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IKATAN ALUMNI DHAMMASENA
Namo Buddhaya,
Para prajurit Dhamma, sangat berbahagia sekali Buletin Keluarga Dhammasena edisi
khusus ini dalam rangka HUT Perak dan Reuni Akbar Dhammasena 25 Tahun pada tanggal
17 April 2010 dapat menyajikan informasi-informasi yang lebih komunikatif antar sesama
anggota baik pengurus maupun alumni besar Dhammasena.
Dengan BKD ini maka hubungan sesama kita dapat terjalin secara terus-menerus dan
perkembangan organisasi dapat tersampaikan terutama bagi alumni yang sudah lama
tidak aktif dalam kepengurusan. Nah, dengan adanya wadah Ikatan Alumni Dhammasena
ini maka para alumni dapat aktif kembali untuk menyumbangkan tenaganya baik material
yang berupa dana dan barang demi menunjang kegiatan-kegiatan internal juga eksternal maupun imaterial yang berupa pikiran, ide, juga terjun langsung yang mana sangat
diharapkan saat ini.
Perlu diingat, potensi alumni Dhammasena sangat luar biasa yang harus dimanfaatkan
secara maksimal demi keberlangsungan organisasi di masa mendatang agar semua anggota dapat saling mengisi dan menunjang sehingga tujuan akhir dapat tercapai dimana
para anggota itu sendiri merasakan ada manfaatnya baik dari segi pengembangan diri,
manajemen organisasi, cara berinteraktif dengan sesama anggota, belajar Dhamma dan
mempraktekannya serta manfaat lainnya.
Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman se-Dhamma
dalam kegiatan besar ini dan tidak hanya sampai disini saja karena masih banyak lagi
yang harus diperjuangkan. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh
panitia rangkaian kegiatan penyambutan perayaan 25 Tahun Dhammasena sehingga
acara dapat berjalan dengan baik dan lancar, jika ada kekurangan itu adalah hal wajar
karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan yang penting kita mau belajar dari
kesalahan untuk lebih baik dimasa mendatang.
Apakah para prajurit Dhamma masih ingat dengan motto kita???? Ya, benar……mottonya
adalah :
“JOIN US IN THE MIDDLE WAY”
Sampai jumpa di acara dan kegiatan mendatang.
Mettacitena,
Willson
Ketua Ikatan Alumni Dhammasena

Redaksimenerimasumbangantulisanartikel,naskahdhammadanpublikasiusahauntukdimuatdalamBKD(Buletin Keluarga Dhammasena). Naskah dikirim ke media@dhammasena.org
Jika ingin turut berkonstribusi membantu biaya cetak BKD, dana dapat ditransfer ke BCA no rek. 6550140860 an. Willson

1

Mengembangkan
Buddha Sasana di kampus Trisakti
secara berantai

Artikel

Wejangan dari Bhante Appamato dalam rangka 25 Tahun Dhammasena.
Sebelumnya saya ucapkan Selamat Ulang Tahun Dhammasena ke 25, semoga karma baik dan usaha menyebarkan
ajaran Buddha di lingkungan kampus Trisakti semakin
terus berkembang.

K

ehadiran Dhammasena sejak tahun 1984 sangat
berpengaruh sekali bagi mahasiswa buddhist yang
kuliah di Perguruan Tinggi Trisakti. Dari Dhammasena lah dapat melahirkan kwalitas manusia yang berbudi
luhur. Diantaranya ada yang memutuskan meninggalkan
kehidupan duniawi dengan menjadi seorang bhikkhu, ada
yang menjadi Dhammaduta, ada yang menjadi pengusaha
sukses, ada yang terus menjadi pengurus organisasi buddhis lain bahkan sering pula terjadi transaksi bisnis sesama
alumni. Semua ini tidak lepas berkat pembelajaran di
Dhammasena Trisakti. Merupakan kebahagiaan bagi saya
mengenal Dhammasena saat kuliah di Universitas Trisakti
dan dari Dhammasena lah yang turut berperan menentukan arah hidup yang sedang saya jalankan hingga saat ini
sebagai seorang bhikkhu.
Sabba Danam Dhamma danam Jinati, berdana Dhamma
melebihi dana lainnya, apa yang dilakukan para pengurus
DhammasenamerupakanberdanaDhamma.Mengadakan
kebaktian yang diisi dengan ceramah Dhamma, berarti
ada yang membabaran Dhamma dan ada yang mendengar
Dhamma sehingga Dhamma pun dapat terus menyebar
dan berkembang. Untuk itulah pentingnya setiap kebaktian tetap harus ada pembabaran Dhamma yang merupakan bagian utama dari kebaktian. Para pengurus yang
menyediakan sarana kebaktian, menyambut umat yang
datang, menjaga alas kaki umat, mempersilahkan masuk
umat yang telat, itu semua merupakan Dhamma Dana.
Jadi Dhamma Dana tidak hanya berdana berupa ceramah,
tapi membuat kondisi Dhamma terus berputar, menjaga
Buddha Sasana terus menyebar juga merupakan Dhamma
Dana. Berjuang mendirikan dan mempertahankan keberadaanDhammasenajugamerupakanberdanaDhamma.
Semangat juang para pendiri saat mendirikan Dhammasena, mungkin berbeda dengan semangat pengurus
yang saat ini mempertahankan keberadaan Dhammasena.
Dhammasena berdiri karena faktor urgency / keterdesakan, para pendiri mengerti dan memahami pentingnya
keberadaan unit kemahasiswaan Buddhis di Trisakti se
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Bhikkhu Appamato
(Alumni Dhammasena Trisakti )
hingga para pendiri berjuang dengan berbagai keterbatasan sampai Dhammasena berhasil dilahirkan, dan kini
Dhammasena Trisakti tetap kokoh berdiri.
Walau tingkat urgency dulu dan sekarang berbeda, tapi semangat para pengurus untuk mempertahankan organisasi
buddhist ini tetap kita rasakan keberadaannya. Dengan
tujuan dan visi yang jelas serta memiliki pandangan jauh
kedepan untuk mencapai perkembangan-perkembangan
yang harus dicapai, maka keberadaan Dhammasena dapat
terus dipertahankan. Pergantian pengurus tiap tahun tidak
akan menyurutkan semangat para pengurusnya jika pemikiran urgency untuk mencapai target yang jelas dapat
terus dipertahankan.
Menjadi aktifis di organisasi sosial terutama organisasi
keagamaan sangat berbeda dengan mengelola suatu perusahaan. Pada perusahaan ada atasan dan bawahan, ada
bos dan karyawan, karyawan dibayar oleh pemilik perusahaan yang artinya karyawan harus taat dan patuh dengan

Sabba danam dhamma danam jinati, berdana
Dhamma melebihi dana lainnya, apa yang
dilakukan para pengurus Dhammasena merupakan berdana Dhamma.
apa yang diperintah oleh atasannya demi memperoleh imbalan materi. Berbeda sekali dengan organisasi sosial. Para
aktifisDhammasenabekerjasukarelatanpamengharapkan
imbalan, bekerja berdasarkan karena menyadari pentingnyamempertahankanDhammasena,mempertahankan
Buddha Dhamma di Trisakti. Di organisasi buddhis para
aktifis menjalankan apa yang menjadi kewajibannya tanpa
menuntut hak, disinilah peranan ketua umum sangat
penting. Ketua umum harus memberikan teladan, berucap
dan berlaku bijaksana, serta memberi contoh bagaimana
cara bertindak sehingga para pengurus dengan senang hati
melakukan tugasnya untuk kepentingan bersama, bukan
karena takut pada pemimpinnya.

Artikel
Dalam prosesnya, setiap organisasi pasti mempunyai
masalah, akan lebih bijaksana kita gunakan istilah ”tantangan” memecahkan masalah. Besar kecilnya tantangan tergantung bagaimana cara kita menghadapinya.
Merupakan proses yang alamiah pada awal tahun ajaran,
mahasiswa banyak yang hadir di kebaktian, namun lama
kelamaan makin sedikit, menurun, mengkerucut. Inilah
yang dinamakan proses penyaringan. Merupakan tantangan besar bagi pengurus saat ini membuat agar agama
Buddha menarik untuk terus dipelajari dan mereka tetap
senang mengikuti kegiatan dan mendengarkan Dhamma.

Memang banyak hal yang perlu dikorbankan sebagai aktifis
dalam menunaikan kewajibannya sebagai pengurus, diantaranya mau berkorban menyisakan waktu pribadi, perhatian dan perasaannya demi kelancaran suatu kegiatan.
Pengorbanantersebutmerupakanprosespembelajarandan
pelatihan sehingga menghasilkan kematangan berpikir.
Buah karma baik yang dilakukan para pengurus Dhammasena tinggi nilainya. Diantara kesibukan kuliah dan tanggung jawab belajar sebagai seorang mahasiswa namun
masihbersediamengorbankanwaktudanpikirannyauntuk
kepentingan orang banyak. Kadang bekerja sampai larut
malam tanpa imbalan,
Bekerja dengan iklas
menciptakan kondisi sehingga orang lain dapat
Para pengurus disini dilatih menerima
berbuat baik merupakan
kekurangan dirinya dan dengan bijaksana
karma baik yang berlipatmau memperbaikinya.
lipat.

Jika jumlah mahasiswa Buddhist baru memang sedikit,
perlu metode yang tepat agar mahasiswa tetap tertarik
ikut kebaktian dan berbagai kegiatan lainnya,
Gaya hidup terutama di kota Jakarta serta status mahasiswa yang keseharian sibuk kuliah, ujian dan menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya merupakan bagian dari
tantang-an yang perlu dipecahkan bersama, dibutuhkan
strategi tertentu agar mahasiswa tetap tertarik mempelajari agama Buddha. Misalnya kegiatan-kegiatan dimulai
dari cara permainan yang bersifat duniawi jadi tidak
langsung pada pendalaman Dhamma. Keduniawian disini
dimaksudkan dengan acara-acara permainan sehingga
menimbulkan kesenangan dan kecocokan lingkungan.
Kemudian perla-han-lahan nilai Dhamma mulai dimunculkan, lalu kelebih-an ajaran Buddha semakin diperjelas.
Dengan semakin mengenal ajaran Buddha maka lama
kelamaan muncul ke-tertarikan dan muncul keinginan
untuk terus mempelajari agama Buddha lebih detail lagi
sehingga akhirnya agama Buddha dapat menjadi pedoman
hidupnya.
Jika ditanya apa saja yang diperoleh sebagai aktifis pengurus organiasasi buddhis? Jawabannya banyak sekali.
Mungkin karena pengurus terlalu sibuk mengurusi kegiatan organisasi terkadang manfaatnya kurang dirasakan.
Tapi biasanya setelah selesai masa kepengurusan dan tidak
lagi menjabat pengurus, barulah dapat dirasakan manfaatnya dan perkembangannya. Itulah yang menyebabkan
mengapa seseorang setelah selesai masa jabatannya sering
orang tersebut aktif lagi di organisasi Buddhist lain dan
jika bekerja di suatu perusahaan maka proses sosialisasi
dapat dilalui dengan mudah.

Seperti yang pernah
diucapkan Bhante Pannavaro, buah karma baik
akan berlipat-lipat jika dapat menciptakan kondisi sehingga orang lain dapat berbuat baik lagi, misalnya kegiatan
membaca paritta, menghormat pada patut yang dihormati,
membuat orang mengerti karma, mengerti tentang meditasi, mengarahkan orang untuk berbuat baik, menjadikan
orang bicara lebih sabar dan bijaksana, menjadikan orang
bermorallebihbaik,dapatmendengardanmempraktekkan
Dhamma, mengerti harus menghindari korupsi dan tidak
pergi tempat-tempat tidak baik. Orang yang bekerja sosial
tanpa mengharapkan imbalan materi pasti mendapatkan
pahala yang berlipat-lipat pula. Hal inilah yang sebenarnya
telah dan sedang dilakukan oleh Dhammasena Trisakti.
mengembangkan Buddha Sasana di kampus Trisakti secara
berantai, regenerasi dari tahun ke tahun sehingga berpengaruh besar pada kehidupan umat Buddha serta pada
kehidupan kesehariannya. Karma baik dan pahala pun
dapat berlipat ganda.
Pada prakteknya, mungkin ada pengurus yang bekerja
kadang tidak sesuai dari arahan timnya atau mengalami
kesalahan. Disini pengurus belajar, bagaimana melatih
kebijaksanaan dirinya, diantaranya belajar bagaimana cara
menegur orang lain agar yang ditegur tidak tersinggung
sehingga orang tersebut dapat menerima kekurangannya
dan mau memperbaiki tanpa ada rasa kesal, tanpa rasa
benci dan dendam. Para pengurus disini dilatih menerima
kekurangandirinyadandenganbijaksanamaumemperbaikinya. Aktif diorganisasi berarti hidup bersosialisasi, hidup
mengendalikan emosi, mengendalikan ego, belajar hidup
bertoleransi terhadap cara pandang orang lain, belajar
menghadapi emosional orang lain, belajar bagaimana
lawan bicara tidak tersinggung saat sedang memecahkan
masalah, belajar memecahkanmasalah, menjadi penengah
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Artikel
terhadap pihak pro dan kontra serta menjadikan semua
pihak dapat saling membantu. Para pengurus juga akan
menghadapi berbagai karakter manusia dan belajar menyesuaikan diri. Dengan persamaan visi dan misi, pembelajaran diatas dapat kita peroleh melalui kekompakan dan
kebersamaan.

Karena sangat berpengaruhnya organisasi Buddhist bagi kehidupan umat Buddha, maka selayaknya Dhammasena harus terus
dipertahankan,

Keberadaan Ikatan Alumni Dhammasena turut berperan
mendukung perkembangan agama Buddha diTrisakti.
Berkumpulnya alumni mengadakan reuni dan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, serta mendukung aktifitas
pengurus kampus merupakan kegiatan yang patut dipertahankan dan dikembangkan terus untuk meningkatkan
tali persaudaraan.
Tingkatkanlah rasa memiliki Dhammasena, berorganisas
lah secara profesional. Terus berbakti, belajar, berkarya
selalu dalam Dhamma
( Diringkas oleh Hamzah hasil perbincangan dengan Bhante
Appamato untuk Dhammasena Trisakti )

Prestasi organisasi dan teladan para pengurus yang saat
ini menjabat sangat berpengaruh bagi kinerja kepengurusan selanjutnya. Aktifitas para pengurus generasi berikutnya pasti mengambil contoh dari apa yang dilakukan
generasi sebelumnya. Prestasi-prestasi baik yang dicapai
generasi sebelumnya akan menimbulkan rasa bangga dapat mening-katkan rasa memiliki organisasi pada generasi
berikutnya. Demikian pula prestasi kurang baik akan tetap
dikenang, mungkin saja kenangan buruk dapat menimbulkan kebencian, dendam dan iri. Semua kejadian dan kesankesan akan terus dikenang sepanjang masa. Jadi prestasi
yang diperoleh generasi saat ini juga merupakan hasil dari
prestasi sebelumnya. Prestasi generasi selanjutnya sangat
tergantung prestasi saat ini. Disinilah peranan mempelajari
Dhamma sangat penting untuk perkembangan organisasi.
Bisa kita bayangkan apa yang terjadi jika organisasi Buddhis tidak ada, bagaimana pula jika organisasi Buddhis
berakhir tenggelam. Bayangkan jika tidak ada kebaktian
rutin, penceramah tidak ada, kegiatan rutin tahunan juga
tidak ada, akibatnya kelak tidak ada nilai-nilai Dhamma
yang dapat dirasakan oleh umat Buddha, tidak ada pembelajaran organisasi dan tidak ada rasa kebanggaan sebagai
umat Buddha. Karena tingginya pengaruh lingkungan
duniawi dan persaingan, maka akan sangat mempengaruhi
kehidupan mereka, para pengusaha yang tidak mengenal
Dhamma mungkin akan berpikir bukan lagi hari ini makan
apa, tapi hari ini makan siapa.
Karena sangat berpengaruhnya organisasi Buddhist bagi
kehidupan umat Buddha, maka selayaknya Dhammasena
harus terus dipertahankan, prestasi terus ditingkatkan,
kerjasama antar pengurus, alumni, Bhikkhu Sangha, para
pandita, penceramah terus dijalin. Kebaktian rutin terus
diadakan agar mahasiswa tetap mendapat kemudahan
belajar dan mendengarkan Dhamma,
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Tentang Dhammasena

KETUA UMUM DHAMMASENA
TAHUN 1984-2010
USAKTI

#

Tahun

Nama

1

84-85

Ir. Senny Ruslim

2

85-86

Ir. Jayanto

3

86-87

Ir. K. Supin

4

88-89

Bodhiyanto

5

89-90

Vajiro Kohar Lie, S.Si.  

6

90-91

Ir. Bahar

7

91-92

8

AAT / STIE / TSM

APT / STPT

Tahun

Nama

Tahun

Nama

Ir. Hamzah

91-92

Jenfi Budiman

91-92

Phoenix

92-93

Saloman, SE.

92-93

Willson Tan

92-93

Budhi Kurniawan

9

93-94

Harianto, SE.

93-94

Sugino

93-94

Tji Gin

10

94-95

Ir. Hendry

94-95

Andreas Susanto

94-95

Budi Hamdani

11

95-96

Diana Rigg Roberta, SE.

95-96

Vera Astuti

95-96

Vitrianto

12

96-97

Herly Pihan, SE.

96-97

Jamil

96-97

Johanes Hendro

13

97-98

Seriyati Iskandar, SE.

97-98

Sumiati, SE.

97-98

14

98-99

98-99

Yulia, SE.

98-99

Welly

15

99-00

99-00

Mery Chai, SE.

99-00

Supriady

16

00-01

Gunawan Garuda Nusa, ST.
Sri Suwanna Kaharuddin,
S.Sn.
Herry Hambali, ST

00-01

Wong Kartika Hary, SE.

00-01

Jeanny

17

01-02

Ratna Sari Dewi, ST.

01-02

Yuyun Suryana, SE.

01-02

Candra

18

02-03

Anata Jaya Putra, ST.

02-03

Ester Yuniati Cia, SE.

02-03

Sandy Tjoa

19

03-04

Sudarno, ST.

03-04

Johan, SE.

03-04

Sandy Tjoa

20

04-05

Roy Fabianus, SE.

04-05

Novia Wijaya, SE.

04-05

Vincent Guan

21

05-06

Gautama Taslim, ST.

05-06

Ariyati, SE.

05-06

Virya Dharma Mongkaw

22

06-07

Vinny Halim, ST.

06-07

Risca Kumala, SE.

06-07

Lidiah

23

07-08

Daniel, SH.

07-08

Robby Cahyadi, SE.

07-08

Alan Kusuma Tenggara

24

08-09

Katharina Sumantri

08-09

Levina Nathania

08-09

Theodorus Nelson

25

09-10

Ferry Chandra

09-10

Lisa

09-10

Leo
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M

erupakan suatu kebanggaan bagi kita
semua sebagai para pejuang – pejuang
dhammadapatbertahandanmenunjukkansuatuperkembangandiDhammasena
yang usianya telah 25 tahun ini.
Suatupengharapanbagisetiaporanguntukmemajukan
Dhammasena yanglebihbaik,diharapkan jugaDhammasenadapatmenjadicontohbagisemuamahasiswa/wi
untukmemajukanBuddhaDhammadandapatmenjalin
kekeluargaan antar Umat Buddhis di seluruh Jakarta.
Demikianlahyangdapatsayaucapkansemogakitadapat
selalu berkarya di dhammasena ini , selalu saling membantu dan mendukung dalam karya – karya kita.
Akhirkatasayamewakilimahasiswa/wiBuddhisSekolah
TinggiPariwisataTrisaktiMengucapkanSelamat Ulang
Tahun UKMK Dhammasena yang ke-25 , semoga di
dhammasenainikitadapatterusberkaryadalamdhamma, dan belajar dalam dhamma.
“ Perjalanan seribu batu bermula dari satu
langkah,jadilahsebuahlangkahbagikemajuan
Dhammasena “
Mettacittena,
Ketua Umum UKMK Buddha
SekolahTinggiPariwisata
Trisakti
Leo Jaya Negara
(084059)

W

aktu begitu cepat berlalu. Dhammasena telah mencapai umurnya yang ke 25 tahun di tahun 2010. Hal ini
merupakansuatu prestasiyang dapatkitabanggakanbersama dimana dengan bertahannya dhammasena selama
25 tahun menandakan eksistensi dan kepedulian yang begitu besar dari
mahasiswa buddhis di trisakti untuk perkembangan buddha dharma.
Harapanyangbegitubesaruntukmemajukandhammasenamenjadilebihbaik
adadipikiransetiaporangyangberadadalamdhammasenatakterkecualipara
alumniyangsangatinginmelihatDhammasenalebihberkembanglagidanmenjadi
lebihbaiklagidantentunyalebihbergunauntukperkembanganbuddhadharma.
Salahsatuupayayangdapatkitalakukanuntukkemajuaniniadalahdengan
bersama-samabersatupadumendukungdanmenyemangatisatusamalain.
SayamewakilipengurusDhammasenaTrisaktiperiode2009-2010mengucapkanSelamatHUT25tahundansayajugabermaksudmengajaksemuapengurus,anggotadanjugaalumniuntukbersatupadumemajukanDhammasena
melaluisuatukaryanyatayangdapatmemberikanmanfaatuntukbanyakorang,
karenasuatupekerjaanbesartakakansempurnatanpadukungandanbantuan
darisemuapihak.Tujuandibaliksemuanyahanyalahsebuahimpianuntuk
melihatDhammasenadapatterusbertahandanberkembang.
Sebuah kata penutup dari saya : “Batu berlian
tidak akan indah bila tak diasah, sebuah
karya tak akan indah bila tidak ada
senididalamnya,ucapantidakcukupuntukmengubahsegalanya,
tapi tindakan dan karyalah
yang dapat membuat
keindahankitasemuadi
dalamDhammasena”.
Mettacittena,
Ketua Umum UKMK
Buddha Universitas
Trisakti
Ferry Chandra
(06306098/FTI)

a t H U T k e - 25 D H A M M A S E N A
ra, Sdri. Lisa, Sdr. Ferry Chandr
S e l adm
r. Leo Jaya Nega
a
S

Dua puluh lima tahun sudah kita bersatu dalam keluarga besar DHAMMASENA kita tercinta,
Begitu banyak kisah dan sejarah telah terbentuk dan terukir,
Begitu beragam pengalaman dan kenangan telah didapat,
Akan tetapi janganlah hanya cukup sampai di sini saja, waktu tetap dan terus bergulir,
MARI kita juga tetap dan terus mengukir kisah dan sejarah tentang kita dan untuk kita sendiri,
TETAP dan TERUS berkarya serta memberikan kontribusi untuk DHAMMASENA kita tercinta...
Semoga DHAMMASENA semakin jaya,
Semoga karma baik selalu bersama kita semua...
Semoga semua makhluk hidup berbahagia...
Mettacittena,
Ketua Umum UKMK Buddha
Trisakti School of Management
Lisa

6

TentangDhammasena

Namo Buddhaya,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan :
”Selamat Ulang Tahun ke 25 Dhammasena” untuk seluruh Pengurus dan Anggota
DhammasenadanuntukseluruhAlumniDhammasena.SemogaDhammasenaselalumenjadi
tempatkitabelajardanmempraktekkanBuddhaDhamma.SemogaDhammasenamembawa
manfaat bagi kita semua dan bagi semua mahluk. Semoga semua mahluk berbahagia.
Dengan Metta,
Senny Ruslim

Hai teman-teman se-Dhamma,
Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sangat senang sekali dapat berjumpa lagi dengan para prajurit
Dhamma dalam kegiatan besar yang boleh dikatakan acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun Dhammasena Perak 25 Tahun pada tanggal 17 April 2010 di Restoran Istana Nelayan Ancol dari beberapa
rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan atas kerjasama antara Ikatan Alumni Dhammasena bersama Kepengurusan ke-3 unit baik UKKB-TSM (Trisakti School of Management yang dulunya Akademi Akuntansi Trisakti kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti), UKKB-STPT
(Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti), dan UKMK USAKTI.
Semoga dengan pertemuan ini dapat membawa hubungan kita lebih baik lagi dan semangat berorganisasi akan tumbuh lebih besar lagi ke depannya. Dengan komunikasi yang baik dan efektif maka organisasi Buddhis Dhammasena akan bergerak lebih maju lagi serta rasa persatuan dan kesatuan tetap
terjaga dengan baik.
Jadi, para prajurit Dhamma jangan lupa untuk bergabung dengan kami lagi di kegiatan berikutnya yang
masih banyak yang harus kita kerjakan demi tercapainya tujuan yaitu semua anggota dapat merasakan
manfaatnya bergabung di dalam Dhammasena.
Ingat….Ingat…….Jangan lupa motto kita yach……..”JOIN US IN THE MIDDLE WAY”.
Salam Dhamma,
Willson
Ketua Ikatan Alumni Dhammasena
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PEMBENTUKAN PANITIA MENYAMBUT
25 TAHUN DHAMMASENA

Para mantan ketua Dhammasena Trisakti 3 unit, bertekad melaksanakan
rangkaian kegiatan 25 tahun Dhammasena

Kegiatan Kampus

Menyanyikan lagu mars Dhammasena

Pengarahan dari Sdr Willson,
ketua Ikatan Alumni Dhammasena

Serius mendengar pengarahan
dari ketua panitia

Ketua pantia sdr Sudarno memberikan pengarahan

SemangatmempertahankanDhammasena,merupakaninspirasiparamantanketuaumumDhammasenauntukmelaksanakanrangkaiankegiatan
HUT 25 Tahun Dhamamsena. Tanggal 9 April 2009 hari Jumat, tepatnya pk 15.00, berkumpul lah para para mantan ketum di Duraskin
Centre, Jl Kaji No. 36 Jakarta Pusat. Pengarahan dari Ikatan Alumni Dhammasena sdr. Willson untuk menjelaskan tujuan dibentuknya
kepanitiaanini.SdrSudarnodipercayamenjadiketuapanitiamemimpinrangkaiankegiatanmulaidaridonordarah,kunjuganpantijompo
, bakti sosial hingga reuni akbar.

DONOR DARAH

Donordarahmerupakanrangkaianpertamamenyambutkegiatan25tahunDhammasena, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, Kegiatan diadakan di
AuditoriumElectroGedungE,UniversitasTrisaktigrogol.Sabtu5September2009
merupakan jadwal donor darah yang pesertanya terdiri dari para alumni DhammasenadanmahasiswabuddhistTrisakti.Diluardugaankantongdarahyangdisiap
PMItidakdapatmenampungtingginyaminatpendonor,sehinggabanyakyangtidak
daapt mendonorkan darahnya. 80 kantong berhasil dikumpulkan. Peserta hadir
sekitar 120 alumni dari 3 unit kemahasiswaan Buddha Trisakti.
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Kegiatan Kampus
Aksi Sosial Panti Jompo SHARE LOVE AND GET BLESS merupakan topik kegiatan ini,tanggal 4 Oktober 2009, perserta yang
terdiridarialumnidanmahasiswaBuddhistTrisakti,mengunjungi
Panti Jompo Graha Lansia Marfati, Jl. Dr. Sitanala No. 85,
Tangerang, terdapat 16 Opa dan 49 Oma pada panti tersebut.
Acarayangdiikutioleh63anggotaDSinidipenuhidengancanda
tawa. Ada saja tingkah Opa – Oma yang memancing tawa dan
membuat takjub seluruh peserta. Ada
OpaMahendrayangmenghiburmelalui
permainanorgannyasepanjangkegiatan.
Ada Oma Ming Tju yang menghibur
melalui suara emasnya menyanyikan
lagu-lagumandarinsertaOmaYosalina
yang beduet dengan Opa Mahendra
menyanyikanlagukenanganmasamuda
mereka. Selain itu, Opa – Oma juga

KUNJUNGAN PANTI JOMPO
terhiburdenganperhatiandankasihsayangyangditunjukan
olehparaperwiraDhamma,mulaidarimenemanimerekasepanjangacara,mengajakmerekabernyanyibersama,memberikan
bingkisansampaidenganmelayanimerekauntukmakansiang,
semuanyadilakoniparapesertadenganhatiyangsenangdan
bahagia. Karena berbagi kebahagiaan bersama Opa – Oma
membawa berkah kebahagian pula bagi jiwa sendiri.

n
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r

BAKTI SOSIAL DAN
PENGOBATAN GRATIS
UMUM DAN GIGI
Berlokasi kegiatan: SDN Marunda 02 Pagi, Jalan Marunda Pulo RT. 003/ RW. 07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Tanggal
29November2009. Acaramulaipk09.00WIBhingga15.00WIB.ParaprajuritDhammasenamembantuwargaCilincingmeningkatkan
kesehatannya.Denganpengalamanandankoordinasiyangrapi,kegiatanberjalansangatlancar,lebihdari500wargabenar-benarmerasakan
manfaatlangsungdaripengobatangratisini.SistemkupondiedarkanolehketuaRWbeberapaharisebelumpelaksanaanuntukwarga12RT,
merupakanlangkahyangtepatmembuatwargamerasakannyamanataspelayanandokter-dokterbuddhistTrisakti.Acaradiakhiridengan
penyerahan plakat kepada ketua RW yang telah banyak membantu kelancaran acara ini.
BaktiSosialmerupakansalahsatuajaranBuddha,menolongsesamadanmemberikanbantuandenganrelaiklasdenganpenuhcintakasih
untuk kebahagiaan semua orang. Semoga Semua Makhluk hidup berbahagia.
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Kegiatan Kampus
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Kegiatan Kampus

Kegiatan DS Fak. Kedokteran
th 2009 :

Makrab (Malam Keakraban) 2009
MerupakansalahsatukegiatantahunanDSkampusBdengan
tujuan mempererat tali persaudaraan antara warga DS yang
baru maupun yang lama. Pada makrab kali ini dilaksanakan pada tanggal 2-4 Oktober 2009 dan bertempat di Wira
Carita, Jl. Raya Labuan km 38 Pandeglang – Banten.

Baksos Pengobatan Umum dan Gigi
Massal 17 Mei 2009

BaksosPengobatanMassalUmumdanGigiberlangsungtanggal 17 Mei 2009 yang diketuai oleh Agus FK ’06. Baksos ini
berlangsung di SD 05 dan SD 14 Kelurahan Kapuk, KecamatanCengkarengdengantujuanmeningkatkanderajatkesehatan
warga sekitar.
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Acara Makrab 2009 antara lain kebaktian, fun games, bermain
ke pantai, senam pagi, sharing Dhamma, dan surprise party
untuk Ci Susan FKG ’04 dan Ko Dian.
Makrab 2010 will be coming soon....
Don’t miss it guys !!!

Ultah (12 Desember 2009 dan 26 Maret
2010)

Acara perayaan Ultah ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.
Yaitu antara bulan Oktober – Desember 2009 yang jatuh
padatanggal12Desember2009danperiodeJanuari–Maret
2010yangbertepatanpadatanggal26Maret2010bersamaan
dengan kebaktian Jumat.
Tujuanpelaksanaankegiataniniyaituuntukmerayakanultah
bersama sama dan kebersamaan antar anggota DS.

Kegiatan Kampus

Aksos ke Panti Asuhan Dwi Tuna Rawinala
Aksi sosial ditujukan kepada teman-teman di Panti Rawinala
yang bertempat di Jl. Inerbang no. 38 Kramatdjati – Jakarta Timur pada tanggal 7 Maret 2010. Di sini kita berbagi
kebahagiaandanmemberikansedikitsembakodanjugapakaian
kepada teman-teman Rawinala.
Acaraberlangsungsangatmeriah,dimulaidenganperkenalan
teman-temanDSdenganteman-temanRawinala,danberlanjutkeacaranyanyibersamadengandiiringimusikolehtemantemanRawinala,penyuluhantentangcaramenyikatgigiyang
baik dan benar, dan diakhiri dengan makan siang bersama.
Setelah acara berakhir terdapat makna tersirat dari kegiatan
ini,yaituJanganmengesampingkananak-anakdengankebutuhan khusus !! Karena kita sebagai manusia tidak ada yang
sempurna.

Kebaktian di Vihara Lodan
Padahariminggutanggal11Oktober2009,DSmengadakan jalan-jalan ke Vihara Lodan, Ancol. Tujuan utamanya
yaitumendengarkanDhamma,disampingitujugasebagai
tugasadik-adik2009untukmencatathasilceramahtersebut.
Setelah itu, acara berlanjut ke NAV kelapa gading untuk
berkaraokeria.Semuapesertamenunjukkankemampuannya
untukbernyanyidanmelupakankepenatanselamakuliah.
LalupetualanganberlanjutkeYurakuuntukmengatasirasa
lapar.
Perjalanan hari ini berakhir di Yuraku dengan hati senang,
perut kenyang dan mendapatkan ajaran Dhamma ^^
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Kegiatan Kampus

Kegiatan DS STPT:
Penanaman Pohon & Panti Asuhan

Peringatan Asadha tahun 2009, Dhammasena STPT mengadakankegiatandalambentukmelepasmakhlukhidupdan
pembagian pohon serta mengadakan bakti sosial. Tempat
yang dikunjungi adalah Bundaran Hotel Indonesia. Disana
melepasburungkealambebasdanmembagikanpohongratis
kepadamasyarakatsekitarBundaranHIsebanyak100pohon.
KegiataninibekerjasamadenganKMBDDhammavaddhana
UniversitasBinaNusantara.Setelahacaraselesai,dilanjutkan
baksos ke Panti Bina Grahita.

Kepengurusan Dhammasena STPT Periode 2009-2010
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Website

WebsiteDhammasenawww.dhammasena.org
Untukmeningkatkankerjasamadanmenjalintalipersaudaraan,
sangatdiperlukanmediakomunikasi.SaatiniDhammasenatelah
memilikimediakomunikasi:BuletinKeluargaDhammasena,Website Dhammasena dan milis Dhammasena.
DenganWebsiteDhammasenakitadapatmengetahui jadwaljadwal kegiatan Dhammasena seluruh unit kampus Trisakti.
Susunan pengurus yang berganti setiap tahun dapat kita ketahui.ParaalumnidanmahasiswabuddhisTrisaktidapatmengisi
formulirkeanggotaanDhammasenauntukmendapatpassworddan
usernameyangbergunamengaksesbeberapahalamanwebsiteyang
hanya diperuntukan bagi anggota Dhammasena.
Saat ini bursa kerja dan eAlbumfoto hanya dapat diakses jika
telah memiliki username dan password. Akan masih ada fasilitasyangsedangdikembangkan.Berbagaiperkembanganfasilitas
websiteakanterusdiinformasikanmelaluiemaildansmsbagiyang
telah mengisi formulir anggota Dhammasena.
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Website

ElectronicAlbumfotoDhammasenawww.dhammasena.net
Fotomerupakanmediauntukmengenangkenanganindahdansejarahmasalalu.Demikianpulafoto-fotokegiatanDhammasena
merupakan sejarah yang tidak boleh kita lupakan.
UntukmenikmatifasilitaseAlbumfotoDhammasena,perluterlebihdahulumelakukanregistrasidenganmengisiformulaanggota
Dhammasenapadawww.dhammasena.org.Jikadatasudahdiperiksaolehpihakpengelola,makarekan-rekandhammasenaakan
mendapatkan username dan password dikirim via email.
eAlbumfotoiniakanterusdikembangkan.Danterusdiupdatefoto-fotokegiatanDhammasenaterbaru.Dukungandankerjasama
berbagai pihak tentu sangat diperlukan agar website Dhammasena kita dapat kita rasakan manfaatnya.

Milis Dhammasena
Mediakomunikasimelaluimilisdhammasenayahoogrouptelahtersediasejaktahun1999,bagiyangingin
bergabungberdiskusi,mengetahuiinfoberperkembanganDhammasena,sertaberkenalandengananggota
Dhammasena lainnya, bergabunglah pada milis dhammasena.
Cara bergabung, kirim email kosong ke dhammasena-subscribe@yahoogroups.com
Jikaprosesapprovalolehadministratorsudahdilalui,makarekan-rekandapatdenganmudahberkomunikasi
ke semua anggota dhammasena berbagai angkatan
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