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Sahabat Nalanda,
ahabat Nalanda, tidak terasa Republik yang kita cintai ini
sudah berusia 75 tahun. Dalam usia hidup manusia, angka
tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai lanjut usia.
Sederhananya usia uzur tersebut sering dianggap sebagai
semakin meningkatnya kebijaksanaan seseorang, karena
banyaknya pengalaman hidup yang sudah dilalui.
Sebaiknya diulang tahun kemerdekaan ke-75 Indonesia ini,
kita perlu merenungkan diri. Apa yang telah kita lakukan untuk
bangsa, tanah air, dan bahkan diri kita sendiri selama ini. Dalam
Dhammapada Kundalakesitheri Vatthu dijelaskan bahwa, “Walaupun
seseorang dapat menaklukkan beribu-ribu musuh dalam beribu-ribu
pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang
yang dapat menaklukkan dirinya sendiri.”
Kemerdekaan yang sejati adalah orang yang berhasil menaklukkan
dirinya sendiri, bukan dengan menaklukkan beribu-ribu musuh
di medan pertempuran. Bukankah begitu? Oleh karena itu
berbahagialah kita yang bisa melakukan suatu perjuangan
melawan musuh berupa keserakahan (lobha), kebencian (dosa) dan
kebodohan batin (moha) yang ada dalam diri sendiri.
Pada kesempatan kali ini Tim Redaksi menerbitkan majalah edisi
Agustus 2020 dengan tema “Kemenangan yang Sesungguhnya”.
Pembaca diharapkan dapat memahami makna apa itu kemenangan
dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Majalah
Nalanda edisi Agustus 2020 ini bermanfaat bagi para pembaca
dan terus mendukung pengembangan Dhamma. Semoga semua
makhluk berbahagia.
Tim 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 Mara

ada suatu kesempatan,
Sang Buddha dengan
kemampuan batin
luar biasa Beliau,
melihat lima ratus
gadis dari desa Pancasala yang
akan mencapai tingkat kesucian
sotapatti. Oleh karena itu, Sang
Buddha pergi dan tinggal di dekat
desa tersebut. Kelima ratus gadis
pergi mandi ke sungai; setelah
selesai mandi mereka pergi ke
desa dengan berpakaian lengkap,
karena hari itu adalah hari festival.
Pada waktu bersamaan, Sang
Buddha memasuki desa Pancasala
untuk berpindapatta, tetapi tidak
seorangpun penduduk desa
memberi dana kepada Sang
Buddha karena mereka telah
dipengaruhi oleh Mara.
Pada saat perjalanan pulang Sang
Buddha bertemu dengan Mara,
yang dengan cepat bertanya
pada Sang Buddha apakah Sang
Buddha sudah menerima dana
makanan cukup?
Sang Buddha melihat

kedatangan Mara bersamaan
dengan kegagalan Beliau untuk
mendapatkan dana makanan
pada hari itu dan berkata, “Kamu
Mara jahat, adalah kamu yang
menyuruh penduduk desa untuk
menolak saya. Karena kau telah
mempengaruhi mereka untuk
tidak memberi dana makanan
pada saya. Apakah saya bersalah?”
Mara tidak menjawab pertanyaan
itu, tetapi dia berpikir akan
memperolok Sang Buddha
dengan membujuknya kembali
ke desa, sehingga penduduk desa
akan menghina Sang Buddha
dengan memperolok-olokNya.
Maka Mara menyarankan, “O
Buddha, mengapa Engkau tidak
kembali ke desa lagi? Kali ini
Engkau pasti akan mendapatkan
makanan.”
Sejenak kemudian, kelima ratus
gadis desa tiba di tempat itu
dan menghormat Sang Buddha.
Di tengah kehadiran mereka,
Mara mengejek Sang Buddha, “O
Buddha, Engkau tidak menerima

dana makanan pagi ini, Engkau
pasti merasa sakit karena
kelaparan!”
Kepada Mara, Sang Buddha
menjawab, “O Mara jahat,
meskipun kami tidak
mendapatkan makanan,
seperti Brahma Abhassara
yang hidup dengan kepuasan
yang sangat menyenangkan
(piti) dan kebahagiaan (sukha)
pemusatan pikiran (jhana), kami
hidup dengan kepuasan yang
menyenangkan dan kabahagiaan
Dhamma.”
Kemudian Sang Buddha
membabarkan syair 200 berikut :
Sungguh bahagia hidup kita ini
apabila sudah tidak terikat lagi oleh
rasa ingin memiliki.
Kita akan hidup dengan bahagia
bagaikan dewa-dewa di alam yang
cemerlang.
Lima ratus gadis mencapai tingkat
kesucian sotapatti setelah khotbah
Dhamma itu berakhir.
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INSPIRASI

PERAN ETNIS TIONGHOA PADA

MALAM KEMERDEKAAN
memproklamasikan kemerdekaan
Republik Indonesia, sebelum
Belanda kembali tiba untuk
menjajah Nusantara seperti yang
mereka lakukan ratusan tahun
sebelumnya.

Oleh: Ananta Kandaka
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5 tahun yang lalu,
tanggal 16 Agustus 1945,
yaitu dua hari setelah
menyerahnya Jepang
kepada Sekutu, ada
peristiwa besar. Para pemuda
sadar betul bahwa Belanda akan
kembali menjajah Nusantara
sesuai perjanjian menyerahnya
Jepang kepada Sekutu.
Oleh karena itu, para pemuda
mendesak Bung Karno dan
Bung Hatta untuk segera

Terlebih dahulu, kedua
proklamator kita perlu menyusun
teks proklamasi, yang rencananya
akan dideklarasikan ke seluruh
Nusantara. Demi menjamin
keamanan kedua proklamator
kita, maka para pemuda pun
membawa mereka ke sebuah
daerah.
Rengasdengklok. Mengapa?
Karena daerah yang kini terletak
di Karawang tersebut berada
jauh dari rute patroli militer
Jepang dan tidak terpengaruh
oleh propaganda pemerintahan
Jepang saat itu. Di rumah
sederhana milik seorang petani
etnis Tionghoa yang bernama
Djiauw Kie Siong, para
pemuda mengamankan

kedua proklamator kita dari
kemungkinan serangan militer
Jepang.
Secara strategis, rumah Djiauw
Kie Siong memang berada di balik
hutan dan rawa-rawa, sehingga
patroli militer Jepang, seandainya
memang ada, tidak akan mampu
melihatnya.
Di rumah Djiauw Kie Siong
itulah kedua proklamator kita
aktif berdiskusi satu sama lain
untuk menyusun gagasan teks
proklamasi dalam kondisi yang
aman, damai, dan kondusif.
Djiauw Kie Siong sendiri sangat
mendukung kemerdekaan
Republik Indonesia, sehingga
beliau merelakan rumahnya
digunakan demi upaya
kemerdekaan Republik
Indonesia.
Akan tetapi, sore harinya,
Ahmad Soebardjo dan
rombongan dari
golongan tua akhirnya

MAJALAH NALANDA

3

RUBIK

Republik Indonesia akhirnya
merdeka! Akan tetapi, selama
32 tahun rezim Orde Baru, nama
"Djiauw Kie Siong" disembunyikan
dari buku-buku pelajaran sejarah
di tanah air, namun sejarah
tetaplah sejarah yang tidak akan
berkurang maknanya meski
dihilangkan.
Saat ini kita memperingati
kemerdekaan, bersyukurlah
atas kebebasan, persatuan, dan
kesejahteraan yang kita rasakan
saat ini, yang belum tentu
dirasakan oleh generasi sebelum
tahun 1945.
Selain bersyukur, bertekadlah
untuk senantiasa
mempertahankan,
mengembangkan, dan
memperkuat kebebasan,
persatuan, dan kesejahteraan
sesuai peran masing-masing.
Secara khusus, kita sebagai umat
Buddha juga bisa melimpahkan
jasa kebajikan yang telah
dilakukan, kepada para pahlawan
bangsa yang telah berjasa besar
bagi negeri kita tercinta.

menjemput kedua proklamator
kita dari rumah Djiauw Kie
Siong kembali ke kota Jakarta.
Selebihnya, kita sudah tahu,
mereka pun tiba di kota Jakarta
sekitar tengah malam pada pukul
23.30 WIB dalam keadaan Bung
Karno yang sedang demam.
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Selanjutnya, kedua proklamator
kita beserta Ahmad Soebardjo
menyusun teks proklamasi, yang
kemudian diketik oleh Sayuti
Melik. Teks proklamasi pun
dideklarasikan keesokannya,
tanggal 17 Agustus 1945 pukul
10.00 WIB di Jl. Pegangsaan Timur
no. 56.

Menghormati mereka yang patut
dihormati, mereka yang berjasa
bagi kehidupan kita, termasuk
para pahlawan bangsa yang
berjuang demi kemerdekaan,
adalah berkah utama.
Dirgahayu Republik Indonesia
yang ke-75.

LIPUTAN LUAR

Umat Buddha di Pulau
Lombok
sini yang berasal dari Lombok
Utara yang berasal dari etnis asli
Lombok yaitu etnis Sasak dan
sisanya berasal dari etnis Bali dan
etnis Tionghoa.

Oleh: I Putu Milka Suhardana
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rovinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB) sering dijuluki
Provinsi Seribu Masjid.
Namun sedikit berbeda
dengan jika melipir
ke sebelah utara Lombok atau
pinggiran Kota Mataram tepatnya
di Cakranegara, Mataram.
Kebanyakkan umat Buddha di

Uniknya, etnis Bali di Lombok
yang beragama Buddha secara
administratif beragama Hindu
tetapi secara spiritual beragama
Buddha. Hal itu karena umat
Buddha dari etnis Bali di
Lombok secara kasar “menjadi
Hindu” hanya untuk memenuhi
persyaratan secara adat dan sosial
di masyarakat Hindu Bali dan
“kembali menjadi umat Buddha”
saat upacara adat selesai.
Sedangkan di kalangan etnis
Tionghoa, umat Buddha
umumnya berasal dari tradisi
leluhur yang “di-Buddhis-kan” bagi

yang tidak ingin pindah ke agama
lain karena tidak memenuhi syarat
administrasi pada saat zaman
Orde Baru.
Sejarah Masuknya Agama
Buddha di Pulau Lombok
Sekitar abad-12 ada seorang
tokoh Majapahit yang bernama
Dhang Hyang Dwijendra atau
lebih dikenal sebagai Dhang
Hyang Semeru datang ke Lombok
usai musibah besar. Warga
memintanya untuk memberi
semacam pencerahan sehingga
mereka dikumpulkan di suatu
tempat untuk mendengarnya.
Tempat itu kemudian disebut
Tebango yang berasal dari
kata tebeng (yang artinya kumpul
dalam bahasa Sasak). Sehingga
Tebango berarti berkumpul untuk
MAJALAH NALANDA
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Gede sering berkunjung ke Vihara
Sakyawanaram, Pacet. Seringnya
mendengarkan khotbah Dharma
dari Bhante Ashin Jinarakkhita,
membuat hati Romo Komang
Gede tergugah dan tertarik pada
agama Buddha. Kemudian beliau
ditahbis menjadi upasaka pandita
oleh Bhante Ashin Jinarakkhita
sekitar tahun 1970-an.
Penahbisannya menjadi upasaka
pandita menjadi permulaan
pengabdian beliau pada agama
Buddha.
mendapat pencerahan.
Lalu Dhang Hyang Semeru
mengajarkan agar masyarakat
di sana bersinergi dengan
alam niskala (tidak nyata) dan
alam manusia. Sesaji ditaruh
di tiap sudut kampung yang
bernama sanggah. Inti ajaran
Dhang Hyang Semeru adalah
menanamkan kepercayaan
kepada Shiva Guru sebagai
manifestasi Tuhan yang bisa
dijangkau oleh pikiran manusia.
Dhang Hyang Semeru beraliran
Shiva-Buddha yang akhirnya
oleh masyarakat sekitar dikenal
dengan sebutan Budhapaksa yang
berakulturasi dengan Hindu.
Menurut Babad Lombok yang

6 AN INSPIRING BUDDHIST CENTER

berpengantar bahasa Jawa
Kuno (Kawi), agama pertama
orang Lombok adalah Wratsari.
Sedangkan menurut Babad
Lombok yang ditulis ulang tahun
1972 dan dikutip Radjimo Sastro
Wijono dalam tulisannya ‘Rumah
Adat dan Minoritasisasi’ dikatakan
bahwa agama Wratsari dibawa
oleh pendeta Gurundeh dari
Buddha Klin.
Pada tahun 1970-an masuklah
seorang Pandita yang berdomisili
di Cakranegara, Mataram,
bernama Komang Gede Dharma
Susela yang mengajarkan inti
ajaran Buddha yang sebenarnya.
Ketika bertugas di Cipanas, Bogor,
saat menjadi polisi, Romo Komang

Pada tahun 1972 Romo Komang
pindah tugas ke Polda NTB. Di
tanah kelahirannya itu, Romo
Komang kemudian menelusuri
keberadaan umat Buddha. Dari
ujung Barat Kampung Sekotong
Ganjar, Lombok Barat hingga
ujung Lombok Timur, Lombok
Tengah sampai ujung utara
Kecamatan Tanjung, Kecamatan
Gangga sampai ujung timur
Kecamatan Bayan. Sejak saat
itulah agama Buddha berkembang
di pulau Lombok yang bermula
ditelusurinya umat Buddha dari
kalangan etnis Sasak kemudian
disusul dengan berkembangnya di
kalangan etnis Bali dan Tionghoa.
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ari Kemerdekaan
Republik Indonesia
adalah hari libur
nasional di Indonesia
untuk memperingati
Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Setiap tahun pada tanggal 17
Agustus, rakyat Indonesia
merayakan Hari Proklamasi

Kemerdekaan ini dengan meriah,
namun ada yang berbeda
dengan tahun ini. Kalau dulu,
kita mempersiapkan berbagai
macam acara, mulai dari persiapan
upacara bendera sampai dengan
persiapan berbagai macam lomba
seperti panjat pinang, lomba
makan kerupuk, lomba memasak
dan lain sebagainya. Saat situasi
bangsa Indonesia sedang
mengalami wabah Covid-19,
tentu saja terjadi perbedaan
yang sangat menonjol saat kita
memperingati dan merayakan hari
kemerdekaan Bangsa Indonesia.
Walaupun demikian, makna Hari
Kemerdekaan tahun 2020 tetap
menjadi penting bagi seluruh
bangsa Indonesia, khususnya bagi
kita semua. Walaupun tidak sama,
kita sebagai umat Buddha bisa
memperingati 17 Agustus 2020

dengan cara-cara yang lain yang
bisa membawa perubahan bagi
Bangsa Indonesia ini, misalnya kita
bisa melakukan diskusi-diskusi
mengenai apa saja hal-hal yang
bisa kita lakukan untuk Indonesia,
terkait keragaman, toleransi, sikap
peduli sesama dan perubahan apa
yang bisa kita lakukan dari diri ini
dan orang lain.
Salah satu hal yang bisa kita
lakukan sebagai umat Buddha
pada saat ini adalah dengan
semakin banyak belajar
Dhamma, waktu yang dahulu
terasa cepat berlalu karena
banyaknya aktivitas, karena kita
banyak berdiam di rumah, para
pekerja yang tadinya work from
office, menjadi work from home,
anak muda maupun orang tua
yang semula sering bepergian,
melakukan banyak kegiatan
MAJALAH NALANDA
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sekarang harus membatasi diri
untuk keluar rumah.
Saat ini banyak Vihara
atau organisasi yang
menyelenggarakan puja bhakti
online, diskusi online, bahkan
melakukan bakti sosial online.
Penulis akan membagi cerita
bahwa dampak dari adanya
covid-19 ternyata menambah
porsi umat untuk belajar Dhamma
melalui media online.

dengan cara yang menarik,
terutama pembicara dan tema
yang harus tepat untuk para
pendengarnya dan memerlukan
berbagai macam cara agar acara
ini menarik. Kita semua bahkan
bisa menyaksikannya secara live
melalui Youtube dengan cukup
mengetik Dhammasākacchā
Online, maka akan langsung
muncul berbagai tayangan
Dhamma yang menarik untuk
disimak.

Pertama, penulis mengamati
bahwa belajar Dhamma melalui
Dhammasākacchā online yang
diselenggarakan oleh Vihara
Dhamma Metta Jember dan
Vihara Dhamma Harja Banyuwangi
setiap hari menyedot perhatian
umat Buddha yang bukan
hanya bersifat lokal terbatas
pada wilayah Jawa Timur, tetapi
partisipannya banyak yang dari
luar daerah, seperti dari Jakarta,
Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang,
Medan, bahkan ada partisipan
dari Amerika Serikat. Tentu saja
agar Dhammasākacchā online
ini menarik, maka harus dikemas

Kedua, penulis mengamati
kegiatan Dhammaclass Vihara
Sasana Subhasita- Tangerang yang
khusus membahas mengenai
Abhidhamma yang dahulu rutin
dilakukan setiap minggu melalui
offline, kini bisa disaksikan melalui
offline maupun online. Romo Ruby
sebagai pengajarnya dengan
bantuan umat Buddha yang rutin
mengikuti memberikan “angin
segar” bagi mereka yang mau
belajar Abhidhamma dari rumah
masing-masing. Saat ini, kita bisa
menyaksikan kelas Abhidhamma
setiap minggunya melalui Youtube
Channel.
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Ketiga, penulis mengamati bahwa
kegiatan yang dilakukan oleh
Ehipassiko Tangerang berupa bakti
sosial yang rutin dilakukan hampir
setiap bulan oleh para relawannya,
membuat kita semua bangga
bahwa pada saat kondisi sulit
seperti ini, dimana mereka dengan
cinta kasih dan kasih sayangnya
mau memberikan perhatian dan
meluangkan waktunya untuk
berbagi. Kita juga bisa melakukan
donasi melalui transfer secara
cepat untuk mendukung kegiatan
tersebut.
Dari ketiga pengamatan
yang penulis perhatikan, ada
kesamaan dalam hal-hal yang
mereka lakukan, yakni mereka
mengembangkan Pañcabala,
lima kekuatan dalam diri dan
tim, sehingga kegiatan tersebut
menjadi bermanfaat bagi
banyak orang. Lima kekuatan
itu terdiri dari, kekuatan
keyakinan, kekuatan semangat,
kekuatan perhatian, kekuatan
keteguhan pikiran dan kekuatan
kebijaksanaan sebagai yang
terakhir.

RUBIK

Kekuatan
Keyakinan
Dengan bekal kekuatan
keyakinan, ketiga kegiatan
tersebut yakin berhasil dengan
baik. Oleh karena itu, keyakinan
akan kebaikan tentu menjadi
kekuatan besar dalam melakukan
apapun, termasuk melakukan halhal yang membawa perubahan
bagi orang lain.
Kekuatan Semangat
Dengan modal semangat maka
kegiatan kegiatan tersebut
dapat berhasil dengan baik,
para anggota penyelenggara
bersemangat dalam melakukan
kebaikan demi banyak orang.
Di sisi yang lain, semangat
memberikan kekuatan besar
dalam mewujudkan cita-cita dan
harapan kita semua, yakni terus
menabur benih-benih kebajikan
melalui kegiatan positif tersebut.
Kekuatan Perhatian
Dalam melakukan sesuatu harus

kekuatan yang besar
dalam diri kita semua.
Kekuatan Kebijaksanaan
diperhatikan
dengan benar,
yakni mengembangkan perhatian
dengan kebijaksanaan. Kalau kita
bisa mengembangkan ini di dalam
kegiatan apapun, maka ketika ada
persoalan akan mudah mencari
solusi yang baik. Ini adalah
kekuatan perhatian.
Kekuatan Keteguhan Pikiran
Pikiran yang teguh membawa
pada pikiran-pikiran yang baik
untuk dikembangkan, maka
dari itu kegiatan tersebut juga
bukan hanya sekedar kegiatan,
namun bisa memberikan
kekuatan pada keteguhan
pikiran. Mengembangkan cinta
kasih dan kasih sayang kepada
semua makhluk, memusatkan
pikiran melalui pengembangan
batin (Cittabhāvanā) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan
agar keteguhan pikiran menjadi

Melalui pengembangan batin,
kita juga bisa mengevaluasi
apa yang sudah dikerjakan,
yang kemudian juga akan
menunjang kebijaksanaan. Ini
adalah lima kekuatan yang saling
berhubungan dan memengaruhi
satu sama lain. Oleh karena itu,
dari ketiga kegiatan tersebut
merupakan salah satu cara
mengembangkan kekuatan
kebijaksanaan.
Penulis menyampaikan apresiasi
dan penghargaan kepada ketiga
penyelenggara kegiatan tersebut
dan bisa sama-sama berkontribusi
untuk kegiatan yang penuh
manfaat untuk orang banyak.
Selamat merayakan Kemerdekaan
Republik Indonesia ke-75, semoga
kita semua maju dalam Dhamma.
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MEDITASI

M

editasi merupakan
salah satu metode
untuk peningkatan
kesadaran kita
dalam kehidupan
sehari-hari. Saat ini kita dapat
dengan mudah menemukan
tempat yang menawarkan
macam-macam meditasi dari
berbagai latar belakang spiritual
atau hanya sekedar sebagai
sebuah terapi penyembuhan.
Meditasi telah menjadi sangat
tidak asing lagi di telinga kita
sebagai seorang Buddhis.
Meditasi berhubungan dengan
peningkatan kesadaran, emosi,
dan kemampuan otak. Meditasi

dapat dibagi menjadi dua jenis
yaitu meditasi konsentrasi dan
meditasi kesadaran. Meditasi
konsentrasi adalah suatu cara
mengarahkan pikiran agar
berkonsentrasi hanya pada
suatu objek tunggal. Sedangkan
meditasi kesadaran adalah
meditasi yang selalu sadar untuk
menyadari apa yang sedang
dilakukan pikiran, namun tidak
berkonsentrasi pada suatu objek
yang sedang dipikirkan.
Dewasa ini, yang ramai terjadi
adalah agama Buddha mendapat
sambutan hangat di berbagai
belahan dunia, jauh melebihi
tanah asalnya. Masyarakat luas

sangat tertarik mempelajari
dan mempraktikkan ajaran
Buddha terutama meditasi
walaupun statusnya bukanlah
seorang Buddhis. Ajaran yang
sudah berumur lebih dari
2500 tahun ini pada akhirnya
menjadi barang antik yang tak
ternilai harganya. Terlebih ada
banyak sekali kesamaan antara
Buddhisme dan sains modern
yang menunjukkan bahwa tidak
ada sekat waktu dalam Dhamma
(akāliko).
Contoh penelitiannya adalah
penelitian tentang mekanisme
kerja otak manusia sangat
rumit dan sampai saat ini

Meditasi dan
Buddhisme 4.0

Oleh: Bhikkhu Ratanadhiro
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masih diselidiki para ilmuwan,
terutama mengenai kesadaran
manusia. Penelitian-penelitian
tersebut membuka kemungkinan
lain bagi meditasi Buddhis
yang saat ini mulai banyak
dimanfaatkan bukan hanya
sebagai pelatihan spiritual namun
juga pengembangan mental
dan fisik. Di Barat telah banyak
ditawarkan penyembuhan mental
karena stres, depresi, kecemasan
sampai pengalaman trauma.
Paradigma Buddhisme 4.0
Kemudian ajaran Buddha tentang
hukum karma (kamma) lebih
mudah diterima oleh kalangan
luas. Pandangan Buddhisme
mengenai kelahiran kembali
(punabbhava) membuka
paradigma berpikir banyak orang
tentang adanya kehidupan
setelah kematian. Praktik hidup
berkesadaran melalui meditasi
(bhāvāna) menjadi bagian dari
kebutuhan umat manusia dalam
kehidupan sehari-hari. Setiap
orang bertanggung jawab atas
dirinya sendiri. Buddha hanyalah
sebagai guru yang menunjukkan
jalan (akkhātāro tathāgatā).
Buddha menyadari bahwa oleh
diri sendiri perbuatan buruk
dilakukan, oleh diri sendiri
seseorang terkotori. Dengan
cara yang sama, oleh diri sendiri
perbuatan buruk ditinggalkan
dan oleh diri sendiri pula
seseorang tersucikan (attanā va
kataṁ pāpaṁ, attanā saṁkilissati;
attanā akataṁ pāpaṁ, attanāva
visujjhati; Dhp 166).
Buddhisme bukanlah ajaran
pesimistis ataupun optimistis,
melainkan realistis. Buddha tidak
hanya menunjukkan kenyataan
tentang penderitaan, tetapi juga
menjelaskan bahwa penderitaan
dapat diakhiri. Apa yang Buddha
ajarkan pada dasarnya adalah
penderitaan dan lenyapnya
penderitaan (pubbe cāhaṁ

bhikkhave, etarahi ca dukkhañceva
paññāpemi, dukkhassa ca
nirodhaṁ; M 1. 140). Untuk itulah
Buddha mengajarkan Empat
Kebenaran Mulia sebagai ajaran
awalnya sekaligus ajaran termulia.

RUBIK

Ajaran tentang Empat Kebenaran
Mulia juga disebut sebagai ajaran
unik para Buddha (Buddhānaṁ
sāmukkaṁsikā dhammadesanā;
M 1. 380). Empat Kebenaran
Mulia ini berisi seluruh ajaran
Buddha yang mengandung
banyak prinsip lain, seperti
telapak kaki gajah yang terdapat
banyak jejak kaki binatangbinatang lainnya (Seyyathāpi,
āvuso, yāni kānici jaṅgalānaṁ
pāṇānaṁ padajātāni sabbāni
tāni hatthipade samodhānaṁ
gacchanti, hatthipadaṁ tesaṁ
aggamakkhāyati yadidaṁ
mahantattena; evameva kho,
āvuso, ye keci kusalā dhammā
sabbete catūsu ariyasaccesu
saṅgahaṁ gacchanti. M 1. 184)
Bagi penganut agama Buddha,
ajaran Empat Kebenaran Mulia
sangatlah penting untuk
dimengerti sepenuhnya.
Buddha sendiri mengatakan
di dalam Paṭhamakoṭigāma
Sutta bahwa karena tidak
memahami dan tidak menembus
Empat Kebenaran Mulia ini, semua
makhluk harus mengembara
di alam saṁsāra ini (Catunnaṁ,
bhikkhave, ariyasaccānaṁ
ananubodhā appaṭivedhā
evamidaṁ dīghamaddhānaṁ
sandhāvitaṁ saṁsaritaṁ
mamañceva tumhākañca; S 5. 431).
Semua orang dapat tercerahkan
karena memahami ajaran Empat
Kebenaran Mulia. Baik masa
lalu, sekarang, dan masa depan,
orang-orang meninggalkan
kehidupan berumah dan
menjalani kehidupan tanpa
rumah karena ingin menembus
Empat Kebenaran Mulia (Ye hi
keci, bhikkave, atītamaddhānaṁ
MAJALAH NALANDA
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kulaputtā sammā agārasmā
anagāriyaṁ pabbajiṁsu, sabbe
te catunnaṁ ariyasaccānaṁ
yathābhūtaṁ abhisamayāya; S 5.
415).

nafsu keingingan adalah hasil
pemeriksaannya, nibbāna adalah
penyembuhannya, dan Jalan
Mulia Berunsur Delapan adalah
pengobatannya.

Inti dari ajaran Empat
Kebenaran Mulia adalah tentng
penderitaan (dukkha), sebab dari
penderitaan (dukkhasamudayo),
lenyapnya penderitaan
(dukkhanirodho), dan jalan
menuju lenyapnya penderitaan
(dukkhanirodhagāminī paṭipadā; M
1. 432). Metode untuk mengakhiri
penderitaan sebagaimana yang
telah dijelaskan sesungguhnya
sangat bersesuaian dengan
ilmu pengetahuan modern.
Melalui Empat Kebenaran Mulia,
Buddha menganalisis penyakit
utama manusia, mendiagnosis
sumbernya, mencari obatnya,
dan merawat agar sembuh
seperti sedia kala. Dengan
kata lain, dukkha adalah
penyakitnya,

Buddhisme menunjukkan cara
paling akurat untuk mengatasi
berbagai macam problematika
kehidupan. Ajaran Buddha
mengenai Empat Kebenaran Mulia
dapat menjadi solusi pragmatis
terhadap semua masalah yang
tengah berlangsung saat ini.
Penjabaran Empat Kebenaran
Mulia berbasis teori praktis adalah
sebagai berikut:
•

Investigasi masalah

•

Eksplorasi penyebab masalah

•

Realisasi solusi dengan
meniadakan masalah

•

Integrasi cara penyelesaian
masalah untuk seterusnya
ditindaklanjuti

Pustaka Rujukan
1.

Dhammapada: The Buddha’s
Path of Wisdom. Translated by
Ācarya Buddharakkhita. Kandy:
Buddhist Publication Society,
2007.

2.

Majjhima Nikāya: The Middle
Length Discourses of the
Buddha. Translated by Bhikkhu
Ñaṇamoli. Edited and Revised
by Bhikkhu Bodhi. Boston:
Wisdom Publications, 1995.

3. Saṁyutta Nikāya: The
Connected Discourses of the
Buddha. Translated by Bhikkhu
Bodhi. Boston: Wisdom
Publications, 2000.
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OPINI

BUDDHARUPA
CHIBI-CHIBI,
SALAHKAH?

B
Oleh: Majaputera Karniawan, CHC®.,
CCDd®

elakangan ini, media
sosial di kalangan
Buddhis gempar dengan
beredarnya sebuah
narasi opini, bahwa
gambar kartun Buddha atau
Bhikkhu yang tidak proporsional
sesuai 32 tanda manusia agung
(Mahapurisalakkhana) dalam
bentuk chibi atau kartun yang
dilucu-lucukan sebagai cara
menghina keagungan Tiratana.

Narasi tersebut juga menyerukan
agar tidak menggambar ataupun
mendistribusikan gambar-gambar
demikian karena dikatakan dapat
menimbulkan buah kamma buruk
yang luar biasa berat. Pro dan
kontra tentu saja terjadi. Namun
salahkah penggambaran Buddha
(Buddharupa) dalam bentuk chibichibi ini? Bagaimana pandangan
dalam Buddha Dhamma
mengenai hal ini? Sebelum
MAJALAH NALANDA
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dikupas lebih lanjut kita ketahui
dulu apa itu Buddharupa.
A. Apa Itu Buddharupa?
Bagi umat Buddha, sudah biasa
menggunakan Buddharupa.
Buddharupa menurut
Dhammadhiro (2012:1-2)
adalah bentuk atau perujudan
yang mewakili Sang Buddha
(bisa berupa patung, relief,
gambar, dan sebagainya), dari
sisi kegunaan sebagai bentuk
pujaan yang digunakan dalam
kegiatan ritual sebagai pengenang
keagungan dan kebajikan Sang
Guru Buddha. Buddharupa
selain digunakan untuk ritual
juga untuk sekedar mengingat
dan merepresentasikan Sang
Buddha. Untuk keperluan
ritual dan sebagai sarana puja,
biasanya Buddharupa akan di
Abhiseka terlebih dahulu (Upacara
pengukuhan, Ibid 2012:40).
Setelah melalui Abhiseka,
Buddharupa tersebut bisa
dikatakan sebagai cetiya (kata
cetiya disini mengarah pada benda
pujaan yang dihormati demi
tujuan-tujuan spiritual tertentu,
ibid 2012:3), yang lebih tepatnya
disebut sebagai Uddesika Cetiya
(Benda-benda ataupun tempattempat yang dikukuhkan sebagai
objek pujaan).
B. Tidak Ada Uddesika Cetiya
Yang 100% Merepresentasikan
Buddha Selain Pohon Bodhi!
Namun Buddha menjelaskan
bahwa Uddesika Cetiya hanya
tergantung kepada imajinasi
pikiran (Jātaka Aṭṭhakathā 479
Kāliṅga Bodhi Jātaka dalam
ITC, 2006:347-349). Artinya
pembuatan cetiya jenis ini
tidak bisa merepresentasi 100%
sebagaimana Sang Buddha
karena bergantung pada imajinasi
daya kreativitas pembuatnya,
dan karenanya dipandang tidak
tepat oleh Sang Buddha dalam
konteks menurut kisah yang
melatarbelakangi cerita jataka itu
(semasa Buddha masih hidup), di
kisah itu Buddha lebih memilih
Pohon Bodhi (Ficus Religiosa)
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untuk dijadikan Uddesika
Cetiya. Dari sini dapat kita lihat
bahwa tidak ada Uddesika
Cetiya yang lebih sempurna
merepresentasikan Sang Buddha
baik dalam bentuk patung
ataupun gambar selain pohon
Bodhi.
C. Siapapun Bisa Membuat
Uddesika Cetiya!
Menurut catatan ‘Nanhai Ji Gui
Neifa Zhuan - Kiriman Catatan
Praktik Buddhadharma dari Lautan
Selatan’ yang dicatat oleh Yi
Jing (I Tsing) sekitar tahun 671692 masehi (Direktorat Sejarah
dan Nilai Budaya, 2014:296297), menjelaskan mengenai
kebiasaan-kebiasaan di India
kala itu. Para biksu dan umat
awam terbiasa membuat cetiya
atau patung-patung dari tanah,
ataupun membuat gambar
Buddha dengan media kain sutra
kertas, dan memujanya dengan
persembahan-persembahan
ke mana pun mereka pergi.
Terkadang juga mereka
membangun stupa-stupa Buddha
dengan cara membuat suatu
tumpukan dan di sekelilingnya
disusun batu bata. Dengan
demikian, siapa pun bisa
membuat objek-objek
pemujaan (dan
tentunya tingkatan
estetikanya juga
beragam sesuai
kemampuan
masingmasing).
Kebiasaan
yang ada
saat itu
ketika
mereka
membuat
patung untuk
objek puja
(Uddesika Cetiya)
dari berbagai
macam bahan (seperti
emas, perak, tembaga,
besi, tanah, pernis,
batu bata, dan batu,
atau
pasir putih), di dalam patung
atau cetiya tersebut mereka

dapat meletakkan dua jenis
sarira, yakni 1). Relik dari Buddha,
2). Gatha Pratityasamutpada
(Pali: Paticcasamuppada, ajaran
sebab musabab yang saling
bergantungan, Bunyi gathanya:
‘Ye dhammā hetuppabhavā, tesaṃ
hetuṃ tathāgato āha; Tesañca yo
nirodho, evaṃvādī mahāsamaṇo’ti’
- Segala sesuatu timbul karena
sebab, untuk itu Tathagata telah
menjelaskan sebabnya, Begitu
pula tentang mengakhirinya—
demikian ajaran Petapa Agung)
Gatha tersebut bisa kita temukan
di Vinaya Khandaka 1.14 Sāriputta
moggallānapabbajjākathā.
Dalam konteks saat ini, tidak
perlu susah-susah membuat
Buddharupa sendiri, kita bisa
membelinya. Namun untuk
tujuan sarana puja sebaiknya
sebisa mungkin menggunakan
Buddharupa dengan nilai
estetis terbaik sebagai bentuk
penghormatan kepada Buddha,
tetapi juga perlu diingat
Buddharupa berupa bendabenda selain pohon Bodhi
tidak 100% merepresentasikan
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Sang Buddha karena hanya
mengandalkan imajinasi,
seandainya tidak mampu
mendapatkan Buddharupa yang
bagus untuk objek puja karena
hal keterbatasan, tidak masalah
menggunakan Buddharupa
sederhana yang tidak proporsional
layaknya 32 tanda manusia agung
(mahapurissalakkhana) ketimbang
tidak ada sama sekali.
D. Apakah Buddharupa Dalam
Bentuk Kartun/Karikatur
Menghina Buddha?
Kartun merupakan gambar
disertai penampilan lucu yang
mempresentasikan suatu peristiwa
(Duniapcoid: 2020). Sedangkan
Karikatur adalah sebuah gambar
yang menggambarkan sebuah
subjek yang dikenal serta secara
umum dimaksudkan untuk
memberikan kesan lucu kepada
pihak yang mengenal gambar
tersebut, dan dapat berfungsi
untuk memunculkan/mencetak
opini masyarakat, sarana hiburan,
dan media pencitraan karakter
seseorang (Siipung.com: 2019).
Menghina (Omasa) dalam
Buddha Dhamma lebih
digambarkan dalam aspek
ucapan. Dalam Vinaya BhikkhuSuttavibhaṅga, Pācittiyakaṇḍa
2. Omasavādasikkhāpadaṃ
dijelaskan menghina dapat
dilakukan sehubungan

sepuluh hal: tentang kelahiran,
nama, marga, pekerjaan,
kepandaian, penyakit, atribut,
kilesa, pelanggaran, dan cara
penyampaian rendah; Namun
terdapat pengecualian bagi
mereka yang bermaksud
untuk menjelaskan tujuan, jika
bermaksud untuk menjelaskan
Dhamma, jika bermaksud untuk
menjelaskan ajaran. Lebih lanjut,
Sang Buddha menekankan agar
hendaknya Seseorang seharusnya
tidak memaksakan bahasa
setempat, dan tidak mengabaikan
penggunaan umum (Majjhima
Nikāya 139. Araṇavibhanga Sutta).
Kini Buddha dan ajarannya
mewujud dalam aneka ragam
seni budaya indah yang telah
terwujud dalam sejarah dan akan
terus diwujudkan oleh generasi
mendatang dengan segala macam
kreasinya; Estetika seni memang
memperindah dan menjernihkan
kehidupan, menjadikan hidup
terasa ringan, serta mampu
membuat cara memandang
menjadi benderang (Jo Priastana,
2016: 127-129). Dalam media
pembelajaran, seni karikatur
ataupun kartun dapat membuat
orang-orang tipe visual lebih
cepat belajar, karena mereka lebih
memahami dari apa yang mereka
lihat (DePetter dan Hearchi, 2003
dalam Asikbelajar.com, 2020).
Dalam penggunaan umum saat

ini, karikatur maupun kartun
sudah menjadi suatu kelaziman
bersama berkembangnya ilmu
semiotika (Ilmu dan metode
analisis untuk mengkaji tandatanda yang terdapat pada suatu
objek untuk diketahui makna yang
terkandung dalam objek tersebut.
Riadi, 2018). Artinya komunikasi
dan transfer nilai-nilai Buddha
Dhamma bisa dicapai tanpa harus
berkata-kata melalui semiotika
Buddharupa.
E. Kesimpulannya
Buddharupa dalam
penggunaannya, Buddharupa
selain memiliki fungsi ritual juga
bisa sekedar mengingat dan
merepresentasikan Sang Buddha.
Tentunya jika untuk ritual sebagai
benda objek puja (Uddesika
cetiya) sebaiknya dikukuhkan
dahulu (Abhiseka), meski tidak
ada Uddesika cetiya yang 100%
merepresentasikan Buddha
selain pohon Bodhi. Siapapun
bisa membuat Buddharupa baik
sebagai objek puja maupun
sebagai sarana pengenalan
Buddha Dhamma. Penggunaan
Buddharupa sebagai media hiasan,
pengenalan Buddha Dhamma,
atau bahkan pembelajaran
pada anak usia dini, sah-sah saja
menurut Dhamma dan tidak
dapat dikatakan menghina
sejauh tidak menunjukan
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nilai negatif dan semata-mata
demi memperkenalkan serta
mengajarkan Buddha Dhamma.
Buddharupa dalam bentuk
karikatur/kartun dipandang
lazim karena sudah menjadi
kebiasaan umum pada saat ini
bersama dengan berkembangnya
semiotika, sebagai sarana
komunikasi dan transfer
nilai-nilai Buddha
Dhamma tanpa harus
berkata-kata. Hal ini
sesuai dengan pesan
Sang Buddha untuk
tidak mengabaikan
penggunaan
umum, artinya
memperhatikan

kontekstualitas saat ini.
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Bagaimana Anda mengenal
STAB Nalanda dan ceritakan
pengalaman saat menjadi
mahasiswa?
Mengenal nama Nalanda pada
awalnya diceritakan oleh saudara
saya yang bernama Nyoman Suria
Dharma (Sekretaris Dirjen Bimas
Buddha), saat itu saya masih aktif
sebagai Mahasiswa di Universitas
Lakidende-Sulawesi Tenggara.
Jurusan ekonomi perbankan
semester 4, masa dimana saya
sangat menikmati masa remaja
dan sekaligus kebanggaan
tersendiri berstatus mahasiswa
di sebuah Universitas. Namun,
peristiwa itu kemudian jadi
berubah, karena kedua orang tua
dan saudara lebih mendukung
saya untuk melanjutkan studi di
Jakarta. Berbagai upaya dilakukan
dan akhirnya saya mendapatkan
beasiswa dari DPD Walubi
Makassar, sebagai ketua Bapak
Frans Heming dan bendahara
Bapak Ir. Yongris.
Perjalanan menuju ke Jakarta
menggunakan Kapal Laut selama
4 hari 3 malam, tiba dipelabuhan
Tanjung Priok, tepatnya bulan
Agustus tahun 2000, saya
dijemput oleh Bapak Chen Chau
Ming (dosen Mahayana), langsung
menuju ke rumah Bapak Siwie
Honoris di Taman Modern –
Cakung Jakarta Utara. Pada saat
berdialog dengan Pak Siwie,
beliau sangat senang dan antusias
bahwa ada generasi muda yang
mau belajar agama Buddha. Beliau
juga mendukung saya secara
moril dan materil selama kuliah di
Nalanda.
Saat pertama kali masuk kampus
Nalanda, di Jln. Kramat raya, no.
64 Jakarta Pusat. Saya merasakan
sesuatu yang berbeda karena
kampus Nalanda tidak seperti
kampus pada umumnya.
Namun, seiring perjalanan waktu
menuntut saya harus merubah
pola pikir bahwa hidup di
Jakarta harus kuat mental punya
keberanian dan harus mandiri.
Apa saja peristiwa yang paling
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berkesan selama menjadi
mahasiswa STAB Nalanda?
Sejak awal mengikuti proses
kuliah di Nalanda, ada perasaan
terharu yang saya alami. Selain
kondisi kampus yang sangat
“mini” berjubel mahasiswa
dari berbagai asal daerah yang
berbeda, namun dibalik itu ada
nuansa yang selalu terkenang,
seperti ketika memasuki asrama
pria di Cipinang, selain jarak cukup
jauh, juga ada kendala setiap saat
hujan pasti banjir. Pernah ada
satu kejadian ketika pulang kuliah
hujan deras, sehingga kami harus
naik perahu buatan untuk masuk
ke asrama. Keesokan harinya
karena dalam situasi banjir, kami
hanya makan mie instan yang
disiram air panas. Demikian
pahit perjuangan saat itu, tetapi
semangat kami bersama rekanrekan pantang menyerah. Semua
itu karena misi kami hanya fokus
untuk kuliah belajar Buddha
Dhamma.
Saya adalah tipe orang yang
pantang menyerah dalam situasi
tersulit apapun akan selalu saya
hadapi dan selesaikan dengan
damai. Konsep ini terinspirasi
dari ajaran Buddha, semua
masalah harus dihadapi dengan
pikiran tenang dan sikap sabar.
Sampai pada akhir studi tahun
2004 tepatnya bulan Oktober
dilangsungkan ujian skripsi dan
dinyatakan lulus. Tentunya proses
pembuatan naskah skipsi bukan
hal mudah, mengingat saya
dan rekan seangkatan Wayan
Budiana, Supriyadi, senior saya
Nyoman Dharma Dipa, Komang
Giri Nala dan Ketut Sukarsa. Dalam
keterbatasan unit komputer
Pentium II, saat itu sudah sangat
canggih, dipakai bergantian.
Komitmen kami saat ini yang
seangkatan harus saling mensupport, sehingga dapat lulus
bersama-sama.
Dari sini pula tercipta Brand
image bahwa mahasiswa
Nalanda mempunyai kualitas
dan kemampuan bidang agama
yang dapat diandalkan. Berbagai

suka dan duka saya rasakan
selama kuliah 4 tahun, (tahun
2000 -2004) hingga meraih gelar
S.Ag (sarjana agama Buddha).
Gelar tersebut telah memberikan
perubahan dan warna baru dalam
hidup saya. Kalau boleh saya
katakan, mungkin ini nasib atau
jalan hidup, akan tetapi gelar ini
pula yang mengantarkan saya
dalam kondisi hidup saat ini
dalam pengertian dapat berkarya,
bermanfaat dan membaktikan diri
untuk bangsa dan negara.
Bagaimana pandangan Anda
tentang STAB Nalanda saat ini
dan masa depan?
Yayasan Nalanda dan ketua
STAB Nalanda memiliki misi
untuk meningkatkan status STAB
menjadi Universitas. Berita ini
sebagai kabar menyenangkan
sekaligus sebagai tantangan
baru bagi dunia pendidikan
dikalangan umat Buddha. Secara
moril harus didukung, sehingga
Universitas Nalanda dapat berdiri
kokoh dengan wajah baru dengan
nuansa yang lebih memadai,
seperti memiliki banyak fakultas,
jurusan dan fasilitas lainnya yang
lebih baik. Kampus Nalanda
nantinya harus menjadi central
of reseach dalam kajian ragam
pengetahuan, dapat memberikan
instrument/rujukan kepada
masyarakat. Menghimpun alumni
sebagai pemetaan kekuatan
SDM (Sumber Daya Manusia) dan
memanfaatkannya sebagai asset
human capital.
Sebagai langkah awal, Universitas
Nalanda harus membuat grand
desain, merancang tonggak
capaian strategis dan membangun
infrastruktur sebagai responsibility
dalam menghadapi tantangan
globalisasi. Selain itu juga
menentukan skala prioritas
dalam mengantisipasi hambatantantangan yang belum terdeteksi.
Perlunya dibentuk dewan ahli
dalam bidang pengembangan
kampus dan kurikulum. Sebagai
saran yang logis, dengan
berdirinya Universitas Nalanda
juga harus bersinergi dengan

kampus-kampus agama maupun
sekolah-sekolah SMA/SMK sebagai
sumber mahasiswa. Sehingga
eksistensi universitas Nalanda
mampu menjawab berbagai
kebutuhan dan sejalan dengan
perkembangan pengetahuan dan
teknologi dimasa mendatang.
Pesan-pesan Anda untuk civitas
akademika STAB Nalanda?
Berkenaan dengan kemajuan
teknologi dan pengetahuan
yang berkembang sangat
massif ditengah-tengah kita,
maka yang perlu kita rewind
dan refresh kembali semboyan
sebagai mahasiswa/mahasiswi
yaitu “bermental baja” yang
pantang menyerah, memiliki
keyakinan kuat terhadap Buddha
Dhamma. Selain itu harus dapat
mengimbangi perkembangan
teknologi informasi. Di era
millennial ini kita harus giat
belajar dalam mengembangkan
kepribadian. Menguasai
kecakapan minimal 2 bahasa
asing, seperti Inggris, Mandarin,
dan lain-lain. Mengingat profesi
yang tren saat ini diantara
entrepreneur.
Mahasiswa dalam kelompok
generasi “Y” adalah mahasiswa
paling lengkap, dari sisi kemajuan
teknologi sehingga memudahkan
mengakses dunia dalam
genggaman. Maka, masih relevan
penerapan konsep agent of
change, yakni seorang intelektual
berwawasan luas, berintegritas
dan punya kemampuan
menyampaikan gagasan kepada
masyarakat. Mengingat agama
Buddha di tanah air saat ini tengah
membutuhkan keteladanan dari
orang-orang yang memberikan
contoh nyata, dalam kehidupan
bermasyarakat.
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menemukan passion dan habbit
yang terukur sesuai kompetensi
dan kemampuan masing-masing.
Kembangkan terus wawasan dan
pengalaman, perbanyak bekal
sehingga rekan-rekan mampu
melewati masa sulit selama proses
kuliah. Tetaplah berpedoman
pada ajaran Buddha dalam
situasi apapun. Krn tidak mudah
mengenal ajaran Buddha, jadikan
kesempatan kehidupan ini untuk
memupuk karma baik.
Sebagai pemuda-pemudi harapan
bangsa, hendaknya perilaku
kita dapat menjadi contoh bagi
orang lain. Berupaya memperluas
jejaring sosial, mempererat
hubungan antar mahasiswa
saling berbagi informasi. Tetap
tegar dan bangkit kembali ketika
mengalami kegagalan. Selalu
berbuat kebaikan adalah faktor
penting untuk menunjang
keberhasilan dan setelah berhasil,
hendaknya tetap terus berbagi
kebajikan kepada semua pihak
yang mungkin bisa kita bantu.
Oleh karena itu, tetaplah “sadar”,
jagalah keutuhan ajegnya kampus
Nalanda. Sehingga tak satupun
ada yang sia-sia dari perjuangan
yang telah saudara lewati
selama ini. Selamat berkarya dan
berkreasi calon pemimpin dan
pelayan umat Buddha, persiapkan
diri saudara dengan matang, masa
depan Bangsa dan Negara ada
dipundakmu. Sukkhi-hotu

Harapan terbesar Anda untuk
kemajuan Mahasiswa dan peran
STAB Nalanda dimasa akan
datang?
Sebagai alumni yang sudah
mengalami masa perjuangan
studi di kampus Nalanda, hal
paling utama rekan-rekan harus
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LAPORAN DONATUR
DONATUR BEASISWA
YAYASAN DANA PENDIDIKAN BUDDHIS NALANDA
BULAN JULI 2020
No

Nama Donatur

No

Nama Donatur

No

Nama Donatur

No

Nama Donatur

1

Ibu Ayling

43

Bapak Morison Lim

85

Ibu Tal El Yan

127 Bapak Hantoro Tanoto

2

Bapak Tungsen dan Wenmei

44

Keluarga Almarhum Mursalim
(Lim Sim Mui)

86

Ibu Shanty

128 Bapak Sugianto

87

Bapak Hadi Rachman

129 Bapak Piter

3

Keluarga Almh. Sri Rahaju

45

Keluarga Almarhumah Titi
Sunarti (Lie Cin Ti)

4

Neva dan Juna

46

Bapak Connor Wyatt Kosasih

88

Hinrich, Hailie, dan keluarga

130 Bapak Ardi

5
6

Ibu Chris Lazunardi
Ibu Lisa

47
48

Ibu Chloe Isabelle Kosasih
Ibu Lucas Ivory Kosasih

89
90

Ibu Susanti
Bapak Anton

131 Alm. Herman (Ibu Jenny)
132 No Name

7

Bapak I Gede Raka Putra
Gunawan

49

Bapak Rudi

91

Bapak Yoke

133 Keluarga Ng Ek Cheong

8

Ibu Yulyani Arifin

50

Bapak Sugianto

92

NN

134 Ibu Maya

9

Ibu Justine

51

Bapak Peitryn

93

Bapak Budiman dan Keluarga

135 Alm Yo Yam Seng

10

Bapak Anak Agung Gde Putra
Wiraguna

52

Saudari Feilishka Widya

94

Bapak Benny Setiawan

136 Bapak Sutanto

11
12

Ibu Suyati Tan
Bapak Herby Jonatan

53
54

Ibu Yunita Tan
Ibu Asien

95
96

Ibu Junietty
Ibu Suwani

137 Bapak Gatot
138 Ibu Ajijayani

13

Ibu Go Giok Ha dan bpk Oei
Kwang Sien

55

Ibu Yu Sui Chin

96

Bpk Ong Bun Tek dan keluarga

140 Ibu Lie Sie

14
15
16

Ibu Ang Tjhie Phing
Ibu Lanny
Bapak Venky Wibowo

56
57
58

Ibu Merry Tjahyadi
Bapak Tokyoso
Bapak Johan Cai

98 Semua Makhluk
99 Bapak Jansen
100 Ibu Fenny dan Keluarga

141 Ibu Lie Tjoe
142 Ko Desmond
143 Ibu Sylvia

17

Ibu Can Mey

59

Cheeky, Hiro, Miko, Lilo dkk

101 Bpk Hero Thio

144 Bapak Raymond K Tedja

18
19

Ibu Rita
Ibu Lianawati

60
61

S1
Ibu Natalia Salim

102 Bapak Lay tjhiapliong
103 Bapak Erron

145 NN
146 Bapak Jap Wie Liang

20

Bapak Gou Go Siang

62

Ibu Mei Tjen

104 Bapak Kurnia Cahyadi Yosep

147 Ibu Sri Fajar

21

Ibu Eva

63

Ibu Larisa Rafifah

105 Ibu Sektasari

Soleman Semina dan
148 Bapak
Keluarga

22

Bapak dan Kel Johan Hartono
Ho & Almh. Linda Sudiman

64

Bapak Suryo Anwar Putra

106 Bapak Yongky

149 Keluarga Sujanto & Meliana

23

Ibu Cece

65

Ibu Lidya Puspita

107 Bpk Djenal Aura Dhamma

150 Bapak Ronny Ruslim Sekeluarga

24

Ibu Susy Youlia

66

Ibu Erawati

108 Ibu Irene lie dan Keluarga

151 Ibu Lie Fen

25

Ibu Yunita

67

Para Leluhur & Semua Makhluk

109 Ibu Justina banda aceh

152 Bapak Yanto

26

Keluarga Almarhum Subianto &
Almarhumah Amung

68

Bapak Phua Hong

110 Jessica Cipta

153 Bpk Halim

27

Bapak Richard

69

Bapak Budhi Pranoto

111 Michael Cipta Oey

Alm. Ignatius s
154 Keluarga
Gantohe (ibu Tincegantohe)

28

Ibu Lisa

70

Bapak Yongky

sukimin Tanaka Dan
112 Bpk
Keluarga

Alm. khe po tjui (Ibu
155 Keluarga
Tincegantohe)

29

Bapak Verky lietua

71

Bapak Lo Willy Prang

113 Ibu Mega

156 Bapak Yongky

30

Bapak Shupendi

72

Bapak Edy Swan

114 Ibu Santi Salim

Alm. Hidayat, &
157 Keluarga
HThamsir & H Sugiharto

31

Ibu Erlina

73

Almarhumah Linawati Phoa

115 Ibu Helen Cynthia

Pek Pau & Alm. Tan Chau
158 Bapak
Mung

32

Ibu Doliah

74

Omar Wangsaharja Sekeluarga

116 Ibu Hermina

159 Ibu Surtini

33
34
35
36
37
38

Ibu Sherly
Ibu Jusmerry Chandra
Ibu Betty Gunawan
Ibu Melani
Bapak Aman Koh
Bapak Yanto

75
76
77
78
79
80

Bapak Tanggana
Alm. Purnama P.
Ibu Cindy Lestari
Bapak Rudy Chandra
Bapak Sundie
Bapak Amin

117
118
119
120
121
122

160
161
162
163
164
165

39

Bapak Andi

81

Keluarga Almh. Ibu Oei Ting
Ing Nio

123 Ibu Verawati

40
41
42

Bapak Anthony Wibisono S
Ibu Mimi Lam
Ibu Surtini

82
83
84

Bapak Kusim
Bpk Hadi Widjaja
Ibu Lili Sutanti

124 Bapak Lim heriyono
125 Bapak Heryanto
126 Ibu Kim Fa
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Bapak Hartono Sanjaya
Bapak Ruslim Lie
Ibu Zeni Citra
Ibu Sherlyn Willie
Ibu Lina Melani Tan
Bapak Susandi

Mona Dewi
Bapak Djoni
Ibu Susan
Ibu Melianti Pang
Ibu Sien
Ibu Imelda

DONATUR RENOVASI GEDUNG NALANDA
BULAN JULI 2020
No

No

Nama Donatur

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bapak Richard
Bapak Roger Gunawan
Bapak Eddy
Alm, Teh Han Seng
Bapak Ricky Moiras
Bapak Guntur Limantoro
Ibu lie fong
Saudari Evelyn Khang
Bapak Tanto
Almarhum Sadenan
Kwee Ming Hua n Family
Bapak Handoko
Bapak A Hok
Bapak Peter dan Ibu Selvia

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Keluarga lim hok kun
Bapak Handy Wijaya
Keluarga Jefri Ho
Leluhur Pandi
Ibu Delima
Stevaldy Widjaya
Bapak Tjhin jufendra
Ibu Helen
Alm, Tan Boen Liang
Bapak Burhan
Bapak Budi Cipta Cahyadi
Bapak Bernadiono Tanudihardjo
Bapak Achien
Bapak Hadi

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

15

Bpk, Yongki

68

Bapak Tony

16
17

Ibu Diana
Ibu Merry & Janet

69
70

Bapak Ari Sindo Lauwinder
Ko Desmond

Bapak Mudita Jaya
Bapak Safri
Yunita & Keluarga
Ibu Suisen Kicosuanto
Ibu Lim Soh Lie
Bapak Darman
Bapak Santoso
Alm, Tjeng Tjiang Seng
Ibu Irene Lie dan keluarga
Ibu Natalia
Ibu Lim Kartikasari
Ibu Ratna Dhamena
Bapak Riche
Ibu Lanny
Bapak Dedy Sutjipto dan Ibu Ni
121
Nengah Suriani
122 Almh, Erliayanti Halim
123 Almh, Erliana Halim

18

Bapak Darwin

71

Ibu Betty Gunawan

124

19

72

Semua Makhluk

125 PT, Wandira Invesco Niscala

178 Ibu Tansiumei

73

Bapak Wirasva Yudhistira

126 Bapak Tanu Hariyadi

179 Teddy Susanto

21
22
23
24
25

Ibu Ase
Bapak Johan, Ivana dan Lim
Kim Kie
Ibu Liu Fen
Bapak Satya Dharma
Ibu Eva
Ibu Heny
Ibu Grace Judithya Wiandi

74
75
76
77
78

Ibu Lis dan Ibu Sukma Karwita
Bapak Aseng
Bapak Agus Tjandra
Ibu Bhagya
Ibu Shi-shi

127
128
129
130
131

180
181
182
183
184

26

Bapak Tony Ting

79

No Name

27

80

Bapak Harly

81

Leluhur Lim + To

134 Bapak Viktor Tan

187 Bapak Yanto Hidayat

82

Bapak Hendri

135 Ibu Hanny Pangestu

188 Alm, Khoe Kim Hay

30

Bapak Katedy Unapi
Alm Suparjono Kon & Almh,
Noviyanti Tjhang
Ibu Trimurti dan Bapak Andre
Sutio
Frans Sanjaya And Family

Ibu Oen Nio
Bapak Bahar dan keluarga
Ibu Jatidevi dan Bapak Andrea J,
NN
Ibu Ling Ling
Almarhum Mursalim/Lim
132
Sim Mui
133 Ibu dewi

83

136 Ibu Linda

189 Almh, Giam Soei Nio

31

Keluarga Oei Khe Bien

84

Ibu Lily
Hoon Teng Kwang Fam Semua
Makhluk

137 Bapak Jasmin

190 Alm, Hioe Min Tjong
191 Almh, Lam Koei Son
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28
29

32

Nama Donatur

Ibu anie

Nama Donatur

Bapak Hari Saputra Martan dan
keluarga

No
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

Nama Donatur
Ibu Rosmawaty
Alm, Rusdy Anwar
Alm, Surya Gijanto
Almh, Ang Koey Lian
Almh, Ang Koey Toan
Almh, Lie Tioe Ngo
Asen, Lisa + Metta
Alm, Gouw Tau Meng
Alm, Ang Kit Hwe
Bapak Gouw Sui Pheng
Bapak Feddy
Bapak Tan Iwan
Leluhur Hendra Ho
Bapak Fidarus Tjandra

174 Ibu Tan Moi Hoa
175 Keluarga Liu Wei Yau
176 PD Jati Abadi
177

Ibu Sally Tjandra dan Fian,
Keluarga Sheila Tjandra,
Keluarga Natalie Swiss Tjandra,
Ibu Beatrice Tjandra

Tjo Tjin Wie
Suwita Tjahjadi & Keluarga
Ibu Linda & Keluarga
Bapak Suprianto
Ibu Nani

185 Sri Wahyuni
186 Ibu Betty

85

Kak Ridwan (Pier)

Alfred Chowsean dan Axell
138
Chowsean

86

Koh Indra

139 Ibu Leony

192 Bapak Selamet

87
88
89
90

Bapak Irwan
Bapak Efendi
Bapak Kasan Sentosan dan Kel,
Ibu Mei Lan

140
141
142
143

193
194
195
196

34
35
36
37

Ibu ivany, waren yohansen,
dharma putra nanda
Bapak Aming
Bapak Ahua
Bapak Aman Koh
Ibu Lia

38

Bapak Agus

91

Ibu Vivi

144 Ibu Yulyani

197

39
40
41
42
43

Almh, Wong Shinta Maria
Bapak Andi
Ibu Lenny
Bapak Harianto
Ibu Tomini The
Almh, Ibu Liauw Cuan Nio &
Leluhur
Alm, Lenny-Tonny
Mey-mey
Ibu Lily Angrani
Ibu Yuana
Ibu Verawaty
bu Santy
Bapak Heryanto
Keluarga Willie Japaries
Ibu rosna

92
93
94
95
96

GDG Studi Buddhist
Paulina & Suhardi
Bapak Sudirman
Bapak Tony
Bapak Gunawan Halim

145
146
147
148
149

198
199
200
201
202

97

Ibu Nina Sureini

150 Bapak Aliong

203 Sim Rina Mariani

98
99
100
101
102
103
104
105
106

Ibu Bhiranty K.
Bapak Filbert Aurelia Kenrich
Bapak Then Jin Hiung
Ibu Dewi
Koh David
Bapak Aries Tanto
Bapak Alius
Bapak E Ketut Djumaedi Karuna
Suud dan Karina

151
152
153
154
155
156
157
158
159

204
205
206
207
208
209
210

33

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

PD Jaya Makmur
Bapak Tonny
Ibu Shanti dan Bapak Sakha
Ibu Budi

Bapak Kevin
Ibu Silvia
Ibu Ratanawaty
Keluarga Sujanto dan Meliana
Mendiang Hertina Kartawira

Bapak Yuan Rama
Bapak Indra
Bapak Alfan Budiman
Kellie Hannah Bellvania
Tjioe Guek Kim dan Keluarga
Bapak Kasimun tan
Bapak Johan
Ibu Engel G,
Bapak Surya

Ibu Djing Lan
Tony Lisman Lie
bpk, ferry sofian
Caroline Sugianto & Keluarga
Alm, Benny Soejanto Wijaya
(Oey Dee Beng)
Rudi Lie & Keluarga
Rudy Chandra
Alm, Bapak Kartiman
Ibu Rini
Ibu Marina

Ibu Cien Cien
Bapak Feryanto
Ibu Fefe
Bapak Satya Dharma Ong
Ibu Yati Wijaya
Bapak Andri
Ibu Yenniwati

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
MAJALAH NALANDA
tercapainya Nibbana.

23

LIPUTAN NALANDA

PATTIDANA CETIYA NALANDA 'GOES TO ONLINE',
TIADA BATASAN LAGI PENGHORMATAN PADA
LELUHUR

D

itengah pandemi
COVID-19, semua
aktivitas bisa dilakukan
melalui jaringan
online, tanpa harus
keluar rumah. Termasuk dalam
hal melaksanakan Pattidana
(pelimpahan jasa) sebagai wujud
bakti pada leluhur, kini bisa
dilakukan dan diikuti dimana
saja secara online, sehingga
tidak ada batasan berapa
banyak penghormatan yang
dapat kita berikan kepada para
leluhur. Cetiya Nalanda kembali
mengadakan upacara Pattidana
Online pada hari Minggu, 23
Agustus 2020, tepatnya pukul
17.00 hingga pukul 18:30 WIB.
yang disiarkan langsung dari
Dhammasala Cetiya Nalanda,
Cakung, Jakarta Timur.
Dengan terus mengikuti
perkembangan zaman, upacara
Pattidana ini dilaksanakan
secara online melalui Zoom dan
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Youtube, hal ini dilakukan dengan
tujuan agar Nalanda tetap terus
mengikuti protokol kesehatan
dari pemerintah dan sekaligus
memberikan kemudahan bagi
umat Buddha di seluruh penjuru
tanah air dan juga dunia agar
dapat mengikuti upacara
Pattidana ini dari mana saja tanpa
batasan jarak.
Tercatat ratusan umat telah
ikut berpartisipasi

dalam kebajikan berupa dana lilin
persembahan di Cetiya Nalanda,
tentunya ini bertujuan untuk
melimpahkan jasa kebajikan
kepada para leluhur mereka
yang telah meninggal agar turut
bersukacita dan berbahagia.
Setiap lilin yang dinyalakan
mewujudkan semangat bakti dan
kebajikan dari para sanak
keluarga
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yang masih hidup kepada para leluhur
yang telah mendahului.
Pada Kesempatan Upacara Pattidana
yang luhur ini, pembacaan paritta
pelimpahan jasa dan
dhammadesana dipimpin
oleh YM. Bhikkhu Khemadhiro,
yang menyampaikan tentang
perlunya pattidana dan manfaat
berbuat kebajikan. Menurut
Bhante, mungkin ada leluhur kita
yang terlahir di alam menderita
karena kurangnya kebajikan dan
membutuhkan bantuan, sehingga
perlu dibantu agar kehidupannya
bisa menjadi lebih bahagia. 'Untuk
itulah, kita yang masih hidup, mungkin
sebagai anak, cucu, atau buyut, punya

kepedulian, punya pengharapan
yang baik, serta ingin melakukan
balas jasa melalui Pattidana' pesan
beliau.
Besar harapan keluarga mendiang
yang mengikuti upacara Pattidana
ini, dengan harapan untuk
mengingat serta berbagi jasajasa kebajikan kepada leluhur
yang telah meninggal. Semoga
melalui pelimpahan jasa yang
telah dilakukan ini, para leluhur
yang telah meninggal dapat
turut berbahagia atas jasa -jasa
kebajikan yang telah dilimpahkan.
Dari Cetiya Nalanda Jakarta Timur,
Nalanda News Melaporkan
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KESEHATAN

Remaja
Indonesia
Harus Sehat

Kecukupan Asupan Zat Gizi
Pada Remaja

B

erdasarkan hasil
penelitian Kementerian
Kesehatan RI, remaja di
Indonesia yang belum
mencukupi kebutuhan
energi sebesar 97,5%. Sisanya
2,5% remaja memiliki tingkat
kecukupan yang baik. Hal ini
menunjukkan bahwa asupan
energi remaja sebagian besar
masih belum tercukupi. Hasil ini
ditunjang oleh data survei tahun
2014 yang menunjukkan sebesar
18,68% penduduk Indonesia
berada pada tingkat sangat
rawan pangan dimana jumlah
konsumsi penduduk adalah <70%
AKG. Hasil riset kesehatan dasar
tahun 2013 juga menyebutkan
bahwa sebanyak 54,5% remaja
mengkonsumsi energi di bawah
kebutuhan.
Hasil energi yang kurang
dikarenakan jumlah porsi
makanan yang dikonsumsi oleh
remaja masih kurang menurut
Pedoman Gizi Seimbang, jumlah
yang kurang dan juga pola
konsumsi yang salah seperti
menu makanan yang tidak
seimbang dan kurang varian
dapat menyebabkan asupan
energi tidak tercukupi. Asupan
yang rendah dari yang dibutuhkan
akan menyebabkan cadangan
energi yang terdapat di dalam
tubuh dan disimpan dalam
otot terpakai. Keadaan ini jika
berlanjut dapat mengakibatkan
menurunnya prestasi belajar,
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juga dapat menyebabkan
menurunnya produktivitas kerja.
Kekurangan asupan energi ini
apabila berlangsung dalam
jangka waktu yang cukup
lama, akan mengakibatkan
menurunnya berat badan dan
keadaan kekurangan gizi yang
lain. Penurunan berat badan yang
berlanjut akan menyebabkan
gizi kurang yang akan berakibat
terhambatnya proses tumbuh
kembang. Dampak lain yang dapat
timbul adalah tinggi badan yang
tidak mencapai ukuran normal
dan mudah terkena penyakit
infeksi. Sedangkan konsumsi
energi yang berlebihan akan
mengakibatkan kenaikan berat
badan dan apabila terus berlanjut
maka akan menyebabkan
kegemukan dan resiko penyakit
degeneratif.
Energi dalam tubuh dapat timbul
karena proses pembakaran
makronutrien seperti karbohidrat,
protein, dan lemak. Karena itu,
agar energi dapat tercukupi
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perlu mengkonsumsi berbagai
macam makanan yang sehat dan
seimbang. Makanan seimbang
yang di anjurkan adalah makanan
yang terdiri atas sumber zat
tenaga, misalnya nasi, roti, mie,
ubi/singkong, tepung-tepungan,
gula, dan sebagainya. Selain
itu harus terdiri dari sumber
zat pembangun misalnya ikan,
telur, daging, susu, kacang, tahu,
tempe, dan sebagainya. Makanan
juga harus terdiri dari sumber
zat pengatur yaitu berbagai jenis
sayur-sayuran dan buah-buahan.
WHO menganjurkan rata-rata
konsumsi energi makanan
sehari adalah 10-15% berasal
dari protein, 15-30% dari lemak,
dan 55-75% dari karbohidrat.
Berdasarkan hasil penelitian,
remaja memiliki asupan
karbohidrat yang sangat kurang.
Hal ini dikarenakan umumnya
remaja mengkonsumsi sumber
karbohidrat yang tidak bervariasi
dan dalam jumlah yang sedikit.
Jumlah yang sedikit ini sangat
disayangkan karena pada periode
remaja dibutuhkan asupan yang
banyak untuk mengimbangi
pertumbuhan dan perkembangan
yang pesat. Oleh sebab itu
jika sumber karbohidrat tidak
sesuai dengan kecukupan, maka
kontribusinya untuk energi juga
akan tergolong kurang. Asupan
energi dan karbohidrat saling
berhubungan karena karbohidrat
merupakan sumber energi utama

terbesar. Sebesar 75% total
energi diperoleh dari karbohidrat.
Dianjurkan untuk mengkonsumsi
makanan pokok yang bervariasi
setiap harinya. Untuk memenuhi
kebutuhan zat gizi selama sehari
dianjurkan agar makan secara
teratur 3 kali sehari dimulai
dengan sarapan atau makan pagi,
makan siang dan makan malam.
Untuk menghindarkan remaja
mengonsumsi makanan yang
tidak sehat dan tidak bergizi maka
dianjurkan agar selalu makan
bersama keluarga. Sarapan setiap
hari juga penting oleh karena
mereka sedang tumbuh dan
mengalami perkembangan otak
yang sangat tergantung pada
asupan makanan secara teratur.
Berdasarkan tingkat kecukupan
protein, hasil penelitian terbanyak
adalah asupan protein yang
sangat kurang. Asupan yang
sangat kurang disebabkan
oleh konsumsi protein yang
rendah dan jumlah yang sedikit
berdasarkan hasil recall yang
dilakukan. Hal ini dapat dilihat
dari hasil yang menunjukkan
bahan makanan hewani kaya akan
protein bermutu tinggi hanya
mencakup 18,4% konsumsi ratarata penduduk Indonesia. Ditinjau
dari fungsi gizinya, protein
berfungsi untuk pertumbuhan
maupun pemeliharaan jaringan
yang rusak terpakai atau aus.
Proporsi energi yang diperoleh
dari protein berkisar antara 10%-

15% dari total energi makanan.
Makanan yang berasal dari
protein termasuk lebih mahal
dibandingkan dengan makanan
bersumber karbohidrat.
Sumber protein adalah ikan,
daging sapi, daging ayam, dan
kacang-kacangan. Makanan
bersumber karbohidrat lebih
mudah di dapat bagi sebagian
masyarakat. Sumber makanan
pokok seperti nasi, singkong,
jagung, dan kentang.
Konsumsi protein yang baik
adalah yang dapat memenuhi
kebutuhan asam amino esensial
yaitu asam amino yang tidak
dapat disintesa didalam tubuh
dan harus diperoleh dari makanan.
Protein hewani memiliki kualitas
yang lebih baik dibanding
protein nabati karena komposisi
asam amino lebih komplit dan
asam amino esensial yang lebih
banyak. Berbagai sumber protein
hewani dan nabati mempunyai
kandungan protein yang berbeda
jumlahnya dan komposisi asam
amino yang berbeda pula.
Oleh karena itu mengonsumsi
protein juga dilakukan bervariasi.
Dianjurkan konsumsi protein
hewani sekitar 30% dan nabati
70%. Ikan selain sebagai sumber
protein juga sumber asam
lemak tidak jenuh dan sumber
mikronutrien. Konsumsi ikan
dianjurkan lebih banyak daripada
konsumsi daging.
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Konsumsi tempe sekitar 100
gram (4 potong sedang) per hari
cukup untuk mempertahankan
tubuh tetap sehat dan kolesterol
terkontrol dengan baik.
Dianjurkan juga mengkonsumsi
daging unggas (misalnya ayam,
bebek,burung puyuh, burungdara)
selain sebagai sumber protein
juga sumber zat besi yang
berkualitas sehingga sangat
bagus bagi masa pertumbuhan.
Namun ada hal yang harus
diperhatikan bahwa daging juga
mengandung kolesterol dalam
jumlah yang relatif tinggi, yang
bisa memberikan efek tidak baik
bagi kesehatan.
Hasil analisis recall juga
menunjukkan bahwa asupan
lemak kategori baik, sedang,
dan kurang masing-masing
sebesar 7,5%. Asupan lemak yang
masih sangat kurang memiliki
presentase lebih besar yaitu
77,5%. Hal ini menunjukkan
bahwa jumlah remaja dengan
tingkat asupan lemak yang cukup
sama banyak dengan jumlah
remaja dengan tingkat asupan
lemak sedang. Jumlah terbanyak
di dominasi oleh remaja dengan
tingkat asupan lemak sangat
kurang.
Konsumsi banyak lemak
terutama yang mengandung
banyak asam lemak jenuh rantai
panjang, dapat meningkatkan
kadar kolestrol darah. Kolestrol
darah yang meninggi dikaitkan
dengan meningkatnya prevalensi
penyakit kardiovaskular,
terutama hipertensi. Pada orang
yang obesitas juga terdapat
peningkatan kadar kolestrol darah.
Salah satu faktor menyebabkan
perubahan pola makan yaitu
pengetahuan dan kesadaran akan
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pentingnya asupan gizi. Akan
tetapi masyarakat pada umumnya
beranggapan bahwa telah
tercukupinya asupan kebutuhan
pada saat merasa kenyang.
Padahal saat merasa kenyang,
belum tentu asupan zat gizi yang
dibutuhkan telah tercukupi.
Anggapan tersebut kurang
tepat sebab dalam pemilihan
bahan makanan perlu mendapat
perhatian khusus. Dalam
pemilihan makanan, tidak hanya
melihat kuantitasnya tetapi juga
nilai gizi dari makanan tersebut
Saran
Berdasarkan hasil penelitian
pada sample beberapa remaja di
Indonesia terutama di kota besar,
maka dapat disarankan bahwa:
1.

Perlu diberikan sosialisasi
terkait kebutuhan tubuh akan
zat makro dan mikronutrien
yang diperlukan kepada
umumnya remaja di
Indonesia.

2.

Perlu kepedulian keluarga
dan lingkungan sekitar untuk
dapat lebih memperhatikan
kebutuhan pola asupan.
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