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KATA REDAKSI

Namo Buddhaya KMBD,

Halo teman-teman KMBD, bagaimana perjalanan Halo teman-teman KMBD, bagaimana perjalanan 
selama 2020 ini? Pasti kita semua sudah berusaha 
menjalani hari-hari dirumah sampai hampir 1 tahun. 
Pandemi COVID-19 ini memang belum berlalu, tetapi 
kita semua harus terus menjaga semangat kita dalam 
menjalani perkuliahan dan lainnya. Dan saat ini, 
mungkin rata-rata dari kita sudah dapat menikmati 
liburan setelah menghadapi Ujian Akhir Semester. liburan setelah menghadapi Ujian Akhir Semester. 
Manfaatkan waktu libur dengan sebaik mungkin yaa 
teman-teman. 
Pada masa liburan seperti ini, kami merilis Dhammadipa 
edisi ketiga dengan judul “The Awakening”. Seluruh 
konten yang kami sediakan kepada teman-teman semua 
tentunya dibuat dengan semenarik mungkin agar 
teman-teman semua bisa menikmati setiap konten yang 
ada.

Selain itu, izinkan kami mengucapkan terima kasih Selain itu, izinkan kami mengucapkan terima kasih 
kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam 
pembuatan Dhammadipa ini, kepada teman-teman yang 
bersedia berbagi konten-konten bermanfaat kepada kita 
semua, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang 
dengan semangat menunggu edisi Dhammadipa kali ini. 
Tentunya kami menyadari Dhammadipa edisi ini tak 
luput dari kesalahan maupun kekurangan, maka dari itu luput dari kesalahan maupun kekurangan, maka dari itu 
kami menerima kritik dan saran agar dapat 
meningkatkan kualitas Dhammadipa kedepannya. Kritik 
dan saran dapat disampaikan melalui contact person 
yang ada pada laman akhir.

Dengan cinta,
Tim Redaksi Dhammadipa
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FUN FACT
FUN FACT

Those who cling to perceptions and views wander 
the world offending people

Besar dan tumbuh di 
istana mewah

Hidup dalam pengasingan

Menikah dengan permaisuri 
Yasodhara

Meditasi di bawah pohon 
Bodhi

Memberitakan Drama

Wafat di India

Those who cling to perceptions and views wander 
the world offending people
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S
sayang, kemurahan hati, dan perasaan syukur itu

perlu dilakukan. Hal ini sudah menjadi hal yang

tidak asing lagi di mata masyarakat umum dan

bahkan kebanyakan dari mereka sampai menilai

dan memandang buddhism pada akhirnya sebagai 

emenjak pandemi COVID-19 dimulai,

Dalai Lama dan biksu senior lainnya telah

menekankan bahwa praktik meditasi, kasih 

Untuk aliran Theravāda, contohnya di Thailand,

Vihara disana menyebarkan "yant", sebuah jimat

dengan simbol-simbol buddhist dan kata-kata suci.

Kertas-kertas jingga yang telah diberkati ini

merupakan objek yang cukup umum bagi para

penganut Buddhism di Asia Tenggara yang

menyadari akan adanya penyakit epidemik.

Munculnya penyakit epidemik tersebut,

kebanyakan diartikan sebagai adanya peningkatan

kekuatan jahat. Dalam rangka untuk menghindari

dan menghilangkan kekuatan jahat tersebut,

digunakanlah jimat yang dipercaya akan dapat

menghilangkan roh jahat tersebut. Dalam kasus

pandemi sekarang, jimat tersebut digunakan

untuk melindungi orang-orang dari virus corona.

Praktik kesehatan menggunakan talismans, doa,

ataupun ritual tersebut berasal dari India dan

dimulai sekitar dua setengah milenium yang lalu.

Praktik inipun masih berkembang dan juga di

adaptasikan dalam berbagai konteks sosial dan

budaya. Untuk sekarang, ada 3 aliran utama dari

buddhism tradisional: Theravāda, aliran yang

cukup populer pada wilayah asia tenggara;

Mahāyāna, aliran yang populer di asia timur; dan

Vajrayāna, yang biasanya diasosiasikan dengan

wilayah Tibet dan Himalaya.

handle coronavirus?

The Answer is not just meditation

Untuk aliran Mahāyāna, mereka sama-sama

menggunakan benda yang mirip, namun mereka

juga berdoa kepada buddha dan boddhisatva

untuk perlindungan. Contohnnya di Jepang, 

How do Buddhist

suatu pandangan

filosofi praktis

bukannya suatu

sistem keagamaan.

Namun bagi beberapa

orang, buddhism

dinilai sebagai suatu

agama/kepercayaan 

yang membenarkan adanya peristiwa

supranatural. Salah satunya seperti, berbagai

praktik kesehatan baik menggunakan jimat, doa,

ataupun ritual yang bahkan lebih berkembang

daripada meditasi.
mereka melakukan

upacara pengusiran

dengan memanggil

para dewa untuk

mengusir virus

corona. Penganut

Buddhism aliran

Mahāyāna

mempercayai bahwa

blessing yang diberikan oleh para dewa dapat

dihubungkan melalui patung ataupun gambar.

www.pikist.com/free-photo-sjxnw

Buddhism in Japan - Wikipedia
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Seiring berjalannya waktu juga, banyak para

peneliti yang membenarkan bahwa rasa

"percaya/faith" memegang peran dalam

kesehatan seseorang. Contohnya, antropolog,

Daniel Moerman, telah mengidentifikasi suatu

hal yang bernama "meaning response" yang

menjelaskan keterhubungan/keterpengaruhan

kepercayaan sosial dan budaya dengan

kesejahteraan individu. Lalu, seorang peneliti

medis universitas Harvard, Ted Kaptchuk, juga

mempelajari peran ritual terhadap kesehatan

dari perspektif neurobiologis.

Setelah zaman penjajahan berlalu di sekitar tahun

19an, selain dari 3 aliran tradisional Buddhism,

berkembang juga aliran "Buddhist Modernists".

Aliran ini cukup populer di negara-negara luar

asia dimana ia mengembangkan sosok Buddhism

sebagai filosofi dan menekankan objektivitas

saintifik serta empirik. Namun sayangnya,

sebagian besar dari penganut aliran ini sudah

melupakan ritual tradisional dan aspek Buddhism

lainnya yang sebetulnya penting untuk diketahui

dan diyakini. Khususnya di lingkup kesehatan,

Buddhism banyak menekankan pada adanya

kekuatan penyembuhan yang berbasis pada

kepercayaan.

Sampai saat ini, tidak ada cara lain untuk

mencegah COVID-19 selain tinggal di rumah,

menghindari keramaian dan lingkungan luar.

Namun, bagi berbagai pihak yang ada di dunia,

jimat Buddhis. doa, dan ritual protektif

memberikan jalan yang bermakna untuk

menghadapi kegelisahan akan pandemi COVID-

19 ini, memberikan rasa aman dan nyaman bagi

diri mereka sendiri. 

Selain itu, mereka juga menganjurkan bentuk

visualisasi unik dimana penganutnnya akan

membayangkan dewa dan berinteraksi dengannya.

Praktik visualisasi tradisional ini sudah sering

digunakan semenjak virus corona mulai menyebar

di seluruh pelosok dunia.

Seputar Buddhis 5

Lalu, untuk aliran Vajrayāna, yang lebih

berkembang di wilayah Tibet, banyak

menggunakan berbagai macam ritual tradisional.

Contohnya, Dalai Lama, telah mendorong para

penganut Buddhism ini untuk membacakan

mantra-mantra suci yang ditujukan untuk

meminta perlindungan dari dewi kasih sayang dan

kesejahteraan, bodhisattva Tārā. 

Source: theconversation.com/how-do-buddhist-handle-

coronavirus-the-answer-is-not-just-meditation-137966



September 2020. Seperti pada umumnya, Open

House 2020 dilaksanakan dalam rangka untuk

memperkenalkan mahasiswa baru dengan KMBD

Dengan kata lain, acara ini dilaksanakan untuk

mengembangkan rasa kedekatan dan kekeluargaan

antar anggota KMBD dikhususkan kepada

mahasiswa baru 2020. Berbeda dengan tahun-tahun

sebelumnya, Open House 2020 ini dilaksanakan

secara daring melalui media Zoom dikarenakan

pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Acara ini

dihadiri oleh 14 mahasiswa baru, 33 anggota aktif

KMBD, dan beberapa senior.

Kali ini Open House 2020 bertemakan KMBD's

Tale : A Journey to The Wise. Para peserta acara ini

nantinya akan melewati berbagai tantangan di

perjalanannya dalam mencari harta karun berharga

KMBD. Dari sungai, lembah, ataupun hutan, tiap

kelompok peserta petualang akan bersaing satu sama

lain dalam menemukan harta karun tersebut. 

 Awalnya, acara ini dibuka dengan sambutan dari

MC yakni Jericho (Fisip 2019) dan Mettania

(FMIPA 2019) dan kemudian dilanjutkan dengan

ketua KMBD periode 2020/2021 yaitu Lovina

(2018) dan diikuti juga dengan PJ Open House kali

ini yakni Mettania (FMIPA 2019).

Setelah sambutan tadi, untuk memulai petualangan

dalam mencari harta karun KMBD, para petualang

akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dimulai

dari para mahasiswa baru dan dilanjutkan dengan

koko cici KMBD di setiap fakultasnya. Sesi

perkenalan ini dilakukan dalam rangka mengetahui

lebih detail mengenai asal fakultas koko cici serta

adik-adik KMBD di UNPAD.  Pada akhir sesi ini,

petualang akan dibagi menjadi beberapa kelompok

oleh panitia dan akan memulai petualangan mereka.

Dahulu kala, di sebuah desa terpencil yang jauh dari

peradaban, hiduplah 6 kelompok petualang yang

berlomba-lomba untuk mencari harta karun. Konon,

harta karun tersebut muncul, tepat di hari pertama

bulan purnama. Sebelum mereka memulai perjalanan

jauhnya, mereka meminta bantuan dari sesepuh

petualang yang dikabarkan pernah berhasil

menemukan harta karun.

D

Open House 2020

alam rangka menyambut para mahasiswa

baru UNPAD, seperti biasa, telah diadakan

acara Open House 2020 pada hari minggu, 6

Open House 2020Open House 2020
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Setelah berhasil melewati Sungai Gangga, para

petualang yang terbagi menjadi dua kelompok

tersebut menuju ke Sarnath. Menurut petunjuk peta,

mereka dapat menemukan kunci harta karun disana.

Setelah mengunjungi Sarnath dan mendapatkan kunci

harta karun tersebut, mereka bergegas menuju ke

Rajagaha, tempat bersembunyinya harta karun. 

Setelah berhasil mendesain ulang peta tersebut,

mereka mengikuti arahan peta dan tiba di Sungai

Gangga. Perjalanan menuju Sungai Gangga mulus,

sampai mereka menemukan kenyataan bahwa sungai

tersebut terlalu dalam untuk disebrangi. Pada peta

yang mereka pegang, terdapat petunjuk bagaimana

cara melewati sungai tersebut. Namun, untuk

melewati sungai itu diperlukan setidaknya 20 orang

yang saling membantu. Dengan demikian, tiga

kelompok pertama yang tiba di sungai itu bersatu

untuk dapat melewati Sungai Gangga. Tiga kelompok

berikutnya yang tiba di Sungai Gangga juga

melakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan

agar bisa melewati Sungai Gangga?

Di misi kedua ini, petualang harus memperhatikan

secara detail gambar yang diberikan oleh panitia

karena nantinya, panitia akan menanyakan salah satu

bagian dari gambar tersebut dan para petualang harus

menebak dengan benar 7 dari 10 gambar tersebut.

Apabila tidak berhasil, maka para petualang akan

mendapatkan hukuman. Jika para petualang berhasil,

maka mereka dapat berkenalan dengan Divisi

Publikasi dan Dokumentasi KMBD Unpad.

Sesepuh itu bernama Vijes, dan kabarnya beliau

berada di kota Kapilavastu saat ini. Sesampainya

disana, para kelompok petualang diberikan peta

panduan harta karun KMBD. Namun, walaupun para

petualang tersebut telah mempunyai peta, mereka

semua dibuat pusing oleh peta itu. Setiap anggota

petualang memiliki pandangan yang berbeda dalam

mengartikan arah peta tersebut. Selama perjalanan,

mereka hanya mengikuti jalan setapak yang ada

sembari berdebat siapa yang paling benar dalam

mengartikan peta.

Tanpa mereka sadari, jalan setapak itu membawa

mereka menuju di Hutan Gaya. Setibanya di Hutan

Gaya, mereka kehilangan arah sehingga pada

akhirnya setiap kelompok memutuskan untuk

berusaha mengartikan teka-teki pada peta dan

mendesain ulang peta tersebut agar lebih mudah

dipahami. Akankah 6 kelompok tersebut berhasil?

Dapatkah mereka melanjutkan perjalanan mereka?

Di misi pertama ini petualang harus menyelesaikan

dua kalimat menggunakan kata kunci yang telah

didapatkan. Kata kunci yang diberikan merupakan

kata kata yang berhubungan dengan KMBD Unpad.

Apabila mereka gagal dengan 5 kali percobaan maka

petualang akan mendapatkan hukuman. Setelah

mereka berhasil menyelesaikan misi ini, maka para

petualang dapat berkenalan dengan Divisi Akademik

dan Kerohanian KMBD Unpad.

KMBD's 7



Setelah bergegas, para petualang pun tiba di Rajagaha

tepat di hari pertama bulan purnama. Mereka pun

berhasil menemukan harta karun itu. Dan ternyata,

diperlukan dua kunci agar dapat membuka harta

karunnya. Mereka merasa bahwa perjalanan mereka

yang sangat jauh dan penuh rintangan tak terbayarkan

bila harta karun tersebut harus dibagi kepada banyak

orang. Karena keegoisan mereka, perang dingin pun

tak terhindarkan. Namun, para petualang ini sama-

sama tangguh, tidak ada hasil dari perdebatan mereka.

Para petualang itu akhirnya memutuskan lebih baik

membawa pulang sedikit daripada tidak sama sekali. 

Sewaktu para petualang membuka harta karun

tersebut, mereka dihadapkan dengan misi ketiga. Di

misi tersebut, para petualang digabungkan menjadi 2

kelompok besar yang harus bersaing bersama dalam

menemukan harta karun tersembunyi. Mereka harus

bekerja sama dalam menemukan kata yang mewakili

masing masing huruf. Namun, tantangan yang harus

mereka hadapi adalah mereka tidak boleh menebak

secara bersamaan dan harus runtut. Apabila gagal,

maka tentu saja mereka akan mendapatkan hukuman

di akhir. Jika mereka berhasil mendapatkan kunci di

misi ketiga ini, para petualang dapat berkenalan

dengan Divisi Hubungan Eksternal KMBD Unpad.

Kini kedua kunci telah siap untuk membuka harta

karun yang ada di depan mata. Saat mereka membuka

harta karunnya… Ternyata harta karun itu kosong!

Mereka sangat bingung, karena harta karun yang

ditunggu-ditunggu setiap tahun ini ternyata isinya

kosong. 

Setelah mendengarkan pidato singkat sesepuh Vijes,

kelompok petualang tersebut akhirnya sadar, bahwa

harta karun yang sebenarnya merupakan rasa

kekeluargaan dan kebersamaan yang dirasakan selama

perjalanan menuju Baranasi. Mereka sangat terharu.

Lalu mereka pun mulai bercerita mengenai segala

rintangan yang sudah mereka hadapi.

“Keluarga tidak selalu sedarah. Mereka adalah

orang-orang yang ada dalam hidupmu, yang

menginginkanmu dalam hidup mereka dan

kebersamaan dalam keluarga akan indah saat

dijalani dan indah saat dikenang.”

Tak ingin perjuangan mereka sia-sia, mereka

memutuskan untuk menemui Sesepuh Vijes lagi, yang

kabarnya beliau berada di Baranasi. Sesampainya di

Baranasi, tepat di bawah 2 pohon sala kembar,

sesepuh Vijes duduk dengan penuh ketentraman

seakan sudah menantikan kedatangan mereka.

KMBD's 8



Hellaw!

Aku yakin sih, sebagian besar dari Aku yakin sih, sebagian besar dari 
kalian pasti dulu waktu pertama 
menginjakan kaki ke Nangor, enggak 
pernah kepikir kalo tempat kecil ini 
ternyata bisa sengangenin ini. Ya enggak 
sih? Apa aku aja yang sok tahu? Haha. 
Ya, pas kita semua dipulangkan karena Ya, pas kita semua dipulangkan karena 
pandemi ini, baru sadar Nangor yang 
jalanannya itu-itu aja ternyata udah 
berhasil nyimpen lumayan banyak 
memori. 

Udah pasti yang paling bikin ngangenin Udah pasti yang paling bikin ngangenin 
adalah quality time sama temen-temen 
jurusan dan tentunya KMBD, yang 
kadang bikin lupa waktu saking asiknya, 
yang enggak khawatir dicariin mama 
karena pulang kemaleman :p. Kangen 
belajar di kelas sama temen-temen, 
kangen belajar bareng di kost an temen kangen belajar bareng di kost an temen 
sampai subuh, daaaaaan kangen nonton 
dan main bareng di sekreeee! Huwaaa.

Oh! Satu lagi yang paling bikin Nangor ngangenin, yaitu MAKANANNYA. Ya, habisnya di 
Nangor kita ngapain lagi sih selain kuliah, main, MAKAAAAAN hahaha. SOTO LAMONGAN 
samping pujas my luv, kamu ngangenin banget. Nasi kari yang jadi makanan wajib tiap minggu, 
ayam taliwang yang udah tutup, es krim cincau yang kalau lagi mau enggak ada tapi pas lagi 
enggak mau malah ada, candil dengan abang penjualnya yang super duper baik daan masih banyak 
lagi makanan lainnya (ya sorry, anaknya demen makan soalnya :p)

Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa diceritain, tapi yaudah ah segitu aja. Kalau diceritain Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa diceritain, tapi yaudah ah segitu aja. Kalau diceritain 
semua kayaknya bisa jadi cerpen :") Bubay!

Ananda Adhellia FIKOM’17

RINDU
JATINANGOR

Keranjang KMBD 9





HOW TO LOSE 
WEIGHT IN PANDEMIC 
COVID-19

Eat plenty of fruit and veg Get more active

Drink plenty of water Don’t skip breakfast

https://www.nhs.uk/

Fruit and veg are low in calories and fat, and high 
in fibre – 3 essential ingredients for successful 
weight loss. They also contain plenty of vitamins 

and minerals.

Being active is key to losing weight and keeping it 
off. As well as providing lots of health benefits, 
exercise can help burn off the excess calories you 

cannot lose through diet alone.

People sometimes confuse thirst with hunger. 
You can end up consuming extra calories when a 

glass of water is really what you need.

Skipping breakfast will not help you lose weight. 
You could miss out on essential nutrients and you 
may end up snacking more throughout the day 

because you feel hungry.

11
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HOW TO LOSE 
WEIGHT IN PANDEMIC 

COVID-19

Don’t stuck junk food Read food labels

Eat high fibre foods Plan your meals

https://www.nhs.uk/

To avoid temptation, do not stock junk food – 
such as chocolate, biscuits, crisps and sweet fizzy 
drinks – at home. Instead, opt for healthy snacks, 
such as fruit, unsalted rice cakes, oat cakes, 
unsalted or unsweetened popcorn, and fruit juice.

Knowing how to read food labels can help you 
choose healthier options. Use the calorie infor-
mation to work out how a particular food fits into 
your daily calorie allowance on the weight loss 

plan.

Foods containing lots of fibre can help keep you 
feeling full, which is perfect for losing weight. 
Fibre is only found in food from plants, such as 
fruit and veg, oats, wholegrain bread, brown rice 

and pasta, and beans, peas and lentils.

Try to plan your breakfast, lunch, dinner and 
snacks for the week, making sure you stick to 
your calorie allowance. You may find it helpful 

to make a weekly shopping list.

12
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DUDUDUDU
Search or type your secret messages!

From : Anon

To : Pengurus kmbd

Semangat semuanya kalian keren bingits !

From : Maic

To : Keluarga kmbd

Crisis is not catalyst, make headway, see 
y'all again as soon as possible 

From : - 

To : Alvin Frederich (af)

Haloo af.. 
Semangat kuliah di FK yg sangat berat 
jangan patah semangat ya ! 

From : Sekelompokmu

To : Fiona Jovita

Tpb yg di livenya jangan jujur bgt fi :D

From : Penggemar rahasia

To : Koko ibert

Kenapa koko ibert keren banget sihh! 
makasii koo uda mau jawabin pertanyaan 
aku meskipun banyak banget dan ga jelas 
:( makasiii kooo! semangat kuliahnya di 
fk yaaa

From : Tony Stark

To : Untuk orang yang aku sayangi dan 
        cintai

I Love You 3000 

From : Aku

To : KMBD

Kangen! 

From : Bingung

To : Devinda

Ayuk jadi po, aku bantu jd kadiv 

From : Anonim

To : Eric

Woy kerja yaa jangan main mulu ricc
katanya sibuk tapi ko bisa main games 
wkwkw hehe :D

✨

From : M A L A I K A T

To : KMBD

Woiii aku single :( ada yg mau samaku 

😘😘😘

😚

DUDU
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Search or type your secret messages!

From : Gotong royong

To : Christopher Laurence

Yaudala paketu,,, tahun depan pasti kan?

From : Aku anonim

To : Eric Jingga

Keren bgt ini bapak pendonor down-an  
:D makasih pak

From : Anonim donggg 

To : JEHU KEHU BAKHU

SEMANGAT KULIAHNYA JEJES ! 
Jan capekkk kuliah + organisasi yg 
buanyak pisan. Smoga cepetan balek 
nangor biar bisa praktikum lagi yaaa :)

From : Yang sering tidak kebak

To : Jerrrrrrrrrrr

Semangatttt terusss mencari kontennn, 
jangan pusing-pusing! Istirahat sebentar 
gapapa kok!

From : 211

To : 216 & 6

Woy sekosan yok

From : Anon

To : Delvis Patrick

Halo koko, jalan-jalan yuk!

From : Anon

To : Alvin (2018)

Hi koko Alvin, kapan nih ke nangor? 

From : Patrick

To : Untuk semua anggota KMBD

Mau ngomong apa ya wkwk

From : -

To : Catast

Haha, you're born with talent. You are 
the top student of the academy after all. 

From : Anon

To : Vicka

Ke Bandung yuk kak Vicka, temenin aku 
jajan...
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Good Question
Good Answer
Good Question
Good Answer

Bukan. Beliau tidak mengaku bahwa beliau adalah Tuhan, 
anak Tuhan atau bahkan utusan Tuhan. Beliau adalah 
seorang manusia yang menyempurnakan dirinya dan 
mengajarkan bahwa jika kita mengikuti contohnya kita 
dapat menyempurnakan diri kita juga.

Apakah seorang Buddha 
adalah Tuhan?

Pada tahun 563 SM seorang bayi terlahir di sebuah keluarga kerajaan di India utara. 
Beliau dibesarkan dalam kekayaan dan kemewahan tetapi pada akhirnya 
mendapatkan bahwa kenyamanan dan keamanan duniawi tidak menjamin 

kebahagiaan. Beliau sangat tergerak oleh penderitaan yang beliau lihat disekitar dan 
bertekad untuk mendapatkan kunci kebahagiaan manusia. Ketika beliau berusia 29 
tahun beliau meninggalkan istri dan anaknya dan pergi untuk duduk di kaki para 

guru-guru religius besar pada saat itu dan belajar dari mereka. Mereka mengajarkan 
beliau banyak hal tetapi tidak ada yang sesungguhnya mengetahui penyebab beliau banyak hal tetapi tidak ada yang sesungguhnya mengetahui penyebab 

penderitaan manusia dan cara untuk mengatasinya. Akhirnya, setelah enam tahun 
mempelajari, berusaha, dan meditasi, beliau akhirnya mendapatkan sebuah 

pengalaman dimana semua ketidaktahuan lenyap dan beliau sekejap mengerti. Sejak 
hari itu beliau disebut Sang Buddha, Yang Tercerahkan. Dalam 45 tahun setelah itu 

beliau mengelilingi seluruh India utara untuk mengajarkan apa yang telah 
ditemukannya. Belas kasih dan kesabarannya legendaris dan beliau memiliki ribuan 
pengikut. Pada usianya yang ke 80 tahun, dalam keadaan tua dan sakit, tetapi tetap pengikut. Pada usianya yang ke 80 tahun, dalam keadaan tua dan sakit, tetapi tetap 

berwibawa dan damai, beliau akhirnya meninggal.

Siapakah Sang Buddha? 

Apa itu Buddhisme?

Nama Buddhisme itu berasal dari kata budhi yang berarti ‘bangun’ dan karena itu 
Buddhisme bisa dikatakan adalah filosofi pencerahan. Filosofi ini berasal dari 
pengalaman Siddhatta Gotama, yang dikenal sebagai Sang Buddha, yang tercerahkan 
pada usia 35 tahun. Buddhisme sekarang sudah lebih dari 2500 tahun dan memiliki 
pengikut sekitar 300 juta diseluruh dunia. Sampai sekitar seratus tahun yang lalu 
sebelumnya Buddhisme berkembang di Asia kemudian mulai berkembang di Eropa, 
Australia dan Amerika.
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Good Question
Good Answer

Good Question
Good Answer

Kebijaksanaan tertinggi adalah melihat bahwa dalam kenyataannya, semua 
fenomena adalah tidak memuaskan, tidak kekal, dan bukan diri. Pengertian ini 
sepenuhnya membebaskan dan membawa pada keamanan dan kebahagiaan agung 
yang disebut Nirvana. Akan tetapi, Sang Buddha tidak berbicara terlalu banyak 
mengenai tingkat kebijaksanaan ini. Bukanlah Kebijaksanaan apabila kita 
semata-mata mempercayai apa yang telah diberitahukan kepada kita. Kebijaksanaan 
sejati adalah melihat langsung dan memahaminya sendiri.

Menurut Buddhisme, apakah kebijaksanaan itu?

Meditasi adalah usaha sadar untuk mengubah bagaimana pikiran bekerja. Kata Pali 
dari meditasi adalah bhavana yang berarti ‘menumbuhkan’ atau ‘mengembangkan’.

Apakah itu meditasi?

Semua ajaran-ajaran Sang Buddha berpusat pada Empat Kebenaran Mulia sama 
seperti tepi roda dan jari-jarinya mengarah ke tengah roda. Hal itu disebut “Empat” 
karena ada empat. Disebut “Mulia” karena hal itu yang membuat orang-orang yang 
memahaminya menjadi suci/mulia dan disebut “Kebenaran” karena, berhubungan 
dengan realitas, hal tersebut adalah benar.

Ada beberapa tipe pemujaan. Ketika seseorang menyembah Tuhan, memberikan 
persembahan dan meminta keinginannya, meyakini bahwa Tuhan akan mendengar 
dan menjawab doa-doa mereka. Seorang Buddhis tidak melakukan pemujaan seperti 

ini. Pemujaan jenis lainnya adalah ketika kita menunjukkan rasa hormat pada 
seseorang atau pada sesuatu yang kita kagumi. Semua ini adalah sikap hormat dan 
pemujaan yang menandakan rasa kagum kita untuk orang atau benda tertentu. Ini 
adalah tipe pemujaan yang dilakukan Buddhis. Sebuah patung Buddha dengan 

tangannya yang diletakkan dengan lembut dipangkuannya dan dengan senyum yang tangannya yang diletakkan dengan lembut dipangkuannya dan dengan senyum yang 
penuh welas kasih mengingatkan kita untuk berusaha untuk mengembangkan 

kedamaian dan cinta kasih didalam diri kita. Wewangian dupa mengingatkan kita 
pada pengaruh kebajikan yang menyebar, lilin mengingatkan kita pada cahaya 
pengetahuan dan bunga, yang segera layu dan mati, mengingatkan kita pada 

ketidakkekalan. Ketika membungkukkan tubuh kita menunjukkan rasa terima kasih 
kita pada Sang Buddha untuk apa yang telah diberikan oleh ajarannya. Ini adalah 

arti dari pemujaan Buddhis.arti dari pemujaan Buddhis.

Jika Sang Buddha bukan Tuhan mengapa 
orang-orang memujanya?

Apakah ajaran-ajaran utama Sang Buddha?
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Sebuah perlindungan adalah tempat kemana orang-orang pergi ketika mereka 
bersedih atau ketika mereka membutuhkan keselamatan dan keamanan. Ada 
banyak tipe perlindungan. Ketika orang-orang tidak berbahagia, mereka 
berlindung dengan teman mereka. Sang Buddha berkata:

“Dengan berlindung kepada Buddha,
Dhamma dan Sangha dan
untuk melihat dengan pemahaman sejati
Empat Kebenaran Mulia,Empat Kebenaran Mulia,
penderitaan, penyebab penderitaan,
melampaui penderitaan, dan
Jalan Mulia Berunsur Delapan yang membawa
untuk melampaui penderitaan,
Inilah sesungguhnya perlindungan yang aman,
Inilah perlindungan tertinggi
Inilah perlindungan dimana seseorangInilah perlindungan dimana seseorang
terbebaskan dari segala penderitaan.” Dp 189-192

Mengambil perlindungan kepada Buddha merupakan penerimaan penuh keyakinan Mengambil perlindungan kepada Buddha merupakan penerimaan penuh keyakinan 
akan fakta bahwa seseorang bisa sepenuhnya tercerahkan dan sempurna sama 
seperti Sang Buddha. Mengambil perlindungan pada Dhamma berarti memahami 
Empat Kebenaran Mulia dan menjadikan kehidupan seseorang berdasarkan pada 
Jalan Mulia Berunsur Delapan. Mengambil perlindungan pada Sangha berarti 
mencari dukungan, inspirasi dan tuntunan dari semua yang berjalan dalam Jalan 
Mulia Berunsur Delapan. Dengan melakukan ini, seseorang menjadi umat Buddhis 
dan dengan demikian mengambil langkah pertama menuju Nirvana.dan dengan demikian mengambil langkah pertama menuju Nirvana.

Apa itu Tiga Perlindungan?

Kitab suci umat Buddhis dinamakan Tipitaka. Tertulis dalam bahasa India kuno 
yang disebut bahasa Pali yang sangat mirip dengan bahasa yang digunakan oleh 
Sang Buddha. Tipitaka merupakan buku yang sangat besar. Terjemahan dalam 

bahasa Inggris hampir mencapai 40 jilid.

Apakah kitab suci Buddhis?

Good Question
Good Answer
Good Question
Good Answer

Seputar Buddhis 17



RAPAT KERJA 
PERDANA KMBD

Rapat kerja Keluarga Mahasiswa Buddhis Dharmavira (KMB) merupakan kegiatan yang 
dilaksanakan pada awal kepengurusan dengan tujuan untuk meyusun rencana-rencana yang 
berkaitan dengan kegiatan KMBD selama 1 (satu) periode. Esensi dari kegiatan rapat kerja 
ini ditujukan untuk membahas berbagai macam program kerja, anggaran dasar dan angga-
ran rumah tangga (AD/ART), dan lainnya untuk mencapai keberlangsungan organisasi 
yang dinamis

Pembukaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari 
Minggu, 15 Agustus 2020, dimulai 
dengan doa pembuka dan  kemudian 
Lovina Patricia selaku ketua KMBD 
periode 2020/2021 memaparkan 
teknis rapat kerja awal tahun kepengu-
rusan KMBD 2020/2021. Selanjutnya, 
juga dijelaskan mengenai SOP file 
rapat kerja dan terminologi.

Pemaparan Program Kerja

Agenda berikutnya dilanjutkan 
dengan pemaparan program kerja dari 
setiap divisi yang ada di organisasi 
KMBD periode 2020/2021. Dalam 
agenda ini juga dilangsungkan sesi 
tanya jawab guna mengetahui lebih 
detail mengenai beberapa program

Berikut adalah divisi-divisi 
yang mempresentasikan 
program kerja.

kerja yang telah dipaparkan.

Hubungan Internal

Publikasi dan Dokumentasi

Pemaparan program kerja dimulai dari 
divisi Hubungan Internal yang berang-
gotakan Alvin Frederich, Jeanne Nurta-
mi Depi, Melisa Liviani, Shella Maureen

Pemaparan selanjutnya dikemukakan 
oleh divisi publikasi dan dokumentasi 
yang beranggotakan Jessica Anliani 
Huang, Maichle Delpiero, Vivi 
Nalindah, Andrew Gunawan.

18
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RAPAT KERJA 
PERDANA KMBD

Akademik dan Kerohanian

Hubungan Eksternal

BPH

Break

Pemaparan SOP Kepengurusan

Menentukan Ketua Program Kerja 

Presentasi berikutnya dipaparkan 
oleh divisi akademik dan kerohanian 
yang beranggotakan Eric Jingga, 
Jericho Prajna Surya, Jocelyn Ange-
lie, Vincent Valentino.

Kemudian pemaparan dilanjukan 
oleh divisi hubungan eksternal yang 
beranggotakan Alvin Aldrianto, 
Suriadi Vajrakaruna, dan Diah Ayu 
Cikita.

Dikarenakan sudah memasuki waktu 
makan siang, para anggota rapat 
dipersilakan untuk istirahat selama 
55 menit dengan catatan bahwa rapat 
akan dilanjutkan kembali apabila 
peserta yang kembali sudah 
memenuhi kuorum yairu 1/2 (n+1), 
yaitu 11 dari 19 pengurus yang hadir.

Pemaparan program kerja dilanjut-
kan oleh badan pengurus harian 
(BPH) yang terdiri dari Lovina Patri 
 cia, Cynthia, dan Mettania 
  Merry Wibowo. 

Agenda berikutnya dilangsungkan 
pembahasan dan penjelasan berke-
naan dengan Standard Operating 
Procedure (SOP) kepengurusan yang 
bertujuan untuk menjalin alur 
birokrasi yang sistematis dan 
terstruktur selama masa kepenguru-
san berlangsung.
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RAPAT KERJA 
PERDANA KMBD

Penutupan Rapat Kerja 

Diskusi AD/ART

Agenda selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi anggaran  
dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dipimpin 
oleh Lovina Patricia. AD/ART ini digunakan sebagai 
pedoman ataupun landasan seluruh kegiatan yang 

berlangsung selama masa kepengurusan tahun 2020/2021. 

Rapat kerja awal tahun kepengurusan 2020/2021 ditutup 
dengan pernyataan penutup dari Lovina Patricia selaku ketua 
KMBD periode 2020/2021. Kemudian, semua anggota rapat 
menutup kegiatan rapat kerja ini dengan doa dan sesi foto 

bersama
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Foto Bersama

RAPAT KERJA 
PERDANA KMBD
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“What is My Opinion?”“What is My Opinion?”

Sylviana Chandra
Fakultas Teknologi Industri Pertanian 2020

Hai Kocitese!
Kenalin nama aku Sylviana, mahasiswa  Fakultas 
Teknologi Industri Pertanian jurusan Teknologi 
Pangan angkatan 2020. Hobi aku sih biasanya 
suka rebahan, makan dan main handphone sama 
seperti khalayak muda lainnya lah ya.

First Impression tentang KMBD?
Nah, biasanya hampir setiap universitas ada 
keluarga mahasiswa buddhis. Aku mulai deh 
cari sendiri di instagram keluarga mahasiswa 
buddhis unpad, tapi tidak ketemu karena ternya-
ta ada kata dharmavira di akun instagramnya. 
Nah setelah perjuangan panjang buat nyari 
KMBD, akhirnya ketemu dan aku pengen tahu 
gimana caranya supaya aku bisa bergabung 
dengan KMBD. Akhirnya aku beranikan diri aku 
buat nanya yang berujung aku diberikan satu 
kontak CP yang mengurus data mahasiswa baru 
untuk dapat mengisi data-data yang diperlukan. 
Kesan pertama aku ketemu CP itu, aku merasa 
dilayani dengan sangat ramah. Lambat laun aku 
di KMBD, ternyata koko dan cici semua yang 
ada di KMBD emang pada baik & ramah banget.
Mantap deh pokoknya.

dan welcome banget semuanya. Kalau kita ada 
kesulitan atau masalah apapun juga koko dan 
cicinya selalu siap buat membantu. Mungkin 
tidak terlalu terasa karena online, tapi aku 
merasa senang bisa bergabung dengan KMBD. 
Pandangan aku sendiri sebagai mahasiswa baru 
juga merasakan perjuangan koko cici dalam 
mengadakan kegiatan di KMBD.

Keranjang KMBD

Setelah 1 Semester Ternyata KMBD 
itu?
Yang aku rasain setelah 1 semester bergabung 
dengan KMBD, menurut aku KMBD itu asyik 

Suka Duka Kuliah Daring?
Aku cerita mulai dari dukanya dulu ya mungkin. 
Jadi yang bisa dirasakan oleh semua mahasiswa 
baru 2020 itu cerita tentang perjuangan untuk 
masuk ke Unpad yang tentu saja bukan perjuan-
gan yang kecil. Untuk masuk Unpad sendiri aku 
berjuangan buat di depan laptop berjam-jam, 
mengerjakan soal-soal try out dan ambis 24/7. 
Namun ternyata setelah aku lolos sbmptn dan 
keterima di Unpad, aku belum bisa rasain kuliah 
di unpad secara langsung. Jadinya ada rasa 
kecewa, udah capek ngerjain ratusan soal dan 
ternyata harus kuliah tatapan sama laptop. Malah 
setiap sesi perkuliahan itu rasanya seperti hanya 
menonton youtube biasa, kurang berasalah vibes 
kuliahnya. Karena itu juga aku jadi kurang excit-
ed dan tidak seambis dulu lagi. Nah selanjutnya, 
kalau suka selama kuliah daring yang mungkin 
bisa dirasakan oleh semua mahasiswa itu lebih 
mudah kerjasamanya saat mengerjakan ujian 
hahaha. Selain itu juga osjurnya jadi tidak begitu 
susah karena dilaksanakannya secara online. 
Tapi aku pribadi tetap ingin sekali untuk dapat 
kuliah offline secara langsung.
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KMBD itu...KMBD itu...Pernahkah Ngalamin Hal Menarik 
Selama di KMBD?
Jadi kemarin saat kegiatan Pre-Event Makrab 
ada sesi games dan aku ditunjuk sama salah satu 
koko di KMBD buat jawab selanjutnya. Sebe-
lum menjawab itu biasanya kita perkenalan diri 
dulu. Aku udah on mic untuk perkenalan dan 
ternyata kebetulan banget saat itu juga aku 
dipanggil sama mama aku. Nah karena dipang-
gil, aku off mic dulu buat ngejawab mama aku. 
Akan tetapi, karena aku udah on mic terus 
langsung off mic dikira orang-orang dan MC aku 
grogi karena dipanggil perkenalan. Karena keja-
dian itu aku panik dan malu karena dibilang 
grogi, padahal aku dipanggil sama mama aku...

Sejauh ini Event KMBD Apa yang 
Paling Berkesan Untuk Kamu?
Event yang paling berkesan sejauh ini adalah 
Pre-Event Makrab. Alasannya karena aku rasa di 
saat kegiatan Pre-Event Makrab antar mahasiswa 
baru dan koko cici sudah mulai mengenal lebih 
dekat. Karena hal itu juga, aku sudah mulai terbia-
sa untuk dapat berbaur dan bercanda bersama. 
Aku juga sudah tidak merasa asing dengan KMBD 
dan bisa lebih bonding lagi dengan KMBD.

Kamu dengan Angkatanmu Gimana? 
Kebetulan di KMBD angkatan 2020 ada salah 
satu teman aku yang satu jurusan Teknologi 
Pangan, yaitu Devinda. Nah aku sendiri sama 
Devinda sudah sering banget membuat wishlist 
hal-hal yang bakal kita lakuin saat sudah kuliah 
offline. Contohnya aja misal setiap weekend 
nanti kita mau makan babi dimana, nah itu juga 
sudah mulai cari tempat makannya dimana aja. 
Selain itu juga mahasiswa baru di KMBD 2020 
semua asyik dan seru banget, kalau ngobrol 
juga nyambung semua. Kita juga kalau 
mengerjakan tugas kelompok itu sering banget 
video call sampai malam hari buat ngobrolin 
banyak hal mulai dari tugas dan juga hal-hal 
random. Meskipun online juga, bisa dekat 
dengan angkatan 2020 karena sering ngobrol di 
grup dan video call jadi ga kaku banget. Tapi 
kita tetap ga sabar banget buat bisa ketemuan 
offline satu sama lain, pasti seru banget! 

Harapan kamu buat KMBD?
Harapan aku semoga KMBD bisa lebih baik 
lagi, bisa lebih baik dalam menyebar agama 
Buddha dan dapat melaksanakan ajaran 
Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Selain 
itu juga, semoga orang-orang di KMBD bisa 
lebih baik dan selalu terlindung dalam Trirat-
na. Semoga kita semua juga bisa ketemu sece-
pat mungkin saat offline dan aku juga ingin 
tahu lokasi sekre KMBD dimana.

Terimakasih buat koko dan cici KMBD semua 
yang uda welcome banget ke mahasiswa baru. 
Terimakasih juga buat semua pengurus KMBD 
yang sudah mau usahain bikin kegiatan yang 
bisa membantu kita untuk saling mengenal 
satu sama lain meskipun di masa pandemi ini. 
Terimakasih juga sudah mau membimbing aku 
dan teman-teman aku disini dan ramah banget 
ke kami semua. Terimakasih juga buat 
teman-teman angkatan aku yang seru-seru 
banget semuanya. Semoga kalau dunia sudah 
membaik, kita bisa ketemu secepatnya yaaaa!

Syl ada pesan nih buat 
koko cici KMBD semua!
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DUDUDUDU
Search or type your secret messages!

From : Yang ditinggal mabar

To : VIVI NALINDAH FISIP 19!

I can't see through the ocean, nor your 
desire.

From : Arnold

To : KMBD

Merindukan suasana kumpul-kumpul di 
sekre

From : Anonim aja deh 

To : Panitia KMBD saat ini

Jangan lupa untuk aktifkan halaman 
facebook KMBD, bisa upload dokumen-
tasi kalian ke FB, hal ini bertujuan agar 
informasi ke alumni lebih jelas

From : Halmeoni

To : Seo Dal Mi

You're like a cosmos flower and it's still 
spring, wait until fall and you'll bloom 
beautifully

From : Iblis

To : Manusia

I lap u 

From : Bocah 

To : SHI CIU

Woi kangen gilak      yu ngumpul :v

From : Anak mami papi

To : Ikan hiu

Yuhuuu semangatttt magangnya, kuli-
ahnya, skripsinya, semua muanyaa!!!! 

From : Anonim

To : Metta

Semangattt bunn jadi POnya!

From : E

To : S

Hai cantik, boleh kenalan?

From : Aku

To : Yang baca dhammadipa

Maacciiii  semuaaa :D 

😂

😒
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Search or type your secret messages!

From : Anonim

To : Jessica farmasi

Jesss makasih uda selalu aktif di kmbd dan 
juga di grup. walaupun sibuk banget, you 
are always there di grup dan ini buat gue 
apresiasi banget sama elo kamu keren

From : Aku

To : Sekre

Semoga kamu baik-baik aja ya kre :')

From : Tebak aku siapa 

To : Eric

Bertobat lah nak ke jalan yang benar

From : Anon

To : Angievel

Manis

From : Joce

To : Andrew

Haii manusia fapsi wkwkw
Congratulation uas nya uda kelar yaaw 
lelele

From : Cherley 

To : 2017

Aku tau kata 'semangat' udah terlalu 
mainstream sampai udah kayak formali-
tas doang nyebutinnya, tapi beneran, 
semoga kalian tetap semangat untuk 
semua kegiatan tahun terakhirnya, pasti 
ada yang merasa berat, apalagi tiba-tiba 
kita secara tak terduga dihadapin sama 
covid19 hiks:( tapi aku yakin kalian 
semua hebat banget kalian pasti bisaaa, 
jangan lupa selalu cari 1001 alasan untuk 
bahagia gengs, ini penting... aku kangen 
kalian       'til we meet again...

From : Jericho

To : Angkatan 2019

Semangat gais !!

From : Anonim

To : Lovina

Lovina hebat lovina strong lovina keren 
lovina leader lovina pintar lovina cute 
lovina cantik lovina pandai.

From : Aku

To : Shi Ciu

OMG KANGEN GILA PARAH! 

💕

❤

❤
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“Reksadana
Pilihan Investasi yang Cocok 
di Masa Pandemi”

Beware of little expenses; a small leak will sink a great ship

~Benjamin Franklin~

Banyak orang beranggapan, investasi di tengah pandemi Covid-19 dan resesi seperti seka-

rang ini bukanlah keputusan yang tepat. Mereka, mungkin termasuk Anda mengambil 

langkah wait and see hingga ekonomi pulih. Padahal tidak salah berinvestasi di masa pan-

demi. Asalkan menanam modal pada instrumen yang tepat dan mampu mengelola risikon-

ya. Salah satunya di instrumen reksadana. Instrumen rendah risiko, menguntungkan, dan 

pastinya aman karena dikelola manajer investasi.

5 Keuntungan Investasi Reksadana saat Pandemi 

1 Modal Receh
Investasi reksadana kini makin terjangkau. Mahasiswa yang belum punya gaji 

pun bisa melakukannya. Itu karena modalnya murah meriah, bahkan terbilang 

receh. Terutama reksadana online atau yang dibeli dari situs belanja online. 

Dimulai dari setoran Rp 10 ribu hingga minimal Rp 100 ribu, tidak ada alasan 

lagi untuk tidak investasi. Anda dapat mulai investasi dengan modal kecil dulu.

2 Bisa Upgrade Setiap Bulan
Tentunya dengan jumlah yang sama seperti yang Anda investasikan pada bulan 

sebelumnya. Misal, jika di awal Anda menaruh dana Rp 500 ribu, maka 

bulan-bulan berikutnya pun sebesar itu. Anda juga dapat memilih jangka waktu 

investasi dengan pilihan tenor 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun.  Sistem 

upgrade ini bisa meringankan beban finansial Anda setiap bulan.  
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“Reksadana
Pilihan Investasi yang Cocok 
di Masa Pandemi”

3 Dananya Dikelola Orang Profesional
Tidak perlu takut risikonya, sebab ada Manajer Investasi (MI). Merekalah yang 

akan mengelola dana yang Anda tanamkan pada produk reksadana, sehingga 

dapat memberi imbal hasil maksimal. Manajer investasi ini adalah salah satu 

agen penjual reksadana. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan ma-

najer investasi harus mengantongi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4 Dapat Dilakukan Secara Online
Investasi reksadana saat ini bisa dilakukan secara online. Langsung dari ponsel 

atau laptop Anda. Mulai dari transaksi setoran modal sampai pencairan reksad-

ana. Lewat website maupun aplikasi resmi perusahaan manajer investasi atau 

situs belanja online, seperti Tokopedia dan Bukalapak. Dengan begitu, lebih 

mudah, praktis, dan pastinya aman karena dibekali sistem keamanan berlapis.  

Fun Fact

5 Mudah Dicairkan
Investasi reksadana sangat cocok buat pemula. Produk investasi yang aman 

karena rendah risiko, tetapi menguntungkan. Mudah pula dijual atau dicairkan jika 

sewaktu-waktu membutuhkan dana mendesak. Tidak ada denda atau pinalti pula. 

TIPS
Sisihkan 20% Gaji untuk Investasi

Source : https://www.cermati.com
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KMBD: 
Pre-Event Makrab

KMBD: 
Pre-Event Makrab

Pertama diisi dengan games tebak 
gambar, 3 truths and a lie, dan juga ada 
mentimeter. Selanjutnya acara ditutup 
dengan foto bersama dan juga closing 
MC. Pre-Event Makrab yang ke-2 
diikuti oleh koko-cici dari angkatan 
2011-2020 dengan total partisipan 
sebanyaksebanyak 53 orang. Nah, selanjutnya 
akan ada acara Main Event Makrab 
yang akan diadakan sekitar bulan Maret 
/ April 2021. Tentunya kita semua 
mengharapkan agar Makrab bisa 
diadakan secara offline agar suasana 
makrab akan jauh lebih terasa. Tetapi, 
seandainyaseandainya Main Event Makrab harus 
diadakan secara online, jangan 
khawatir yaa ! Sebab, seluruh panitia 
Makrab 2020 tetap akan memberikan 
rangkaian acara yang seru dan pastinya 
tetap menghidupkan suasana makrab 
walaupun via online. Jadi, ditunggu 
informasiinformasi selanjutnya dari panitia 
Makrab 2020 yaa ! 

Makrab / Malam Keakraban adalah 
suatu kegiatan yang diselenggarakan 
rutin setiap tahun untuk mengeratkan 
serta mengakrabkan hubungan antara 
mahasiswa baru dengan seluruh 
anggota KMBD termasuk alumni. 
Tentu harapannya kegiatan ini dapat 
terusterus menjalin hubungan yang baik 
antar anggota. Kegiatan Makrab ini 
bersifat santai berisi games-games dan 
juga sharing session dari setiap 
angkatan. Biasanya Makrab diadakan 
secara offline di Villa Istana Bunga, 
Lembang. Tapi sayangnya di tahun 
20202020 ini karena pandemi Covid-19, 
maka kegiatan Makrab dibagi menjadi 
Pre-Event 1, Pre-Event 2, dan Main 
Event. 
Pre-Event 1 diadakan berupa Bingo 
Kalyanamitta pada tanggal 4 Oktober 
2020.Selanjutnya untuk Pre-Event 2 
diadakan melalui Zoom Meeting pada 
tanggal 15 November 2020 pukul 
13.00-selesai. Rangkaian acaranya 
berisi sharing session dari beberapa 
anggotaanggota KMBD dari berbagai angkatan 
dan juga games-games menarik. 
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BUDDHIST DIET :
HOW IT WORKS &
WHAT TO EAT

Vegetarian

BUDDHIST DIET :
HOW IT WORKS &
WHAT TO EAT

Menurut salah satu Pancasila Buddhis, diajarkan bahwa sebagai umat Buddha kita berusaha dilatih untuk 
tidak membunuh seseorang atau hewan. Banyak umat Buddha yang menafsirkan bahwa Anda tidak 
diperbolehkan mengonsumsi hewan karena termasuk dalam tindak pembunuhan. Dengan begitu, 
umat Buddha menginterpretasikan hal ini dengan mengikuti pola makan lacto-vegetarian. 
Lacto-vegetarian umumnya mengonsumsi produk susu tetapi mengecualikan konsumsi 
telur, unggas, ikan, dan daging dari makanan mereka. Namun, apakah boleh bagi 
seorang umat Buddha mengonsumsi daging dan produk hewani lainnya? 
Jawabannya boleh. Umat Buddha diperbolehkan untuk mengonsumsi 
    daging dan produk hewani lainnya selama hewan tersebut tidak 
 disembelih secara khusus untuk mereka dan juga tidak 
        semua tradisi mengharuskan penganut agama 
     Buddha untuk menjadi seorang 
   vegetarian.

Berpuasa

Puasa dalam agama Buddha adalah sebuah kewajiban bagi 
para bhikkhu seumur hidup mereka menjadi bhikkhu. Untuk umat 
awam, puasa dianjurkan 2 kali dalam sebulan (yang ditentukan berdasar-
kan peredaran bulan), walaupun tidak bersifat wajib. Puasa dalam agama 
Buddha dimulai dari tengah hari sampai keesokan harinya. 

Alkohol dan Larangan Lainnya

Ajaran etika lain dari Buddhisme, melatih diri untuk menghindari mabuk karena alkohol karena dapat 
mengaburkan pikiran & dapat membuat Anda melanggar aturan agama lainnya. Selain alkohol, beberapa 
umat Buddha menghindari konsumsi tanaman yang berbau menyengat, khususnya bawang putih, bawang 
merah, daun bawang, daun bawang, dan bawang merah, karena sayuran ini dianggap dapat meningkatkan 
gairah seksual saat dimakan dan mengganggu emosi saat dimakan mentah. 
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FOOD TO EAT :FOOD TO EAT :

FOOD TO AVOID :FOOD TO AVOID :

Yogurt, keju
dan susu

Roti, oatmeal,
quinoa dan nasi

Olive oil, flaxseed
oil dan canola oil

Apel, pisang, beri,
anggur, jeruk dan peach

Kentang, jagung, kacang
polong dan singkong

Brokoli, tomat, buncis, 
zucchini, asparagus dan paprika

Kacang merah, kacang hitam, 
chickpeas, lentil, almond, 

walnut, pistachios, dan pecan

Daging sapi, daging
babi, dan daging domba

Salmon, herring, kod, 
nila, trout, dan tuna

Bawang bombai, bawang putih, 
kucai, dan daun bawang

Bir, wine dan
minuman keras
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SAMPLE MENU FOR 1 DAY

- 1 gelas (33 gram) sereal dengan 

   vit B12 dan zat besi

- 1/2 gelas (70 gram) blueberry

- 1 ons (28 gram) almond

- 1 gelas (240 mL) susu rendah lemak

- 1 gelas (240 mL) kopi

SARAPAN SNACK

MAKAN SIANG

Sebuah roti lapis yang terdiri dari :

- 2 potong roti gandum

- 2 potong keju rendah lemak

- 1 buah daun selada besar

- 2 potong alpukat

Makanan pendamping :

- 3 ons (85 gram) wortel mentah yang 

  dipotong memanjang

- 1 buah pisang

- 1 gelas (240 mL) teh tanpa pemanis

- 6 buah biskuit gandum

- 1 gelas (227 gram) Greek yogurt

- 1/2 gelas (70 gram) aprikot

- 1 ons (28 gram) kacang unsalted

MAKAN MALAM
Sebuah burrito yang terdiri dari :

- 1 buah toritilla gandum

- 1/2 gelas (130 gram) refried beans

- 1/4 gelas (61 gram) tomat yang sudah

  dipotong dadu

- 1/4 gelas (18 gram) kol yang sudah 

  diparut

- 1/4 gelas (25 gram) keju parut

- 2 sendok makan (30 gram) saus salsa

- Beras spanish yang terbuat dari 1 gelas

  (158 gram) beras merah, 1/2 gelas (63

  gram) zucchini dan 1/2 sendok makan

  (7 mL) olive oil

Source : https://www.healthline.com/
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KMB UNPAD x KMB ITB Jatinangor

Nangor Bercerita adalah suatu kegiatan kolaborasi yang diadakan oleh KMB Unpad dengan 
KMB ITB Jatinangor. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan mengakrabkan dan saling mengenal 
antar anggota KMBD Unpad dengan KMB ITB Jatinangor. Terlebih lokasi kampus yang 
sama-sama terletak di Jatinangor, maka alangkah lebih baiknya dapat saling mengenal dan 
menambah relasi di lokasi perkuliahan yang sama karena tidak hanya dekat di mata harus juga 
dekat di hati dong ya! Penasaran gimana serunya kegiatan ini? Yuk ikutin terus yaaaaa.

Nah, sebelum memulai kegiatannya tentu 
saja dong kita mendengarkan kata sambutan 
yang luar biasa keren dari kedua KMB. Kata 
sambutan dimulai dari KMB ITB Jatinangor 
yang disampaikan langsung oleh ketua 
KMB ITB Jatinangor yaitu Ko Vincent Val-
entino dan dilanjutkan juga penyampaian 
kata sambutan oleh KMBD Unpad yaitu Ci 
Lovina Patricia. Acara kemudian dilanjut-
kan dengan perkenalan tiap peserta.

KMB
ITB

Jatinangor

KMBD
Unpad
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Nah setelah itu, kita juga bermain  beberapa permainan agar lebih bonding 
satu sama lain, kita mulai dari bermain tebak gambar dan juga bermain tebak 

gerakan. Gamesnya juga berhadiah gopay loh! Jadi setelah kegiatan acara didapatkan
pemenangnya yaitu  Ko Kalvin, Ko Jericho,Ci Cynthia dan Ci Lovina! Yeayyyy!

Kita juga saling sharing nih gimana sih perkulia-
han di Unpad dan gimana sih perkuliahan di ITB. 
Meskipun sama-sama terletak di Jatinagor 
ternyata perkuliahan di ITB dan di Unpad cukup 
berbeda ya. Di Unpad sendiri kegiatan lebih 
banyak terpusat di Jatinangor, sedangkan di ITB 
sendiri kegiatan lebih banyak terpusat di Band-
ung. Selain itu juga karena jenis fakultas yang 
berbeda antara ITB dan Unpad sehingga menjad-
ikan kultur belajar antar kampus juga jadi berbe-
da deh. Siapa disini yang jadi penasaran ingin 
berkunjung ke Kampus ITB Jatinangor? 

U
N
P
A
D

U
N
P
A
D

XX
I
T
B

I
T
B

Di akhir acara ditutup dengan 
foto bersama dan memberikan 
kesan pesan setelah mengikuti 
kegiatan ini. Pokoknya seru 
banget deh acaranya! 
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DUDUDUDU
Search or type your secret messages!

From : Anonim

To : Pengurus KMBD 20/21

Kalian hebat! Walaupun aku bukan org 
penting yang harus blg makasih ke kalian, 
tapi aku pengen blg makasih udah tetap 
berusaha bikin kita semua selalu senang 
tiap kegiatan KMBD yeyeyey, makasih 
udah jadi koko cici yang cakep dan cantik 
untuk menghiasi zoom meeting menjadi 
lebih berwarna, makasih udah punya suara 
merdu merdu buat ngeramein acara (gak 
disogok buat ngomong gini kok ehe) 
semangat terus yaa!!!

From : J

To : Angkatan 2020

Semangat teman-teman 

From : Cher

To : Cijez

Aduh queen quince channel discord kita 
tenggelam ya wkwkwkw

From : Jericho

To : KMBD

Yuk bisa yuk

From : Anonim

To : Vv

Ve nginap sekre? Ve pesan hurip? Ve 
titip jus.. ve titip makan.. ve bangun! Ve 
pulang! Ve masih idup?

From : Anon

To : Maic

Semangattt maiccc dengan semua kesi-
bukannya!  

From : Anonim

To : Bebi Bala Bala

Hai, kok makin cantik ajaaa hehe  

From : Penghuni griya lotus

To : Penghuni griya lotus

Kapan kita bisa kumpul? Kangen 
huhuhuhuhuh :"(  

From : Anonim

To : 2018

Aaaak udah mau 1 tahun ga ketemu, kalo 
bilang ga kangen boong sih :( 
Semoga sukses di kuliah, organisasi, dan 
kegiatan masing-masing yaah <3
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DUDUDUDU
Search or type your secret messages!

From : Cher

To : Ananda

Kangen nanda :( kangen kegajean nanda, 
kangen suara nanda, kangen playlistnya 
nanda, kangen humornya nanda, kangen 
cerita cerita random nanda, kangen cheat-
day nya nanda, kangen fokusnya nanda 
wkwkwkwkwk

From : Vivi yang itu

To : Melisa yang kecil

Kecil kecil cabe rawit !
Kamu keren melehh wkwkk 

From : Aku

To : Metiuuu

Lelelele~ semangat kulyeah nyaa !!

From : Lovina

To : 2017

Huaaa sem depan ktnya msh online tp 
bentar lg udh pd lulus!       semangat yaa 
koko ciciku skripsinya      kalo skripsi 
udh kelar, semangat menuju tahapan 
selanjutnya! semoga kita bisa bertemu 
lagiii

From : B

To : Dropshipaye

Aye aye aye aye~
Selalu semangat !

From : 216

To : 211 & 6

yokkkkkk  

From : Anon

To : Jocee

Joce mami kedua ku di unpad :')Teri-
makasih udah mau jadi tempat curhat 
dan keluh kesahku :(( Maaf yaaa kalau 
aku sering mengeluh ke kamu, lov u 
10000!

From : Aku

To : Semuanya yey

Semangaat terus kuliah onlennya~  

From : Anonim

To : Kevin Leonard

Life goes on!

☹

😍

❤
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Family is not about blood. It’s 
about who is willing to hold 
your hand when you need it 

the most.
37KERANJANG KMBD



Help Bertha the Dog

meet her friend,

Cony!

 Bertha perlu untuk mencari kunci terlebih dahulu untuk bisa

membuka pintu putih. Dimana kah kunci tersebut?

 Di saat yang sama, Bertha juga perlu untuk mencari ikan

untuk Cony. Cari-lah ikan di labirin tersebut!

1.

2.

Game

Help Bertha the DogHelp Bertha the Dog

meet her friend,meet her friend,

Cony!Cony!

Syarat & Ketentuan:

Bertha

Cony

Hungry
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PROTECT YOUR PEACE

CLEANSE YOUR SPACE
GET RID OF TOXICITY

CULTIVATE LOVE

39WALL OF WISDOM




