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Sahabat Nalanda,
eduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap
memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi
atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sebuah
sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam
persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar
kita. Sikap peduli adalah sikap keterpanggilan untuk membantu
mereka yang lemah, miskin, membantu mengatasi penderitaan,
dan kesulitan yang dihadapi orang lain. Orang-orang peduli
adalah orang-orang yang tidak bisa tinggal diam menyaksikan
penderitaan orang lain.
Pada kesempatan kali ini Tim Redaksi menerbitkan Majalah edisi
April 2020 dengan tema “Kepedulian” yang dimana memberikan
wawasan kembali tentang arti penting dalam peduli.
Semoga majalah edisi April 2020 ini bermanfaat bagi para
pembaca dan terus mendukung pengembangan Dhamma.
Semoga semua makhluk berbahagia.
Mettacittena,
Redaksi

• Redaksi menerima sumbangan naskah, info, dan foto kegiatan
Buddhis dari pembaca melalui email, maupun surat, dengan
syarat disertai foto & data penulis, sumber tulisan yang jelas, dan
tulisan tersebut belum pernah dipublikasikan.
• Naskah terjemahan harus disertai dengan fotokopi naskah asli.
• Redaksi berhak mengedit setiap naskah, tanpa mengubah
materi pokoknya dan tidak selalu mencerminkan pendapat atau
pandangan redaksi.
Sekretariat
: Kampus Nalanda
		 Jl. Pulo Gebang Permai, No. 107, RT 13 RW 04,
Kel.Pulo Gebang Permai, Kec. Cakung,
Jakarta Timur 13950
Telepon
: 0857-1519-6339 / (021) 4805279
Website
: www.nalandafoundation.net
E-mail
: nalanda.foundation1976@gmail.com.
Rekening
: a.n. Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda
		 a.c: 534-5038-091
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Kisah Seekor Burung
Platuk
Sebuah cerita tentang jiwa sosial.

S

ekali peristiwa Sang Bodhisattva
hidup di dunia sebagai seekor
burung pelatuk. Ia bertempat
tinggal di hutan dalam sebuah
pohon dan hidupnya penuh
kebajikan. Yang diutamakan ialah
kebajikan menolong sesama makhluk
hidup. Dan ini bukanlah suatu tujuan
hidup yang ringan, sebab di dalam
menuaikan Dhamma baktinya, ia harus
memberikan pertolongan di mana saja ia
menjumpai seekor binatang yang sedang
dalam kesukaran ataupun sakit, walaupun
ia sendiri hanya seekor burung yang kecil.
Dan seperti kita telah maklum pada cerita
burung puyuh, burung pelatuk inipun
tidak makan cacing atau serangga yang
lain. Baginya adalah suatu larangan besar
untuk menyakiti atau membunuh sesama
makhluk hidup.
Pada suatu hari, ketika sedang terbang
ke sana-kemari, dilihatnya seekor singa
yang tampak seperti sedang menderita
kesakitan yang sangat dan tidak dapat
berbuat suatu apapun untuk meringankan
sakitnya itu. Burung pelatuk itu tidak takut
kepada binatang lain, bahkan terhadap
singa ia pun tidak gentar. Dihampirinya
singa itu dan dengan penuh rasa kasihan
ia bertanya, apa sebabnya singa itu
kesakitan. Mungkin ia dapat memberi
pertolongan kepadanya. Tetapi singa
itu dapat berbicara. Apakah sebabnya?
Ketika makan, sebuah tulang tajam telah
menusuk kerongkongannya dan tidak
dapat dikeluarkan lagi. Bukan alangkepalang sakitnya.
Ini adalah suatu kesempatan baik bagi
burung pelatuk untuk menjalankan
Dharma baktinya. Dan kesempatan
ini tidak disia-siakannya. Disuruhnya
singa itu membuka moncongnya
lebar-lebar, kemudian ia terbang untuk
MAJALAH NALANDA
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mencari sepotong kayu. Bilah itu
diletakkannya di antara gigi atas
dan gigi bawah singa, sehingga
dengan demikian moncongnya
tetap ternganga. Dan dengan
sangat berhati-hati ia masuk ke
dalam moncong singa. Tulang
itu dipatuknya perlahan-lahan
sehingga lama-kelamaan dapat
dikeluarkan dari kerongkongan
singa.
Alangkah senang hati singa itu
karena terlepas dari kesakitan.
Demikian juga burung pelatuk
itu sangat gembira, karena
dapat menolong binatang
lain dari malapetaka. Singa itu
mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada burung
pelatuk. Kemudian mereka
berpisah.
Lama sesudah peristiwa itu,
terjadi peristiwa burung pelatuk
itu sudah beberapa hari tidak
mendapatkan makanan. Karena
ia tidak makan serangga atau
binatang-binatang kecil lainnya,
maka sukarlah baginya untuk
mendapatan makanan.
Dengan sedih dan lesu serta
perut kosong ia terbang tak tentu
arahnya. Ya, apa mau dikata!
Kalau perut kosong, semua usaha
seakan-akan sukar dan berat
dijalankan. Seakan-akan hilang
semangatnya untuk berbuat
sesuatu. Dan ketika sedang
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terbang kian-kemari, tiba-tiba
dilihatnya sang singa yang pernah
ditolongnya ada di bawah. Dan
singa itu sedang makan paha
kijang yang baru saja diterkamnya
dengan lahap.
Burung pelatuk itu
menghampirinya. Pikirnya singa
itu tidak akan lupa kepadanya
dan sebagai balas budi tentu akan
memberi sedikit daging kijang
itu kepadanya. Tetapi apa yang
terjadi? Singa itu terus saja makan,
pura-pura tidak tahu dan tidak
kenal kepada burung pelatuk itu.
Walaupun bukan wataknya untuk
meminta-minta, tetapi karena
tidak kuat lagi menahan lapar,
terpaksa ia berbuat demikian.
Karena rakusnya, singa sedikitpun
tidak ada niat untuk membagi
makanan kepada yang lain, tidak
pula kepada burung pelatuk yang
pernah menolong dia!
Bagi burung kecil itu sedikit
daging sudah cukup menahan
laparnya. Tetapi dengan kasar
singa itu menjawab, bahwa ia
boleh pergi dari tempat itu. Dan
kalau tidak juga hendak pergi,
burung itu akan dimakannya pula.
Semestinya burung pelatuk itu
harus merasa beruntung tidak
dimakan olehnya ketika itu. Sikap
singa yang tidak tahu diri itu
terlalu, bukan?
Bukan main malu burung pelatuk

itu. Bukan karena permintaannya
ditolak, tetapi karena tabiat
singa itu yang kasar dan sama
sekali tidak mempunyai rasa
terima kasih. Maka dengan tidak
mengeluarkan sepatah katapun
ia terbang ke atas. Di langit ia
berjumpa dengan dewa hutan
yang mendengar semua kejadian
yang telah menimpa burung
pelatuk itu. Ia sesalkan burung
itu tidak memberi hukuman
kepada singa yang tidak tahu diri.
Umpamanya saja dengan mencuri
dagingnya atau mencocok
matanya dengan paruhnya.
Tetapi perbuatan demikian
tidak sesuai dengan wataknya.
Dan berkatalah ia kepada
dewa hutan, bahwa dari suatu
kebajikan kepada orang lain,
karena perikemanusiaan atau
rasa kasihan, janganlah diharap
akan mengambil keuntungan
dari perbuatan itu. Kegembiraan
yang dirasakannya karena
dapat menolong sesama hidup
sudah merupakan suatu hadiah.
Perkataan burung pelatuk itu
benar juga, kan? Dewa hutan
memuji burung pelatuk akan
kata-katanya yang berbudi
dan membuat ia menyembah
kepadanya.
Sumber: https://forum.dhammacitta.
org
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Menyikapi Wabah Covid-19
dengan Ajaran Buddha

A

Oleh: Herman Kwok

wal tahun 2020
perhatian warga dunia
mayoritas ditujukan ke
Wuhan, Tiongkok yang
menjadi episentrum
wabah virus Corona. Setiap hari
informasi wabah Corona yang
disebut Covid-19 ini membanjir
dari media utama & media sosial.
Mengikuti kejadian dari Wuhan,
membuat banyak orang bingung
dan waswas, ada juga sebagian
yang cuek atau bersikap biasa
saja. Bahkan sebagian orang
belum terpikir bahwa suatu saat
wabah itu akan tiba di negerinya,
terutama kelompok usia muda.
Hingga bulan Maret 2020, wabah
Covid 19 akhirnya masuk ke
Indonesia. Awalnya publik tidak

terlalu khawatir sampai timbul
korban jiwa yang meninggal
karena Covid-19. Seperti info
resmi dari WHO penularan virus
ini melalui droplet (butiran air liur
dan ingus) sangat cepat dari orang
ke orang. Korban yang positif
dan meninggal bertambah terus
dalam hitungan hari.
Media elektronik, internet, hingga
media sosial, terutama WA begitu
masif menyajikan topik Covid-19,
hampir 24 jam. Secara bertahap
isu Covid-19 ini masuk ke pikiran
dan alam bawah sadar setiap
orang. Ini membuat sebagian
orang mulai panik dan cemas
sehingga sulit berpikir rasional,
stres dan cenderung berpikiran
negatif. Hal ini memengaruhi
MAJALAH NALANDA
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kehidupan pribadi dan keluarga.
Sumber kecemasan itu umumnya
berasal dari rasa takut/parno
tertular wabah dan dampak
ekonomi (PHK, berkurangnya
penghasilan, hutang, dsb).
“Karena kepanikan pula, banyak
orang yang percaya begitu saja
pada setiap informasi yang
diterimanya melalui media sosial
atau WA. Tak sedikit informasi
yang beredar itu sebenarnya
merupakan kabar bohong dan
malah memperbesar kecemasan.
Rasa stres dan cemas berlebihan
akan tertular penyakit sebenarnya
justru bisa menurunkan kekebalan
tubuh. Padahal, untuk mencegah
infeksi virus dibutuhkan daya
tahan tubuh yang baik.”
(sumber: Kompas.com "Rasa Panik
dan Khawatir Bisa Lemahkan
Kekebalan Tubuh")
Dalam waktu singkat, kecemasan
berpengaruh ke napas (lebih
pendek) dan detak jantung (lebih
cepat), pengumpulan aliran darah
ke otak. Jika terlalu intensif, badan
akan terasa tegang. Jika berlanjut
efek berikutnya adalah pusing dan
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mual. Akhirnya kondisi ini bisa
berakibat buruk terhadap mental
dan fisik.
(sumber: National Institute of
Mental Health (NIMH). https://
www.healthline.com/health/
anxiety/effects-on-body#3)
Panik, khawatir atau cemas
berlebihan akan mempengaruhi
kejiwaan, menurunkan daya tahan
tubuh dan memperburuk situasi.
Jadi, bagaimana kita harus
bersikap?
Apa yang bisa dijadikan
pegangan?
Sebagai umat Buddha, selayaknya
kita mencari jawaban dari dalam
ajaran sang Buddha. Sang Buddha
mengajarkan bahwa segala
sesuatu tidaklah kekal. Dalam
ajaran Buddhis "ketidak-kekalan",
"perubahan" disebut sebagai
Anicca, muncul, berlangsung,
lenyap. Kondisi ini sedang
berlangsung, tidak dapat dihindari
tapi semua akan berlalu pada
saatnya. Wabah Covid-19 ini juga
akan lenyap pada saatnya nanti.
Ivan Taniputera Dipl Ing

pernah menulis bahwa agama
Buddha punya peranan besar
dalam bidang psikologi, dalam
bukunya “Sains Modern dan
Buddhisme”, Karaniya, 2003.
Ada hal yang sangat relevan
dalam kondisi sekarang, yaitu
sabda sang Buddha: “Segala
sesuatu diciptakan dari pikiran”,
Avatamsaka Sutra bab 20.
"Pikiran adalah seperti seorang
artis yang melukis seluruh dunia....
Bila seseorang mengetahui cara
kerja pikiran,
Sebagaimana ia secara universal
menciptakan dunia,
Orang ini lalu melihat Buddha
Dan memahami sifat-dasar
Buddha yang sejati dan aktual."
Jika kita berpikir positif maka
itu yang akan terjadi, begitu
juga sebaliknya. Berdasarkan
uraian di atas, dapat diambil
kesimpulan bahwa kita bisa
menguasai keadaan, dimulai
dari mengarahkan pikiran ke hal
yang positif dan produktif, karena
situasi tidak nyaman akibat wabah
ini pasti akan berlalu.
Beberapa kegiatan positif yang

RUBIK
bisa dilakukan sekarang adalah:
1.

Meditasi rutin di jam yang sama.

2.

Hindari membaca atau menonton
berita tentang Covid-19. Cukup
mengetahui tentang cara
mencegahnya saja.

3.

Untuk yang belajar atau bekerja dari
rumah, siapkan jam yang sama setiap
hari.

4.

Kerjakan tugas yang selama ini
tertunda: merapikan rumah, lemari,
buku, arsip dll.

5.

Baca buku, olah raga ringan, belajar
hal baru termasuk menjalankan hobi
seperti membaca, menulis, menyanyi,
memasak, melukis, foto, kerajinan dll.

6.

Bantu orang lain, sumbang pikiran,
tenaga atau dana jika mampu.
Tentunya dengan memperhatikan
prosedur yang aman.

7.

Buat rencana apa yang akan kita
lakukan begitu krisis mereda,
tuliskan.

Meditasi yang dijalankan dengan rutin
dan berkualitas akan menembus pikiran
negatif.
Kemudian dengan mengarahkan pikiran
ke hal-hal positif seperti di atas, maka kita
akan menguasai pikiran sendiri, tidak lagi
dikuasai informasi dari luar.
Buddhisme punya metode praktis
untuk menumbuhkan pemikiran
positif yaitu dengan melaksanakan 4
Brahma Vihara: Metta, Karuna, Mudita
dan Upekkha. Keempat hal ini adalah
sifat dasar Buddhisme. Cinta kasih yang
universal, gembira atas kebahagiaan
orang lain, empati dan mengembangkan
keseimbangan batin. Jika kita konsisten
berpikir dan bertindak atas pemikiran
tersebut, maka tidak ada lagi ruang untuk
pikiran negatif.
Tidak mudah, tapi bisa.
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Belajar Memahami
Makna Peduli Dalam
Arti Yang Sesungguhnya

D

Oleh: Wedyanto Hanggoro
(Seorang praktisi komunikasi dan kecerdasan
emosional)
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alam beberapa bulan
ini, kata PEDULI
menjadi trending
topic karena kondisi
dunia yang seakan
sedang membeku oleh kehadiran
virus pandemic bernama
Corona. Corona menjadi begitu
menakutkan karena selain sistem
penularannya yang masif juga
sistemik, kebetulan belum ada
obat yang disepakati bersama
sebagai penyembuh apalagi
vaksinnya.
Semua bahu membahu bekerja
sama, karena kali ini yang terkena
dampaknya sama rata tanpa

terkecuali, mulai dari seluruh
benua, suku, ras, agama dan juga
status sosial dan ekonomi. Cinta
kasih tanpa batas, yang hadir
bukan hanya dari yang berlimpah,
namun juga yang berasal
dari yang justru seharusnya
mendapatkan bantuan tapi tetap
peduli adalah salah satu berkah
inspirasi yang indah yang hadir
dari badai ini.
Di tengah ragam bentuk
kepedulian, lalu manakah yang
paling mendekati dengan makna
yang sesungguhnya. Mungkin
ilustrasi berikut ini siapa tahu
bisa menjadi refleksi dari makna

peduli.

seperti ini:

Aku Mau Masuk Neraka

“Muridku, di surga sudah jelas
akan ada begitu banyak orang
baik bahkan mungkin jauh lebih
bijaksana daripadaku, sehingga
kehadiranku belum tentu
bermanfaat disana. Namun di
neraka, aku merasa tenaga dan
kehadiranku pasti jauh lebih
bermanfaat dan juga dibutuhkan,
karena itulah alasan kelahiran
mereka disana.

Seorang biarawan senior,
yang selama ini dikenal karena
begitu keras melatih dirinya
namun sekaligus begitu lembut
dan sangat toleran kepada
siapapun, tanpa peduli apapun
kedudukan bahkan agamanya,
suatu waktu ditanya salah satu
siswanya. Apakah ia (berlatih)
begitu keras kepada dirinya
sendiri namun sekaligus di saat
yang sama ia bisa begitu penuh
belas kasih kepada semua
pihak tanpa terkecuali, bahkan
kepada yang merendahkan atau
menyakitinya sekalipun, karena
ia ingin mencapai Nirwana pada
kehidupan saat ini juga.
Sang guru hanya menjawab santai
bahwa ia melakukan itu semua
karena justru ingin masuk neraka.
Muridnya tentu saja langsung
kaget dengan jawaban yang tak
pernah disangkanya dari gurunya
itu. Dengan rasa penasaran,
muridnya kembali bertanya,
mengapa harus berlatih sehebat
itu bila tujuannya hanya masuk
neraka.
Sang guru kemudian menjawab

Muridku, mengapa aku juga harus
berlatih keras, karena supaya aku
juga siap menghadapi kerasnya
kondisi mengajar di sana, agar
jangan sampai alih-alih membantu
para penghuni disana, justru aku
yang malah akhirnya menjadi
bagian dari mereka.”
Penutup
Badai Corona yang menyapu
bersih tanpa batas, tanpa
terkecuali ini, semoga kiranya
dapat menjadi cermin indah
sekaligus inspirasi hebat bahwa
cinta kasih juga seharusnya tanpa
batas juga tanpa terkecuali,
sebagaimana kehadiran
Dharma adalah sebagai saluran
pembebasan untuk kebahagiaan
semua makhluk, dan bukan

milik komunitas jalan (spiritual)
tertentu, apalagi monopoli tradisi
tertentu.
Semoga kondisi bumi yang seakan
sedang membeku sejenak bagai
neraka ini, kiranya dapat menjadi
lahan pembelajaran luar biasa,
sebagaimana sang guru dalam
kisah di atas menganggapnya
sebagai kesempatan hebat
berbagi kasih sayang. Demikian
pula teladan beliau lainnya,
semoga juga menjadi reminder
baik bagi kita semua, bahwa
selain gelas yang kosong takkan
pernah bisa mengisi gelas lainnya,
juga menyalakan banyak cahaya
di rumah (jiwa) orang lain juga
akan berkurang manfaatnya bila
cahaya di rumah sendiri (batin dan
keluarga kita) justru malah padam.
PEDULI itu adalah kita menjaga
diri sendiri sama dengan menjaga
orang lain, sementara menjaga
orang lain, sama dengan menjaga
diri sendiri.
Semoga pandemik ini berlalu
dengan meninggalkan jejak
kebijaksanaan bagi pertumbuhan
jiwa kita, dan semoga semua
selalu berbahagia dalam indahnya
Dharma, semoga demikian
adanya, sadhu...sadhu...sadhu...
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MEREDAKAN STRES DAN KECEMASAN
MELALUI MEDITASI MAINDFULNESS
Tumhehi kiccaṃātappaṃ, akkhātāro tathāgatā,
Patipannā pamokkhanti, jhāyino mārabandhanā
Engkau sendirilah yang harus berusaha, para Tathagata hanya
menunjukkan ‘jalan’. Mereka yang tekun bersemadi dan
memasuki ‘jalan’ ini akan terbebas dari belenggu mara.
(Dhp. Magga Vaga, syair 276)

Oleh:

S

Bhikkhu Dhirasarano

etiap orang pernah mengalami
kecemasan dan rasa cemas timbul
sebagai reaksi yang normal
terhadap gejala stres. Suatu
kondisi yang wajar jika seseorang
merasa cemas ketika dihadapkan oleh
situasi yang tidak menguntungkan,
layaknya seperti mengkhawatirkan
utang yang belum dibayar, menghadapi
wawancara kerja, memikirkan nasib
masa depan, dan lain sebagainya. Tentu,
hal demikian bisa di antisipasi dengan
mengetahui cara-cara tertentu untuk
menghilangkan rasa cemas dan gelisah
yang dialami.
Rasa cemas sendiri akan menjadi tidak
wajar apabila terjadi berlebihan dan
sulit dikendalikan. Intensitas cemas
yang berlebihan dapat menimbulkan
gangguan kecemasan yang berat,
seseorang kerap mengalami kekhawatiran
dan ketakutan yang berlebihan secara
terus menerus. Seiring berjalannya
waktu, gangguan kecemasan ini bisa
bertambah parah dan memberi dampak
buruk terhadap kehidupan seseorang,
seperti terganggunya aktivitas sehari-hari,
menurunnya kinerja atau kemampuan
belajar, bahkan dapat memperburuk
hubungan pribadi seseorang. Sehingga
hal ini tentu memerlukan penangan
yang tepat, supaya seseorang bisa
mengendalikan perasaan cemasnya dan
dapat kembali menjalani kehidupan yang
normal.
Penanganan gangguan kecemasan
berlebihan umumnya dapat dilakukan
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dengan psikoterapi, pemberian
obat, atau dengan gabungan
keduanya. Melalui psikoterapi
seseorang dapat menceritakan
dan membicarakan apa yang
dirasakan, supaya bisa diberikan
saran tentang bagaimana
memahami serta mengatasi
gangguan kecemasan yang
dialami. Selain itu, dengan
mengkonsumsi obat bisa
mengatasi berbagai jenis
gangguan kecemasan, biasanya
dokter akan meresepkan jenis
obat yang diperlukan, dan harus
dikonsumsi sesuai petunjuk
dokter. Namun hal ini tentu
membutuhkan biaya, bagi
seseorang yang mampu tentu
bisa melakukan, lalu bagaimana
dengan seseorang yang tidak
mampu dan tidak memiliki
biaya yang cukup untuk pergi ke
psikoterapi atau pun membayar
obat dirumah sakit, maka ia tidak
akan dapat mengatasi rasa cemas
yang dialami.
Tidak mampu dan tidak memiliki
biaya bukan berarti rasa cemas
tidak dapat diatasi, namun
ada solusi praktis dan tidak
membutuhkan banyak biaya,
tetapi hanya membutuhkan
ketersediaan diri untuk
meluangkan waktu, yakni dengan
melakukan meditasi.
Kecemasan terjadi karena
perasaan terancam dan rasa

ketakutan oleh ketidakpastian
di masa mendatang bahwa
sesuatu yang buruk akan terjadi.
Gangguan itu mempengaruhi
kondisi psikologis yang
membuat seseorang mengalami
ketegangan, kegelisahan, dan
kekhawatiran. Perasaan cemas
yang dialami ini dapat membuat
seseorang tidak memiliki
ketenangan karena kondisi
psikologisnya yang dibebani oleh
masalah tertentu, maka sebagai
salah satu alternatif yang mampu
mengkondisikan pikiran yang
tenang dan mampu menerima
kondisi yang dialami bisa
menerapkan metode meditasi.
Berdasarkan beberapa penelitian
yang dilakukan oleh berbagai
studi, telah menemukan bahwa
dengan metode meditasi mampu
mengurangi stres dan kecemasan
yang dialami seseorang. Mengran
Xu seorang psikolog klinis
berserta rekan kerjanya dalam
jurnalnya Consciousness and
Cognition, melakukan penelitian
terhadap 82 peserta yang
mempunyai kecemasan, mereka
melakukan mindful meditation
untuk meningkatkan fokus,
dengan menerapkan mindfulness
akan mampu membuat seseorang
lebih fokus pada saat ini. Dalam
praktiknya, mereka mempelajari
mengatur pikiran melalui
meditasi selama 10 menit, dan
menunjukkan bahwa mereka yang

memiliki kecemasan berlebihan
melalui penerapan mainfulness
bisa meningkatkan produktivitas,
bahkan keselamatan mereka
Selain itu, para peneliti dari
Universitas Johns Hopkins di
Baltimore, menyaring hampir
19.000 studi meditasi, temuan
mereka, yang diterbitkan
dalam JAMA Internal Medicine,
menunjukkan bahwa meditasi
yang penuh perhatian
(maindfulness) dapat membantu
meringankan tekanan psikologis
seperti kecemasan, depresi, dan
rasa sakit.
Kemudian penelitian dari
Georfetown University Medical
Center, dilakukan dengan
mengamati 89 pasien dengan
kelainan gangguan kecemasan
yang berlebihan, mereka dibagi
menjadi dua kelompok, satu
mengambil kursus meditasi
manajemen stres mindfulness,
sementara kelompok lain
mengambil kursus pengurangan
stres yang berfokus pada tidur
yang baik, kebiasaan makan,
dan tips lainnya. Berdasarkan
penelitiannya, menemukan
bahwa orang-orang yang berlatih
meditasi mindfulness telah secara
tajam mampu mengurangi streshormon dan respon peradangan
pada situasi stres, sementara
mereka yang mengambil kursus
manajemen stres non-meditasi
MAJALAH NALANDA
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memiliki respon yang buruk.
Meditasi bermanfaat untuk semua
orang terutama bagi seseorang
yang memiliki banyak beban
kehidupan, dengan praktik
meditasi dapat menambah
daya konsentrasi pikiran mereka
dalam menghadapi permasalah
hidup. Meditasi yang dilakukan
dengan cara yang benar akan
menghasilkan kemajuan spiritual
yang membuat hidup menjadi
lebih baik, mengendalikan
konsentrasi, dapat melenyapkan
ketegangan, dan mampu
mengendalikan emosi. Pada
dasarnya dengan meditasi akan
menimbulkan sifat yang sabar,
tenang dan damai pada seseorang
yang melakukan meditasi.
Hal tersebut juga berdampak
pada keseimbangan batin,
keharmonisan pada fisik, mental
dan spiritual, sehingga mampu
untuk berpikir jernih.
Penerapan meditasi maindfulness
banyak dilakukan oleh dunia
barat yang berkembang dalam
ranah psikologi pada masa
modern ini, mengambil istilah
sati sebagai acuan konsep
penerapan maindfulness. Istilah
sati dalam Buddhis merupakan
salah satu ajaran penting dalam
pengembangan batin, khususnya
dalam menyelami empat
kebenaran mulia. Oleh karena,
Empat kebenaran mulia sebagai
pilar ajaran Buddha yang terdiri
dari adanya dukkha, adanya sebab
dari dukkha, bahwa dukkha dapat
diakhiri, dan adanya cara untuk
mengakhiri dukkha, terdapat sati
yang termasuk bagian dalam
kebenaran ke-empat dalam
mengakhiri dukkha.
Sang Buddha juga mengajarkan
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satu sutta khusus yang membahas
tentang maindfulness, disebut
Satipatthana Sutta. Sutta ini
mengajarkan empat pondasi
dasar berupa tahap perenungan
yang harus dilakukan dalam
meditasi maindfulness Buddhisme,
yaitu perenungan terhadap
badan (kayanupassana),
perenungan perasaan
(vedananupassana), perenungan
pikiran (cittanupassana), dan
perenungan akan dhamma
(dhammanupassana).
Mengembangkan sati untuk
merenungkan 4 landasan
perhatian merupakan hal pokok
yang harus dilakukan dan
harus dipahami sebagaimana
pengertiannya berdasarkan
Satipatthana Sutta. Walaupun
sati terkadang dipahami sebagai
mengigat kembali hal yang telah
dikatakan atau dilakukan jauh
sebelumnya sehingga diartikan
sebagai memori dalam definisi
formal. Namun berdasarkan
kajian yang lebih seksama sati
tidak berarti memori, melainkan
sati memfasilitasi memori
dan memungkinkan memori
berfungsi dengan baik dalam
artian ia senantiasa sadar. Jika sati
dipahami dengan cara demikian,
dalam konteks satipatthana, sati
bukanlah mengigat kejadiankejadian yang lampau, namun sati
adalah sepenuhnya sadar akan
saat ini. Sehingga dalam konteks
meditasi satipatthana, dengan
adanya sati maka seseorang akan
dapat mengigat kondisi saat ini
yang biasanya mudah dilupakan.
Aspek penting sati dalam
ajaran para cendikiawan dan
guru meditasi masa kini adalah
karakteristik sati yang bersifat
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Berdasarkan beberapa penelitian yang
dilakukan oleh berbagai studi, telah
menemukan bahwa dengan metode
meditasi mampu mengurangi stres dan
kecemasan yang dialami seseorang.
terbuka ‘tak terlibat dan tak
terikat’. Dalam hal ini, ketika
seseorang menerapkan sati dalam
pengamatan meditasi mainfulness,
mampu untuk menerima dan
menyadari segala sesuatu tanpa
menghilangkan kondisi yang
dialami berupa kecemasan
ataupun hal lainnya, layaknya
seperti seseorang dengan
hening menonton permainan,
tanpa ikut campur dengan cara
apa pun. Sati mampu membuat
seseorang memiliki kesadaran
tanpa memilih, dalam arti bahwa
kita tetap sadar tanpa memihak,
tanpa bereaksi suka atau tidak
suka. Sehingga praktik sati dalam
pengamatan heningnya dapat
memberikan pengaruh secara aktif
untuk meredam ketidakbajikan
baik berupa stres dan kecemasan.
Disitulah sati mampu untuk
menghubungkan seseorang
dengan kedamaian dan jauh dari
perasaan tidak menyenangkan
karena bisa memahami dan
menerima segala kondisi yang
dialami.
Dengan demikian, melalui praktik
meditasi banyak manfaat yang
dapat diperoleh salah satunya
adalah meredakan stres dan rasa
cemas. Mainfulness termasuk
bagian dalam meditasi vipassana
yang berlandaskan pada sati,
seseorang yang berpraktik

dituntun untuk berperhatian
dalam segala kondisi dan lebih
hidup pada masa kekikinian,
melihat dengan sebagaimana
adanya tanpa menggengam atau
pun melekati kondisi yang baik
atau pun yang buruk. Melalui
cara tersebut, seseorang dapat
menumbuhkan kebijaksanaan
dalam dirinya untuk melihat
segala kondisi dengan pikiran
yang positif, tidak mudah di
pengaruhi oleh kondisi negatif
yang memungkinkan seseorang
megalami stres dan kecemasan.
Walaupun telah mengalami
tetapi setelah memperoleh
manfaat dari praktik meditasi,
seseorang tentu akan cepat
menerima kecemasannya dan
tidak lagi dibebani oleh stres dan
kecemasannya.
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OPINI

B

eberapa saat yang lalu,
saat sedang mengantri
membeli logistik
makanan dan minuman
di gerai Indomaret,
layar televisi di atas kasir tampak
menampilkan video klip Michael
Jackson yang bernyanyi lagu yang
terkenal pada era 1990an – “Heal
the World”.
“There's a place in your heart, and I
know that it is love
And this place could be much,
brighter than tomorrow

And if you really try, you'll find
there's no need to cry
In this place you'll feel, there's no
hurt or sorrow”

kini saya mengepalai sebuah SMA
di Graha Raya Bintaro, Tangerang
Selatan. Sudah 29 tahun lamanya
lagu ini eksis di jagat hiburan.

Lirik yang menyentuh ditambah
melodi yang indah itulah
yang senantiasa membuat
mata saya berkaca-kaca saat
mendengarkannya. Video
klip tersebut mengingatkan
saya bahwa lagu ini sudah
populer sejak zaman saya masih
bersekolah di SD pada umur 8
tahun, dan masih diputar hingga

Apa yang menyebabkan lagu ini
bertahan hingga bergenerasi?

Meringankan
Penderitaan,
Menyelamatkan
Nyawa

Oleh: Ananta Kandaka
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Berbeda dari lagu-lagu bertema
cinta atau sahabat yang hanya
trending beberapa saat, lagu yang
berisi pesan-pesan kemanusiaan
lebih tak lekang oleh waktu.
Kondisi umat manusia yang
penuh dukkha ini selalu berada
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dalam delapan kenyataan dunia:
untung, rugi, dipuji, dicela,
terkenal, diserang, bahagia,
dan menderita. Saat manusia
mengalami keterpurukan, mereka
membutuhkan semangat untuk
bangkit dari keterpurukan.
“Heal the world.
Make it a better place, for you and
for me, and the entire human race.
There are people dying.
If we care enough for their living,
make a better place, for you and for
me”
Oleh karena itu, lagu-lagu
bertema kemanusiaan mampu
menyemangati umat manusia
dalam berjuang menghadapi
kenyataan hidup yang tidak selalu
berada di atas, apalagi dalam
kondisi masyarakat dunia yang
sedang menderita karena virus
Corona.
Seperti yang kita tahu, sejak
bulan Desember 2019, dunia
dikejutkan dengan pandemi yang
diakibatkan oleh makhluk kecil
yang tidak mampu terlihat oleh

mata telanjang tanpa mikroskop
ini. Makhluk ini bergerak ke
sana ke mari, melompat dari
satu tubuh ke tubuh lainnya,
dan tiba-tiba entah bagaimana
bisa sampai menginfeksi orangorang yang berada di tengah
samudera, ketinggian gunung,
dan kedalaman hutan sekalipun.
Tatanan ekonomi dan sosial dunia
luluh lantak karena makhluk
yang tak jelas asal-usulnya ini.
Memang banyak teori yang
menyatakan asal-usul virus ini: ada
yang menyatakan bahwa virus
ini muncul gara-gara memakan
hewan-hewan eksotis, kebocoran
laboratorium militer, atau sederet
teori lainnya yang hingga kini
belum terbukti kebenarannya atau
cenderung menyesatkan. Apapun
itu, umat manusia tetap harus
melalui segalanya yang terjadi.

Mereka menang, bukan hanya
karena kemajuan teknologi dan
ekonomi negaranya yang tidak
diragukan lagi, melainkan yang
terutama adalah SEMANGAT
KEPEDULIAN masyarakatnya
untuk saling menjaga, saling
menyemangati, dan saling
berbagi. Mereka bahkan
memandang aksi #stayathome
dan #workfromhome sebagai
aksi heroik dan nasionalis yang
mampu menyelamatkan sesama.
Belum tentu ada bangsa lain
yang bisa membangun rumah
sakit dalam waktu 10 hari, rela dilockdown selama 76 hari non-stop,
menggratiskan masker wajah,
dan rela langsung bekerja untuk
memproduksi dan memberikan
bantuan medis ke 82 negara,
setelah wabah itu mulai berkurang
di negaranya.

Ketika virus ini mewabah di
kota Wuhan, China selama
bulan Desember, Januari, dan
Februari, kita melihat bagaimana
kekuatan sebuah bangsa mampu
menaklukkan segala tantangan.

Upaya tidak pernah mengkhianati
hasil. Apa yang ditanam, itu pula
yang dituai. Dan kini, kota Wuhan
sudah terbebas sepenuhnya
dari virus, di mana masyarakat
sudah kembali beraktivitas
MAJALAH NALANDA
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"Dengan melindungi diri
sendiri, berarti kita melindungi
orang lain, dan dengan
melindungi orang lain, berarti
kita melindungi diri sendiri".
normal seperti biasanya, berkat
kekompakan, solidaritas,
nasionalisme, dan SEMANGAT
KEPEDULIAN yang ditunjukkan
oleh setiap anggota masyarakat,
baik dokter, perawat, polisi,
tentara, pengusaha, pemerintah,
hingga warganya.
Saat virus itu mulai mewabah
di Indonesia sejak bulan Maret,
sebagai bangsa yang dikenal
beragama, tenggang rasa, dan
ramah tamah, seharusnya kita bisa
belajar dari contoh yang sudah
ditunjukkan teman-teman kita di
kota Wuhan untuk bisa mencegah,
mengurangi, dan melenyapkan
wabah ini. Dalam hal ini, kita
bisa mencontoh SEMANGAT
KEPEDULIAN yang telah mereka
tunjukkan kepada sesama. Dalam
keadaan seperti sekarang ini,
setiap orang membutuhkan
harapan akan masa depan,
motivasi untuk tetap berjuang,
inspirasi untuk melakukan dan
terbaik , dan segala dukungan,
baik secara spiritual, moral, dan
material. Semangat itu bisa
kita lakukan dengan konsisten
melakukan #stayathome,
#workfromhome, social distancing,
konsisten menjaga kesehatan
tubuh, membuat karya tulis
positif, berbagi informasi yang
bermanfaat, dan berbagi materi
apabila kita mampu.
Pemerintah memang
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bertanggung jawab untuk
menjaga rakyatnya, sedangkan
para dokter dan perawat juga
bertanggung jawab untuk
menyembuhkan masyarakat. Akan
tetapi, mereka bukan benteng
utama keselamatan bangsa,
melainkan diri kita sendiri yang
menjadi benteng utamanya. Mau
sekuat apapun pemerintahnya,
mau sehebat apapun dokter dan
perawatnya, namun apabila kita
sendiri tidak membantu mereka
dengan menjaga diri kita dan
masyarakat, maka segala upaya
mereka akan sia-sia belaka.
Apabila karena ketidakpedulian
kita, kemudian kita berpergian
sembarangan, tidak menjaga
jarak dengan orang lain, dan
tidak menjaga kesehatan tubuh,
maka ada kemungkinan kita bisa
terpapar virus secara tidak sadar
dan mulai menulari orang-orang
lain di sekitar kita yang mungkin
menjadi tulang punggung
keluarganya atau anggota
keluarganya yang tercinta.
Secara tidak langsung kita
bertanggung jawab terhadap
keselamatan setiap orang.
Sebagai seorang umat Buddha,
apa yang bisa kita lakukan?
PERTAMA, dalam Samyutta
Nikaya, disebutkan bahwa
dengan melindungi diri sendiri,
berarti kita melindungi orang lain,
dan dengan melindungi orang

lain, berarti kita melindungi diri
sendiri. Saat ini, dengan tidak
berpergian sembarangan,
menjaga jarak dengan orang
lain, dan menjaga kesehatan
tubuh (memakai masker,
mencuci tubuh, membersihkan
rumah) merupakan upaya untuk
melindungi diri sendiri, sehingga
kita melindungi ayah, ibu, saudara,
sahabat, teman, dan para anggota
Sangha dari potensi penyakit.
Keselamatan mereka pada
akhirnya menjaga kita juga, sesuai
dengan hukum karma – seperti
itulah yang ditabur, seperti itu
jugalah yang dituai.
KEDUA, kita mengenal
Brahmavihara, atau empat sifat
mulia, yaitu:
1.
2.
3.
4.

metta (cinta kasih universal),
karuna (simpati terhadap
yang kurang beruntung),
mudita (berbahagia atas
keberhasilan orang lain)
upekha (keseimbangan batin)

Selain virus yang mampu
membuat wabah penyakit,
dampak yang ditimbulkannya
juga patut menjadi perhatian
bersama. Banyak orang yang
kehidupannya menjadi kurang
beruntung - kehilangan pekerjaan
dan berkurang penghasilannya,
sementara mereka memiliki
keluarga yang harus dihidupi.
Maka itu, momen ini bisa
menjadi peluang bagi kita untuk
meringankan penderitaan
yang mereka alami, misalnya
dengan berbagi sembako,
makanan, minuman, atau
menyumbang sejumlah dana
untuk menyambung kebutuhan
hidup mereka dan keluarga
mereka. Pada situasi seperti ini,
ada baiknya kita berhenti sejenak
mengejar target-target duniawi
kita yang juga tidak akan pernah
berakhir. Sebaliknya, lihatlah
ke bawah, sadarilah betapa

beruntungnya kita yang masih
bisa bernafas, makan, minum,
dan tidur nyenyak, serta bantulah
mereka seperti halnya kita berada
di posisi mereka.
Ubah persepsi dari “berbuat
baik untuk mendapatkan buah
karma baik bagi diri kita sendiri”,
menjadi “berbuat baik karena
bersyukur atas apa yang kita miliki
dan ingin berbagi kebahagiaan
kepada orang lain yang kurang
beruntung”.
Kalau tidak bisa berdana uang,
bisa kok berdana dengan cara
lain yang bisa membuat mereka
merasa tenang, aman, nyaman,
dan bahagia, misalnya dengan
bergerak menggalang dana
dari masyarakat yang akan
disalurkan kepada mereka yang
kurang beruntung, atau juga bisa
mengikuti program baksos yang
telah diorganisir oleh berbagai
badan kemanusiaan, atau juga
bisa berbagi berita-berita positif di
internet yang memotivasi barang
orang untuk berbuat baik.
KETIGA, Sigalovada Sutta tetap
bisa menjadi rujukan atau
pedoman dalam kehidupan

bermasyarakat, yang menjelaskan
hak dan kewajiban antar anggota
masyarakat.
Bagi kita yang memiliki banyak
waktu di rumah, menggunakan
momen ini sebaik-baiknya
bersama orang tua, merawat
kesehatan mereka, meringankan
pekerjaan mereka, dan tidak
bertindak nakal di rumah, itu
adalah kepedulian terhadap orang
tua.
Bagi kita yang masih sekolah atau
kuliah, memanfaatkan momen
ini dengan memperhatikan
penjelasan mereka saat
melaksanakan Zoom Classroom
serta mengerjakan tugas-tugas
online dari sekolah sebaik-baiknya,
itu juga berarti peduli terhadap
para guru .
Bagi kita yang sudah berkeluarga,
gunakanlah momen ini
dengan semakin memperkuat
keharmonisan dalam keluarga,
antara suami, istri, anak, dan
pelayan rumah, yang mungkin
selama ini terbengkalai karena
kesibukan masing-masing di luar.
Saat ini, kita mungkin juga
memiliki lebih banyak kesempatan
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untuk menyokong kehidupan para
anggota Sangha dengan tetap
berdana makanan, minuman, dan
keperluan hidup, tentunya dengan
memperhatikan kebersihan tubuh
dan social distancing.
Selain itu, kita bisa menjadi
kalyanamitta bagi teman-teman
kita, misalnya membantu
teman-teman kita yang sedang
kesulitan keuangan, menemani
mereka yang merasa kesepian
akibat #stayathome, menasehati
mereka yang masih ngeyel
melawan aturan pemerintah,
atau menenangkan mereka yang
merasa stress ketakutan terkena
CoViD-19.
Dengan mewujudkan kepedulian
kita dalam masa-masa seperti ini,
maka kita sudah meringankan
penderitaan orang lain dan
berkontribusi menyelamatkan
nyawa orang lain, selainnya
mengkondisikan kita berpikir
positif, sesuai Tiga Inti Ajaran Para
Buddha,
1. Kurangi Keburukan
2. Tambahkan Kebajikan
3. Sucikan Hati dan Pikiran
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SOSOK ALUMNI

Puji Kiswati, S.Ag.
BIODATA

Nama 		
: Puji Kiswati
TTL		
: Pati, 12 Agustus 1978
Status 		
: Menikah
Agama
: Buddha
Alamat
: Poris Paradise Eksklusif
		
Blok C14 No. 6 Tangerang
Pendidikan : S1
Pengalaman kerja
:
1. PT. Esparindo Daya Megah (Marketing
Manager) Tahun 1996 s.d 2008
2. Ditjen Bimas Buddha Kemenag RI (JFU) Tahun
2011 s.d. sekarang

S

atu lagi sosok alumni Nalanda yang
bertekad untuk mendedikasikan ilmu dan
pengalamnnya untuk pengembangan
Buddha Dhamma di Indonesia. Beliau saat ini
diberi amanah sebagai orang yang mengatur
bagian keuangan dan Umum di Kemenag Pusat. Pada
edisi April 2020 tim Majalah Nalanda berkesempatan
untuk mewawancarai beliau tetang pengalaman
ibu Puji Kiswati selama berkuliah di Nalanda, dan
pengalaman beliau hingga seperti saat ini. Berikut
paparanya:
Ceritakan secara singkat perjalanan karir ibu ?
Pertama kali saya bekerja saat masih kuliah semester
tiga, berkah kamma baik saat liburan kuliah saya
mendapat info dari kakak tingkat ada perusahaan
milik orang Buddhis yang membutuhkan penambahan
karyawan, saat itu saya mencoba ikut melamar kerja
dan diterima dengan modal ijazah SMA jurusan A1
(sesuai kriteria perusahaan) yang bergerak di bidang
Importir Produk yang berhubungan dengan rumus
dan bahan kimia. Saya bekerja selama 12 tahun di
perusahaan tersebut dengan tugas pertama sebagai
Operator Telepon, marketing, sampai menjadi
Marketing Manager. Tahun 2008 saya mengajukan
resign karena mengandung anak ke-2 dengan
kondisi kandungan lemah dan harus banyak istirahat.
Setelah resign saya lebih banyak mengisi waktu
membantu pekerjaan suami berdagang sambil
menunggu persalinan. Selama melaksanakan
tugas sebagai Ibu rumah tangga, timbul rasa rindu
untuk kembali bekerja…tetapi saya tetap berusaha
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mengikuti pendapat suami
untuk fokus mengasuh anak di
rumah… rasa jenuh semakin
terasa… akhirnya Suami saya
memberikan kesempatan untuk
bekerja kembali dengan catatan
yang berhubungan dengan
pengabdian kepada Agama
Buddha. Keputusan suami bukan
tanpa alasan akan tetapi karena
kami (saya dan suami) bisa
kuliah di Jakarta berkat restu
dan bantuan dari Mendiang Y.M.
Bhante Suddhammo Mahathera
serta para donator/ orang tua asuh
Vihara Ratanavana Arama Lasem.
Sebagai ungkapan rasa terima
kasih kami kepada Beliau (pada
Donatur) suami sepakat saya
boleh mencari pekerjaan/menjadi
relawan yang berhubungan
dengan Agama dan Umat Buddha.
Beberapa kali saya mengikuti ujian
CPNS namun gagal. Tak putus asa

pada tahun 2010 saya mengikuti
tes CPNS di Ditjen Bimas Buddha
dan bersyukur, saya lulus ujian
dan diterima masuk sebagai CPNS
pada Tahun 2011 dengan tugas
di Bagian Kepegawaian, sampai
saat ini saya masih bertugas
di Kemenag JFU pada Bagian
Keuangan dan Umum.
Bagimana Awal mula ibu kenal
Nalanda, dan bisakah ceritakan
pengalaman ibu saat menjadi
mahasiswa di Nalanda?
Seperti yang telah saya sampaikan
di atas, saya kuliah di Nalanda
karena mendapat informasi dan
dukungan dari Mendiang Y.M.
Bhante Suddhammo Mahathera
serta para donatur Program Orang
Tua Asuh Vihara Ratanavana
Arama Lasem. Saya masuk kuliah
di Nalanda tahun 1995, Selama
menjadi Mahasiswa Nalanda,

banyak kenangan dan manfaat
yang saya rasakan sampai saat
ini, antara lain pengalaman
hidup di asrama (di Asrama putri
Bungur dan pindah ke asrama
putri Kramat Raya), pengalaman
nilai IPK turun diawal mulai
bekerja sehingga ditegur oleh
Mendiang Bapak Pandhit. Waktu
itu ada peraturan mahasiswa
yang mendapat beasiswa
dilarang “nyambi kerja”. Saat
mendapat berkah diterima kerja
yang terpikir saat itu hanya rasa
bahagia dan bangga nanti saya
bisa punya penghasilan sendiri
dan tidak perlu membebani
orang tua untuk bekal seharihari di Jakarta, tak terpikir rasa
lelah dan bagaimana saya harus
berusaha membagi waktu untuk
mempertahankan nilai kuliah.
Berkat ditegur Mendiang Bapak
Pandhit, saya merasa diingatkan
untuk lebih disiplin diri dalam
mengatur waktu antara kuliah,
belajar, dan bekerja. Dan lambat
laun nilaipun kembali stabil, kuliah
sambil bekerja berhasil terlewati
dengan baik. Namun di akhir
masa kuliah muncul lagi kendala.
Kala itu “Masa Penyusunan
Skripsi” menjadi momok bagi
mahasiswa termasuknya saya…
sampai ada anggapan untuk lulus
susaaaaahhhh pake bangettt…
(Padahal sebenarnya kalau kita
mengikuti semua prosedur juga
akan LULUS dengan baik). Saya
sempat enggan melanjutkan
penulisan skripsi karena harus
bolak balik ganti judul, revisi
ini dan itu saat baru pengajuan
proposal. Muncul rasa malas
dan ego saya menganggap
sudah cukup punya penghasilan
sebagai pekerja swasta, tak perlu
bersusah susah lagi susun skripsi,
yang penting sudah dapat ilmu
kuliah. Berkat buah Kamma baik
saya diingatkan oleh Pemilik
Perusahaan tempat saya bekerja,
Beliau sampaikan bahwa saya
harus menyelesaikan kuliah,
saya harus punya Ijazah, sejak
saat itu perusahaan memberikan
dispensasi waktu untuk saya lebih
fokus menyusun skripsi yang
MAJALAH NALANDA
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waktu itu harus wara-wiri JakartaBogor untuk konsultasi dengan
Dosen Pembimbing (Mendiang
Bapak Dody Herwidanto).
Dan Berkat bimbingan Beliau
pulalah nilai Skripsi saya sangat
memuaskan, hingga akhirnya saya
lulus dan ikut wisuda tahun 2004
di Gedung Nalanda yang baru
dibangun kala itu.
Pengalaman lain yang masih
sangat bermanfaat sampai saat ini
adalah pengalaman karena pernah
mewakili Nalanda mengikuti
Lomba Seni Baca Dhammapada,
yang kala itu menang juara satu
tingkat DKI dan maju ke tingkat
Nasional. Walaupun mendapat
peringkat ke-2 namun ilmu
membaca Dhammapada yang
saya pelajari di Nalanda masih
sering saya pakai sampai saat
ini, baik saat bertugas sebagai
pegawai Kemenag maupun saat
dipercaya sebagai juri lomba.
Kesan yang paling di ingat
selama menjadi mahasiswa
STAB Nalanda?
•
•

•
•

Kesan suka duka tinggal di
asrama
Kesan saat menyusun skripsi
wara-wiri Jakarta-Bogor
musim hujan tidak pakai
payung basah kuyup semua
berkas
Kesan saat ikut lomba
Dhammapada
Kesan akhirnya bisa Wisuda
(walau waktu lama), Legaaa…

Bagimana pandangan ibu
tentang Nalanda saat ini?
Saat ini Nalanda sudah baik,
banyak progam kegiatan
menarik, akan tetapi perlu
menambah “Greget” baik program
maupun terobosan baru lain
yang mempunyai nIlai tambah
(yang berbeda dari Sekolah
Tinggi Agama Buddha lainnya)
sehingga kwalitas dan kwantitas
lulusan Nalanda masih dapat
dipertahankan dan semakin
meningkat lagi. Selain itu lulusan
Nalanda benar-benar siap dan
layak mengabdi dan menerapkan
ilmunya saat harus kembali
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berkarya di masyarakat luas.
Saya bangga menjadi salah satu
alumni Nalanda, karena banyak
lulusan Nalanda yang saat ini telah
berhasil/ sukses, berkompeten,
dalam menerapkan ilmu yang
didapat selama kuliah baik yang
bertugas sebagai Guru, Dosen,
Dhamma Duta, Pegawai Swasta,
Pegawai Negeri Sipil, Wirausaha
dan lainnya.
Pesan untuk para civitas
Nalanda dan mahasiswa
Nalanda?
Tetap jalin komunikasi, silaturahmi
dan selalu semangat untuk
mengabdikan diri dan berbagi
pengetahuan yang telah dimiliki
untuk Umat Buddha, bangsa dan
negara, serta terus semangat
untuk menjaga tetap lestarinya
Buddha Dhamma.
Harapan terbesar apa yang ibu
ingin wujudkan untuk kemajuan
umat Buddha di Indonesia?
Harapan saya Umat Buddha di
seluruh Indonesia bersatu, walau
berbeda mazhab, berbeda majelis,
berbeda tata cara melaksanakan
puja dan bahasa doa yang

digunakan. Sehingga Buddha
Dhamma terus lestari.
Sesuai pengalaman saya selama
melaksanakan tugas di Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha, sebagai pelayan seluruh
Umat Buddha di Indonesia
sebaiknya mengetahui paling
tidak tata cara melaksanakan puja
dan bahasa doa yang digunakan
semua mashab. Nah.. hal ini yang
dahulu waktu kuliah di Nalanda
belum saya dapatkan, menurut
saya sebaiknya ada program untuk
mempelajari dan mempraktikkan
ritual puja semua mazhab sebagai
bekal untuk pelayanan, karena
yang kita layani bukan hanya satu
atau dua mashab saja, akan tetapi
SEMUA UMAT BUDDHA di Bumi
Pertiwi.
Semoga Bermanfaat
Semoga Semua Makhluk
Berbahagia
Sadhu Sadhu Sadhu

RUBIK

DONATUR BEASISWA
YAYASAN DANA PENDIDIKAN BUDDHIS NALANDA
BULAN MARET 2020
No

Nama Donatur

No

Nama Donatur

No

Nama Donatur

1
2
3
4
5
6

Susyanto
Eka Setya Ningsih
Wan Mei & Tung Sen
Bapak Lo Willy Prang
Yunita
Valencia Suryaatmaja

34
35
36
37
38
39

Frans & Family
Cindy Lestari
Ibu Peitryn
NN
Andi
Melianti

67
68
69
70
71
72

7

Gou Go Siang

40

Suyati Tandana

73

8
9
10

Mimi Lam
Sakya Putra
Surtini

41
42
43

I Gede Putra Gunawan
Bapak Sudiyanto
Suwani

74
75
76

11

Jusmerry Chandra

44

Andi

77

12
13
14

Anthony Wibisono
Ibu Susanty
Mahayani

45
46
47

78
79
80

15

Ayling

48

81

Liu Lie Sie

16
17
18
19

49
50
51
52

82
83
84
85

Surtini
Erlina
Edrick G. Tioris
Edbert F. Tioris

53

Hartono Sanjaya

86

Budhi Pranoto

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Hendra Lim
Wilium Intan
Rochana Rochiman
Sherly
Almarhum Subianto &
Almarhumah Amung
Justine
Ang Tjhie Phing
Verky Lietua
Yulyani Arifin
Bapak Jasmin
Bapak Erron
Rita
Phua Hong
Alm. Ichwan Rusli

Liauw Djai Yen
Liana
Hastarita Lawrenti
Alm. Liu Tjhin Yin Tjong
Nyoek Fa Chu Yun
Anisa
Lany
Helen Cynthia
Hermina

Tan Elyan
Yanto
Rachmawati Arief
Elias Delano dan keluarga
Alm. Keluarga Lie
Ibu Nani
Bapak Eddy Pranata dan
keluarga
Ibu Betty Gunawan
Huang Xian Hua
Gerry Tjong dan keluarga
Alm Liu Tjin Yin, Tjong
Nyoek Fa, Chu Yun
Subur Hardjono
Tjoeng Hing Chi
Lukman

54
55
56
57
58
59
60
61
62

Ruslim Lie
Zeni Citra
Sherlyn Wilie
Mona
Sakya Putra
Mr. Qin Kay
Jhonson dan keluarga
Kim Fa
Heryanto

87
88
89
90
91
92
93
94
95

30

Ibu Susy Youlia

63

Vincenzio Octavo Tanafa

96

31
32
33

Ibu Christin
Asien
Yu Sui Chin

64
65
66

Kartini Tanudjaja
Gou Go Siang
Lili Sutanti

97

NN
Semua Makhluk
Kosuman
Tan Sin Lan
Johan Kusuma Chandra
Frans Sanjaya
NN
Arif
Suyadi
Alm. Sim Tek Koen dan Alm.
Tan Lim Moy
Iwan Kurniawan
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Terima kasih dan Anumodana, telah berpartisipasi menjadi donatur Yayasan
Dana Pendidikan Buddhis Nalanda. Semoga Kebajikan yang dilakukan
membuahkan kebahagiaan dan dapat merealisasikan cita-cita luhur, hingga
tercapainya Nibbana.
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LAPORAN DONATUR
DONATUR RENOVASI GEDUNG NALANDA
BULAN MARET 2020
NO

NAMA

NO

NAMA

NO

NAMA

1

No Name Binjai

36 Ibu Teresa

71 Ibu Jenny

2

Randi Ricky

37 Ibu Derbyanti

72 Bapak Soemanto

3

Ibu Linda

38 Para Leluhur Inge

73 Best Friends

4

Ibu Nani

39 Hendy Susanto Ham & Family

5

Bapak Danar

40 Huang Xian Hua & keluarga

6

Bapak Wawan

7

Marie

8

Cing-Cing, Ling-Ling, Asian ,
Hauw-Hauw, Gian & Delvyn

9

Bapak Eriel Kantaviro

NO

NAMA

NO

NAMA

106 Lie Ching
Ronny Ruslim, Wiwik Phoary,
107 Livia Utami Ruslim, Felicia
Ruslim & Lavinia Ruslim
Bapak Gan Yen Long &
108
Keluarga

141 Bapak Tono

74 Joseph

109 Bapak Sebastian Utama

144 Bapak Erron

75 Jennie

110 Bapak Muliawan T

145 Ibu Lenny

41 Andrew

76 Bapak Eddy

111 Ibu Tan Ing Tjauw

146 Ibu Lai Soh Hun

Ibu Chris Evert Lowrens dan
42
keluarga

77 Dana Kalyanamita

112 Welly Sebudi

147 Susanty Eddy Celia

43 Eva Marini

78 Alm. Liu Jiw Moi

113 Ibu Rosita

148 Bapak Edrick Giovanni Tioris

79 Bapak Santoso

114 Ibu Jenny Kamal

149 Bapak Edbert Frederic Tioris

80 keluarga Budi Lanata

115 Bapak Hoey Beng

150 Kartini Tanudjaja

142 Bapak Leo
143 Ibu Mientorowati

10 Ibu Desy

Widiyanti Atmadja dan
Keluarga
45 Bapak Andrew Hidayat

11 Bapak Johan

46 Aguan

81 Tan Tjiong Kiem dan Dien In

116 Ibu Rina

151 Bapak Leonard

12 Lianti Group

47 Bapak Verky

82 Bapak Johan dan Ibu Cili

117 Ibu Lina Wijaya

152 Bapak Djufredy

13 Heriho

48

83 Bapak Lip Fu Subroto

118 Bapak Frengky

153 Alm.TAN AHI(陳亞喜)

84 Ibu Yuna
Bapak Suhendra Widjaja dan
85
Ibu Furniawati Lauw

119 Bapak Lim Wie Hui

154 Budiono dan Keluarga

120 Ibu Lennywati Tjandrahusin

155 Bapak Mahavira Vincent

44

14 Jusmerry Cahndra

Pelimpahan Jasa Untuk Semua
Leluhur Johan Panorama
49 Ibu Megah

15 江美蓮/Kang Bie Lian

50 Gtn

KLINIK & APOTEK
16
DHARMA
17 Almh. Kheng Bing Lie

51 Ibu Shierly Thio

86 ARDVRO

121 Bapak Bahasudin

156 Ibu Puspita Candra

52 Bapak Ai Landra

87 Ricky.F. (Oca-osaka Jepang)

122 Bapak Wiro

157 Alm. Tjong Men Tiong

18 Bapak Kuat
19 Ibu Hng Merry

53 Group Parami
54 Keluarga Tan

88 Ibu Vanesa Fernandez (Dhs)
89 David Rio ferdinand (Dhs)

123 Ibu Helen
124 No Name

20 Anthony Wibisono

55 Keluarga Tan

90 Bapak Lim

125 Ibu Emilia Sandora

21 Christin
22 Bapak Selamet
23 Alm. Hong Kauw Tjien

56 Bapak Ferdi
57 Bapak Tjhin Jufendra
58 Tm

91 Ibu Yanni
92 Ibu Lie Fen
93 Bapak Agus

126 Bapak Richard
127 Ibu Stephanie Tjendra
128 Keluarga Gita Sari

24 Anonim

59 Bapak Jemmy

94 Ibu Rusli Jayaatmaja

129 Richie Ang Cun Cie

25 Ibu Sulyna

60 Ibu Sudiana

95 Ibu Inggrid

130

26 Ibu Sien

61 Ibu Lily Sumarli

96 Alm. Cung Hap Kian

Supardi Ang (Hong Caifu) &
Keluarga
131 Ibu Nelly dan Bapak Johan

158 Ibu Fariahty
159 Bapak Andy
Bapak janto dan keluarga, Alm.
160
Kho Lee Khuan
161 Ibu Novi
162 Jenet & Audrey
163 Arief Somatri
Erick Kurniawan dan Robert
164
Kusuma

27 Ibu Selvia

62 Andrew

97 NN

132 Keluarga Uni Gunawan

167 Bapak Harjadi Setiadi

28 Bapak Rudy

63

98 Ibu Juwita

133 Ibu Felly

168 Bapak Herman

99 Bapak Jamin Hendra

134 Bapak Anton

169 Bapak Munadi

165 Ibu Ely
166 Ibu Mei Mei

29 Bapak Tanggana

Omar Wangsaharja dan
keluarga
64 Suryanto W dan keluarga

30 Ibu Rita

65 Bapak Endrico

100 Bapak Rico

135 Ibu Liu Men Ling

170 Bapak Chandra Haryono

31 Bapak Athong
32 Bapak Jeffrey

66 Bapak Ho Tjuk Ngo
67 Palmerah Jaya Benny

101 Bapak Lukman
102 Bapak Nelson

136 Ibu Sulastri
137 Bapak Edwin

171 Bapak Aman Koh
172 Tengker Tohan

33 Bapak Ariya Chanda

68 Bapak Rudi Lesmana

103 Bapak Bondan Setiaji

138 Bapak Fendy Gunadi

173 Alm. Lim Lien Sun

34 Bapak Dharma

69 Ibu Ani

104 Bapak Wirasva Yudhistira

139 Ibu Liu Men Ling

174 Bapak Ronar

35 Ibu Sylvia Sugianto

70 CV. Suryatama Jayamulia

105 Bapak Bachari Josman

140 Ibu Fera

175 Ibu Merie
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DONATUR RENOVASI GEDUNG NALANDA
BULAN MARET 2020
NO

NAMA

NO

NAMA

NO

NAMA

NO

NAMA

NO

NAMA

176 Bapak Wilson

211 Ibu Iratiwi Agustin

246 Ibu Vivi

281 Ibu Lie Sauliana

316 PT Mandja Karya Makmur

177 Bapak Jason

212 Ibu Ana

247 Ibu Fony

282 Jemmy

317 Ibu Mega

178 Bapak Giman Tjandra

213 Ibu Mie Lie

248 Matthew dan Megumi

283 Bapak Eric Hermanto

318 Bapak Aho

179 Ibu Herlina

214 Bapak Sutanto

249 Bapak Bebin Adi Dharma

284 Ibu Lisye dan Keluarga

319

180 Ibu Tjan Poa

215 Alm. Lim Meng Hui

250 Bapak Tjie Khang

285 Alm. Sudrajat Lie

181 Ibu Vanisa

216 Keluarga Tan Kon Dji

251 Gotama

286 Bapak Susandi

182 Kamal dan Helvitriana

217 NN

252 KAY TERENCE

287 Ibu Nila

322 Ibu Yeyen

183 Alm. James Widjaja

218 Bapak Winata

Alm Bapak Hadjar Tjandi dan
253
Ibu Noerbaini

Untuk Kakek Nenek Ibu
288
Ardhani

323

184 Ibu Sylvia

219 Bapak Liong Sun

254 Bapak Henky

289 Ibu Lisma

324 Ibu Mega

185 Ibu Ko Dju Eng

220 Ibu Eni

255 Ibu Soekartini Junus

325 Ibu Yeni Then dan Keluarga

186 Ibu Aman

221 Alm. Hoei Siau Ho

256 Ibu Vera

187 Ibu kristin

Rafferty Lionel Kurniawan dan
222
Godric Ramsay Kurniawan

290 Bapak Edyson
Orang Tua dan Leluhur Ibu
291
Mimi

257 Bapak Johan

292 Ibu Fitri

327 Ibu Kimita Kuswandi

188 Darrell Lokadeva Lim

223 Ibu Lielie

258 Ibu Vivi

293 Bapak Liong Ben Siu

328

189 Ibu Citta

224 Ian & Vita

259 Ibu Oey Swie Phie

294 Alm. Sim Fa Min

190 Ibu Helvitriana

225 Ibu Merry

260 Bapak WS

295 NN

191 Ibu Kamelia

226 Bapak Tony Ting

261 Bapak Chandra

296 Alm. Heng Kiu Song

331 Bapak Ricky Moiras

192 Bapak Kamal

227 Semua Makhluk

262 Bapak Johan

297 Almh. Lim Boan

332 Bapak Richard

193 MTJ, MTB
194 Ibu Susana Joenoes

228 Ibu Vivi
229 Tam Giok Wan

263 Bapak Herman
264 Ibu Ahkim

298 Bapak Suitet Karim
299 Ibu Mega

333 Bapak Martin Tioris
334 Ibu Yuli

195 Alm. Yo Tjoan Hok

230 Sulistia

265 Bapak Johan dan Keluarga

300 Bapak Tony Faizal

335 Alm. Bapak Kartiman

196 Bapak Subandi
197 Bapak Irwan
198 Bapak Ricky Subagya

231 Mr. Qin Kay
232 Ibu Lenny
233 Bapak Anggono

266 Keluarga Bapak Warsono Salim
267 Almh Thio Giok Nio
268 Bapak Budi

301 Ibu Yonnih
302 Ibu Lidya
303 Ibu Chartrine

336 Ibu Lilis
337 Bapak Henry
338 Ibu Linda

199 Bapak Yadhi

234 Ibu Narni

269 Lim Liang Gek

304 Bapak San San

339 Ibu Mega

235 Bapak Tamsono

270 Lim Hui Phing

305 Wilvan dan Emi

340 Oh Koei Hian dan Family

236 Ibu Marcelina

271 Ibu Susi
Bapak Lie Muk Cin dan
272
Keluarga

306 Ibu Lim Lianawati

341 Ibu Ahui

307 NN

342 No Name

273 Bapak Darto

308 Ibu Mega

343 Satya Dharma

309 Davin Gerrard Pranata

Almarhum Bapak Tzeu Nan
200
Yang (Djohan)
201 dr. Suwandy. Go
202 NN

237 Ibu Lita

203 Bapak Sammy Lee

238

204 No Name Binjai

Semoga Semua Makhluk
Berbahgia
239 Muliyadi

205 Sumardy & Willy Tandra

240 Keluarga Kenneth Saputra

206 Mariani
207 NN

241 Ibu Yuni
242 Ibu Djuli

274 Ibu Tjin Tjin
Ibu Yan Mei dan Alm Han Tay
275
Koang
276 Bapak Evodius Vitalis
277 Bapak Dev Wondo

208 Ibu Melia

243 Ibu Ely

278 Ting Mei Hwa

Alm.Chang Leng Hung
(Darwin Candra) Sei.Guntung.
209
& Alm.Chang Keng Luang (
Ely Candra ) Sei. Guntung

244 Ibu Priscilia

279 Ibu Liesela Mariska

210 Bapak Santoso

245 Ibu Mery

280

Bapak Khoe Herman Harjono
& Keluarga

Leluhur Keluarga Bapak
Suryanto Yang Yau Fu
320 Ibu Erlina
Almarhum Papa Herman Latif
321
& Almarhum Mama Verin Lie
Bapak Gunawan Wangsa
Wijaya dan Keluarga

326 Ibu Liu Lie Sie

Almarhum Benny Lesmana
(Paman)
329 Bapak Alvin
Johan Hartono Ho dan Almh.
330
Linda Sudiman

310 Bapak Willy Agus
311 Bapak Ardi
312 PT Wandira Invesco Niscala
Bapak Hari Saputra Martan dan
313
Keluarga
314

Bapak Alim Salim dan
Keluarga

315 PT Mandja Karya Utama
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KESEHATAN

Tips Jaga
Kesehatan
Mental saat
Pandemi
Virus Corona
Covid-19
Oleh: Faozan Tri Nugroho

V

irus Corona SARS-CoV-2
yang menyebabkan
COVID-19 masih
menjadi momok
menakutkan di
seluruh dunia. Hal itu disebabkan
penyebaran COVID-19 yang sangat
cepat. Penyebaran yang sudah
global membuat Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO), telah
menyematkan wabah COVID-19
ini sebagai pandemi. Meski begitu,
masyarakat diminta tetap santai
dan jangan terlalu panik terkait
kondisi tersebut.
Himbauan pun diberikan berbagai
pihak agar penyakit COVID-19
tidak semakin meluas. Satu di
antaranya ialah mengimbau
agar tetap di rumah. Tak hanya
itu, masyarakat pun diminta
melakukan upaya pencegahan

seperti selalu mencuci tangan,
jaga jarak atau Physical Distancing,
memakai masker hingga menjaga
kebersihan. Hal tersebut dilakukan
agar korban COVID-19 tak
semakin bertambah. Di sisi lain,
fenomena virus corona COVID-19
bisa menyebabkan gangguan
kesehatan mental sesorang.
Kecemasan berlebihan akan
terjadi karena takut terinfeksi irus
corona SARS-CoV-2.
Tanda-tanda masalah kesehatan
mental yang dapat terjadi
menurut CDC.
•
•
•
•

Takut dan khawatir tentang
kesehatan Anda sendiri.
Perubahan pola tidur atau
makan.
Kesulitan tidur atau
berkonsentrasi.
Memburuknya masalah

•

kesehatan kronis.
Peningkatan penggunaan
alkohol, tembakau, atau obatobatan lainnya.

Tips Menjaga Kesehatan Mental
di Tengah Pandemi Virus Corona
1. Memilah Sumber Informasi
Terpecaya
Berbagai informasi seputar virus
corona SARS-CoV-2 beredar di
lini masa media sosial. Meski
banyak, informasi tersebut
perlu dipilah-pilah dan lebih
hati-hati karena bukan tidak
mungkin berita tersebut hoaks.
Jadi, pastikan selalu memantau
info mengenai virus corona
COVID-19 melalui sumber-sumber
terpercaya, seperti dari situs WHO,
Kementerian Kesehatan RI, dan
media terpercaya.
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2. Gunakan Teknologi untuk
Jalin Silaturahmi
Agar virus corona COVID-19
tak meluas, sebisa mungkin
menghindari kontak fisik atau
physical distancing. Namun,
hal tersebut jangan membuat
hubungan Anda dengan orang
terdekat menjadi jauh. Anda bisa
memakai media sosial seperti
Whatsapp, Instagram, Line,
Telegram, Facebook Twitter dll
sebagai alternatif untuk tetap
menjalin komunikasi. Tak hanya
itu, media sosial tersebut juga
bisa dimanfaatkan sebagai
komunikasi antar rekan kerja, bagi
orang-orang yang melakukan
sistem Work from Home (WFH).
3. Tetap Aktif di Rumah
Saat berada di rumah, sebisa
mungkin melakukan kegiatan
yang membuat tubuh dan pikiran
nyaman. Hal tersebut penting,
terutama bagi Anda yang sedang
melakukan isolasi mandiri.
Beberapa kegiatan yang bisa
dilakukan ialah menonton film,
membaca buku, mendengarkan
musik, dan mengakses konten
positif di media sosial. Kemudian
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konsumsi makanan sehat dan
seimbang serta minum air putih.
Perhatikan durasi tidur dan
lakukan olahraga saat sudah
bangun. Anda bisa melakukan
gerakan olah tubuh seperti
peregangan otot, atur pernapasa,
atau bermeditasi.
4. Terus Berkomunikasi dengan
Keluarga
Bagi sebagian orang yang tinggal
sendirian demi melakukan social
distancing/physical
distancing dapat membuat
seseoramh kesepian. Bagi Anda
yang merasakan hal tersebut,
cobalah mengungkapkan
perasaan dan kekhawatiran
perihal pandemi yang tengah
dihadapi bersama orang-orang
tertentu yang paling dipercaya,
seperti keluarga, kekasih, atau
sahabat.
Sementara, bagi keluarga
yang mengisolasi diri dalam
satu tempat tinggal, upayakan
komunikasi tetap terjaga. Bagi
orang tua dianjurkan meluangkan
waktu untuk berbicara dengan
anaknya tentang pandemi corona
dan memberikan rasa aman

terhadap mereka.
5. Coba berempati dan tidak
mendiskriminasi
Kita tidak perlu mengaitkan
virus ini dengan etnis atau
negara tertentu. Jangan beri
label pada orang yang positif
Covid-19 sebagai 'korban', mari
sebut mereka 'pejuang' yang
sedang berusaha sembuh. Karena
siapa saja bisa terinfeksi dan
menyebarkan virus. Jadi, stop
diskriminasi dan beri dukungan!
6. Tidak Panik dan Tetap
Waspada
Menghadapi wabah corona
tanpa terpancing kepanikan
maupun ketakutan, niscaya dapat
membantu menjaga kesehatan
mental dan fisik di tengah krisis
kesehatan global ini. Pengaruhnya
pun tak hanya baik untuk Anda
pribadi, tapi juga orang-orang di
sekitar.
Sumber: CDC, ui.ac.id
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