
Kepada Buddha yang mulia, Guru yang tak tertandingi,
Kepada Dharma yang mulia, Pelindung yang tak tertandingi,
Kepada Sangha yang mulia, Penuntun Spiritual yang tak tertandingi,
Kepada semua Objek Perlindungan, aku berlindung.

Kisah Awal Proses Pembangunan Biara

The Great Journey to the East
Perpindahan Besar ke Timur



LAMRIM atau Jalan Bertahap Menuju Pencerahan telah dipelajari di seluruh belahan dunia ini dengan baik oleh mereka yang tertarik pada 
ajaran Buddhisme Tibet, khususnya aliran Geluk. Ajaran ini begitu sistematis, terstruktur, dan gamblang menjelaskan tahap demi tahap 
hingga seseorang dapat meraih pencerahan yang lengkap sempurna dengan bodhicitta dan pemahaman sunyata. Akan tetapi, sejarah 
panjang Lamrim harusnya dirunut dari tanah Pulau Emas atau yang disebut Suwarnadwipa. Je Tsongkhapa-lah yang merilisnya 
berdasarkan “Pelita Sang Jalan”-nya Guru Atisha setelah Beliau kembali dari Indonesia dan diundang ke Tanah Bersalju untuk memulihkan 
kemerosotan buddhis di sana.

Ketika mempelajari Jalan Bertahap Menuju Pencerahan ini, kita sadar betul bahwa kita benar-benar beruntung dapat bertemu dengan 
ajaran yang sangat berharga ini, dan kita juga ingin mengembangkan dan membaginya dengan semua makhluk. Mempelajarinya dan 
memperoleh realisasi dari ajaran ini adalah cara terbaik untuk melestarikannya. Seperti yang diucapkan oleh Buddha, bahwa ketika 
Buddha telah tiada, Dharma dan Vinaya akan menjadi guru dan penuntun bagi semua siswanya dan Sangha adalah pewaris ajaran 
Buddha. Tugas kita semua saat ini adalah menciptakan kondisi yang kondusif, suasana yang mendukung, dan atmosfer spiritual yang 
positif bagi Lamrim agar bisa dipelajar dan bisa diraih realisasinya oleh siapa pun yang berkeinginan menapaki Jalan Spiritual. Untuk 
itulah kami mengajak Anda semua untuk menciptakan sebuah komunitas yang baik dengan mendukung pembangunan sebuah Biara 
Lamrim yang akan kita bangun di Kabupaten Malang--tanah yang kental akan peninggalan masa lalu dan sakral akan nuansa spiritual 
dari masa Singosari hingga Majapahit.

Semua dimulai dari mimpi dan keyakinan untuk mewujudkan mimpi itu. Semua tantangan akan kita hadapi dengan semangat akan 
kebajikan. Mewujudkan Biara Mahayana Tantra ini berarti membangun kembali kejayaan buddhis dari warisan Sriwijaya dan Majapahit. 
Membangun biara ini berarti membangun sebuah institusi yang menghasilkan guru-guru spiritual yang berkualitas dan memiliki realisasi 
bagi perkembangan kesejahteraan dan spiritual untuk orang banyak. Biara ini akan bertahan hingga beribu-ribu tahun dan memberikan 
manfaat yang banyak bagi semua makhluk jika kita memulainya dengan sebuah motivasi yang tulus dan baik. Semoga tanah Nusantara 
ini kembali menghasilkan guru berkualitas tinggi seperti Suwarnadwipa di zaman Sriwijaya. Kita berharap agar biara ini juga bisa menjadi 
biara yang memelihara ajaran Guru Atisha dan Je Rinpoche yang sudah bertahan lebih dari 600 tahun dan masih dipelajari serta dihayati 
oleh banyak orang.

Sarva Manggalam,

Bhadra Ruci, Biksu
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Demi mewujudkan impian di atas, Kadam Choeling 
Indonesia membentuk “Panitia Pembangunan Biara KCI” 
untuk menjadi pelaksana pembangunan biara. Setelah 
berkonsultasi dengan Dagpo Rinpoche, terdapat dua 
kriteria utama yang menentukan lokasi, yaitu (1) memenuhi 
prasyarat tempat praktik, dan (2) mendapatkan 
penerimaan sosial dari masyarakat sekitar.

Berkat petunjuk Rinpoche, terpilihlah Malang sebagai lokasi 
dibangunnya Biara. Pencarian dipusatkan di daerah Malang 
dan sekitarnya. Setelah pencarian dan konsultasi berjalan 
kurang lebih selama dua tahun, ada 3 pilihan lahan yang 
dikonsultasikan dengan Rinpoche. Lokasi yang dipilih 
adalah Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, 
Kabupaten Malang.

2011

Lahan yang menjadi lokasi Biara ini terletak di Dusun 
Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

Sarva Manggalam,

Bhadra Ruci, Biksu
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Rangkuman Eksekutif
Laporan Pengembangan Biara KCI



Pada bulan Desember, bertepatan dengan Retret Lamrim 
transmisi teks “Pembebasan di Tangan Kita” oleh Guru 
Dagpo Rinpoche di Vila Istana Bunga, Lembang, Bandung, 
Suhu Bhadra Ruci resmi mengumumkan adanya proyek 
pembangunan biara INDONESIA GADEN SYEYDRUB 
NAMPAR GYELWEI LING. 

Pada kesempatan ini, KCI meluncurkan proyek 
pengumpulan kebajikan yang didedikasikan untuk umur 
panjang Dagpo Rinpoche, antara lain Sepuluh Juta Pelita 
Satu Harapan—untuk Indonesia Lebih Baik. Proyek besar 
yang bertujuan melibatkan banyak orang agar semua orang 
mengumpulkan kebajikan besar juga mencakup 
pengumpulan Mantra Tara Putih, pencetakan dan 
penyebaran Buku Tara, fangsen (pelepasan hewan), 
Seratus Ribu Tsa-tsa Stupa, pengumpulan logam bekas, 
serta elemen fondasi pembentuk Stupa. 

Panita Biara KCI juga membuka program Jejak 
Anathapindika guna memperluas kesempatan berdana 
kepada khalayak umum. Tak kurang dari 824 orang donatur 
yang terlibat dalam program untuk akuisisi lahan biara ini 
dan 114 donatur yang berkomitmen selama lima tahun 
untuk berkontribusi terhadap pembangunan biara hingga 
saat ini. 

2012
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Mahapranidhana Puja



2013

Mahapranidhana Puja
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Beberapa penghalang dalam proses akuisisi tanah mulai muncul 
pada tengah tahun ini. Dikarenakan sengketa antara dua pemilih 
tanah, proses jual beli tidak dapat rampung. Dengan terkuaknya 
isu ini, panitia melanjutkan usahanya guna mencari lahan 
alternatif. 

Rinpoche memberikan nasihat dari pengalaman pribadi Beliau 
bahwa ketika halangan datang, KCI sebaiknya fokus untuk 
mengumpulkan energi positif, perbanyak kegiatan kebajikan dan 
tolak bala demi kebaikan dan kemulusan pembangunan biara. 

Sesuai nasihat ini, rangkaian kegiatan penghimpunan kebajikan 
dilaksanakan dan difasilitasi oleh Tim Manajemen KCI. Rangkaian 
program ini telah diikuti oleh tidak kurang dari 300 anggota KCI, 
antara lain:

Puja Tolak Bala pada awal tahun Imlek untuk menghalau 
penghalang dan menolak bala;

Migrasi Sangha KCI ke Kota Malang untuk belajar, sebagai 
langkah awal Journey to The East;

Bulan Bajik Waisak yang terdiri dari Atthasila bersama, Puja 
Tara, pengumpulan mantram Tara Putih, dan ziarah 
candi-candi buddhis di kota Malang.

Buddhist Festival sekaligus pembukaan cabang KCI ke 
sepuluh di kota Surabaya. Tema pameran yang diusung  
adalah “KCI menyapa di Timur Indonesia” berikut “25 Tahun 
Cipta, Karsa, dan Karya Dagpo Rinpoche untuk Indonesia.”

Pembagian Seratus Ribu Stupa tsatsa ke seluruh Indonesia 
(sedang dalam proses pengerjaan).

Grand Tara Puja 24 jam selama tiga hari non stop di Bandung.

Maha Pranidhana Puja selama sembilan hari di Leduk, 
Kaliandra, Jawa Timur, sebagai upaya akumulasi kebajikan 
dan purifikasi karma buruk yang dipersembahkan untuk 
umur panjang Guru Dagpo Rinpoche.



Berkat tekad dan kekuatan keyakinan komunitas terhadap 
aktivitas kebajikan, di kuartal ketiga tahun ini Panitia Biara 
dihubungi oleh pemilik lahan yang akhirnya bersedia menjual 
lahannya. Pada tanggal 3 November 2014, lahan seluas dua 
puluh lima hektar resmi menjadi milik kita semua setelah sah 
ditandatangani di hadapan Notaris di Malang. Perwakilan 
panitia dan Sangha KCI langsung menuju lahan biara dan 
melakukan puja perdana di tanah biara. Pada saat puja inilah 
tercetus sebuah ide untuk mengumpulkan energi kebajikan 
langsung di lahan dengan membangkitkan kembali momen 
Dhammacakkappavatana.

Setelah lahan resmi diakuisisi, aspek penerimaan sosial 
harus dikaji lebih lanjut dengan masyarakat desa. Yayasan 
Wilwatikta Sriphala Nusantara (YWSN) mengadakan 
pertemuan sosialisasi pembelian lahan biara dgn penduduk 
sekitar, dihadiri 60 peserta yang terdiri dari perangkat desa, 
perwakilan agama islam, kristen, katolik, organisasi2 desa 
dan yayasan. Disini disampaikan akan dibangunnya pusat 
pendidikan dan pelatihan untuk para rohaniwan buddha. 
Selain itu ditekankan bahwa tidak ada misi untuk mengubah 
agama setempat. 

Tahap selanjutnya Tim Sosial melakukan pemetaan sosial 
pada bulan November selama sepuluh hari dengan tinggal 
bersama dengan penduduk dan melakukan wawancara ke 
lebih dari 60 responden kunci di desa. Tujuan pemetaan 
adalah mengenal lingkungan, karakteristik desa, dan 
masyarakat desa di sekitar lokasi serta mengenal potensi 
desa lebih dalam. 

2014
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Setelah proses ini rampung, ditemukan bahwa Desa 
Sumberoto yang berpenduduk lebih dari 2.400 KK di 5 
dusunnya ini cukup pluralis. Di desa terdapat dua tempat 
ibadah agama yaitu Islam dan Katolik. Ditemukan juga 
adanya penganut Hindu. Kebudayaan Jawa Kejawen masih 
cukup kental dan hidup di beberapa dusun namun mengalami 
penurunan minat dari generasi muda. Mata pencaharian 
utama bertani, berkebun, beternak, dan menjadi Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI). Dari hasil pemetaan ini, disimpulkan bahwa 
desa tidak memiliki data kemiskinan yang tepat ketika 
mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, karenanya 
dibutuhkan sensus kemiskinan menyeluruh untuk dapat 
membantu pihak desa dan pemerintah agar bantuan sosial 
dapat lebih tepat sasaran. 

Sebulan kemudian, laporan diserahterimakan langsung ke 
pemerintah desa dan diapresiasi dengan disosialisasikannya 
kegiatan ini ke forum antar kepala desa se-kecamatan 
Donomulyo oleh Kepala Desa Sumberoto dalam rangka 
mengumumkan akan adanya pembangunan biara di Desa 
Sumberoto. Langkah selanjutnya adalah melakukan Sensus 
Kemiskinan di Desa Sumberoto guna membantu perangkat 
desa dalam pencacahan kondisi masyarakatnya.

Aspek teknis arsitektur biara dan persiapan fasilitas fisik juga 
mulai dilaksanakan seperti membangun bedeng, rumah 
bambu, fasilitas WC untuk acara Dhammacakka dan 
pembangunan Rumah Pelita (Lamp House) untuk Umur 
Panjang Guru Dagpo Rinpoche. *Hingga Juni 2015, jumlah 
pelita yang telah terkumpul adalah sebanyak 121.156 pelita.

Program pencarian dana juga ditambah dengan program 
Menggali Jejak Arya Tara di Nusantara untuk melestarikan 
koneksi karma Indonesia dengan Bhagawati Dewi Tara yang 
sejarahnya dapat ditelusuri hingga abad ke-8 Masehi. Secara 
umum, dana yang terkumpul dari program ini akan digunakan 
untuk kelanjutan konstruksi fisik biara dan secara khusus, 
digunakan untuk persiapan membangun Candi Tara di dalam 
kompleks Biara. (IG @taradinusantara dan fb page Bhagawati 
Dewi Tara).

Lahan Biara

Rumah Pelita (Lamphouse)

Laporan
pemetaan sosial
2014



Mengawali tahun 2015, Kadam Choeling Indonesia 
melaksanakan Pemutaran Roda Dharma Pertama 
(Dhammacakkapavatana) pada tanggal 10 Januari yang 
dipimpin langsung oleh Dagpo Rinpoche di lahan biara. 
Pada momen berharga ini, Biksu Bhadra Ruci selaku Kepala 
Biara KCI mempersembahkan lahan biara kepada Para 
Guru dan Buddha. 

Guru Dagpo Rinpoche memberikan transmisi teks 
Prajnaparamita Sutra Delapan Ribu Bait, Enam Praktik 
Pendahuluan Silsilah Jalan Cepat, serta Sadhana singkat 
praktik Vajrabhairava ke 220 orang undangan dan peserta. 
Rinpoche menekankan bahwa Biara ini akan menjadi salah 
satu biara di mana ajaran Sutra dan Tantra baik monastik 
dan awam masih lengkap dipraktikkan. 

Sebagai pertanda baik, keesokan harinya, Sangha KCI 
melakukan Puja Api yang dipimpin oleh Biksu Bhadra 
Ruci—ritual Puja Api dilakukan mewakili dan atas nama 
Guru Dagpo Rinpoche. Puja ini dilaksanakan dengan 
harapan mendalam agar Ajaran berikut Komunitas Sangha 
Monastik dan Awam bisa berkembang dan meluas di tanah 
Indonesia.  

2015 Januari

Dhammacakkappavattana
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Sesuai dengan kesepakatan dengan pihak desa, Tim 
Sosial Panitia Biara melakukan Sensus Sosial dengan 
tujuan membantu pemerintah desa untuk melengkapi Data 
Monografi Desa. Sensus dilakukan oleh 50 mahasiswa 
Universitas Padjajaran (Bandung), Universitas Brawijaya 
(Malang) dan Universitas Airlangga (Surabaya) kepada 
2.400 KK di 5 dusun Desa Sumberoto. 

Tim Sosial juga melakukan survei untuk mengetahui 
apakah warga desa menyetujui adanya biara dan hasil 
survei menunjukkan keberadaan biara diterima dengan 
baik. Secara keseluruhan tercatat sebanyak 83% 
penduduk menyatakan setuju dan 17% tidak setuju dengan 
pembangunan biara. Temuan ini menjadi sebuah pijakan 
untuk mendesain program sosial yang tepat untuk desa 
tersebut. 

Di sisi aspek teknis, proses pengukuran tanah juga 
dirampungkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan 
proses legalisasi tanah dilakukan oleh pihak notaris. 
Konsep rencana induk pembagian zona lokasi biara juga 
sudah mulai dilakukan dengan pihak arsitek dan daftar 
bangunan yang akan dibangun di lokasi telah teridentifikasi.

Kendi Perlindungan dan Berkah menjadi program dana 
selanjutnya, seiring dengan kebutuhan tolak bala dalam 
rangka memasuki tahun baru Imlek di bulan Februari. 
Semua pihak diajak berkontribusi mempersiapkan fondasi 
bangunan biara yang akan ditanami kendi berkah berisi 
lima objek persembahan (batu mulia, obat-obatan, 
biji-bijian, wewangian, dan hasil bumi).

Februari
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Tim Sosial bersama pihak desa
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Muncul sebuah halangan sosial ketika beberapa tokoh 
agama di dusun terdekat menghembuskan isu penolakan 
terhadap pembangunan biara. Setelah dilakukan verifikasi 
lapangan oleh panitia dengan perangkat desa, ditemukan 
data bahwa terdapat beberapa tokoh agama dusun 
terdekat yang berbalik arah, melaporkan penolakan ke 
Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten 
Malang. 

Tim Sosial terjun ke lapangan dan melakukan pertemuan 
dengan berbagai tokoh dusun, desa, kabupaten untuk 
menjajaki proses perizinan ke FKUB. Akhirnya, proses 
mendapatkan izin berjalan yang diawali dengan 
pengumpulan tanda tangan 100 KK sebagai salah satu titik 
kunci perizinan lokasi, pembangunan dan IMB melalui 
perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan ini, 
Tim Sosial juga menyerahkan laporan sensus ke pihak 
desa. Beberapa langkah telah diidentifikasi untuk 
memperlancar proses perizinan dengan melakukan 
beberapa pendekatan dengan pihak desa.

Selain mempersiapkan fondasi bangunan, Panitia bersama 
segenap elemen pendukung juga melakukan persiapan 
pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan 
rancangan sanitasi dalam program berjudul “Membuka 
Jalan”. Target penyelesaian pembangunan tahap pertama 
adalah akhir 2016 sehingga pada tahun-tahun mendatang 
kita semua dapat melangsungkan aktivitas bajik di lahan 
kita bersama. 

Mei

Jalan menuju Biara

Pertemuan desa



ASPEK FISIK

1. Kuil Protektor
Berbentuk meru Bedugul Bali.

2. Aula Utama
Berbentuk joglo bergaya jawa bali, tanpa tembok, 
direncanakan berkapasitas menampung 1000 
orang.
 
3. Akomodasi: Rinpoche, Sangha dan peserta retret
sekaligus sebagai tempat tinggal Sangha selama 
mengikuti proses pembelajaran.
   
4. Candi Tara
Berisi 21 Tara, arsitektur duplikasi dari Candi 
Banyunibo, Jogjakarta.

5. Tsa-tsa House
Rumah penyimpanan stupika.

ASPEK SOSIAL

1. Kampanye Journey to The East
Rangkaian program kebajikan dan perpindahan 
ke Timur.
 
2. Forum Pembangunan Biara
Terdiri dari pihak yayasan dan desa.

3. Masterplan Sosial
Berisi rencana pemberdaya sosial.

4. Program Pilot Pemberdaya masyarakat
Uji coba proses tanam menanam dengan 
memberdaya masyarakat desa.

ASPEK TEKNIS

1. Perizinan
Rangkaian perizinan yang harus dijalani pada 
tahap pertama, antara lain izin lokasi, izin forum 
umat beragama, izin dinas kesatuan berbangsa 
dan berpolitik, izin gangguan, izin penggunaan 
tanah, izin membangun.
 
2. Arsitek
Tim arsitek biara sedang dibentuk. Tim ini akan 
dikepalai oleh Goon Kitt Chin.

3. Masterplan
Memuat semua perencanaan penggunaan lahan.
   
4. Zoning
Penentuan area yang akan dibangun maupun 
dimanfaatkan sebagai lahan produktif.

Perencanaan pembangunan
tahap pertama
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Perencanaan pembangunan
tahap pertama



Berikut disampaikan Ikhtisar Keuangan pembangunan biara

Semoga apa yang telah kita mulai dan aspirasikan 
dengan motivasi bajik dapat berjalan dengan lancar.

Info selanjutnya dapat ditujukan ke:

Sekretariat Panitia Pembangunan Biara
panitiabiara@kadamchoeling.or.id
Website : www.kadamchoeling.or.id
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