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JANGAN HILANG KESADARAN

Ye jhānappasutā dhīrā, nekkammūpasame ratā,
devā pi tesam pihayanti, sambuddhānam satīmatam

Orang bijaksana yang tekun bersamadhi, yang bergembira dalam
kedamaian pelepasan, yang memiliki kesadaran sejati dan telah mencapai

Penerangan Sempurna, akan dicintai oleh para dewa. (Dhammapada, Syair 181)

 Di saat pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir, kita semua dikejutkan oleh 
fenomena alam yang terjadi baru-baru ini. Ada gempa di Malang, Jawa Timur, banjir bandang, badai 
dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur. Peristiwa menyebabkan lebih dari seratus orang mening-
gal, puluhan orang hilang, kehilangan tempat tinggal dan mengungsi. Demikian pula peristiwa bom 
bunuh diri yang meledak di depan Gereja Katedral di Makassar, Sulawesi Selatan.
 
 Fenomena alam dan gangguan keaman- an tersebut dapat membuat kita semua 
merasa miris, was-was, dan khawatir. Jika perasaan ini terus menerus menghantui, kita 
akan menghadapi permasalahan pikiran sep- erti stress dan kecemasan yang berimbas 
pada gangguan kesehatan fisik seperti insomnia dan hipertensi. Karenanya, 
diperlukan kesadaran untuk memahami dan kesiapan menghadapi setiap kondisi 
perubahan baik yang menyenangkan maupun kondisi tidak menyenangkan.

 Dalam ajaran Buddha, kesadaran (sati) memiliki peranan yang sangat 
penting dalam menjaga pengendalian pikiran. Hal ini meliputi kesadaran 
terhadap kondisi eksternal yaitu obyek-obyek atau kondisi dari luar 
tubuh seperti cuaca, fenomena alam atau kejadian-kejadian 
tersebut di atas, maupun kondisi internal seperti kesadaran terha-
dap kondisi tubuh, perasaan, maupun mental atau pikiran.

Kesadaran ini dapat dilatih secara intens dengan meditasi 
berkesadaran penuh (mindful- ness) atau praktik meditasi 
pengembangan batin (vipassa- na). Seseorang yang telah 
memiliki kesadaran penuh, tidak akan pernah mera-
sakan kekhawatiran di manapun berada. Hal 
ini disebabkan karena dalam dirinya telah 
dipahami sepenuhnya bahwa segala sesuatu 
itu adalah tidak kekal ( a n i c c a ) .
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 Kepatuhan terhadap protokol kesehatan 
juga mempengaruhi tata peribadahan. Kes-
emuanya itu tentu membutuhkan adanya kes-
adaran yang baik sehingga dapat menye-
suaikan diri dengan kondisi yang ada. Inilah arti 
penting kesadaran sebagaimana yang diajarkan 
oleh Guru Agung Buddha kepada umatnya.

 Semoga kita semua tidak kehilangan 
kesadaran yang kita miliki sehingga senantiasa 
mampu menghadapi setiap perubahan yang 
terjadi.

Source :
https://kemenag.go.id/read/jangan-kehilangan-kes-
adaran-74re0 

 Dengan pengetahuan mendalam atas 
ketidakkekalan itu, orang akan dapat memaha-
mi bahwa setiap perubahan yang terjadi, baik 
yang disebabkan oleh fenomena alam, ganggu-
an keamanan, atau kondisi lainnya seperti: poli-
tik, ekonomi, dan sosial, adalah perubahan yang 
wajar terjadi, yang mungkin akan terjadi, yang 
akan dapat terjadi, dan yang akan menimpa
siapa saja.

 Melalui latihan hidup berkesadaran atau 
praktik vipassana, kita dapat mengetahui akan 
pentingnya kesadaran dalam mempertahankan 
kondisi batin untuk diam di sini, pada saat 
sekarang ini. Artinya, ia tidak terikat pada 
memori masa lalu, maupun kecemasan akan
masa yang akan datang.

 Kesadaran (sati) juga dapat mengetahui 
dengan seksama mana yang baik dan mana 
yang buruk. Mereka yang berkesadaran penuh 
juga mampu mengakomodasi diri sendiri 

maupun masyarakat untuk terikat pada 
nilai-nilai dan norma-norma Buddhis 

yang luhur dengan menahan diri dan 
tidak melakukan perbuatan jahat 
yang merugikan orang lain.

  Kesadaran untuk dapat 
menerima kondisi yang berbeda 

juga sangat penting. Benar 
bahwa akibat pandemi 
Covid-19 juga telah mengu-
bah pola kehidupan kita, 
termasuk dalam menun-
aikan ibadah. Hampir dua 
kali berturut-turut kita 

semua belum dapat 
merayakan hari 
besar keag-
amaan.

We are what we think
All that we are arises with our thoughts
With our thoughts we make the world

Speak or act with a pure mind and
happiness will follow you as your

shadow unshakable

In this world hate never yet
dispelled hate

Only love dispells hate
This is the law,

ancient and inexhaustible

~ Buddha ~
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studi banding
kmb dharmavira x kmb parahyangan

Studi banding merupakan salah satu program kerja
yang dilaksanakan KMBD yang berasal dari luar 
kepengurusan. Studi banding ini dilaksanakan sete-
lah KMBD mendapatkan undangan dari KMB Unpar. 
Studi banding ini sendiri dilaksanakan hanya di in-
ternal pengurus KMBD tanpa melibatkan warga 
KMBD lainnya. Dalam pelaksanaan studi banding ini,
pihak KMBD diwakili oleh divisi Hubeks untuk mem-
bantu mengoordinasikan jalannya acara. Studi ban-
ding ini dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2021 
melalui aplikasi zoom meeting

Di dalam studi banding tersebut, baik dari pihak 
KMBD maupun dari KMB Unpar saling mempresenta-
sikan program kerja masing - masing dan break out
sesuai dengan divisi masing-masing. Melalui studi 
banding ini, KMBD banyak mendapatkan informasi -
informasi bermanfaat yang dapat membantu menye-
lesaikan kendala yang dihadapi selama berjalannya
kepengurusan secara online. Seru bangettt!!!















5 Rekomendasi Makanan di Jatinangor 
yang Wajib Kamu Tahu!
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01 Lontong Kari Pak Amir

yu�y!

Lontong Kari Pak Amir ini berada di daerah Ciseke Besar, tidak jauh dari
Pujasera Ciseke. Tak cuma lontong kari, di sini juga disediakan menu
bubur ayam yang rasanya juara banget. Satu porsi bubur ayam harganya 
Rp 10.000 sampai Rp 12.000. Sementara untuk lontong karinya mulai dari
Rp 8.000 sampai Rp 12.000. Kalau kamu mau sarapan di sini, jangan sampai
kesiangan, ya karena stoknya juga cepat habis saking banyaknya pelanggan.

02Ayam Goreng Laos (AGL)

Kedai makan ini ada di kawasan Ciseke Besar. Persisnya sekitar 50 meter dari
gang Ciseke Besar. Di sini disajikan beragam menu masakan ayam dengan
bumbu-bumbu pilihan, ada ayam goreng laos, ayam goreng bumbu padang,

dan ayam goreng rica-rica. Kalau kamu gak suka yang goreng, di sini juga disajikan
ayam bakar loh. Selain ayam, dalam satu paketnya biasanya ada tumis buncis

yang enak banget dan tentunya sambal yang selalu bikin nagih! Untuk satu paket
ayam dan nasinya kamu cuma harus merogoh kocek sekitar Rp 20.000.

Dijamin kenyang, deh!

KE JATINANGOR,
Tapi bingung makan apa ya yang enak???
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03 Checo Eat & Chill

yu�y!

Checo Eat & Chill berlokasi di jalan GKPN bersebelahan dengan kos-kosan
Wangsarajasa punya banyak menu makanan khas barat yang gak kalah
enaknya seperti croissant, spaghetti, dan bahkan steak juga ada disini loh!
Selain itu juga, Checo Eat & Chill juga menjual makanan khas Indonesia yang
juga enak-enak contohnya ada Beef Sambalado Bowl dan Nasi Goreng Kampung.
Suasana di Checo juga cocok banget buat kamu yang ingin nongkrong bareng
temen-temen kamu. Yuk langsung aja cobain! 

04Warung Suroboyo

Buat kamu penggemar berat pecel lele wajib banget nyobain Warung
Suroboyo ini! Menunya kurang lebih sama dengan pecel lele pada

umumnya, seperti ayam goreng, lele goreng, bebek goreng, soto dan
pelengkap lainnya. Tapi rasanya wah, beda daripada yang lain apalagi
kalau dicocol pake sambel khas Warung Suroboyo ini, dijamin nagih!

Untuk kisaran harga di Warung Suroboyo relatif sangat terjangkau
yaitu sekitar Rp 8.000 sampai Rp 20.000. Langsung aja cus dicobain!

05 Waroeng Spesial Sambal SS

Para pecinta pedas harus coba datang ke tempat ini. Meski lokasinya
agak jauh dari pusat kampus, Waroeng Spesial Sambal SS menyajikan
beragam menu menarik dan tempat dua lantai yang nyaman. Kamu 
bisa mencicipi 20 lebih jenis sambal seperti sambal bawang, sambal
terong, sambal terasi, sambal matah, dan masih banyak lagi. Menu 
makanan dan minumannya juga lengkap, ada ayam, daging, dan makanan 
laut. Cukup membayar 20 - 30 ribuan untuk menikmati hidangannya.
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glorious

Glorious adalah program kerja unggulan KMBD pada kepengu-
rusan 2020 – 2021. Pada awalnya glorious berbentuk bakti 
sosial yang direncanakan untuk membagi makanan kepada
warga yang membutuhkan di Jatinangor dimana anggota 
KMBD sendiri yang akan mempersiapkan makanan tersebut 
dengan usaha memasak sendiri.

DONATION

Namun, karena pandemi, kondisi tersebut tidak memungkin-
kan dan akhirnya diputuskan untuk melakukan galang dana
untuk membantu pihak yang membutuhkan. Setelah melaku-
kan rapat dengan kepanitiaan Glorious, maka ditetapkan un-
tuk melakukan galang dana untuk membantu korban bencana
alam NTT yang pada kala itu sangat membutuhkan uluran 
tangan.

 Pada tanggal 19 April sampai dengan 29 April 2021, panitia
melakukan galang dana yang disebarkan di group AAD serta
Instagram KMBD  untuk membantu korban bencana alam NTT
yang disalurkan melalui organisasi Tzuchi. Pada tanggal 30
April 2021, dana yang dikumpulkan juga akhirnya disalurkan
kepada Tzuchi untuk dimanfaatkan sebaik- baiknya.
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flashback
with

kmbd
Yuk kenalan sama aku!

Halo, aku Jansen Giovanni dari KMBD angkatan
2012. Kesibukan aku akhir-akhir ini kerja di
Metrodata sebagai programmer, jalan-jalan

dan nemenin yang lagi ke Depok interview nih! 

First impression aku ketemu orang-orang
di KMBD sih kayanya kurang lebih mirip nih
sama temen-temen lain yang ada di KMBD

yaitu ternyata bukan cuman aku sendiri yang
chinese disini, ternyata masih banyak teman
-teman sipit lainnya yang seperjuangan xixixi 

First impression aku ketemu KMBD gimana nih? 

Selamat aku di KMBD, aku hampir ikut semua
event yang ada di KMBD mulai dari open house
sampai pemilihan ketua dan balik lagi ke open

house. Apalagi dulu ada salah satu proker
namanya Kalyanamitta dan itu seru banget.

Kalyanamitta itu salah satu proker kolaborasi
KMBD yang mengadakan kompetisi olahraga

antar KMB di Bandung yaitu KMB Parahyangan,
KMB ITB, KMB Maranatha. Biasanya Kalyanamitta
 ini berupa pertandingan badminton, catur, panco

sepak bola dan berbagai kegiatan olahraga
lainnya. Seru bangettt! 

Event apa aja sih yang pernah aku ikuti? 

Kalau bisa ngulang satu momen, paling pengen
di ulang itu Kalyanamitta karena bener-bener

seseru itu. Apalagi kalau bisa menang lawan KMB
lain karena dari KMBD saat itu juga resourcenya

sangat sedikit, jadi bangga banget kalau
bisa mengalahkan KMBD lain. Selain itu juga, pa-
ling seru tahun baruan bareng di KMBD sama ang-

gota yang ga pulang. Biasanya itu kita BBQan, 
main kartu, habis itu bakalan ada sesi curhat-
curhatan dan buat resolusi buat setahun ke

depan. Tapi resolusi aku sih ga pernah terlaksana
hahaha 

Momen yang paling ingin aku ulang yaitu...

Biasanya kalau aku kangen sama orang-orang di
KMBD, aku ngechat aja mau itu angkatan tua,
seangkatan sampai angkatan muda. Biasanya

juga sering nih nongkrong-nongkrong sama anak
KMBD kalau lagi free ataupun lagi di satu daerah
barengan nih. Terus juga aku sering ikut kegiatan

KMBD biar bisa terus nikmatin momennya! 

Kalau lagi kangen KMBD biasanya aku...

Pesan dari aku <3
Pesan buat KMBD dari aku Jansen Giovanni, buat senior terima kasih telah berjuang sejauh ini untuk
KMBD, untuk teman-teman seangkatanku terima kasih sudah menemaniku dan sampai ketemu di tepi
jalan, untuk adik-adikku yang tidak tercinta dan di bawah angkatanku semangat ajah, dan yang masih
aktif jadi anggota anggota KMBD selamat ajah :D 
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Yuk kenalan sama aku!
Halo, aku Diah Pratiwi dari KMBD

angkatan 2004. Kesibukan aku akhir-akhir
ini aku kerja di salah satu Bank Swasta.

 

First impression aku ketemu orang-orang di KMBD sejujurnya aku 
paling males ikut organisasi, tapi sejak SMA selalu terjebak masuk

ke organisasi. Awal masuk ngiranya apa ini ngumpul-ngumpul di satu
ruangan dan perkenalan gitu, tapi lama-lama setelah kenal baru deh

nempel. Awalnya tuh ga pernah kepikiran untuk aktif di kegiatan.
Tapi senior-seniornya si keren yang berusaha ngerangkul dan

ngajakin buat ke sekre. Dan juga karena aku anak kosan nih ya, jadi
kepikiran ya ga ada salahnya juga untuk kembali ke jalan yang benar 

dengan kebaktian tiap minggu hehehe

First impression aku ketemu KMBD gimana nih? 

Selama aku di KMBD pernah ikut sambut maba, 
PPD, makrab dan semua kegiatan rutin rata-rata
ikut. Cuma yang mungkin beda itu ikut baksos ke
Temanggung di Jawa Tengah. Waktu itu aku ma-

sih maba dan ikut itu lumayan dapat banyak
pengalaman, bisa bikin proposal, ngumpulin dana

ke senior bahkan karena dulu handphone ga 
secanggih sekarang jadi dulu kita samperin juga
seniornya sampai ke Jakarta. Menurut aku, itu
lumayan berkesan karena bisa belajar Bahasa
Jawa, bantu ngecek kesehatan, ngajarin sikat

gigi itu gimana. Bahkan di hari-H itu kita sampai
ke pelosok-pelosok untuk nginfoin warga besok
ada baksos ya dan bener-bener kondisi mereka
itu sangat membutuhkan banget. Dulu juga di

PPD itu feelnya kerasa banget, apalagi ada satu
malam di mana makanannya di campur. Jadi ma-
lam itu kita ga tahu makan apa karena semua 
makanannya sudah dicampur. Jadi intinya itu 
kita harus mensyukuri apapun makanan yang 

kita dapat dan itu seru banget! 

Event apa aja sih yang pernah aku ikuti? 

Kalau bisa diulang, momen yang paling ingin
diulang baksos ke Temanggung itu, meskipun

saat itu aku lagi semester pendek. Apalagi pas
ketemu orang-orang di sana yang rumahnya belum
ada lantai bahkan tinggal satu rumah dengan sapi

peliharaannya, jadi bener bener orang di sana
perlu banget pertolongan  dari kita. Menurut aku

juga, dengan baksos ini  bisa mengakrabkan
karena waktunya yang ga sebentar dan juga mem-

bantu orang itu ada rasa  bangga di diri ini lohh,
walaupun mungkin bagian kita ga terlalu

gimana-gimana juga. 

Momen yang paling ingin aku ulang yaitu...

Kalau aku lagi kangen sama KMBD biasanya aku 
kontakan sama temen-temen KMBD. Kemarin juga
pernah kumpul-kumpul bareng. Biasa juga sering
ada yang ngirim foto jadul gitu ke grup WhatsApp
jadi suka flashback dan lucu-lucu gitu sih haha. 

Kalau lagi kangen KMBD biasanya aku...
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FLASHBACK
with

KMBD
Pesan dari aku <3

Pesan buat KMBD dari aku Diah Pratiwi, aku sendiri sudah menganggap KMBD sebagai keluarga kedua. 
Jadi kalau bisa semoga KMBD itu selalu ada dan terus berlanjut. Juga harapan aku dan senior-senior
lainnya ingin KMBD jadi resmi karena kan sudah ada beberapa komunitas lain yang resmi tuh kan ya. Tapi
aku juga sudah cukup bersyukur dengan KMBD yang ada dan semoga KMBD itu tetap terus ada meskipun
jumlah mahasiswa baru nya makin mengecil dan jangan pantang menyerah! 

moment with us








