
Namo Buddhaya
Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur 
kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas rahmat dan anugerah-Nya, Buletin Kel-
uarga Dhammsena dapat terbit untuk kedua 
kalinya dalam periode 2012-2013. Di samp-
ing itu, Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian 
Buddha Dhammasena Trisakti tepat berusia 
28 tahun pada tanggal 24 Desember 2012 
lalu. Semoga dengan hadirnya BKD ini, 
semua orang dapat mengenal Dhammase-
na lebih dalam lagi.
Harapan saya untuk Dhammasena selanjut-
nya adalah agar Dhammasena dapat terus 
berkembang sesuai dengan jalan Dhamma 

dan selalu menjadi wadah bagi para maha-
siswa Buddhis Trisakti untuk belajar dan ber-
karya. Saya berharap para generasi-gen-
erasi selanjutnya yang menjadi bagian dari 
Dhammasena Trisakti dapat terus melestari-
kan rasa persahabatan dan kekeluargaan 
yang ada dalam organisasi Dhammasena 
dan terus bersemangat menjadi prajurit 
Dhamma yang sesungguhnya.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sab-
be satta bhavantu sukhitata. Semoga semua 
mahluk berbahagia
Saddhu…saddhu…sadhu

Namo Buddhaya,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dan  Sang Tri Ratna, karena 
atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita 
dapat menerbitkan kembali Buletin Keluarga 
Dhammasena (BKD).
 
Semoga penerbitan Buletin Keluarga Dham-
masena (BKD) ini dapat bermanfaat  bagi 
kita semua dan dapat memberikan informasi 
kepada kita semua mengenai kegiatan atau-

pun acara yang diadakan oleh Dhammase-
na Trisakti. Dan semoga penerbitan Buletin 
Keluarga Dhammasena (BKD) ini dapat terus 
berjalan hingga generasi yang berikutnya.

Akhir kata, saya selaku Ketua Unit Kegiatan 
Kerohanian Buddha Sekolah Tinggi Pari-
wisata Trisakti mengucapkan terima kasih 
atas kerja sama dari pihak-pihak yang telah 
membantu dalam penerbitan Buletin Keluar-
ga Dhammasena (BKD) ini.

Budhy Anggesti Sutanto

Anastasia

Vinna Dharmawati

Nammo Buddhaya, puji syukur kepada Sang 
Triratna Buddha Dhamma dan Sangha kare-
na berkatnya buletin keluarga Dhammasena 
dapat kembali. 

Dalam buletin ini telah diringkas kegiatan 
Dhammasena yang telah dilaksanakan dan 
juga ada beberapa artikel yang dapat 
menambah pengetahuan kita tentang 

Dhammasena dan semoga dengan terbit-
nyanya BKD ini dapat memberikan manfaat 
pada semua pihak. 

Akhir kata saya selaku ketua UKKB Dham-
masena Trisakti School of Management 
mengucapkan terima kasih pada seluruh pi-
hak yang telah berkontribusi sehingga ter-
bitnya BKD ini.
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Hukum Tarik Menarik menurut 
Shi Fu Xian Bing
Membicarakan mengenai hukum tar-
ik menarik yaitu tentang apa yang 
kita perlakukan terhadap alam, 
maka alam akan melakukan hal yang 
sama terhadap kita. Untuk itu cinta 
kasih dalam hal ini sangat penting 
peranannya. 

Seperti misalnya hubungan antara 
manusia dengan hewan. Yang per-
lu diingat adalah hewan diciptakan 
atau ada keberadaannya didunia 
bukan untuk kita konsumsi. Tapi bisa 
saja hewan itu adalah jodoh kita 
tanpa kita sadari dan dipercaya se-
tiap sel pada hewan adalah hidup. 
Dikisahkan ada seorang pria yang 
bermaksud untuk makan daging 
sapi, tetapi ketika pria tersebut ingin 
memakan daging tersebut, tiba-tiba 
saja pria itu mendapatkan bayan-
gan lain. Seperti melihat bagaimana 
hewan itu dibunuh supaya dapat kita 
konsumsi, bahkan ia percaya daging 
yang sekarang sudah tersedia dip-
iringnya mempunyai sel yang masih 
hidup. Semenjak itulah pria tersebut 
tersadar bagaimana penderitaan 
dari sapi tersebut, dan bertekad un-
tuk menjadi seorang vegetarian.
Melihat hewan yang akhirnya mati 
akibat kita konsumsi. Tanpa kita 
sadari sebenarnya masih banyak ma-
nusia yang takut dengan kematian. 

Apa penyebabnya?
Salah satunya adalah “Sulit Mele-
paskan”. Yaitu melepaskan diri pada 
materi, kesenangan duniawi yang 

masih sangat melekat pada kita, dan 
hanya membawa penderitaan. Se-
lain itu karena takut berpisah dengan 
orang-orang terkasih. Misalnya saja 
orang yang merantau, berpisah den-
gan keluarga dikampungnya, juga 
merupakan orang yang berusaha 
untuk melepaskan diri dari kemeleka-
tan tersebut.

Melakukan perbuatan baik yang ti-
dak hanya dengan sesame makhluk, 
tetapi juga dengan alam. Contoh di-
atas merupakan hukum tarik menar-
ik. Dimana selama ini kita dengan 
seenaknya membunuh hewan baik 
yang kita sadari maupun tidak. Pada-
hal sebenarnya kita sendiri sebagai 
manusia seringkali masih takut den-
gan kematian.

Mulailah untuk:
Berbaiklah dengan alam, dengan 
cara mendoakan. Yang dimulai dari 
diri kita
Kurangi makan daging
Jangan sia-siakan terlahir sebagai 
manusia (tidak melekatkan diri pada 
materi)

Sesi Tanya Jawab:
1.Bagaimana cara melepaskan diri 
dari semua kemelekatan tersebut?
Salah satunya berdana. Dimulai dari 
berdana, karena dengan berdana 
akan membantu kita untuk memper-
oleh karma baik. Berdana yang di-
maksud adalah ikhlas dan rela baik 
sebelum maupun setelah berdana. 

Karena berdana adalah salah satu 
bentuk melepaskan diri dari materi. 
Selain itu juga dengan mendengar-
kan teman yang sedang tertimpa 
masalah. Berdana tidak harus selalu 
dalam bentuk uang.

2.Bagaimana cara melakukan vege-
tarian, tetapi yang tersedia hanyalah 
daging dan tanpa harus membuang 
makanan tersebut?
Yang terpenting dalam hal ini ada-
lah pikiran dan niat. Bagaimana cara 
kita mengendalikan diri, tidak tergo-
da oleh hal sekeliling. Misalnya saja 
hanya memakan nasi ataupun sayur 
yang ada, tanpa memperdulikan 
daging tersebut.

3.Dalam vegetarian, sering ada ben-
tuk makanan daging-dagingan, se-
benarnya diperbolehkan atau tidak?
Sebenarnya cara tersebut hanya 
untuk menyiasati dari orang-orang 
yang sangat menyukai daging kemu-
dian menjadi vegetarian. Hanya un-
tuk menjembatani sementara saja.

4.Bagaimana dengan tradisi yang ti-
dak memperbolehkan makan daging 
sapi?
Cinta kasih diterapkan ke pada 
semua makhluk, bukan hanya den-
gan satu hewan. Ketika seseorang 
sudah bertekad untuk menebarkan 
cinta kasih terhadap hewan. Laku-
kanlah terhadap semua hewan, tidak 
terfokus pada satu tujuan.



Dhammayata 2012 Dhamma For 
Young Generation
Pada Tahun 2012, acara Dham-
mayatha ini pun diadakan kembali. 
Ini merupakan salah satu dari ke-
giatan yang diadakan oleh Dham-
masena Sekolah Tinggi Pariwisata 
Trisakti setiap tahunnya. Tujuan dari 
Dhammayatha ini adalah menambah 
pengetahuan tentang Dhammasena 
serta mempererat hubungan antar 
anggota Dhammasena, maupun den-
gan mahasiswa/i Buddhis yang lain. 
Acara ini diketuai oleh Silvia.

Dhammayatha ini diadakan pada 
tanggal 30 November - 2 Desember 
2012 di Villa Honoris, Ciawi. Peserta 
yang berpartisipasi pada acara ini 
cukup banyak, yaitu sekitar 40 orang 

dan kali ini kami juga kedatangan pe-
serta dari Dhammasena Universitas 
Trisakti. Ada berbagai kegiatan yang 
dilakukan selama 3 hari tersebut. Ti-
dak hanya mengadakan kegiatan 
yang menyenangkan, kami juga tetap 
melakukan kebaktian rutin setiap 
harinya.

Sudah menjadi tradisi dalam Dham-
mayatha untuk mengadakan acara 
jurit malam. Seperti biasanya, peng-
etahuan mereka tentang Dhammase-
na pun diuji melalui pertanyaan-per-
tanyaan dari pihak panitia. Mereka 
harus menjawab pertanyaan terse-
but untuk mendapatkan pin dan kaos 
yang telah panitia sediakan untuk 

mereka pakai. Pada hari selanjutn-
ya, masih banyak games dan acara 
yang menunggu mereka. Pada akhir 
dari acara, hangatnya api unggun 
dan BBq tidak lupa disajikan oleh pi-
hak panitia agar para peserta dapat 
menikmati kebersamaan saat mengi-
kuti acara Dhammayatha ini.

Dhammayatha kali ini sangat berke-
san. Bahkan ada peserta yang men-
gaku bahwa 3 hari itu masih kurang 
loh.. Oleh karena itu jangan keting-
galan dengan DhammaYatha yang 
akan kami adakan tahun depan.

Jika anda fokus pada apa yang 
anda tidak miliki, anda tidak akan 

pernah merasa cukup dalam hal apapun
Oprah Winfrey
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Pengukuhan Pengurus 
Dhammasena 2012 - 2013

Rapat kerja dan pengukuhan kepengurusan UKMK Buddha Universitas Trisakti, Trisakti School of Management, dan 
STP Trisakti periode 2012/2013 berlangsung pada tanggal 22-23 September 2012. Acara Raker dilaksanakan di  
Wisma Asuh, Vihara Ekayana Grha pada tanggal 22 September 2012 yang diikuti oleh 62 Pengurus 3 unit Dham-
masena Trisakti. Acara Rapat kerja dimulai dengan kebaktian pembuka dan dilanjutkan dengan pengenalan pengurus 
3 unit, presentasi program kerja masing-masing kabid per unit, serta diskusi rapat kerja tiap bidang per unit. Acara ini 
ditutup dengan menyanyikan lagu mars Dhammasena oleh seluruh pengurus dengan penuh semangat.

Keesokan harinya,  Acara Pengukuhan dilaksanakan di Kampus A Universitas Trisakti Gedung Elektro Ruang 502 pada 
tanggal 23 September 2012. Acara tersebut dihadiri keluarga besar pengurus 3 unit Dhammasena dan Alumni yang 
mengisi sesi sharing. Pada acara tersebut para pengurus 3 unit Dhammasena mendapat kesempatan mendengarkan 
ceramah dari Bhante Phrakhru Baidika Bodhi Thera. Beliau  menjelaskan kepemimpinan yang harus dimiliki dalam 
organisasi terutama dalam organisasi buddhist sesuai dengan ajaran Sang Buddha. 

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pengukuhan kepengurusan UKMK Buddha  Universitas Trisakti periode 
2012/2013 dengan pengucapan janji pengurus dan pemberian pin pengurus 2012/2013 pada Almamater pengurus 
Dhammasena periode 2012/2013. Acara diakhiri dengan kebaktian penutup.

Acara pengukuhan ini dapat dijadikan sebagai momentum bagi para pengurus Dhammasena Trisakti periode 
2012/2013 dalam menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan dhamma dan membawa Dhammasena Trisakti 
semakin maju dan jaya. Acara ini juga membuat hubungan 3 unit Dhammasena Trisakti semakin kompak  dan baik. 
Hidup Dhammasena!!! Makin luar biasa.. Sadhu.. Sadhu.. Sadhu..
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1. Foto Pengurus DS dari Universi-
tas, TSM, dan STPT
2. Foto ketua DS Univ, Ketua DS 
TSM, Wakil Ketua DS STPT.
3. Pemasangan pin DS di almamter 
oleh mantan ketua DS Univ 2011-
2012 Surya Dharma ke ketua DS 
2012-2013 Budhy Anggesti Sutanto.
4.  Pemasangan pin DS di almamter 
oleh perwakilan mantan ketua DS 
TSM 2011-2012 Tria Rika ke ketua 
DS 2012-2013 Anastasia.
5. Pemasangan pin DS di almamter 
oleh perwakilan mantan ketua DS 
STPT 2011-2012 Denny  ke per-
wakilan ketua DS 2012-2013 
Vinna Dharmawati. 

6. Blessing oleh Bhante Phrakhru Baidika 
Bodhi Thera.
7. Mencium 3 bendera, bendera Indo-
nesia, bendera Buddhist, dan bendera 
Dhammasena oleh masing masing pen-
gurus.
8. KPH Univ dan KPH TSM yang sedang 
membawakan acara untuk raker Pengurus 
di wisma Asuh. 
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Welcome Party
Dhammasena 2012 - 2013
Pada tanggal 28 September 2012 
UKKB Dhammasena, Universitas Tri-
sakti, Jakarta kembali mengadakan 
program WELCOME PARTY (WP) 
yang mengangkat tema : “Be friend 
By Togetherness, Be Unity By Reli-
gion” yang bertempat di Bumi Tri-
dharma, Puncak, Jawa-Barat. Dalam 
acara yang berlangsung selama 3 
hari 2 malam ini, memiliki tujuan untuk 
meningkatkan kebersamaan antar 
sesama mahasiswa/I baru ang ter-
gabung dalam keanggotaan baru 
UKKB Dhammasena Trisakti baik da-
lam lingkup Universitas Trisakti, Trisakti 
School Of management (TSM), mau-
pun Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti 
(STPT).

Acara yang terkandung dalam event 
ini sudah dirancang sedemikian rupa 

sehingga para peserta dimanjakan 
dengan berbagai kegiatan dari 
pagi hari sampai malam hari. Selain 
games, dalam event ini para peserta 
juga diperkenalkan dengan tata cara 
ibadah umat Buddha sehingga acara 
ini berlangsung seimbang antara jas-
mani dan rohani.

Dalam acara ini juga diisi oleh shar-
ing yang dilakukan oleh para pengu-
rus dan alumni yang men-Sharing-kan 
pengalaman, kesan, dan pengala-
man mereka selama menjadi ang-
gota Dhammasena. Dalam hal ini, 
para pengurus dan alumni mencer-
itakan manfaat yang telah mereka 
dapati selama menjadi anggota dan 
bagaiana mereka mengimplemen-
tasikan pengalaman mereka dalam 
kehidupan sehari-hari.

Setelah melalui berbagai kegiatan, 
games, dan sharing, acara Welcome 
Party ditutup dengan acara Api Un-
ggun yang semakin memperat tali 
persaudaraan dan perkenalan yang 
terjalin selama beberapa hari dis-
ana. Tampak tidak ada diskriminasi 
atau perbedaan yang tercermink-
an dalma wajah para peserta, baik 
para pengurus, mahasiswa/I baru, 
ataupun panitia, semuanya melebur 
dalam kehangatan persaudaraan.
Sekian ringkasan tentang acara WEL-
COME PARTY 2012 UKKB Dham-
masena, Universitas Trisakti, Jakarta. 
Semoga Sang Tiratana Buddha, 
Dhamma, dan Sangha selalu melind-
ungi kita semua.. sadhu.. sadhu.. sad-
hu..



Bimasasi 
Dhammasena 2012 - 2013

Bimasasi adalah bimbingan dhamma 
dan organisasi. Bimasasi merupakan 
acara tahunan yang diselenggara-
kan 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 Tri-
sakti . 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 Dham-
madesana 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

Selanjutnya adalah acara games 
leadership yang akan dimainkan oleh 
peserta dengan cara berkelompok. 
Para peserta yang sudah ditempat-
kan di masing-masing kelompok akan 
bekerja dalam team untuk mengasah 

rasa kepemimpinan dan kemauan 
untuk bekerjasama mereka. Mas-
ing-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 permain-
an seperti air soft gun tetapi memakai 
air, ada permainan bola basket, dan 
masih banyak lagi.

Para peserta terlihat tetap antusias 
dan bersemangat dalam mengum-
pulkan poin sebanyak-banyaknya 
walaupun hari panas dan terik. Di 
bawah pengawasan panitia, aca-
ra berjalan dengan lancar dan 
menyenangkan.

Waktu bermain telah habis, para pe-
serta dikumpulkan untuk mendengar 
sharing dari alumni.  Pada acara Bi-
masasi kali ini, kita sangat beruntung 
kedatangan 4 orang alumni yang 
merupakan Ketua Umum Unit Kegia-
tan Mahasiswa Kerohanian Buddha  
Dhammasena Trisakti periode 2009-
2010, yaitu Saudari Indah Purna-
ma Sari, dan kedua wakilnya, yaitu 
Saudara Steven dan Saudari Lusy 
Apriliata Liuman, dan Ketua Umum 
Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian 

Buddha Dhammasena Trisakti peri-
ode 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. 

Setelah selesai sharing dari alumni, 
selanjutnya adalah pengumuman pe-
menang peserta yang mengumpulkan 
skor tertinggi saat bermain 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 den-
gan 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 se-
mangat berorganisasi para peserta. 
Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Se-
moga semua mahluk hidup berbaha-
gia. Saddhu..saddhu..saddhu.
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Kathina
Dhammasena 2012 - 2013
Tentunya masih membekas seman-
gat Kathina yang diselenggarakan 
oleh Dhammasena Universitas Trisakti 
pada bulan oktober kemarin, tepatn-
ya tanggal 11 November 2012 yang 
bertempat di Auditorium kampus  B 
Universitas Trisakti. Penyelenggaraan 
Kathina ini berawal dari pembentuk-
kan panitia yang resmi terbentuk te-
pat 4 September 2012.

Panitia yang beranggotakan 16 
orang, akhirnya dapat terselengga-
ra sebuah acara kathina yang sakral 
dan hikmat. Seperti kalimat “Badai 
selalu mengawali kehadiran pelangi”, 
penyelenggaraan Kathina 2556 B.E 
ini sempat mengalami beberapa ken-
dala, seperti penetapan pembicara , 
biaya dan tempat penyelenggaraan. 
Namun, berkat kerja sama seluruh 
panitia dan dukungan dari seluruh 
aspek yang selalu bersemngat untuk 
memeberikan yang terbaik,  seluruh 
permasalahan dapat diselesaikan 
dengan sebaik-baiknya, dan justru 
dapat dijadikan pembelajaran untuk 
kita kedepannya. 

Persiapan untuk acara ini pun dilaku-
kan dengan seksama, dimulai dari 

dekorasi dan acara yang dilakukan 
secara intensif dari jauh hari sebelum-
nya, khususnya pada bagian acara 
utama. Tepat tanggal 11 November 
2012, akhirnya  seluruh persiapan tel-
ah dilakukan dan tiba saatnya penye-
lenggaraan acara kathina 2556 B.E. 
dengan dihadiri oleh kurang lebih 
200 orang , menjadikan acara ini hik-
mat dalam kebersamaan yang besar.

Acara dimulai tepat pukul 13.05 dan 
dimulai dengan acara kathina utama 
yaitu puja bhakti, dhammadesana, 
sangha dana, dan blessing yang 
dilakukan terus menerus hingga pukul 
16.00. Acara ini dihadiri oleh tiga 
aliran Buddha, seperti Theravada, 
Mahayana dan Tantrayana den-
gan jumlah sekitar 25 Bhante. Di-
mana diantaranya terdapat Bhante 
Kamsai Mahathera, Suhu Tadhisa 
Mahastavira, dan Lama JIgme serta 
Rinpoche yang kebetulan sedang be-
rada di Indonesia pada tahun ini. Hal 
ini merupakan kebanggaan tersendiri 
bagi panitia karena dapat mengun-
dang ketiga aliran dengan proporsi 
yang seimbang. Acara ini pun leng-
kap dengan kehadiran dari Direktur 
Jendral bagian urusan pendidikan 

dan pengembangan agama Bud-
dha, Bapak Heru. Setelah itu acara 
dilanjutkan dengan pemberian kata 
sambutan dari kapanpel, para ketum, 
dan dari dirjen dan diteruskan hing-
ga acara kesenian yang tepat bera-
khir pukul 17.00 sesuai dengan run-
down acara yang telah dipersiapkan.

Acara yang dapat terselenggara 
dengan lancar dan tanpa ham-
batan tak lepas dari bantuan semua 
orang yang turut serta membantu di 
Universitas Trisakti, kampus B, para 
pengurus dhammasena dan para 
donator yang tak henti memberikan 
dukungan untuk acara ini. Semua hal 
itu turut memberikan kesan dan ke-
nangan atas pencapaian yang san-
gat baik untuk dapat terus dikenang.  
Tentunya sejuta ucapan terima kasih 
turut diberikan kepada  seluruh pihak 
yang tidak dapat diucapkan satu 
persatu. Semoga acara kathina selalu 
memberikan makna dan semangat 
yang membara untuk berbagi yang 
tak pernah padam. Selamat kathina 
2556 B.E. Lets guide your life with 
giving.



Resep Vegetarian yang Enak
Steak Tofu

Bahan:
- 300 g tofu/tahu sutera dalam         
   kotak, tiriskan, potong dadu
- 1 batang daun bawang, ambil                                           
   bagian yang hijau, iris halus
- nori, potong kasar

Bumbu:
- 1 sdm minyak sayur
- ½ sdt minyak wijen
- 2 sdm kecap Jepang
- 1 siung bawang putih, parut
- 1 sdm kecap manis
- 1 sdm mirin
- ½ sdt merica bubuk

Cara membuat:
1. Rendam tofu dalam Bumbu, 
    diamkan selama 1 jam.
2. Panaskan wajan, masukkan 
    tofu berikut perendamnya.
    Masak dengan api kecil hin-
    gga kecoklatan dan agak 
    kering. Angkat.
3. Taruh di piring saji, taburi 
    daun bawang dan nori.
4. Sajikan hangat. 

Steak Tofu

Puding Almond Susu Kedelai

Puding ini lebih sehat karena 
menggunakan susu kedelai 
bukan santan. Agar susu 
kedelai tidak mudah pecah, 
gunakan api kecil  selama me-
masak. Aduk terus hingga 
mendidih. Langsung angkat.

Bahan:
- 700 ml susu kedelai tawar
- 1 bungkus agar-agar putih
- 100 ml air
- 150 g gula pasir
- 1 sdm esens almond
- 300 g buah kaleng, tiriskan
- Es serut secukupnya

Cara membuat:
1. Campur air, agar-agar dan 
    

    dan gula pasir dalam panci. 
    Masak hingga gula larut dan 
    cairan mendidih.
2. Tuangkan susu kedelai dan  
    esens almond. Aduk-aduk 
    hingga mendidih. Angkat.
3. Tuang adonan ke dalam 
    loyang. Dinginkan hingga 
    mengeras.
4. Saat akan disajikan, taruh 
    potongan puding di piring 
    lalu beri buah kaleng dan es
    serut.
 Untuk 10 potong

Puding Almond Susu Kedelai
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We Can Do It Hand in Hand Together

Pada tanggal 16 Desember 2012, 
UKKB Dhammasena Trisakti School 
Of Management mengadakan 
Bakti Sosial dengan tema “Hand In 
Hand Together We Can” berada di 
Panti Rehabilitasi anak cacat Yayasan 
Sayap Ibu Bintaro dan Panti Asuhan 
Mekar Lestari,Bumi Damai Serpong.  
Kegiatan ini di lakukan untuk menum-
buhkan rasa empati dan simpati 
pada sesama kita yang keadaan nya 
kurang beruntung.

Pada awal perjalanan kami menuju 
Panti Rehabilitasi anak cacat Yayasan 
Sayap Ibu Bintaro  kami menghibur 
mereka walaupun hanya 10 anak 
yang dapat mengikuti acara yang 
sudah kami siapkan Dan  ke-10 anak 
itu terlihat gembira sekali mengikuti 
acara yang telah kami siapkan. 

Dari kesepuluh anak itu, mereka 
memiliki ciri khas masing-masing. 
Salah satunya adalah Nurul, anak ini 
termasuk anak yang pintar walaupun 
ia memiliki kekurangan tetapi ia juga 
memiliki kelebihan dalam bernyanyi 
terutama lagu CherryBelle ia sangat 
hafal dan antusias ketika kami me-

mainkan lagu CherryBelle.
Dan kedua adalah Bertie penderita 
hydrocefallus usianya 9 tahun. Meski-
pun secara fisik, tidak bisa melakukan 
aktivitas seperti anak lainnya, tapi ia 
terlihat sangat ceria. Kemudian Ucup 
ia satu-satu nya anak yang berulang 
tahun di bulan Desember. Bersama 
Ucup dan  panitia  kami yang be-
rulang tahun di bulan Desember mer-
ayakan ulang tahun bersama. Ucup 
terlihat gembira sekali.  Anak lainnya 
terlihat antusias dengan acara ulang 
tahun yang dibuat.

Setelah merayakan Ulang Tahun 
dan memberikan sumbangan ser-
ta plakat, tiba saatnya kami menuju 
panti selanjutnya yaitu Panti Asuhan 
Mekar Lestari, Bumi Damai Serpong. 
Di Panti Asuhan Mekar Lestari, Bumi 
Damai Serpong ini tinggal sekitar 80 
bayi dan anak-anak: 21% dibawah 
1 thn, 57% 2-6 tahun dan 12% 6-14 
tahun. Mereka tinggal di panti kare-
na keadaan sosial dan ekonomi kel-
uarga yang tidak menunjang atau 
kelahiran mereka tidak diinginkan. 
Panti ini berbeda dengan yang lain-
nya karena disini tidak ada anak 

yang diperbolehkan untuk diadopsi. 
Panti merawat dan mendidik mereka 
sampai mereka siap kembali ke kel-
uarga mereka masing-masing.Acara 
yang kami adakan di panti kedua ini 
pun berbeda dengan panti pertama. 
Di panti kedua ini kita mengadakan 
makan bersama, menggambar dan 
mewarnai, memberikan hiburan ke-
pada mereka. Mereka juga turut 
memberikan kami hiburan berupa 
tarian hulahup yang dimainkan oleh 
anak-anak panti Mekar Lestari. Ser-
ta diakhir acara kami memberikan 
sedikit kenang-kenangan dan juga 
plakat. Kemudian acarapun selesai 
dan ditutup dengan ucapan terima 
kasih dari Ibu panti. 

Sangat bahagia karena kami dari 
UKKB Dhammasena Trisakti School 
Of Management dapat berbagi 
kepada sesama kita . Semoga Bakti 
Sosial ini bermanfaat bagi kita semua 
dan karma baik selalu memberkati 
kita semua .

SABBE  SATTA BHAVANTU SUKHITAT-
TA



Pengenalan Kehidupan Kampus 
Mahasiswa Baru 
Acara PK2MB yang diselengarakan 
oleh Trisakti School of Management 
ini berlangsung pada tanggal 5 dan 
6 September 2012. Selama acara 
ini kami, para panitia sudah meny-
iapkan beberapa acara. 

Pada hari pertama, setelah makan 
siang dan kebaktian, Suhu Neng Xiu 
memberikan dhammadesana kepa-
da para mahasiswa baru dan para 
panitia PK2MB tahun 2012 yang 
membuat kita semua mendapatkan 
satu pelajaran hidup yang baru. 
Setelah dhammadesana, di lanjut-
kan dengan pemberian kata sam-
butan oleh Sefviani (Ketua Panitia 
PK2MB 2012), Kevin (wakil dari Se-
kolah Tinggi Pariwisata Trisakti), An-
astasia (Ketua Umum Dhammasena 
TSM), Budi (Ketua Umum Dhammase-
na Universitas Trisakti), dan Tria Rika 
(wakil alumni Dhammasena TSM), 
setelah pemberian kata sambutan, 
kami memperkenalkan Dhammase-
na dan pengurus-pengurus periode 
2012/2013. 

Di akhir acara hari pertama, para 
MC yang dibawakan oleh Cherry 
dan Devi A mengumumkan tugas 
untuk para mahasiwa baru, yaitu 
membawa Dupa Kebajikan dan Sari 
Pohon Bodhi, tidak lupa juga untuk 
membuat dan membawa surat cinta 
yang ditujukkan kepada para panitia 
PK2MB 2012, dimana mahasiwa la-
ki-laki memberikan surat cinta untuk 
panitia perempuan, dan sebaliknya.

Di hari kedua, setelah makan 
siang dan kebaktian, MC yang di 
bawakan oleh Denny dan Devi A 
meminta para mahasiswa baru untuk 
mengumpulkan tugasnya, setelah itu 
kami mengadakan beberapa games 

seperti tusuk gigi, menyusun parita, 
games kalimat, games satu goresan 
dan games perkenalan yang di ikuti 
seluruh para mahasiswa baru den-
gan antusias yang sangat besar. 
Setelah games, kami menyiapkan 
kejutan untuk yg berulang tahun di 
bulan September, lalu di akhir aca-
ra, dari panitia memberikan sedikit 
persembahan menyanyikan mars 
Dhammasena dan Hadirkan Cinta
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UKKB Tour

Acara tahunan dari UKKB Trisakti 
School of Management. Tahun ini 
dengan tema FRIEND’s Trip. Apa itu 
FRIEND’s Trip? Yaitu singkatan dari 
kalimat “Fun Real Interesting Exciting 
Natural with Dhammasena” Trip.

Hari pertama UKKB Tour pada tang-
gal 15 November 2012 kami ber-
kumpul terlebih dahulu di kampus 
jam 05.30.  Sekitar pukul 06.00 para 
panitia melakukan briefing terlebih 
dahulu dan doa bersama.  Perjala-
nan pun di mulai. Perjalanan sangat 
lancar dan, cuaca yang tidak panas 
atau pun hujan membuat perjalanan 
kami pun terasa begitu singkat.
Jam 10.00 Kami sudah sampai di Pus-
pa Iptek Lembang, Beberapa menit, 
digunakan oleh beberapa panitia 
untuk mengurusi pembayaran tiket 
masuk.  Setelah itu kami diberikan 
briefing tentang peraturan dan apa 
saja yang bisa dicoba di dalam Pus-
pa Iptek. Sekitar satu jam berlalu,  
kami pun memutuskan melanjutkan 
perjalanan kami ke gedung 4D yang 
masih dalam 1 komplek Puspa Iptek. 
Pertunjukkan film diputar sekitar 20 
menit. Lalu kami makan siang bersa-

ma dan langsung  menuju Natural 
Hills, tempat wisata kami berikutnya
 Setelah 4 jam kemudian, kami tiba 
diVihara Vipassana Graha dan para 
peserta segera beristirahat.  Pukul 
18.00  peserta dan panitia makan 
bersama sama di ruang serba guna. 
Dan setelah makan semua peserta 
mengikuti kebaktian. Setelah selesai 
kebaktian peserta mengikuti games 
yang telah disiapkan panitia. Hing-
ga  pukul 23.30 dan kami pun segera 
bergegas ke kamar masing masing 
untuk tidur.

Hari kedua kami melanjutkan perjala-
nan ke Pangandaran. Sampai di pan-
gandaran pukul 12.15 kami langsung 
menuju hotel Rose Inn. Panitia mem-
berikan waktu  1 jam bagi peserta 
untuk beristirahat sejenak.  Jam 14.30 
kami  pergi ke Cagar Alam. Disana 
kami berkeliling selama 2 jam yang 
didampingi oleh tour guide, kemudi-
an kami bermain games di pinggir 
pantai untuk lebih menghangatkan 
suasana. Kemudian kami kembali ke 
hotel, baik peserta maupun panitia 
pun langsung beristirahat dikamar 
masing-masing.

Hari ketiga di mulai dengan ban-
gun dan sarapan pagi, setelah itu 
kami pun langsung beres-beres dan 
check-out. Dilanjutkan dengan  per-
jalanan ke Green Canyon dan Pantai 
Batu Karas sebelum pulang ke Jakar-
ta. Sekitar 1 jam, kami berada disa-
na. Mengagumi pemandangan yang 
ada. Setelah puas berjalan-jalan di 
sekitar Green Canyon kami melan-
jutkan perjalanan menuju Pantai Batu 
Karas, di sana kami berikan free time 
lagi untuk berjalan jalan di sekitar 
pantai dan juga untuk makan siang 
sebelum melanjutkan perjalanan 
panjang menuju Jakarta. Setelah itu 
kami kembali melanjutkan perjala-
nan, dan tak lupa panitia mengabsen 
seluruh peserta sebelum kembali ke 
Jakarta. Tepat pukul 00.00 kami pun 
belum sampai di Jakarta sehingga 
kami mampir ke rest area terlebih da-
hulu untuk beristirahat sejenak dan 
30 menit kemudian perjalanan kami 
lanjutkan kembali. Jam sudah menun-
jukan pukul 02.00 ketika kami sampai 
di kampus dengan selamat lalu kami 
segera pulang ke rumah masing mas-
ing.



UKKB Leadership Camp

Tahun ini tepatnya tanggal 26 – 28 
December 2012 Kita melaksanakan 
ULC ke tiga di Villa Coolibah 107, 
Puncak dengan tema “Together we 
play, we learn, we share.” Dalam 
tiga hari ini kita mengisi dengan 
berbagai acara  dan games yang 
melatih kepemimpinan peserta dan 
kekompakan tiap kelompok. Selain 
itu disini juga mereka lebih belajar 
lebih dalam lagi mengenai organisasi 
Dhammasena ini sendiri. Tujuan dilak-
sanakan acara ini adalah agar para 
peserta lebih mandiri, menumbuhkan 
jiwa leadership mereka dan juga ga 
ketinggalan untuk lebih berbaur satu 
sama lain.

Dihari pertama
Ketika sampai divilla kkita membuka 
dengan kebaktian yang kemudian 
dilanjutkan dengan sesi sharing yang 
disampaikan oleh Ko Wedyanto 
Hanggoro dengan tema leadership 
in Organization selama 4 jam. Ban-
yak yang telah di ajarkan Beliau se-
hingga para peserta mendapatkan 
ilmu-ilmu baru khususnya dalam ber-

organisasi. Acara selanjutnya dilan-
jutkan dengan kebaktian malam, din-
ner, perayaan ulang tahun DS ke 28, 
dan juga games mendesign baju DS.

Di hari kedua 
Hari kedua ini diisi dengan lebih 
banyak games-games dimana seti-
ap kelompok bersaing untuk meng-
umpulkan poin demi poin di setiap 
gamesnya. Disiang hari kita menga-
dakan lomba masak untuk semua 
peserta selama 2 jam dimana hasil 
masakan mereka akan di makan 
oleh semua peserta dan juga semua 
tim panitia yang dihidangkan di lan-
tai dengan menggelar daun pisang 
yang melebar sepanjang 40 jum-
lah orang dalam villa. Acara makan 
siang besar ini memberikan kesan 
bagi para peserta karena rasa ke-
bersamaan semua peserta serasa 
dalam ruang tengah villa tersebut. 
Dan malamnya dilanjutkan dengan 
jurit malam. Peserta menutup mata 
dan harus menyelesaikan 9 game 
post yang disiapkan oleh tim panitia. 
Games-games yang disiapkan be-

nar-benar menantang nyali mereka 
karena harus bermain dengan ba-
sah-basahan dan kotor-kotoran, na-
mun Seperti biasanya tiap tahun nya 
UKKB Dhammasena Trisakti School 
of Management melaksanakan ke-
giatan ini lebih mendekatkan mereka 
satu dengan yang lainnya. Setelah itu 
dilanjutkan dengan sesi sharing dan 
kembang api.

Di Hari Ketiga 
Mengawali pagi hari dengan olah-
raga sepak bola bersama dengan 
tutup mata, membuat setiap kelom-
pok berlomba untuk mencetak gol 
untuk kelompoknya. Setelah itu dilan-
jutkan dengan acara bebas, pem-
bagian hadiah pemenang dan juga 
bergegas untuk kembali ke Jakarta.
Tidak berasa 2 malam lewat begitu 
cepat, rasanya masih pengen ber-
main, belajar dan berbagi dengan 
mereka semua. Namun ada per-
temuan pasti ada perpisahan. Tiga 
Hari yang sangat berkesan. Banyak 
pelajaran yang bias diambil dari 3 
hari kebersamaan ini. 
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Makrab Fakultas Kedokteran
2012-2013
Hai kawan-kawan Dhammasena! 
Kali ini sama seperti tahun-tahun se-
belumnya Dhammasena mengada-
kan malam keakraban untuk maha-
siswa baru FK dan FKG 2012. Kali ini 
makrab bertempatkan di Bumi Tri-
dharma, Cipanas, Jawa Barat yang 
berlangsung selama 3 hari 2 malam 
dari tanggal 21 hingga 23 Septem-
ber 2012.Â  Panitia berasal dari kam-
pus FK dan FKG tahun 2010, diketuai 
oleh Candy Wijaya dengan wakil 
ketuanya adalah Tommy.

Hari pertama teman-teman bersiap 
dari kampus menuju Bumi Tridharma 
dengan menaiki 2 bus. Udaranya 
dingin dan masih bersih, serta masih 
hijau dan rindang. Pokoknya disini kita 
semua refreshing dari sumpeknya Ja-
karta. Sesampainya di Cipanas, aca-
ra dibuka dengan puja bhakti dan 
games indoor, kemudian dilanjutkan 
makan malam. Hal yang sedikit ber-
beda dari makan malam ini ialah 
teman-teman DS diajarkan untuk 
membaca doa sebelum makan, hayo 

ada yang tahu doa makan Buddhis 
gimana?

Pagi-pagi teman-teman bangun cuk-
up pagi dan senam dengan Olin pa-
kai Gangnam Style, Kemudian dilan-
jutkan dengan makan pagi , sharing 
bersama, dan mentoring.Disini juga 
ada sharing Dhamma, ceramah kali 
ini diisi oleh Romo Guido yang beras-
al dari luar negri dengan tema “Kar-
ma dan Doa”.

Makrab 2012 ini punya yel-yel yang 
unik.Acara berikutnya adalah acara 
yang paling ditunggu-tunggu yai-
tu outbond. Outbond ini gamenya 
seru-seru dan asyik, selain itu ber-
hadiah. Game outbond ini ada 6 
pos,yang masing masing pos ada ke-
sulitannya masing2.Dan masing2 pos 
tentu mengajarkan kekompakkan 
dan kebersamaan yang tidak mungki 
dilupakan.

Outbond pun selesai, dilanjutkan 
dengan istirahat sejenak karena 

malam harinya mahasiswa baru akan 
menampilkan performa mereka di api 
unggun. Api menyala-nyala, dan se-
mangat peserta masih menyala juga. 
Teman-teman baru kita menampilkan 
berbagai macam performa, ada 
yang menyanyi, drama, yelyel dan 
masih banyak lagi.

Keesokan harinya teman-teman ber-
siap untuk kembali ke Jakarta. Namun 
sebelum itu diberikan penghargaan 
dulu dong untuk teman-teman kita 
yang berhasil menjadi pemenang 
games outbond, dengan meraih poin 
sempurna 60 poin! 

Gimana acara DS kali ini? Seru bu-
kan? Selain refreshing, mendapat 
teman baru, dan mendekatkan diri 
kepada Dhamma, teman-teman ma-
sih bisa mendapatkan banyak man-
faat lainnya. Semoga tujuan makr-
ab ini dapat dirasakan oleh semua 
peserta, dan pengalaman ini dapat 
bermanfaat bagi para pembaca. 
Sampai jumpa lagi tahun depan!



Buku Buddharupa

Dari generasi ke generasi, bencana 
alam kerap terjadi. Efek rumah kaca 
yang menyebabkan pemanasan 
global sungguh mengkhawatirkan. 

Hanya dengan menyucikan hati ma-
nusia, barulah krisis ekosistem dapat 
diredakan; apabila setiap orang ber-
satu hati dan bekerja sama, orang-
orang yang menderita akan dapat 
tertolong. 

Oleh karenanya, kita harus meman-
faatkan “Waktu, Ruang, dan Antars-
esama”  dengan secara aktif mencip-
takan berkah. 

Rp. 85.000,00

ALAMAT :

PLUIT
Jl. Pluit Permai Raya No. 20, Jakarta 
Utara 14450 Telp. (021) 6679 406, 
6621 036 Fax. (021)6696 407 
E-mail: jingsicafe@gmail.com

Ilmu Ekonomi Kehidupan

BLOK M
Plaza Blok M, 3rd Floor Unit #312-
314 Jl. Bulungan No. 76
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
Telp. (021)720 9128, 720 9316
E-mail: jingsiblokm@gmail.com

KELAPA GADING
Mal Kelapa Gading 1, 2nd Floor 
Unit #370-378 Jl. Bulevar Kelapa 
Gading Blok M, Jakarta Utara 

14240 Telp.(021)4584 2236, 4584 
6530  Fax.(021) 452 9702 
E-mail: jingsigading@gmail.com

PANTAI INDAH KAPUK
Tzu Chi Center Lantai 1
Boulevard Pantai Indah Kapuk, 
Jakarta Utara
Telp. (021) 5055 6336
Email: jingsipik@gmail.com

Belakangan ini, banyak dibicarakan permasalahan sekitar objek 
pemujaan dalam agama Buddha. Penulis, dengan bantuan dari banyak 
sumber, berusaha menyajikan artikel pendek ini dalam bentuk kajian. 
Artikel ini tidak ditujukan untuk mengarahkan pembaca untuk memihak 
pada salah satu kelompok ataupun mengadili siapa yang benar dan 
yang salah, melainkan menyajikan dasar-dasar keberadaan dan seja-
rah perkembangan bentuk-bentuk pusat pemujaan menurut pemikiran 
buddhis sebagai satu ajaran praktis. Meskipun artikel ini berjudul ‘bud-
dharupa’, yang dibahas di sini tidak berkenaan dengan buddharupa 
saja. Bentuk bentuk pujaan lain yang ada dalam agama Buddha dan 
bentuk-bentuk pujaan yang ‘dianggap’ sebagai bentuk pujaan dalam 
agama Buddha juga akan dibahas seperlunya.

Bagi kebanyakan umat Buddha, istilah buddharupa atau patung 
Buddha bukan satu hal yang asing lagi. Benda inilah yang dimengerti 
sebagai pusat pemujaan utama kita, umat Buddha. Buddharupa berarti 
bentuk atau perujudan yang mewakili Sang Buddha. Perujudan ini bisa 
berbentuk patung, relief, gambar dan lain-lain. Sedangkan, makna 
yang lebih lengkap dari kata ‘buddharupa’ ini adalah: bentuk atau 
simbol seseorang yang telah mencapai kebijaksanaan sempurna oleh 
Beliau sendiri, seseorang yang menemukan, mencapai dan membabar-
kan kebenaran sejati. Ditinjau dari segi tujuannya, buddharupa adalah 
salah satu bentuk pujaan yang digunakan dalam kegiatan ritual se-
bagai alat pengenang keagungan dan kebajikan sang guru junjungan
Buddha Gotama.
Buku ini sudah beredar di Vihara-vihara, dibagikan secara gratis dan 
dicetak lebih dari 40.000 buku.
Dengan ijin penulis buku, file pdf “Buddharupa” dapat di download 
pada link www.dhammasena.org/ebook/buddharupa.pdf 15



Jangan Jadikan Stres sebagai 
Hambatan Menuju Kesuksesan 

Apabila stress dibiarkan tanpa ditan-
gani dengan baik maka dapat timbul 
perubahan pada perasaan, pikiran, 
dan perilaku. Apabila perubahan 
tersebut bertambah berat sehingga 
menimbulkan penderitaan dan meng-
ganggu rutinitas harian maka bisa 
jadi telah timbul suatu gangguan jiwa.

Di saat muncul ban-
yak masalah, kita 
cenderung bereaksi 
dengan panik dan 
memunculkan emo-
si negatif. Padahal 
kepanikan justru 
membuat kita sema-
kin sulit berkonsen-
trasi. Jika konsentrasi 

buyar, kita menjadi semakin cemas. 
Apa yang bisa dilakukan dalam 
kondisi demikian? Kita hanya perlu 
memiliki ketrampilan mengendalikan 
gelombang otak yang bisa memu-
dahkan kita menenangkan diri di 
saat panik.

Menurut Erbe Sentanu dari Katah-
ani Institute, pada masa anak-anak 
mudah sekali mengubah gelom-
bang otaknya memasuki frekuensi al-
pha-theta, maka ketika mereka baru 
saja saling mencakar dan sama-sama 
menangis maka dengan cepat mer-
eka akan kembali ketawa bersama 
seolah-olah tidak terjadi apa-apa 
sebelumnya. Frekuensi alpha-theta ini 
normalnya kita alami ketika sedang 
rileks, melamun dan berimajinasi. 
Berbeda dengan kondisi beta yang 
dominan ketika kita dalam kondisi 
sadar sepenuhnya dan lebih banyak 
menggunakan akal pikiran. Memasu-
ki frekuensi alpha-theta itu sebenarn-
ya merupakan ketrampilan manusia 
yang alami. Namun, ketika mulai 
sekolah, kita dikondisikan menyetel 

gelombang otak yang dominan beta. 
Jadi, begitu menjadi orang dewasa, 
keterampilan memasuki kondisi al-
pha-theta itu hilang.

Apalagi tuntutan kehidupan modern 
membuat pikiran orang terfokus untuk 
bekerja keras demi tuntutan materi 
dan kehidupan yang konsumtif meski-
pun terpaksa mengurangi waktu tidur 
dan istirahat. Padahal saat tidur ma-
nusia seharusnya merasakan keem-
pat frekuensi. Dari frekuensi beta di 
mana kita dalam kesadaran penuh, 
gelombang otak turun ke alpha ke-
tika kedua mata tertutup, lalu masuk 
ke theta, dan akhirnya ke delta saat 
kita tertidur pulas tanpa mimpi. Kare-
na waktu tidur kurang, maka kita 
cenderung kurang mengalami kondisi 
alpha-theta, akibatnya kita makin mu-
dah stres. Alfa-Theta, membuat ten-
ang, bahagia dan kreatif. 

Menurut pandangan Agama Bud-
dha, sumber dari stress adalah adan-
ya keinginan. Memiliki keinginan ada-
lah wajar sejauh kita tidak menjadi 
budak keinginan kita sendiri. Stress 
dapat timbul bila orang bersikap ter-
lalu kaku pada keinginannya sendiri 

Kemajuan zaman bagaikan pisau 
bermata ganda, di satu sisi mem-
berikan kemudahan hidup tetapi di 
sisi lain memberikan tekanan men-
tal bagi yang belum siap mengha-
dapi perubahan lingkungan yang 
sedemikian cepat. Sehingga, timbul-
lah penyakit yang dikenal dengan 
stress. Oleh masyarakat 
awam stress seringkali 
diartikan sama dengan 
gangguan jiwa, padahal 
stress bukanlah gangguan 
jiwa. Faktanya stres dapat 
dialami oleh siapa saja. 
Mengapa kita perlu men-
genal stress? 

Yang dimaksud dengan 
stress secara definisi adalah kondisi 
atau keadaan tubuh yang tergang-
gu karena tekanan psikologis. Ada 
2 (dua) jenis stress. Pertama adalah 
Eustress atau stres yang positif. Dise-
but positif karena dapat memotivasi 
individu untuk melakukan suatu tin-
dakan. Kedua adalah Distress atau 
stress yang negatif. Distress terjadi 
jika tingkat stres cukup tinggi atau 
cukup rendah dan tubuh bereaksi 
secara negatif terhadap penyebab 
stres tersebut.

Ada macam-macam penyebab atau 
sumber stress, antara lain lingkun-
gan, pekerjaan, sekolah/kuliah, kel-
uarga, diri pribadi, ekonomi, dan 
masih banyak lagi. Semua sumber 
stress disebut dengan istilah stressor. 
Stress dapat mengakibatkan timbul-
nya gejala fisik, gejala psikis, dan 
gejala perilaku. Contohnya saat ce-
mas menunggu ujian maka tangan 
dan kaki terasa dingin, atau ingin 
buang air kecil. Hal ini berarti saat 
timbul stress tubuh segera bereaksi 
sebagai respon terhadap stressor. 

oleh : Fenni Cokro
angkatan  2009 Kedokteran USAKTI



tanpa memiliki kesadaran bahwa 
kadang orang harus menyesuaikan 
diri antara keinginan dengan ken-
yataan yang dihadapi. Dengan kata 
lain, orang sering tidak siap dan tidak 
berkeinginan menghadapi perubah-
an. Dalam masalah ini, perubahan 
yang dimaksud adalah perubahan 
yang mengarah pada hal yang tidak 
membahagiakan. 

Salah satu cara mengendalikan 
keinginan dengan kerelaan atau 
keikhlasan, baik kerelaan materi 
maupun non materi. Kerelaan materi 
akan lebih mudah dilakukan karena 
lebih kelihatan secara indriawi. Ker-
elaan non-materi atau kerelaan batin 
agak lebih sulit dilakukan. Kerelaan 
non-materi dapat dikatakan sebagai 
bentuk kerelaan yang lebih tinggi 
daripada kerelaan materi, karena 
membutuhkan sikap mental untuk 
tidak mementingkan diri sendiri. Be-
berapa bentuk kerelaan non-materi 
adalah nasehat, pengendalian diri 
dan peka pada kondisi lingkungan. 
Jika mampu melaksanakan bentuk 
kerelaan di atas, secara otomatis 
akan menimbulkan kebahagiaan, 
perasaan menjadi ringan.Perasaan 

ini akan menambah semangat hidup 
dan ketenangan batin serta dapat 
membebaskan diri dari stress.

Sumber langsung dari stress itu 
sendiri bermula dari pikiran, untuk 
mencapai tahap ketenangan batin 
ini sarana lain yang diperlukan yai-
tu meditasi. Karena lewat meditasi 
mengarahkan batin seseorang untuk 
dapat menyadari bahwa hidup ada-
lah saat ini, bukan masa lalu maupun 
masa yang akan datang. Bila batin 
telah mencapai tahap ini, batin akan 
mampu memisahkan antara keinginan 
yang diperlukan saat ini dari keingi-
nan yang dapat ditunda atau bah-
kan keinginan yang perlu dihilangkan. 
Dengan demikian, maka orang akh-
irnya dapat menundukkan keinginan-

nya sendiri dan terbebaslah ia dari 
stress. 

Istilah ‘stress’ kelihatannya baru mun-
cul dalam beberapa dekade be-
lakangan ini, tetapi sesungguhnya 
sejak jaman Sang Buddha hidup 
bahkan mungkin jauh sebelumnya itu 
kondisi stress ini telah dialami umat 
manusia. Oleh karena itu, Ajaran 
Sang Buddha bukan hanya berisikan 
petunjuk untuk mengembangkan ke-
bahagiaan yang telah dimiliki, na-
mun juga berisikan kiat-kiat untuk 
memperbaiki situasi lahir batin yang 
sedang dihadapi. Apabila kondisi la-
hir batin dapat diselaraskan dengan 
kenyataan hidup, maka terbebaslah 
orang dari stress. Kini, pengertian un-
tuk mengatasi stress sebagai fenom-
ena era globalisasi dan teknologi 
telah diberikan, tinggal dilaksanakan. 
Sesungguhnya menurut Sabda Sang 
Buddha: Walaupun seseorang hidup 
seratus tahun, tetapi tidak dapat me-
lihat timbul dan tenggelamnya segala 
sesuatu yang berkondisi, sesungguhn-
ya lebih baik kehidupan sehari dari 
orang yang dapat melihat timbul dan 
tenggelamnya segala sesuatu yang 
berkondisi.
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Olahraga Bersama Setiap Sabtu
Olahraga pastinya dibutuhkan dan 
disenangi banyak orang. Tidak lain 
hal nya dengan Prajurit Dharma 
Dhammasena Trisakti. Dhammasena 
Trisakti mengadakan olahraga rutin 
seperti futsal dan bulutangkis yang di 
adakan setiap minggu. Futsal sendiri 
masih sangat populer di kalangan 
anak Dhammasena sampai para 
alumni DS pun masi aktif. 

Bermain 2 jam di Futsal Ground, 
Jelambar, Jakarta Barat memang 
asik dan mengeluarkan keringat 
banyak. Selain berolahraga, futsal 
juga membuat erat hubungan antara 
alumni dan anggota Dhammasena 
yang masih aktif.

Olahraga yang lumayan terkenal di 
kalangan anak DS yang aktif yaitu 
bulutangkis. Biasanya bermain 

dua sampai tiga jam dan selalu dii-
kuti oleh belasan orang. Olahraga 
ini tidak membedakan cewek dan 
cowok. 

Nah, bagi yang mau mengikuti si-
lahkan menghubungi anak anak DS 
Univ.  atau bisa juga langsung meng-
hubungi Yansen Sudharma.
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Syukuran 20 tahun Vassa Bhikkhu 
Jutaliko Mahathera (Bhante Ali)
Dalam rangka 20 tahun vassa Bhik-
khu Maha Jutaliko Mahathera, di 
selenggarkan acara syukuran 20 
Vassa Phra Maha Ali Jutaliko Ma-
hathera pada tanggal 2 Desember 
2012 di Vihara Siripida, Kota Tan-
gerang Selatan, Indonesia. 

Acara diisi dengan pembacaan 
paritta oleh 10 orang bhikkhu, kata 
sambutan dari Bhikkhu Dhammasu-
bho Mahathera, kisah singkat per-
jalanan Bhikkhu Jutaliko Mahathera, 
dan di akhiri dengan pemotongan 
kue tumpeng. 

Bhante Dhammasubho Mahathera 
dalam kata sambutannya mengutara-
kan Bhante Ali mempunyai jiwa mau 
terus belajar dan pantang menyer-

ah, perlu perjuangan dan seman-
gat yang tinggi. Sebelum menempuh 
mata pelajaran di Wat Bovornives, 
beliau harus menguasai bahasa Thai-
land terlebih dahulu selama bebera-
pa tahun.  

Saat menceritakan kisahnya, Bhante 
Ali mengutarakan tahun 1985-1987, 
saat itu beliau menjabat sebagai 
ketua dhammaduta merasa diperlu-
kan wawasan lebih luas saat mem-
berikan ceramah. Setelah lulus kuliah 
dan bekerja beberapa tahun, maka 
tahun 1992 beliau memutuskan pergi 
ke Thailand memperdalam pengeta-
huan Dhamma yang nantinya akan 
dikonstribusikan pada rakyat Indo-
nesia, umat Buddha umumnya.  Mata 
pelajaran yang sudah selesai ditem-

puh Naktham (Dhamma dan Vinaya), 
Tri,Tho dan Ek ,Bahasa Pali 1,2,3. Kini 
Bhikkhu Jutaliko sudah kembali dan 
menetap ke Indonesia untuk mem-
bagikan pengetahuan dhammanya 
kepada umat Buddha Indonesia.

Kehadiran Bhante Ali tentu sudah 
ditunggu terutama umat Buddha 
wilayah Tangerang yang dahulu per-
nah Bhante Ali memberikan ceramah. 
Semoga dengan peningkatan jum-
lah bhikkhu Indonesia yang disertai 
dengan peningkatan pengetahuan 
Dhamma, disertaikan pula peningka-
tan jumlah umat Buddha Indonesia 
yang berkwalitas.



Jan Kusnady
“ Pencipta Lagu Mars 
Dhammasena” Meninggal Dunia
Sabbe Sankhara Anicca, 
Pada hari Kamis, 25 Oktober 2012 
,Bapak Jan Kusnady atau yang  dike-
nal dengan nama Kusnady jurusan 
Akuntasi Universitas Trisakti angka-
tan 1986 meninggal dunia karena 
terkena serangan jantung.  Hal ini 
baru diketahui anggota keluarganya  
ketika hendak membangunkannya di 
hari Kamis  pagi namun beliau tidak 
kunjung bangun. rupanya meninggal 
di Kamis Pagi. 

Salah satu kreativitas beliau di Dham-
masena Trisakti adalah dengan men-
ciptakan lagu  Mars  Dhammasena 
yang sampai sekarang masih men-
jadi lagu kebanggan Dhammasena. 
Menurut teman beliau  yang merupa-
kan salah satu alumni DS tahun 1986 
dan mantan Ketua umum Dhmmase-
na kelima lagu Mars Dhammasena 

ini diciptakan secara tidak sengaja. 
Lagunya bukan sengaja diciptakan 
untuk Dhammasena melainkan tiba 
tiba muncul di buku acara Khatina ta-
hun 1897. Dan sejak itu anak anak 
DS setuju kalau lagu itu menjadi lagu 
Mars Dhammasena yang wajib din-
yanyikan ketika ada acara Dhamase-
na. 

Ada satu pesan yang masih diin-
gat  oleh teman  seangkatan beli-
au,    ucap beliau di Vihara Vipasana 
Graha Lembang pada tahun 1991 
kepada Kohar angkatan 1986,pada 
saat itu Vihara Vipasana Graha Lem-
bang masih setengah jadi . Judul lagu 

Tanha dan Ego Manusia yang dibuat  
tahun 1988 menjadi juara kedua di 
perlombaan Cipta Lagu Se-KMBJ. 
Dan beliau dulu bukan seorang Bud-
dhist tetapi berpindah agama menja-
di seorang Buddhist. 

Beliau dikenal sebagai seorang yang 
ramah, baik, suka menolong dan 
pendiam. Meskipun beliau seorang 
yang pendiam, namun Kusnadi mer-
upakan seorang idealis dan berjiwa 
seni yang tinggi. Saat ini, kamma di 
dunia ini telah berakhir. Selamat jalan 
Kusnadi,  Semoga kamma baik yang 
telah dilakukan membawa kebaha-
giaan dan terlahir di alam bahagia. 
Sabbe satta bhavantu sukhitatta . 
Sadhu Sadhu Sadhu _/l\_
 

“ Seorang yang tidak mem-
punyai intelektual setingkat 

dengan anak SMA, tidak bisa 
mengerti ajaran Buddha” 

19



25 Oktober 2012, Seolah tak per-
caya begitu suara di speaker hand-
phone berbunyi “Jan Kusnadi telah 
tiada”. Menyusul kemudian tulisan 
di handphone bertubi-tubi via sms, 
bbm bahkan beberapa via telpon 
langsung menanyakan kepastian 
dan kebenaran berita duka yang 
seolah-olah saya lebih mengetahui 
dari yang lain.  Ternyata kenyataan ini 
juga dialami rekan-rekan lain, yang ti-
dak lain sebenarnya butuh konfirmasi 
seolah tidak percaya dan tidak me-
nerima berita duka yang membuat 
gempar rekan-rekan Dhammasena, 
Sehingga terjadi perputaran infor-
masi yang berkutak berkeliling seki-
tar pertemanan Dhammasena via 
Facebook, Blackberry, sms, bbm dan 
lainnya.

Kenyataan tak dapat disangkal, me-
mang demikian adanya, pencipta 
lagu Mars Dhammasena sudah tia-
da. Berbagai kenangan lama yang 
entah sudah berapa tahun lama 
tenggelam , tiba-tiba muncul kembali 
seolah baru saja bersua dan berse-
na gurau. Foto-foto lama nan kabur 
tiba-tiba muncul kembali diantara fo-
to-foto   yang terselip dan tersimpan 
dalam jejaringan sosial internet. Wa-
jah Jan Kusnadi timbul di Blackberry 
dan Facebook berbagai pose, uca-
pan belasungkawa, komentar dan 
pesan-pesan menyertai kepergian 
beliau yang tidak pernah diduga. 

Ingatan pertama muncul dan masih 
begitu melekat erat hingga sekarang 
saat, dan mungkin hingga akhir ha-
yatku, adalah lalu ciptaanya “Tanha 
dan Ego Manusia”. Pertama menden-
gar lagu dengan nada yang menga-
lun dan syair yang sederhana namum 
mengandung makna yang dalamnya, 
membuat pikiran ini ingin mengetahui 

arti kehidupan. Mengulang kembali 
mendengar kedua kali,  menyelami 
begitu dalamnya makna yang ter-
kandung pada lagu tersebut arti 
kehidupan dan pesan yang hingga 
saat ini terus mengiang di telinga. Ti-
dak sabar untuk ingin lebih menger-
ti, dengar lagi yang ketiga kali. Nah 
kali ini makna lagu seolah menyatu 
dalam hati sanubari, sehingga semua 
kalimat-kalimat dan nada langsung 
begitu melekat dalam pikiran. Tidak 
perlu mendengar yang keempat kali, 
karena semua syair dan nada secara 
spontan keluar dari mulut melalui 
curahan hati dan pikiran. Ya betul 
saya hafal lagu secara spontan, dan 
hebatnya kini sudah lebih dari 20 
tahun syair dan nada itu, saya masih 
ingat. Melalui syair-syair itulah sifat-si-
fat ego aku kikis. Disaat ego muncul, 
lagu itu lah yang menyadariku betapa 
penting hidup saling mengasihi. Akan 
ku kupas secara detail secara tuntas 
kalimat-perkalimat, kata-perkata lagu 
tersebut melalui artikel terpisah dari 
ceritaku ini.

Begitu melekatnya lagu tersebut, 
disaat akan diadakan reuni dan 
Hut Dhammasena ke 25 terbesit ide 
mengabadikan dan melestarikan 
lagu-lagu ciptaan Jan Kusnadi. Wa-
lau sudah lama tak bertemu, untung 
saya berhasil berkomunikasi via ym 
dan membuat jadwal bertemuan 
untuk minta ijin lagu-lagu ciptaannya 
direkam ulang dalam CD lagu untuk 
di sebarkan saat reuni Dhammasena. 
Dengan senang hati beliau memberi 
ijin rekam ulang dalam CD lagu dan 
diduplikas di bagikan saat reuni dan 
HUT 25 tahun Dhammasena Trisakti, 
Beliau juga meminjamkan kaset sim-
panannya pada saya, kaset yang 
berjudul lomba cipta lagu Buddhist 
KMBJ yang berisi ciptaannya. Beliau-

pun telah mendengar dan menyetujui 
hasil arrangement yang kemudian di 
perbanyak dibagikan saat reuni. 
Kini saya begitu bersyukur beta-
pa berharganya ide kecil tersebut. 
Walau penciptanya telah tiada be-
liau sudah memberikan ijin kepada 
Dhammasena Trisakti kapan pun ingin 
diperbanyak kembali  dan dengan 
senang hati jika dikenang sepanjang 
masa. Lagu-lagu ciptaan Jan Kusnadi 
diberikan pada Dhammasena Trisak-
ti.

Tahun 2009, Beberapa bulan se-
belum reuni Dhammasena dan HUT 
25 tahun Dhammasena. Saya, Jan 
Kusnadi dan beberapa aluimni lain-
nya mengadakan pertemuan salah 
satu mall di Kelapa Gading, dalam 
rangka minta ijin lagu-lagu nya diper-
banyak dan serta mengkoreksi hasil 
arrangement. Saat itu beliau dengan 
semangat bercerita kenangan-ke-
nangan indah disaat aktif di Dham-
masena. Lagu “Mars Dhammasena” 
diciptakan karena keinginannya untuk 
meningkatkan semangat persatuan 
umat Buddha Trisakti untuk mau ter-
us belajar dan berkarya. Tidak hanya 
terbatas lagu, beliaupun mau mem-
berikan panutan melalui penerbitan 
media komunikasi Swara Dhammase-
na. Usaha yang dirintis tentu memer-
lukan tekad yang luar biasa besar. 
Dengan SDM yang terbatas, beliau 
tetap dengan tekad dan berkomit-
men Swara harus terbit 2x dalam 
sebulan. Para pertemuan itu beliau 
mengatakan, waktu itu  menjelang 
deadline adalah saat stress dimana 
artikel dan naskah harus sudah ter-
kumpul dan di layout serta dilakukan 
sendiri. Inilah pembelajaran berhar-
ga darinya, beliau berkomitmen dan 
berani membuat jadwal yang ketat, 
disiplin waktu untuk menghasilkan 

Kenangan Terakhir Bersama 
Jan Kusnadi



karya untuk Dhammasena. Rela mel-
uangkan waktunya membuat media 
komunikasi menyalurkan aspirasi, ide 
dan kreatifitas para anggota Dham-
masena.  Dalam hati saya bersyukur 
betapa berharga pengalaman ini, 
betapa senangnya saya dapat me-
neruskan perjuanganya menerbitkan 
swara dhammasena setelah peri-
ode setelah Jan Kusnadi. Dan men-
gubah tampilan tahap demi tahap 
hingga terbentuk Majalah Swara 
Dhammasena. Walau majalah Swara 
Dhammasena pernah mengalami 
proses kekosongan, namum kami 
para alumni tetap bertekad mener-
bitkan kembali prestasi yang  telah 
mengharumkan nama Dhammasena.
Tidak berhenti di media cetak, Jan 
Kusnadi terus berusaha mengha-
rumkan nama Dhammasena dengan 
mengikuti lagu ciptaanya berjudul 
“Sang Bhagava” dan “Tanha dan Ego 
Manusia” pada kancah perlombaan 
cipta lagu Buddhist KMBJ. Juara 2 
pun diraihnya untuk lagu “Tanha dan 
Ego Manusia”. 

Walau sudah lulus kuliah dan tidak ak-
tif di organisasi Dhammasena, beliau 

tetap menyalurkan hobby dan aspi-
rasinya melalui penulisan novel fiktif, 
melalui akun Facebook beliau mem-
perkenal buku ciptaannya di terbitkan 
oleh penerbit ternama. Melalui rasa 
keinginan tahu, saya beli di toko buku 
gramedia. Setelah membaca seluruh 
buku setebal 360 halaman dibaca 
dalam 2 hari, saya berikan apresia-
si ssebesar-besarnya atas karyanya. 
Gaya bahasa yang indah,  alur cer-
ita yang mudah dipahami membuat 
pembaca berkeinginan mengetahui 
alur ceritanya. Dengan gaya konsep 
kronologi terbalik buku ini tetap mu-
dah dipahami. Sesibuk apapun usa-
ha bisnisnya, beliau tetap berusaha 
mengasah kemampuannya hingga 
karyanya dicetak penerbit besar ufuk 
publishing.

Dipertemuan itu pula lah saya minta 
kesediaanya untuk kembali bersa-
ma-sama membuat karya besar di 
Dhammasena. Dengan adanya per-
samaan ide dan pengalaman media 
di Dhammasena, maka disela-sela 
kesibukan saya dan Jan Kusnadi, kami 
bersepakat menciptakan karya ber-
sama untuk Dhammasena. Namum 

karya yang belum kunjung usai, Jan 
Kusnadi telah meninggalkan kita se-
lamanya. Semua usaha yang dirintis 
tentu tidak dapat dilanjutkannya. Lalu 
bagaimanakah kelanjutan karya ber-
sama ini yang sudah sempat berjalan 
? Apakah dapat dituntaskan tanpa 
kehadiran Jan Kusnadi ? Mungkinkah 
perannya dapat digantikan orang 
lain ?  Mampu saya menyelesaikan 
seorang diri ? Tentu semua jawab 
ada pada diri saya sendiri. Butuh 
tekad  dan komitmen yang berlipat 
dari sebelumnya. Semoga terwujud.
Walau sudah tidak aktif di kepengu-
rusan Dhammasena sebenarnya ma-
sih banyak hal dapat kita lakukan. 

Pada saat kita berkumpul banyak ide-
ide bagus yang dilontarkan, banyak 
yang setuju, banyak yang dukung 
dan sebenarnya banyak yang bisa 
dikerjakan. Namun disaat kita berp-
isah, disaat itu pulalah ide-ide terse-
but kembali dilupakan. Waktu terus 
berjalan, usia terus bertambah, tena-
ga terus menurun, dan kita pun satu 
persatu akan berpisah selamanya di 
kehidupan ini. Ada yang mengatakan 
hidup begitu cepat dan singkat, be-
narkah demikian ? Kehidupan kita 
akan bermakna bila apa yang kita 
lakukan bermanfaat bagi orang ban-
yak. Tidak penting cepat atau lambat 
hidup ini berlangsung. Yang penting 
bagaimana sisa hidup ini benar-be-
nar dimanfaatkan dengan melakukan 
hal-hal yang berarti dan bermanfaat 
untuk orang banyak. 

Jan Kusnadi salah satu panutan yang 
patut kita contoh, karya lagu ciptaan-
nya selalu sering kita nyanyikan, kary-
anya tidak lekang oleh waktu. Ada-
kah orang lain seperti Jan Kusnadi ? 
ADA, diri kita sendiri jika kita MAU 
terus belajar berkarya selalu dalam 
Dhamma, lihat dengan dhamma, 
dengar dengan dhamma bertindak 
dalam Dhamma.
(Hamzah)
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Karya - Karya Jan Kusnadi
LAGU BUDDHIST

Selain menciptakan Mars Dhammasena,  Alm. Jan Kusnadi menciptakan lagu “Sang Bhagava” dan “Tanha dan Ego 
manusia” untuk diperlombakan pada ajang lomba cipta lagu Buddhist tingkat Nasional  ke 2 yang diselenggarakan 
oleh Keluarga Mahasiswa Buddhist Jakarta (KMBJ). 

Suatu kebanggan, lagu  “Tanha dan Ego manusia” mendapatkan juara ke 2.  Untuk melestatikan lagu-lagu Buddhist, 
KMBJ membuat rekaman hasil 10 lagu termasuk ke dalam kaset dengan judul “10 tembang terbaik lomba cipta lagu 
buddhis II”. Berikut ini tampilan kaset, pada bagian belakang tercantum judul lagu beserta pengarangnya.

Dengan seijin beliau, dan untuk mengenang lagu-lagu yang di ciptakan anggota Dhammasena  maka lagu-lagu 
tersebut di aransemen dan diperiksa oleh para penciptanya lalu di buat CD, selanjutnya dibagikan ke seluruh para 
tamu undangan yang hadir  pada perayaan reuni akbar dan hut Dhammasena ke 25 tahun 2010 di Nelayan Ancol, 
Jakarta.

Berikut link ke dua lagu tersebut :
Lagu “Tanha dan Ego Manusia”,
Link : http://www.dhammasena.org/index.php?c=tanhaegomanusia

Lagu : “Sang Bhagava”, 

Link : http://www.dhammasena.org/index.php?c=sangbhagava

NOVEL FIKSI

Disela-sela kesibukan, alm. Jan Kusnadi tetap mengasah 
ketrampilan menulis melalui karangan novel fiktif yang ber-
judul “Bencana Java 2011”. Penerbit besar ufuk mengedar-
kan buku tersebut bersamaan dengan terbitnya buku-buku 
lain yang bertemakan kiamat tahun 2012. Dengan gaya 
bahasa yang mudah dimengerti, maka cerita dengan kro-
nologi mundur menjadikan mudah dipahami alur cerita 
yang sesungguhnya.  

Promosi buku melalui internet melalui website ufuk merupa-
kan kebanggaan tersendiri bagi alm. Jan Kusnadi.  Belum 
jelas mengapa beliau mencantum nama pengarang terse-
but “Yanky DK”.  Yanky adalah nama panggilanya sedang-
kan DK adalah nama perusahaan yang sedang di gelutin-
ya. Sehingga dengan menyebarnya buku tersebut, mungkin 
saja selain nama lebih dikenal dan nama perusahaanya 
dapat dikenal pula. 



Makna Lagu “Tahta dan Ego 
Manusia”  Ciptaan Jan Kusnadi

Jika kita 
m e n ce r -
mati dan 
merenung-
kan makna 
t e r ka n d -

ung pada lagu ciptaan alm. Jan Kus-
nadi yang mendapat juara 2 pada 
saat lomba cipta lagu Buddhist ting-
kat nasional, diselenggarakan oleh 
KMBJ dekade tahun 1980an, ternya-
ta mengandung makna yang dalam 
disertai konsep penyusunan lirik yang 
mudah dipahami.

Mari kita telaah kalimat demi kalimat 
“Saat manusia terpaku pada dirinya, 
saat itulah kehancuran menimpa”. 
Penulis lagu mengawali lagu mencer-
itakan sifat manusia, “terpaku” yang 
dimaksud disini adalah cara berpikir 
yang hanya mementingkan diri sendi-
ri yang akan mengakibatkan kehan-
curan dirinya.

“Dunia takkan bahagia dengan ego-
isme manusia, dunia takkan ada da-
mai dengan egoisme manusia”. 
Lebih parah lagi jika rasa mement-
ingkan diri sendiri tersebut mempen-
garuhi kehidupan dunia. Contohnya 
pihak penguasa ingin menguasai 
wilayah kekuasaannya sehingga ter-
jadi peperangan dan kelaparan. 

“Hidup saling mengasihi sesama, hid-
up ditujukan untuk semua”
Tak hanya melukiskan akibat-aki-
batnya, penulis lagu menjelaskan 
bagaimana selayaknya kita harus 
bertindak, dengan kasih sayang dan 
hidupnya turut memikirkan kepentin-
gan orang lain, maka akan tercipta 

rasa saling mengasihi.  

“Manusia bukan individu, tapi bagian 
dari alam semesta, Oooo…”
Menekankan bahwa kehidupan ma-
nusia bukan hanya hubungan antar 
manusia saja tapi berhubungan pula 
pada alam semesta. 

“Sadarilah, hilangkanlah lobha  dosa 
dan moha, jangan ada lagi tanha”
Menariknya, pada akhir lagu, penulis 
lagu mengajak untuk melenyapkan 
3 akar kejahatan dan menghilang-
kan keinginan rendah dan kehau-
san (Tanha). “Wahai para bhikkhu, 
ada tiga akar kejahatan. Apakah 
tiga akar itu? Akar kejahatan keser-
akahan (lobha), akar kejahatan ke-
bencian (dosa), dan akar kejahatan 
kebodohan batin (moha). Itulah keti-
ganya. Keserakahan, kebencian dan 
kebodohan batin, yang muncul dari 
dalam dirinya, akan merugikan orang 
yang berpikiran jahat, seperti buah 
bambu menghancurkan tumbuhnya 
pohon itu sendiri. “ (Itivuttaka 3.1; 
Khunddaka Nikaya). 

Untuk mendengar alunan lagu  dia-
tas, kunjungi website : www.dham-
masena.org/index.php?c=tanhaego-
manusia

Setelah kita menyelami makna lagu 
“Tanha dan Ego manusia”, mari kita 
lihat apa yang pernah di ucapkan 
oleh mantan presiden Republik Indo-
nesia, sekaligus tokoh agama yang 
sangat disegani KH. Abdurrahman 
Wahid atau Gusdur Almarhum.

Kita amati lebih detail, terdapat per-
samaan makna antara lagu “Tanha 
dan Ego manusia” pada kalimat. 

“Manusia bukan individu, tapi bagian 
dari alam semesta, Oooo…”  den-
gan kalimat yang diucapkan Gusdur 
“Peran agama sesungguhnya adalah 
membuat orang sadar akan fakta 
bahwa dirinya bagian dari umat ma-
nusia dan alam semesta”. 

Kita tahu Gusdur adalah orang yang 
berpengetahuan, berpendidikan dan 
berwawasan luas, kalimat yang di-
ucapkannya tentu hasil dari proses 
pembelajarannya. Ucapan Gusdur 
diatas dan kalimat pada lagu “Tanha 
dan Ego Manusia” jelas menambah 
wawasan kita bahwa seorang penu-
lis lagu perlu berwawasan luas untuk 
menyampaikan aspirasi melalui un-
taian kata dan nada, serta mampu 
aian kata dan nada, serta mampu-
mengabungkan nilai Dhamma seh-
ingga menghasilkan lagu yang indah.

Andaikan Jan Kusnadi masih hidup 
t e n t u 
a k a n 
bangga 
un ta ian 
lagunya 
didukung 
p e n u h 
o l e h 
Gusdur . 
Demikian pula sebaliknya andaikan 
Gusdus masih hidup tentu senang 
makna ucapannya ada dalam lagu 
yang diciptakan Jan Kusnadi.

Semoga lagu Buddhist yang dicip-
takan 20 tahun lalu, selalu dikenang 
dan dapat dinyanyikan oleh alum-
ni, pengurus dan seluruh anggota 
Dhammasena, dan menjadikan lagu 
abadi dikenang sepanjang masa, tak 
lapuk oleh waktu.
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