengan nama Vihara 
Sunnataram, berada di pinggir kota 
(country side) dari Sydney, masih 
merupakan bagian dari New South 
Wales, berada di pertengahan antara 
Sydney dan Canberra, berjarak sekitar 
3.5 jam – 4 jam perjalanan jika kita 
menyetir mobil dari tengah kota 
(CBD) Sydney, Australia. 
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Sunnataram Forest Monastery, Australia 

Sunnataram Forest Monastery 

unnataram Forest Monastery atau 
juga di kenal dengan nama Vihara 
Sunnataram, berada di pinggir kota 
(country side) dari Sydney, masih 
merupakan bagian dari New South 

pertengahan antara 
Sydney dan Canberra, berjarak sekitar 

4 jam perjalanan jika kita 
menyetir mobil dari tengah kota 

Begitu memasuki vihara ini, 
ketenangan dan kedekatan dengan 
alam bisa terasa, kita akan melewati 
kolam air yang tenang, di samping 
kolam ada patung Avalokitesvara, 
salah satu tujuan untuk menginspirasi 
kita untuk terus berusaha dalam jalan 
Dharma, saat mengingat usaha sang 
Bodhisatva penuh cinta kasih ini, akan 
jasa dan semangat serta cinta kasih 
dari sang Bodhisatva, yang terus 
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berupaya untuk membebaskan semua 
mahkluk dari penderitaan. 

Pemandangan alam yang indah 
dengan nuansa kehijauan terhampar 
mengelilingi vihara ini, terpadu 
harmonis dengan arsitektur bebatuan 
alami sebagai dari vihara yang luas 
ini, vihara bertradisi Theravada ini di 
kepalai oleh seorang Bhikkhu, yang 
bernama Bhante Phra Mana
Viriyarampo, berasal dari Thailand. 
Beliau berwawasan luas, salah satunya 
adalah pengetahuan beliau tentang 
sejarah penyebaran Buddha Dharma 
di berbagai bagian dunia dari jaman 
sang Buddha hingga generasi 
sekarang yang mendetil. Saat bertemu 
beliau, dari kesan pertamapun sudah 
bisa terasa beliau seorang yang baik 
hati, ramah, penuh senyum, akrab dan 
penuh cinta kasih dalam menyambut 
umat atau siapa saja yang datang 
berkunjung. Bersemangat dalam 
menjelaskan Dharma atau arti dalam 
Buddha Dharma untuk bagian 
bagian yang menghiasi vihara ini, dan 
juga tidak kalah bersemangat ketika 
mengajak kita untuk ikut bermeditasi 
bersama.  

Aktivitas utama beliau selain 
bermeditasi, beliau juga turut 
langsung dalam membangun vihara 
ini, yang tak luput dari keras kerja, 

E D I S I  I / 2 0 1 2  
 

berupaya untuk membebaskan semua 

Pemandangan alam yang indah 
dengan nuansa kehijauan terhampar 
mengelilingi vihara ini, terpadu 
harmonis dengan arsitektur bebatuan 
alami sebagai dari vihara yang luas 

ra bertradisi Theravada ini di 
kepalai oleh seorang Bhikkhu, yang 

Phra Mana 
berasal dari Thailand. 

Beliau berwawasan luas, salah satunya 
adalah pengetahuan beliau tentang 
sejarah penyebaran Buddha Dharma 

dari jaman 
sang Buddha hingga generasi 
sekarang yang mendetil. Saat bertemu 
beliau, dari kesan pertamapun sudah 
bisa terasa beliau seorang yang baik 
hati, ramah, penuh senyum, akrab dan 
penuh cinta kasih dalam menyambut 
umat atau siapa saja yang datang 

rkunjung. Bersemangat dalam 
menjelaskan Dharma atau arti dalam 
Buddha Dharma untuk bagian – 
bagian yang menghiasi vihara ini, dan 
juga tidak kalah bersemangat ketika 
mengajak kita untuk ikut bermeditasi 

Aktivitas utama beliau selain 
beliau juga turut 

langsung dalam membangun vihara 
ini, yang tak luput dari keras kerja, 

arahan maupun tangan beliau sendiri 
untuk merancang, memotong atau 
mengukir bebatuan yang di perlukan.

 

Pagoda 

 

Bangunan utama dari vihara ini adalah 
sebuah Pagoda, yang bernama 
Gratitude Pagoda (pagoda pernyataan 
terimakasih), terbangun dari ukiran 
ukiran batu besar yang indah, di 
bagian luar terlihat 19 patung Buddha 
Sakyamuni yang berada di posisi 
sedang berdiri penuh kharisma, 
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arahan maupun tangan beliau sendiri 
untuk merancang, memotong atau 
mengukir bebatuan yang di perlukan. 
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mewakili 19 tradisi – tradisi negara
yang berbeda, patung – patung ini 
melambangkan sejarah dari tempat 
tempat di mana Buddha Dharma 
pernah tersebar di belahan dunia 
tersebut, masing – masing patung bisa 
dikenali dari hiasan atribut atau jubah 
yang agak berbeda, sesuai dengan 
tradisi negara setempat. Jubah yang 
pakai umumnya adalah jubah 
bangsawan atau kehormatan kerajaan, 
yang melambangkan penghormatan 
umat setempat kepada sang Buddha.

Patung – patung ini mewakili Negara
Negara, seperti: Thailand, Laos, 
Burma, Gandhara (Yunani, 
Afganistan, Pakistan), Kamboja 
(Lopburi), Srilanka, Bodobudur 
(Indonesia, Singapore, Malaysia), 
Tibet (Mongolia, Sikkim, Bhutan), 
China, Korea, Japan, Vietnam. 

Di Pagoda ini juga tersimpan banyak 
relik suci. Relik- relik suci di 
antaranya: Sakyamuni Buddha, para 
arahat seperti: Ananda, Sariputra, 
Mongalana, dan masih banyak relik 
arahat lainnya yang namanya atau 
kisahnya tidak asing bagi kita, cerita 
tentang kisah hidup dan pencerahan 
mereka di jaman Sakyamuni Buddha.

Umat bisa bermeditasi di ruang dalam 
pagoda yang tenang dan penuh berkah 
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antaranya: Sakyamuni Buddha, para 
hat seperti: Ananda, Sariputra, 

Mongalana, dan masih banyak relik 
arahat lainnya yang namanya atau 
kisahnya tidak asing bagi kita, cerita 
tentang kisah hidup dan pencerahan 
mereka di jaman Sakyamuni Buddha. 

Umat bisa bermeditasi di ruang dalam 
pagoda yang tenang dan penuh berkah 

dari banyaknya relik – relik suci yang 
tersimpan di dalam pagoda ini. 

Keindahan dan kualitas pengukiran 
yang cermat dari Pagoda ini bagai di 
bangun oleh para tenaga pengukir batu 
yang ahli, tapi ternyata di bangun oleh 
para Bhikkhu dan para anagarini yang 
tinggal di tempat ini, serta dukungan 
para umat, yang tentu saja bukan ahli 
atau orang yang berpengalaman dalam 
pembangunan seperti ini, tetapi berkat 
kerja keras, usaha dan tenaga me
sendiri, di sesuaikan dana yang 
terkumpul, setahap demi setahap 
pembangungan berlangsung, satu 
persatu batu di beli, dipotong, di ukir 
hingga terbangun vihara indah dan 
bagus ini. 

 

Sunnataram, ukiran-ukiran batu yang indah

 

Sebelum relik – relic suci ini di 
simpan ke dalam Pagoda, relik 
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relik suci yang 
 

Keindahan dan kualitas pengukiran 
yang cermat dari Pagoda ini bagai di 
bangun oleh para tenaga pengukir batu 

ahli, tapi ternyata di bangun oleh 
para Bhikkhu dan para anagarini yang 
tinggal di tempat ini, serta dukungan 
para umat, yang tentu saja bukan ahli 
atau orang yang berpengalaman dalam 
pembangunan seperti ini, tetapi berkat 
kerja keras, usaha dan tenaga mereka 
sendiri, di sesuaikan dana yang 
terkumpul, setahap demi setahap 
pembangungan berlangsung, satu 
persatu batu di beli, dipotong, di ukir 
hingga terbangun vihara indah dan 
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relic suci ini di 
simpan ke dalam Pagoda, relik – relik 
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suci ini bisa di lihat dengan mudah di 
meja altar ruang baktisala. Bhante 
juga mengajak umat untuk melihat 
langsung relik – relik ini dengan 
sangat dekat dan jelas. 

Saat melihat banyaknya relik - 
suci ini, serta mengingat kisah hidup 
dan usaha mereka melatih diri dalam 
Dharma hingga menyadari kebenaran 
yang ada, relik – relik ini menjadi 
sesuatu yang memberi semangat, 
inspirasi dan keyakinan, bahwa jika 
seseorang tekun melatih diri dalam 
Dharma maka untuk menyadari 
kebenaran sesungguhnya adalah 
mungkin! Dan kesempatan berharga 
bertemu Dharma dan langkanya untuk 
bisa terlahir sebagai seorang manusia, 
mengingatkan kita untuk tidak menyia 
– yiakan di kelahiran kali ini. 
Terutama banyak contoh dan bukti 
dari mereka yang telah berhasil, baik 
oleh Sakyamuni Buddha sendiri atau 
murid – murid beliau, murid – murid 
yang sebelumnya kita mendengar atau 
membaca kisah hidup mereka saat 
hidup di jaman Sakyamuni Buddha, 
bertemu relik – relik mereka adalah 
inspirasi dan bukti yang tak luput oleh 
waktu atas dedikasi mereka dalam 
melatih diri di jalan Dharma, yang 
masih mengundang kekaguman dan 
inspirasi, serta memberi manfaat baik 
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bagi generasi sekarang dan ke depan, 
walau berabad telah berlalu. 

Pengunjung lainnya di vihara ini 
selain di kunjungi manusia, para 
mahkluk dari alam binatang juga 
menyukai ketenangan di sini. 
Mungkin selain bisa mendengar 
lantunan Dharma, binatang – binatang 
jinak yang liar ini juga bisa 
berkunjung dengan bebas tanpa perlu 
khawatir di tangkap atau di lukai. 
Bahkan sebagian burung - 
yang indah mulai menjadikan taman 
di vihara ini sebagai bagian tempat 
tinggal mereka. Salah satunya adalah 
burung – burung Merak yang anggun. 

 

Burung merak 

 

Kita bisa temukan dengan muda
– bulunya yang indah bertebaran 
menghiasi taman di vihara ini. Ia juga 
bisa ditemukan berjalan santai 
menemani kita di samping, di saat lain 
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di vihara ini sebagai bagian tempat 
tinggal mereka. Salah satunya adalah 

burung Merak yang anggun.  

 

Kita bisa temukan dengan mudah bulu 
bulunya yang indah bertebaran 

menghiasi taman di vihara ini. Ia juga 
bisa ditemukan berjalan santai 
menemani kita di samping, di saat lain 
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ia bisa turut bernyanyi dengan 
semangat di atas pohon di sekitar 
pagoda, seakan ingin mengiringi saat 
para Bhikkhu sedang melantunkan 
Paritta atau Sutta Suci di depan 
pagoda, terutama ketika ada di adakan 
puja bakti khusus. Binatang lainnya 
seperti kangguru juga dengan leluasa 
berloncat melewati taman di depan 
ruang baktisala, bagai ingin turut hadir 
di acara Dharma yang sedang 
berlangsung. 

Umat yang datang dari luar vihara, 
bisa ikut dalam acara pindapatta atau 
persembahan dana makanan dengan 
membawa makanan vegetarian, 
sebagai persembahan makan siang 
kepada para Bhikkhu di vihara ini. 
Dan perlimpahan jasa juga di lakukan 
oleh para Bhikkhu atas karma baik ini.

Keharmonisan antara tradisi – tradisi 
Buddhist di negara budaya barat, juga 
bisa terlihat di acara vihara ini, di 
mana saat perayaan pembukaan vihara 
ini, para Bhikkhu dari tradisi lain, 
seperti Chinese Mahayana, Tibetan 
Vajrayana Buddhist, Japanese 
Mahayana Buddhist, juga di undang 
untuk bergiliran melantunkan doa 
doa Dharma yang merdu sesuai tradisi 
masing – masing. 
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Salah satu kegiatan yang biasanya ada 
di adakan oleh vihara ini adalah  
retreat meditasi (termasuk di 
dalamnya sesi belajar dan diskusi 
Dharma), dalam bahasa inggris yang 
terbuka untuk umum.  

Kegiatan retret 

 

Jika anda berkunjung ke Australia, di 
wilayah bagian New South Wales, 
bisa berkunjung ke vihara yang tenang 
dan indah ini.  

Berikut ini informasinya:  

225 Teudts Road.   

Bundanoon, NSW, 2578.  

Telp: +612 4884 4262.  

Web: www.sunnataram.org 
 

By : Novalina

Desember 2012
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Salah satu kegiatan yang biasanya ada 
di adakan oleh vihara ini adalah  

(termasuk di 
dalamnya sesi belajar dan diskusi 
Dharma), dalam bahasa inggris yang 

 

Jika anda berkunjung ke Australia, di 
wilayah bagian New South Wales, 
bisa berkunjung ke vihara yang tenang 

By : Novalina 

Desember 2012 

http://www.sunnataram.org
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He Hua Temple 

Amsterdam's China Town is home to 
a Chinese Buddhist temple called
Guang Shan He Hua (or the Zeedijk 
Tempel, after its location). 

He Hua means "lotus flower," a 
prominent Buddhist symbol of 
enlightenment because it grows from 
the mud yet its petals bloom pristinely 
above it all. Fo Guang Shan is the 
Buddhist sect to which the temple 
belongs. 
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He Hua Temple – Amsterdam, Holland 

 

He Hua Temple 

 

s China Town is home to 
a Chinese Buddhist temple called Fo 

Zeedijk 

means "lotus flower," a 
symbol of 

enlightenment because it grows from 
the mud yet its petals bloom pristinely 

is the 
Buddhist sect to which the temple 

A second meaning of “he”can be 
found in the Chinese word “Helan”, 
which means Holland. So “H
can also be translated as “Dutch 
flower in Buddhism”. And one of the 
goals of the temple is to help Dutch 
Buddhism blossom. 

History 

The temple cost 9 million guilders 
(4.1 million euros) to build, 6 million 
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A second meaning of “he”can be 
found in the Chinese word “Helan”, 
which means Holland. So “He Hua” 
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The temple cost 9 million guilders 
(4.1 million euros) to build, 6 million 
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of which was donated by the Fo 
Guang Shan organization and the 
remainder by businessmen and other 
private donors. It was completed in 
2000 and dedicated in person by 
Queen Beatrix of the Netherlands.

What to See 

He Hua Temple is the largest 
Buddhist temple in Europe built in the 
traditional Chinese style, yet it seems 
small and tranquil. The atmosphere of 
the temple is Chinese, however 
Buddhism and practicing Buddhism 
are both universal and beyond 
architectural features and culture. The 
entrance gate is in the traditional style: 
a large central opening usually 
reserved for monks and nuns and two 
side entrances for laymen. The three 
gates symbolize the three jewels (or 
three refuges) of Buddhism: the 
Buddha, the dharma (teaching) and 
the sangha (monastic community).
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Inside, the temple consists of an open
plan room with a central shrine to 
Avalokitesvara, a bodhisattva of 
compassion who has vowed to help 
others to enlightenment. 
Avalokitesvara is a female deity 
known as Kwan Yin in the Chinese 
tradition. She has multiple hands that 
make symbolic gestures and hold
symbolic objects. Kwan Yin is 
flanked by two statues of Wei Tuo en 
Qie-Lan, the legendary protectors of 
the Dharma and the temple. Visitors 
can purchase and offer incense or 
piece of fruit at the shrine. 

 

 

Another shrine is dedicated to the 
historical Buddha, Shakyamuni
Nearby are two pagodas with 
illuminated niches containing 
hundreds of tiny Buddha statues. The 
repetition of the images symbolize the 
universal Buddha nature that is 
present everywhere. 
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The walls are covered in plaques with 
reliefs of Kwan Yin and inscriptions 
naming the donors who funded the 
construction of the temple. On the 
right side wall is a small museum of 
Buddha images and other artifacts.

In addition to this main hall, a level 
below has a Jade Buddha Shrine and 
the complex also includes a 
meditation hall, a hall for honoring 
ancestors, a meeting room, 
classrooms, a library, a dining room 
and bedrooms. 

Buddha Day, May 19th 2012 
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Buddha Day, May 19th 2012 

 

Quick Facts 

Names: Fo Guang Shan He Hua; He 
Temple; Zeedijk Tempel; Chinese 
Buddhist Temple Amsterdam

Faith: Fo Guang Shan Buddhism; 
Buddha's Light International 
Association 

Dates: Built 1994-2000 (Cost to build 
€4.1 million) 

Location: Zeedijk, Amsterdam, Netherlands
Website: www.ibps.nl/en/hehuahome.htm
E-mail: info@ibps.nl 

Phone: 31.20.420 2357 
Hours: Tues-Sat 12-5pm; Sun 10am

closed Mondays and January 1
Cost: Free 
Tours: Saturdays at 2, 3 and 4pm for 30 

minutes; no appointment needed
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Fo Guang Shan He Hua; He Hua 
Temple; Zeedijk Tempel; Chinese 
Buddhist Temple Amsterdam 

Fo Guang Shan Buddhism; 
Buddha's Light International 

(Cost to build 

Zeedijk, Amsterdam, Netherlands 
www.ibps.nl/en/hehuahome.htm  

5pm; Sun 10am-5pm; 
closed Mondays and January 1 

2, 3 and 4pm for 30 
minutes; no appointment needed 

By : Nancy Mirta 

Desember 2012 

http://www.ibps.nl/en/hehuahome.htm
mailto:info@ibps.nl
http://www.ibps.nl/en/hehuahome.htm
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Malam Keakraban (MAKRAB

 

Hai kawan-kawan Dhammasena! Kali 
ini sama seperti tahun-tahun 
sebelumnya Dhammasena 
mengadakan malam keakraban untuk 
mahasiswa baru FK dan FKG 2012. 
Kali ini makrab bertempatkan di Bumi 
Tridharma, Cipanas, Jawa Barat yang 
berlangsung selama 3 hari 2 malam 
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MAKRAB) Dhammasena FK-FKG 2012  

 

kawan Dhammasena! Kali 
tahun 

sebelumnya Dhammasena 
mengadakan malam keakraban untuk 
mahasiswa baru FK dan FKG 2012. 
Kali ini makrab bertempatkan di Bumi 
Tridharma, Cipanas, Jawa Barat yang 

ma 3 hari 2 malam  

 

dari tanggal 21 hingga 23 September 
2012.  Panitia berasal dari kampus FK 
dan FKG tahun 2010, diketuai oleh 
Candy Wijaya dengan wakil ketuanya 
adalah Tommy. 

Hari pertama teman-teman bersiap 
dari kampus menuju Bumi Tridharma 
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FKG 2012   

 

dari tanggal 21 hingga 23 September 
2012.  Panitia berasal dari kampus FK 
dan FKG tahun 2010, diketuai oleh 
Candy Wijaya dengan wakil ketuanya 

teman bersiap 
dari kampus menuju Bumi Tridharma 
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dengan menaiki 2 bus dan sabtu pagi 
teman-teman bangun cukup pagi dan 
dilanjutkan dengan senam instruktur 
Olin Gangnam Style, lucu dan seru. 
Kemudian dilanjutkan dengan makan 
pagi , sharing bersama, dan 
mentoring. Teman-teman menonton 
video berjudul chicken ala carte, di 
video ini menunjukkan bahwa banyak 
sekali makanan yang terbuang 
sementara masih banyak anak-
dan orang kelaparan di dunia ini yang 
memerlukan bantuan kasih kita. 

Acara selanjutnya ialah sharing 
Dhamma, ceramah kali ini diisi oleh 
Romo Guido dengan tema karma dan 
doa, pembicaranya bule looh! Dan 
terbang dari bandara langsung ke 
Cipanas demi bertemu teman-teman 
DS. Wow! 

Nah, acara berikutnya adalah acara 
yang paling ditunggu-tunggu: 
outbond! Outbond kali ini gamenya 
seru-seru dan asyik, selain it
berhadiah juga loooh. Pos pertama ada 
pos foto dimana teman-teman harus 
melompat-lompat supaya ikut kejepret 
kamera, siapa yang muka 
kelompoknya paling banyak terfoto, 
kelompok itu yang menang.  
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menaiki 2 bus dan sabtu pagi 
teman bangun cukup pagi dan 

dilanjutkan dengan senam instruktur 
Olin Gangnam Style, lucu dan seru. 
Kemudian dilanjutkan dengan makan 
pagi , sharing bersama, dan 

teman menonton 
arte, di 

video ini menunjukkan bahwa banyak 
sekali makanan yang terbuang 

-anak 
dan orang kelaparan di dunia ini yang 

Acara selanjutnya ialah sharing 
Dhamma, ceramah kali ini diisi oleh 

ngan tema karma dan 
doa, pembicaranya bule looh! Dan 
terbang dari bandara langsung ke 

teman 

Nah, acara berikutnya adalah acara 
tunggu: 

outbond! Outbond kali ini gamenya 
seru dan asyik, selain itu 

berhadiah juga loooh. Pos pertama ada 
teman harus 

lompat supaya ikut kejepret 
kamera, siapa yang muka 
kelompoknya paling banyak terfoto, 

Setelah outbond selesai, dilanjutkan 
dengan istirahat sejenak karena malam 
harinya mahasiswa baru kita akan 

menampilkan performa mereka di api 
unggun. Api menyala-nyala, dan 
semangat peserta masih menyala 
jugaa dong. Teman-teman baru kita 
menampilkan berbagai macam 
performa, ada yang menyanyi, drama, 
yelyel dan masih banyak 
lagi.Keesokan harinya teman
bersiap untuk kembali ke Jakarta. 
Namun sebelum itu diberikan 
penghargaan dulu dong untuk teman
teman kita yang berhasil menjadi 
pemenang games outbond,  

Gimana acara DS kali ini? Seru kaan!! 
Selain refreshing, mendapat teman 
baru, dan mendekatkan diri kepada 
Dhamma, teman-teman masih bisa 
mendapatkan banyak manfaat lainnya. 
Semoga tujuan makrab ini dapat 
dirasakan oleh semua peserta, dan 
pengalaman ini dapat bermanfaat bagi 
para pembaca.  Sampai jumpa lagi 
tahun depan!  
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harinya mahasiswa baru kita akan  
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Namun sebelum itu diberikan 
penghargaan dulu dong untuk teman-
teman kita yang berhasil menjadi 

Gimana acara DS kali ini? Seru kaan!! 
mendapat teman 

baru, dan mendekatkan diri kepada 
teman masih bisa 

mendapatkan banyak manfaat lainnya. 
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pengalaman ini dapat bermanfaat bagi 
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Bimasasi 2012
 

Bimasasi adalah bimbingan dhamma 
dan organisasi. Bimasasi merupakan 
acara tahunan yang diselenggarakan 
oleh Unit Kegiatan Mahasiswa 
Kerohanian Buddha Dhammasena 
Trisakti. Bimasasi bertujuan untuk 
memberikan bimbingan Dhamma dan 
organisasi kepada para mahasiswa 
Buddhist yang turut berpartisipasi 
dalam acara ini. 

Tahun ini , Bimasasi diadakan di 
Jungle, Kampus A, Universitas 
Trisakti . Acara dimulai dari jam 
10.00 sampai dengan jam 5 sore. 
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Bimasasi 2012 

Bimasasi adalah bimbingan dhamma 
dan organisasi. Bimasasi merupakan 
acara tahunan yang diselenggarakan 
oleh Unit Kegiatan Mahasiswa 

Dhammasena 
Trisakti. Bimasasi bertujuan untuk 
memberikan bimbingan Dhamma dan 
organisasi kepada para mahasiswa 
Buddhist yang turut berpartisipasi 

 

Tahun ini , Bimasasi diadakan di 
Jungle, Kampus A, Universitas 
Trisakti . Acara dimulai dari jam 
10.00 sampai dengan jam 5 sore. 

Peserta yang ikut mencapai 100 orang, 
dan ini merupakan bimasasi teramai 
yang pernah diadakan oleh 
Dhammasena Trisakti. 

 

Acara diawali dengan Dhammadesana 
yang diberikan oleh Ayya Silavati 
dengan tema “Becoming The Real 
Dhammasena”.  Topik ini dipilih 
karena panitia merasa penting untuk 
membina para mahasiswa Buddhist 
untuk menjadi prajurit Dhamma yang 
sesunggguhnya baik dari pemikiran, 
ucapan , maupun perbuatan 
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Peserta yang ikut mencapai 100 orang, 
dan ini merupakan bimasasi teramai 
yang pernah diadakan oleh 

 

a diawali dengan Dhammadesana 
yang diberikan oleh Ayya Silavati 
dengan tema “Becoming The Real 
Dhammasena”.  Topik ini dipilih 
karena panitia merasa penting untuk 
membina para mahasiswa Buddhist 
untuk menjadi prajurit Dhamma yang 

mikiran, 
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Selanjutnya adalah acara games 
leadership yang akan dimainkan oleh 
peserta dengan cara berkelompok. 
Para peserta yang sudah ditempatkan 
di masing-masing kelompok akan 
bekerja dalam team untuk mengasah 
rasa kepemimpinan dan kemauan 
untuk bekerjasama mereka. Masing
masing kelompok akan bermain di 
tiap game dan bersaing untuk 
mendapatkan skor tertinggi. 
Gamesnya pun tak kalah menarik, ada 
games mengambil bola ping pong di 
dalam gallon, ada permainan seperti 
air soft gun tetapi memakai air, ada 
permainan bola basket, dan masih 
banyak lagi. 

Para peserta terlihat tetap antusias dan 
bersemangat dalam mengumpulkan 
poin sebanyak-banyaknya walaupun 
hari panas dan terik. Di bawah 
pengawasan panitia, acara berjalan 
dengan lancar dan menyenangkan.
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Selanjutnya adalah acara games 
leadership yang akan dimainkan oleh 
peserta dengan cara berkelompok. 
Para peserta yang sudah ditempatkan 

masing kelompok akan 
bekerja dalam team untuk mengasah 

n kemauan 
untuk bekerjasama mereka. Masing-
masing kelompok akan bermain di 
tiap game dan bersaing untuk 
mendapatkan skor tertinggi. 
Gamesnya pun tak kalah menarik, ada 
games mengambil bola ping pong di 
dalam gallon, ada permainan seperti 

i memakai air, ada 
permainan bola basket, dan masih 

 

Para peserta terlihat tetap antusias dan 
bersemangat dalam mengumpulkan 

banyaknya walaupun 
hari panas dan terik. Di bawah 
pengawasan panitia, acara berjalan 

menyenangkan. 

Setelah waktu bermain habis, para 
peserta dikumpulkan untuk 
mendengar sharing dari alumni.  Pada 
acara Bimasasi kali ini, kita sangat 
beruntung kedatangan 4 orang alumni 
yang merupakan Ketua Umum Unit 
Kegiatan Mahasiswa Kerohanian 
Buddha  Dhammasena Trisakti 
periode 2009-2010, yaitu Saudari 
Indah Purnama Sari, dan kedua 
wakilnya, yaitu Saudara Steven dan 
Saudari Lusy Apriliata Liuman, dan 
Ketua Umum Unit Kegiatan 
Mahasiswa Kerohanian Buddha 
Dhammasena Trisakti periode 2010
2011, yaitu Surya Dharma. Mereka 
memberikan sharing yang baik dari 
sisi organisasi untuk para peserta 
tentang bagaimana mereka 
menjalankan periode kepengurusan 
mereka di masa lalu dan apa makna 
dari Dhammasena itu sendiri.  
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Setelah selesai sharing dari alumni, 
selanjutnya adalah pengumuman 
pemenang peserta yang 
mengumpulkan skor tertinggi saat 
berain di games leadership. Para 
pemenang yang diberi hadiah tampak 
senang dan puas . Tetapi peserta
peserta yang lain yang tidak menang 
pun tetap merasa gembira karena 
kalah atau menang tidak penting. 
Yang penting adalah kebersamaan dan 
keseruan mereka saat bermain.  

Acara Bimasasi 2012 berjalan dengan 
baik dan meriah, para peserta pun 
memberikan tanggapan yang positif 
akan acara ini. Semoga acara 
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Setelah selesai sharing dari alumni, 
adalah pengumuman 

pemenang peserta yang 
mengumpulkan skor tertinggi saat 
berain di games leadership. Para 
pemenang yang diberi hadiah tampak 
senang dan puas . Tetapi peserta-
peserta yang lain yang tidak menang 
pun tetap merasa gembira karena 

ang tidak penting. 
Yang penting adalah kebersamaan dan 

Acara Bimasasi 2012 berjalan dengan 
baik dan meriah, para peserta pun 
memberikan tanggapan yang positif 
akan acara ini. Semoga acara 

Bimasasi kali ini dapat memberikan 
makna tersendiri bagi para peserta 
serta mengembangkan minat dan 
semangat berorganisasi para peserta. 

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. 
Semoga semua mahluk hidup 
berbahagia. Saddhu..saddhu..saddhu.
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Bimasasi kali ini dapat memberikan 
kna tersendiri bagi para peserta 

serta mengembangkan minat dan 
semangat berorganisasi para peserta.  

 

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. 
Semoga semua mahluk hidup 
berbahagia. Saddhu..saddhu..saddhu. 
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DONATUR TETAP IKATAN ALUMNI DHAMMASENA

Hubungan batin antara anak dengan 
orangtuanya adalah hubungan yang 
sangat spesial dan unik. Sejak anak 
lahir hingga dewasa, orangtua 
memberikan segalanya untuk anaknya 
tanpa pamrih. Ketika seorang anak 
tumbuh dewasa dan mandiri, giliran 
anak yang memberikan nafkah untuk 
orangtuanya sebagai tanda bakti anak 
kepada orangtua.  

Demikian halnya dengan hubungan 
batin antara kita dengan Dhammasena. 
Sejak hari pertama datang ke 
Dhammasena hingga lulus dari 
kampus, kita telah mendapatkan 
pengalaman hidup yang spesial dan 
unik disana. Pengetahuan akan 
Dhamma, pertemanan yang akrab 
hingga terjalin sampai kini, bahkan 
sampai ada yang mendapatkan 
pasangan hidup di Dhammasena. 
Ibarat anak yang telah dewasa, kita 
sudah selayaknya memberikan bakti
kita kembali untuk Dhammasena. 
Walalupun kini kita telah jauh dari 
Dhammasena dan untuk aktif di 
kampus serta berjuang di sekretariat 
seperti dulu mungkin sudah tidak bisa 
lagi, namun kerinduan untuk 
membantu Dhammasena tentulah 
masih dan selalu ada dalam hati kita.
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(DT IAD) 

 

Hubungan batin antara anak dengan 
orangtuanya adalah hubungan yang 
sangat spesial dan unik. Sejak anak 
lahir hingga dewasa, orangtua 
memberikan segalanya untuk anaknya 
tanpa pamrih. Ketika seorang anak 

giliran 
anak yang memberikan nafkah untuk 
orangtuanya sebagai tanda bakti anak 

Demikian halnya dengan hubungan 
batin antara kita dengan Dhammasena. 
Sejak hari pertama datang ke 
Dhammasena hingga lulus dari 
kampus, kita telah mendapatkan 

engalaman hidup yang spesial dan 
unik disana. Pengetahuan akan 
Dhamma, pertemanan yang akrab 
hingga terjalin sampai kini, bahkan 
sampai ada yang mendapatkan 
pasangan hidup di Dhammasena. 
Ibarat anak yang telah dewasa, kita 
sudah selayaknya memberikan bakti 
kita kembali untuk Dhammasena. 
Walalupun kini kita telah jauh dari 
Dhammasena dan untuk aktif di 
kampus serta berjuang di sekretariat 
seperti dulu mungkin sudah tidak bisa 
lagi, namun kerinduan untuk 
membantu Dhammasena tentulah 

hati kita.  

Kerinduan inilah yang kemudian 
mendasari semangat dari munculnya 
Program Donatur Tetap (DT) ini. 
Bermula dari keprihatinan beberapa 
orang alumni Dhammasena Trisakti 
akan kondisi Ikatan Alumni 
Dhammasena (IAD) yang selama 
beberapa tahun terakhir boleh 
dikatakan vakum karena keterbatasan 
dana (maaf jika boleh dikatakan kas 
nol sama sekali) kemudian muncul 
keinginan untuk mengajak teman
teman alumni Dhammasena Trisakti 
yang lain, baik dari USAKTI, AAT
STIE-TSM, APT-STPT bahkan 
STIMRA Trisakti dalam menggalang 
sedikit demi sedikit dana secara rutin 
untuk mengisi kas Ikatan Alumni 
Dhammasena Trisakti. Kita sering 
mendengar kata "give back", 
it's our time to 'give back' to 
Dhammasena ! 

Dengan dukungan dan komitmen 
bersama dari 80 orang alumni 
Dhammasena yang masing-
bersedia menyisihkan dana sebesar 
Rp.50.000,-/bulan, kita sepakat untuk 
memulai program Donatur Tetap (DT) 
pada tanggal 01 Mei 2011. Seperti 
yang sering kita dengar di 
Dhammasena dulu, "JOIN US IN 
THE MIDDLE WAY", dengan tangan
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Kerinduan inilah yang kemudian 
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akan kondisi Ikatan Alumni 
Dhammasena (IAD) yang selama 

r boleh 
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terbuka, kami mengajak semua teman
teman alumni untuk bergabung 
dengan program ini, dengan 
menghubungi kami melalui email 
koordinatordonaturtetapiad@yahoo.com
untuk informasi lebih lanjut. Daftar 
alumni yang telah bergabung bersama 
kita sebagai Donatur Tetap Ikatan 
Alumni Dhammasena (DT IAD) dapat 
dilihat pada website http://donatur
iad.webs.com 

Melalui website tersebut, para
Donatur Tetap IAD bisa melihat 
perkembangan rekening Donatur 
Tetap ini secara berkala 
melalui Laporan Rekening yang akan 
di-update setiap awal bulan. Semua 
detail penggunaan dana akan 

Karangan Bunga dengan dana 
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terbuka, kami mengajak semua teman-
teman alumni untuk bergabung 
dengan program ini, dengan 
menghubungi kami melalui email 
koordinatordonaturtetapiad@yahoo.com  

Daftar 
alumni yang telah bergabung bersama 
kita sebagai Donatur Tetap Ikatan 
Alumni Dhammasena (DT IAD) dapat 

http://donatur-

Melalui website tersebut, para 
Donatur Tetap IAD bisa melihat 
perkembangan rekening Donatur 

ini secara berkala 
yang akan 

update setiap awal bulan. Semua 
detail penggunaan dana akan 

diumumkan termasuk 
dokumentasinya. Dan setiap kegiatan 
yang ada kelak akan dilampirkan. 
Pada prinsipnya penggunaan dana 
Donatur Tetap ini adalah untuk DT 
sendiri dan IAD sebagai wadah kita 
bersama.   

Semoga kebajikan yang sudah kita 
tebarkan ini dapat memberikan 
manfaat yang tak terhingga bagi masa 
depan Ikatan Alumni Dhammasen
Trisakti serta Maha Kusala teman
teman Alumni Dhammasena diberikan 
berkah dan perlindungan oleh Tri 
Ratana.  

Sadhu… Sadhu… Sadhu… 
 

 

 

 

Karangan Bunga dengan dana program DT - IAD 
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diumumkan termasuk 
dokumentasinya. Dan setiap kegiatan 

n dilampirkan. 
Pada prinsipnya penggunaan dana 
Donatur Tetap ini adalah untuk DT 
sendiri dan IAD sebagai wadah kita 

Semoga kebajikan yang sudah kita 
tebarkan ini dapat memberikan 
manfaat yang tak terhingga bagi masa 
depan Ikatan Alumni Dhammasena 
Trisakti serta Maha Kusala teman-
teman Alumni Dhammasena diberikan 
berkah dan perlindungan oleh Tri 

 

(HG) 

mailto:koordinatordonaturtetapiad@yahoo.com
mailto:koordinatordonaturtetapiad@yahoo.com
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24 DESEMBER 2012

HAPPY BIRTHDAY DHAMMASENA

Budhy Anggesti Sutanto (Ketua Umum
“Selamat ulang tahun ke 28 Dhammasena 
dalam Dhamma, wahai para prajurit Dhamma”

 
Vinna Dharmawati (Ketua Umum Dhammasena 
“Selamat ulang tahun Dhammasena .. Semoga di ulang tahun yang ke 28th ini 
Dhammasena dapat semakin maju dan terus aktif berkarya sesuai dengan ajaran 
Sang Buddha. Sadhu... Sadhu... Sadhu...”
 
 
Anastasia (Ketua Umum Dhammasena 
“Selamat ulang tahun Dhammasena 
menyebarkan Buddha Dhamma dan dilindungi sang Triratna
 
 
Ir Senny Ruslim (Ketua Umum Dhammasena Usakti 1984
“Selamat Ulang Tahun buat Dhammasena,Semoga tetap ada dan menjadi tempat 
bagi Mahasiswa Buddhis Usakti untuk belajar dan mempraktekkan Buddha 
Dhamma.Selamat untuk semua anggota Dhammasena dan semua Alumni 
Dhammasena.Semoga berbahagia.
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24 DESEMBER 2012 

HAPPY BIRTHDAY DHAMMASENA !!!
 

a Umum Dhammasena Usakti 2012-2013) : 
hammasena Trisakti.. Lihat, dengar dan bertindak 

dalam Dhamma, wahai para prajurit Dhamma” 

Dhammasena STPT 2012-2013) : 
hammasena .. Semoga di ulang tahun yang ke 28th ini 

hammasena dapat semakin maju dan terus aktif berkarya sesuai dengan ajaran 
... Sadhu... Sadhu...” 

Dhammasena TSM 2012-2013) : 
hammasena Trisakti... Semoga selalu jaya dan semakin giat 
hamma dan dilindungi sang Triratna” 

Ketua Umum Dhammasena Usakti 1984-1985) : 
Selamat Ulang Tahun buat Dhammasena,Semoga tetap ada dan menjadi tempat 

bagi Mahasiswa Buddhis Usakti untuk belajar dan mempraktekkan Buddha 
untuk semua anggota Dhammasena dan semua Alumni 

Dhammasena.Semoga berbahagia.” 

 

46 

!!! 

bertindak 

hammasena .. Semoga di ulang tahun yang ke 28th ini 
hammasena dapat semakin maju dan terus aktif berkarya sesuai dengan ajaran 

akti... Semoga selalu jaya dan semakin giat 

Selamat Ulang Tahun buat Dhammasena,Semoga tetap ada dan menjadi tempat 
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S W A R A  D H A M M A S E N A  
 

Tukiran Bodhiyanto Angwyn (Ketua Umum Dhammasena Usakti 19
“Selamat ulang tahun yang ke 28 Dhammasena ku..
selalu teman-teman yang sekarang masih aktif di Dhammasena
 
 
Herly Pihan (Ketua Umum Dhammasena Usakti 1996
“Happy Birthday Dhammasena dan semua Prajurit Dhammasena Trisakti... Tetap 
exist menjadi sarana bagi Prajurit 
Buddha Dhamma dan Sangha, Buddha Memberkati Kita Semua.
 
 
Sri Suwanna Kaharuddin (Ketua Umum Dhammasena Usakti 199
“Selamat Ulang Tahun ke 28. Jayalah Dhammasena. Semoga senantiasa menjadi 
ladang subur dalam menanam kebajikan bagi kita semua.
 
 
Edigan (Teknik Industri / 1993) : 
“Selamat ulang tahun yang ke 28 
ke jalan yang benar sehingga membawa kebahagiaan bagi semua makhluk.
 
 
Hendrawan (Teknik Mesin / 1994) : 
“Selamat ulang tahun Dhammasena. Pertama kali saya bergabung dulu, kita sedang 
merayakan dasawarsa, dan sekarang ternyata sudah ulang tahun ke 28. Maju terus 
para prajurit Dhamma, Buddha Bless You all ...
 
 
Andrianto (Teknik Perminyakan / 1981) :
“Selamat ultah buat Dhammasena
pemersatu bagi mahasiswa Buddhis Trisakti dan bermanfaat bagi kita semua.
 
 
Subianto (Teknik Mesin / 1989) : 
“Selamat ulang tahun ke 28 Dhammasena
kompak, selalu menjadi barometer perkembangan Buddhist. Dan selalu 
menghasilkan para ‘prajurit Dhamma’ yang bisa berguna bagi perkembangan 
Buddhisme di Indonesia” 
 
 
Budiarto (Teknik Industri / 1989) : 
“Selamat ulang tahun Dhammasena, walaupun sudah dewasa jangan sampai 
terlena, mahasiswa tetap harus terus dibina, supaya cahaya Dhamma jangan sirna, 
karena kita tetap Cinta, dengan Dhammasena ...
 
 
Ninja DS (Teknik Elektro / 1993) : 
“Met ultah Dhammasena” 
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(Ketua Umum Dhammasena Usakti 1988-1989) : 
“Selamat ulang tahun yang ke 28 Dhammasena ku... Terus semangat dan kompak 

teman yang sekarang masih aktif di Dhammasena” 

(Ketua Umum Dhammasena Usakti 1996-1997) : 
Happy Birthday Dhammasena dan semua Prajurit Dhammasena Trisakti... Tetap 

exist menjadi sarana bagi Prajurit Dhamma untuk berkarya dan barbakti kepada 
Buddha Dhamma dan Sangha, Buddha Memberkati Kita Semua.” 

(Ketua Umum Dhammasena Usakti 1999-2000) : 
Selamat Ulang Tahun ke 28. Jayalah Dhammasena. Semoga senantiasa menjadi 

dalam menanam kebajikan bagi kita semua.” 

 Dhammasena, semoga tetap mengawal Dhamma 
ke jalan yang benar sehingga membawa kebahagiaan bagi semua makhluk.”

 
ulang tahun Dhammasena. Pertama kali saya bergabung dulu, kita sedang 

merayakan dasawarsa, dan sekarang ternyata sudah ulang tahun ke 28. Maju terus 
para prajurit Dhamma, Buddha Bless You all ... “ 

/ 1981) : 
hammasena. Semoga Dhammasena bisa jadi wadah 

pemersatu bagi mahasiswa Buddhis Trisakti dan bermanfaat bagi kita semua.

“Selamat ulang tahun ke 28 Dhammasena. Semoga tetap selalu eksis, semakin 
kompak, selalu menjadi barometer perkembangan Buddhist. Dan selalu 
menghasilkan para ‘prajurit Dhamma’ yang bisa berguna bagi perkembangan 

Dhammasena, walaupun sudah dewasa jangan sampai 
terlena, mahasiswa tetap harus terus dibina, supaya cahaya Dhamma jangan sirna, 
karena kita tetap Cinta, dengan Dhammasena ...” 
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Terus semangat dan kompak 

Happy Birthday Dhammasena dan semua Prajurit Dhammasena Trisakti... Tetap 
Dhamma untuk berkarya dan barbakti kepada 

Selamat Ulang Tahun ke 28. Jayalah Dhammasena. Semoga senantiasa menjadi 

hamma 
” 

ulang tahun Dhammasena. Pertama kali saya bergabung dulu, kita sedang 
merayakan dasawarsa, dan sekarang ternyata sudah ulang tahun ke 28. Maju terus 

pemersatu bagi mahasiswa Buddhis Trisakti dan bermanfaat bagi kita semua.” 

Semoga tetap selalu eksis, semakin 

menghasilkan para ‘prajurit Dhamma’ yang bisa berguna bagi perkembangan 

Dhammasena, walaupun sudah dewasa jangan sampai 
terlena, mahasiswa tetap harus terus dibina, supaya cahaya Dhamma jangan sirna, 
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S W A R A  D H A M M A S E N A  
 

Rudy Pui (Kedokteran / 1993) : 
“Happy Birthday DS, semoga tetap jaya
 
 
Yulia (Ekonomi Akuntansi / 1993) : 
“Happy Birthday, Dhammasena.. Semoga makin jaya dan sukses s
 
 
Lily Hasan (Ekonomi Akuntansi / 1992
“Met Ultah Dhammasena, semoga para perajurit 
berkarya!Semoga Dhammasena selalu jaya, slalu dihati kita.
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Happy Birthday DS, semoga tetap jaya”  

 
Happy Birthday, Dhammasena.. Semoga makin jaya dan sukses selalu.. “ 

92) : 
Met Ultah Dhammasena, semoga para perajurit Dhamma slalu bersemangat dalam 

berkarya!Semoga Dhammasena selalu jaya, slalu dihati kita.” 
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Dhamma slalu bersemangat dalam 

 


