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Dengan kebijaksanaan, engkau 
menyingkirkan secara lengkap 
semua klesha. Dengan metode, 

engkau melingkupi semua 
makhluk hidup. 
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Arya-Gagana-ganja-pariprccha-
nama-mahayana-sutta
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Ketua Dewan Pembina YWSN

Biksu Bhadra Ruci

Tahun ini adalah tahun pengembangan bagi Yayasan Wilwatikta Sriphala Nusantara (YWSN). Di usia yang yang ke-6, 
YWSN telah berkembang pesat dan tema tahun ini adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan telah 
menunjukkan hasil yang baik. Dalam hal ini mencakup baik sangha monastik maupun sangha umat awam. Hal ini 
selaras dengan visi melestarikan silsilah ajaran yang telah diturunkan oleh Yang Mulia Dagpo Lama Rinpoche dan 
para Guru Silsilah di Indonesia.
 
Di sisi lain, yang paling penting ajaran dapat bertahan selama-lamanya di dalam batin manusia, oleh karena itu 
tentu pengembangan SDM adalah hal yang perlu mendapat prioritas. Hanya dengan jalinan kekeluargaan Kadam 
Choeling Indonesia yang semakin kuat, terciptalah kondisi yang baik untuk mempelajari, merenungkan, 
memeditasikan ajaran dharma demi mencapai kebahagiaan.

Pada tahun ini, YWSN juga mewujudkan pembangunan infastruktur di lahan Pusdiklat di Donomulyo, Kabupaten 
Malang. Sekaligus menjalin komunikasi intensif dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar nantinya 
operasional Pusdiklat dapat berjalan harmonis dengan lingkungan setempat. Dengan demikian, langkah demi 
selangkah menuju kondisi ideal anggota sangha untuk berlatih. 

Lalu untuk pengembangan sangha perumah tangga, di samping melanjutkan program bimbingan belajar bagi 
calon mahasiswa sebagai pendekatan pra-kuliah, selama kuliah YWSN juga mengintensifkan pembinaan baik 
secara spiritual maupun humaniora melalui prolam (Program Pembelajaran Lamrim) dan kelas humaniora.    

Dengan demikian YWSN menerapkan pendekatan holistik untuk sangha monastik dan sangha umat awam dengan memberikan sisi spiritual dan sisi humaniora. 
Metode seperti ini diharapkan agar sangha dapat bertumbuh bersama, dan juga saling mendukung satu sama lain. Prinsip kunci bagi seluruh anggota keluarga 
Kadam Choeling Indonesia, bahwa sangha umat awam tidak berada dalam posisi dibawah sangha monastik, atau sebaliknya sangha monastik tidak berada di atas 
perumahtangga. 

YWSN berusaha menegakkan setegaknya prinsip-prinsip Buddha Gautama pada zaman Buddha masih mengajar yaitu sama rata dan sama rasa. Dan untuk 
menanamkan sebab-sebab unggul agar bertemu dengan Buddha berikutnya, baik perumahtangga maupun sangha monastik bersama-sama melatih diri dalam 
jalan spiritual, melatih batin bukan melatih otak semata. 
 
Pada akhirnya YWSN berupaya mewujudkan sangha sebagai komunitas praktisi spiritual, mereka yang dalam peran masing-masing dalam masyarakat baik sebagai 
perumahtangga ataupun samana, berjuang keras belajar, merenung, dan bermeditasi untuk membawa transformasi diri menjadi manusia seutuhnya; yang 
bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga makhluk lain. 

Saya mengucapkan terima kasih untuk para pembina, pengawas, pengurus, donatur (moril dan materil), badan pendukung lainnya, serta mereka yang telah dan 
masih bersama Yayasan Wilwatikta untuk berkarya. Karya yang merentang dari membangun komunitas spiritual yang saling menyemangati dalam praktek dharma, 
bersama-sama membangun rumah kita, hingga membantu seorang manusia melangkah dengan sukses dalam berbagai proses hidupnya. Mari kita teruskan 
gotong royong ini demi Guru,  Ajaran, dan Komunitas yang beraspirasi mulia..

Sarwa manggalam.
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Anggota Dewan Pembina YWSN

Lenny Hidayat

Tahun 2016 adalah tahun perayaan bagi keluarga besar Kadam Choeling Indonesia. Perayaan akan jalinan 
kekeluargaan yang kuat dan perayaan penerimaan anggota-anggota keluarga baru KCI yang semakin beragam. 
Cakupan anggota KCI bukan hanya dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera melainkan juga dari Nusa 
Tenggara Timur. Hal ini sesuai dengan visi misi para Guru dan visi Yayasan Wilwatikta Sriphala Nusantara (YWSN) 
yang telah kita bangun bersama yaitu altruisme dalam khasanah nusantara. Kebhinekaan ini adalah wujud nyata 
altruisme, welas asih yang universal terlepas dari warna kulit, suku, agama dan ras. 

Manusia adalah mahkluk sosial yang bergerak, berpikir dan bertindak dalam ruang keberagaman, bukan dalam 
ruang vakum, monolotik, linear dan hitam putih. Hanya dengan memahami hal ini, timbullah rasa welas asih yang 
sesungguhnya. Rasa inilah yang berusaha sedang dirajut dan berusaha diwujudkan pada setiap anggota keluarga 
ini melalui berbagai kegiatan dan program. 

Salah satu momen bersejarah di tahun ini adalah ketika jajaran Pembina dan Pengurus yayasan mencetuskan 
penyatuan dua sayap sangha monastik dan sangha perumah tangga melalui Manajemen Alur Hidup (MAH). Hal ini 
adalah perwujudan prinsip sama rata, sama rasa yang telah didengungkan oleh Y.M. Biksu Bhadra Ruci di dalam 
berbagai kesempatan. Prinsip yang sama yang pernah diterapkan Guru Buddha Sakyamuni di jaman beliau masih 
mengajar sehingga dapat terciptanya kondisi yang baik bagi Buddha Dharma untuk berkembang. 

Salah satu perkembangan yang menggembirakan juga adalah berkembangnya kaum perempuan melalui Ikatan Perempuan KCI. Untuk pertama kalinya para 
perempuan KCI bersatupadu dalam program 100.000 tsa-tsa stupa. Program ini telah diikuti dan diminati oleh begitu banyak anggota termasuk kakek, nenek, ayah, 
ibu, tante, paman, kakak dan adik setiap anggota KCI, keluarga besar KCI. 

Dari momen-momen diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang mencari kebahagiaan membutuhkan kondisi baik terlepas dia berjubah atau tidak, 
perempuan atau laki-laki.  Program MAH bukanlah sebuah usaha untuk bertahan hidup tetapi dibaliknya termuat filsafat tertinggi Buddhis, kesalingbergantungan. 
Sangha monastik lahir dari sangha perumahtangga, sangha perumahtangga membutuhkan sangha monastik sebagai panutan dan Kalyanamitra. Dua sayap ini 
haruslah disatupadukan bukan dipisahkan, bukan dibedakan atau dijenjangkan. Dengan harmoni perpaduan dua sangha ini maka barulah terjalin sebuah sama 
rata, sama rasa, rasa kekeluargaan. 

Marilah kita sama-sama menanamkan bibit unggul kesalingbergantungan ini dalam keluarga besar KCI. Kesalingbergantungan ini telah dirajut dengan 
pengorbanan, pengabdian, dan bakti begitu banyak orang terutama para pejuang tim manajemen KCI, para pejuang pembangunan pusdiklat, para simpatisan 
komunitas, para pejuang perempuan, para penyokong Dharma dan para relawan. Terima kasih atas pengabdian, ketulusan, dan perjuangan semua pihak. Semoga 
dengan kebenaran kekuatan perjuangan ini, ketulusan, bakti dan pengabdian, wangi semerbak Ajaran Buddha Dharma menyebar ke seluruh penjuru, semoga 
Buddha dan para Bodhisattva menyertai dan memberkahi seluruh anggota keluarga besar KCI, bangsa Indonesia, umat manusia dan semua mahkluk.

Sarwa Mangalam.
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Ketua Umum YWSN
Michael Chandra

Memasuki tahun ke-6 dalam menjabat sebagai ketua yayasan, saya merasa terhormat dalam menyaksikan sekaligus menjadi 
bagian dari sebuah perjalanan komunitas anak-anak muda yang memiliki hati ingin berbuat sesuatu yang baik untuk sekitar dan 
negaranya.

Seiring berputarnya sang Kala, saya menyaksikan bahwa komunitas ini menjadi semakin kompak dan besar, sistem berjalan 
semakin baik sehingga menghasilkan banyak program-program terealisasi dengan hasil yang baik dan berguna bagi lebih 
banyak orang.  

Pada tahun ini pula, kita sukses dalam menjalankan program pembelajaran serius terkait kelas  humaniora yang sangat 
membantu anak-anak untuk dapat melek terhadap fenomena sosial yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya sehingga 
anak-anak bisa memahami fenomena tersebut dan turut memikirkan solusi atas tantangan yang dihadapi.

Terlebih lagi, pada bulan April para kartini muda yang dinaungi oleh Ikatan Perempuan Kadam Choeling Indonesia (IPKCI) 
mengadakan serangkaian acara pembahasan mengenai peranan perempuan dalam upaya untuk memajukan negerinya. Hal ini 
memperlihatkan bahwa perempuan-perempuan di komunitas tidak tinggal diam, dan memiliki inisiatif untuk berperan aktif 
memikirkan negerinya.

Tak kalah pentingnya, pada pertengahan tahun ini kita  kedatangan seorang guru agung dari India yang dengan tulus dan sabar dalam mengajarkan kita menjadi seorang 
pribadi yang baik dan berpikiran bajik sehingga diharapkan kita akan  menjadi lebih baik dan bajik dalam berbuat. 

Ibarat seekor kupu-kupu yang sudah cukup lama berdiam  dalam kepompong dan bersiap untuk keluar, pada tahun ini kita mencoba keluar dari zona nyaman untuk 
membantu anak-anak muda yang membutuhkan bantuan dalam bidang pendidikan.

Merupakan sebuah kehormatan bagi kami terkait hubungan kerjasama dengan pemerintah kabupaten Kupang dalam membimbing 10 anak Kupang terpilih agar dapat 
melanjutkan kuliah di universitas negeri ternama di Bandung. Dalam prosesnya, tentunya kami mengalami berbagai tantangan dan halangan baik secara teknis maupun 
konsepnya.  Terkadang tantangan dan halangan dapat menghasilkan sebuah perasaan khawatir bercampur lelah yang cukup berdampak. Namun rasa tersebut hilang 
seketika pada saat kami melihat segaris senyuman lepas dari teman-teman Kupang yang merasa terbantu dengan program yang telah kami jalankan.  

Akhir tahun 2016 disempurnakan melalui acara penyunyian yang berlangsung selama 10 hari oleh Y.M. Bhadraruci dengan gayanya yang khas dan jenius dalam menyajikan 
penjelasan berisikan pemahaman yang mendalam sekaligus mudah dipahami sehingga kami dapat mencernanya dan mempraktikkannya secara baik dan benar.

Sadar bahwa aktivitas yang luas biasa ini tak mungkin terjadi tanpa bantuan dari banyak pihak, saya mewakili teman-teman tim YWSN ingin menghaturkan ucapan terima 
kasih kepada para guru agung khususnya YM Dagpo Rinpoche, YM Khenzur Rinpoche, dan YM Bhadraruci yang dengan sangat baik dan sabar dalam membimbing kami 
menjadi pribadi yang lebih baik,  kepada segenap komunitas KCI dan para donatur yang mau mendukung segala aktivitas bajik yang telah direalisasikan baik secara moriil 
maupun materi.

Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada bapak bupati Kabupaten Kupang yang sudah memberikan kami kepercayaan dalam membimbing anak-anak kupang, 
Sudah seharusnya bagi kita semua untuk turut bergembira terhadap kegiatan yang sudah direalisasikan selama tahun 2016 ini. Melalui naungan Yayasan ini, saya berharap 
semoga komunitas ini tumbuh dan berkembang terus menjadi lebih besar dan bajik sehingga dapat membantu lebih banyak orang khususnya kepada masyarakat sekitar 
dan bumi Nusantara. 

Sarva Manggalam,

SEKAPUR SIRIH
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Dunia ini akan lebih baik jika banyak energi positif diciptakan dan dibagikan. Bagaimanapun, kesalahpahaman sering terjadi ketika 
kebahagiaan merupakan tujuan kita. Selain menciptakan energi positif, pribadi ini sering hanyut dan menyerah pada karakter yang 
memiliki ketamakan, kemarahan, keegoisan dan mementingkan diri sendiri dan berbagai energi negatif lainnya yang 
menyebabkan penderitaan. Bahkan sangat sulit untuk membangun keharmonisan dalam sebuah komunitas. Ini adalah realita 
kehidupan zaman sekarang. Bagaimana pun, manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang memiliki kapasitas untuk 
mencapai kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu diciptakan perlahan-lahan dengan meningkatkan karakter yang baik dari pribadi 
seseorang seperti perhatian, menyayangi sesama dan meminimalisir perilaku yang menciptakan energi negatif.

Mengembangkan karakter baik memakan waktu yang panjang. Proses itu membutuhkan usaha yang tak kenal lelah dari pribadi 
sendiri dan membutuhkan peran dari sebuah keluarga, institusi pendidikan dan pemerintahan. Proses ini harus dimulai secepat 
mungkin untuk menyorot generasi muda dan semua proses ini membutuhkan institusi pendidikan dengan mentor khusus yang 
tidak hanya memenuhi syarat dalam hal kognitif, tetapi juga memiliki kesadaran moral kemudian praktek sehari-hari yang di 
dukung oleh peran keluarga. Pemerintah harus mengambil peran dalam Pemerintah harus berperan dalam menghadirkan 
kebijakan yang mendukung institusi perorangan dan pendidikan yang bisa dikembangkan. Itu mengarah pada pengembangan 
karakter yang bukan hanya tujuan mulia bagi individu, namun juga dimiliki secara luas.

Berdasar dari pemikiran seperti ini, seorang guru yang bernama Bhadra Ruci, mulai membentuk sebuah komunitas dari 
pengembangan kharakter pada tahun 2001 yang selama ini membutuhkan lembaga hukum. Pada tanggal 11 juni 2001, Untuk 
memperkuat 10 tahun komitmen terhadap pengembangan karakter generasi muda, Yayasan Wilwatikta Sriphala Nusantara (YWSN) 
didirikan. sebuah yayasan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial kemanusiaan. Ini lebih berfokus pada 
pengembangan karakter kaum muda berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti perawatan, berbagi, nasionalisme, perawatan 
lingkungan dan pelestarian budaya sebagai identitas Indonesia. Saat ini, YWSN memiliki ± 700 sukarelawan yang berkomitmen 
untuk pengembangan karakter. Ini telah membantu lebih dari ± 200 orang muda dalam pengembangan karakter.

Tak kalah pentingnya, pada pertengahan tahun ini kita  kedatangan seorang guru agung dari India yang dengan tulus dan sabar dalam mengajarkan kita menjadi seorang 
pribadi yang baik dan berpikiran bajik sehingga diharapkan kita akan  menjadi lebih baik dan bajik dalam berbuat. 

Ibarat seekor kupu-kupu yang sudah cukup lama berdiam  dalam kepompong dan bersiap untuk keluar, pada tahun ini kita mencoba keluar dari zona nyaman untuk 
membantu anak-anak muda yang membutuhkan bantuan dalam bidang pendidikan.

Merupakan sebuah kehormatan bagi kami terkait hubungan kerjasama dengan pemerintah kabupaten Kupang dalam membimbing 10 anak Kupang terpilih agar dapat 
melanjutkan kuliah di universitas negeri ternama di Bandung. Dalam prosesnya, tentunya kami mengalami berbagai tantangan dan halangan baik secara teknis maupun 
konsepnya.  Terkadang tantangan dan halangan dapat menghasilkan sebuah perasaan khawatir bercampur lelah yang cukup berdampak. Namun rasa tersebut hilang 
seketika pada saat kami melihat segaris senyuman lepas dari teman-teman Kupang yang merasa terbantu dengan program yang telah kami jalankan.  

Akhir tahun 2016 disempurnakan melalui acara penyunyian yang berlangsung selama 10 hari oleh Y.M. Bhadraruci dengan gayanya yang khas dan jenius dalam menyajikan 
penjelasan berisikan pemahaman yang mendalam sekaligus mudah dipahami sehingga kami dapat mencernanya dan mempraktikkannya secara baik dan benar.

Sadar bahwa aktivitas yang luas biasa ini tak mungkin terjadi tanpa bantuan dari banyak pihak, saya mewakili teman-teman tim YWSN ingin menghaturkan ucapan terima 
kasih kepada para guru agung khususnya YM Dagpo Rinpoche, YM Khenzur Rinpoche, dan YM Bhadraruci yang dengan sangat baik dan sabar dalam membimbing kami 
menjadi pribadi yang lebih baik,  kepada segenap komunitas KCI dan para donatur yang mau mendukung segala aktivitas bajik yang telah direalisasikan baik secara moriil 
maupun materi.

Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada bapak bupati Kabupaten Kupang yang sudah memberikan kami kepercayaan dalam membimbing anak-anak kupang, 
Sudah seharusnya bagi kita semua untuk turut bergembira terhadap kegiatan yang sudah direalisasikan selama tahun 2016 ini. Melalui naungan Yayasan ini, saya berharap 
semoga komunitas ini tumbuh dan berkembang terus menjadi lebih besar dan bajik sehingga dapat membantu lebih banyak orang khususnya kepada masyarakat sekitar 
dan bumi Nusantara. 

Sarva Manggalam,
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CORE VALUES
Yayasan Wilwatikta Sriphala Nusantara

SETARA (Equanimity)

Memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan 
cara pandang, cara bicara dan cara bersikap yang 
sama; menghargai keanekaragaman dengan tidak 
membeda-bedakan atas dasar apapun, dan tidak 
mementingkan diri sendiri.

1. 

LOYAL (Fidelity) 4. 

Menjunjung tinggi kesetiaan, 
memupuk lingkungan saling 
percaya, terbuka/transparan, 
inklusif dan memperlakukan 
setiap pribadi dengan sebaiknya 
tanpa keraguan.

ETIKA (Well-Manner)5. 
Tata cara bersikap baik terhadap diri sendiri 
maupun orang lain sebagai cermin atas 
pribadi anggota yayasan di masyarakat, patuh 
beretika, bersikap pantas, disiplin, 
melestarikan budaya sopan santun nusantara 
dan sesuai tradisi, ramah dan menyenangkan, 
rendah hati dan penjunjung kedamaian.

Tidak mengompromikan etika dan jujur serta 
menginspirasi rasa percaya dengan 
mengatakan yang sebenarnya kita maksudkan, 
menyamakan perilaku dengan perkataan kita, 
dan menerima tanggung jawab atas tindakan 
kita.

INTEGRITAS (Integrity)3. 

MEMILIKI (Stewardship)

Memenuhi kewajiban kita untuk membangun 
komunitas yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih tahan 
lama bagi generasi mendatang, melindungi nama 
yayasan, memenuhi komitmen kita terhadap dewan 
pimpinan, bertindak dengan mental pemilik, 
mengembangkan komunitas, dan membantu 
memperbaiki masyarakat dan lingkungan global.

2. 
KOMUNITAS



PENDIDIKAN



10PUSDIKLAT JINA PUTRA TUSHITAVIJAYA

Pusdiklat Jina Putra Tushitavijaya merupakan hasil implementasi YWSN dalam bidang pendidikan yang ditujukan untuk 
sekumpulan anggota Sangha yang memiliki sumpah keagamaan yang serupa serta berkeinginan untuk mengasingkan diri dari 
kehidupan masyarakat sekuler demi untuk melatih diri dalam spiritual. Pusdiklat ini berlokasi di sebelah timur pulau jawa, 
persisnya di Ds. sumberoto, Kec. Donomulyo, Kota Malang, Jawa Timur.

Cari tahu lebih banyak dengan mengunjungi website kami:
www.kadamchoeling.or.id
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/ PROGRAM
LONG LIFE RINPOCHE  / / RELASI KOMUNITAS /

/ HUBUNGAN HARMONIS /

Program ini merupakan program 
yang dibuat dalam rangka 
pengumpulan sejumlah kebajikan 
seperti pembuatan 100.000 Stupa 
dan 10.000.000 Pelita yang 
sepenuhnya didedikasikan untuk 
umur panjang Y.M. Guru Dagpo 
Rinpoche. Program ini secara teknis 
dilaksanakan di lahan Pusdiklat 
dengan pencapaian 50% untuk 

Stupa dan 60% untuk Pelita. 

Menciptakan dan memupuk 
hubungan harmonis diantara 
Pusdiklat sebagai sebuah 
Institulsi pendidikan dan 
masyarakat sekitar sebagai sistem 
pendukung keberlangsungan 
Pusdiklat merupakan hal yang 
sangat fundamental, oleh karena 
itu kami selalu berusaha untuk 
memupuk hibungan yang baik itu 
melalui kunjungan-kunjungan 
rutin di segala jenjang, baik lokal 

maupun regional.

Membangun hubungan yang 
baik juga kami lakukan dengan 
komunitas umat Buddha di 
Kabupaten maupun Kota 
Malang. Hal ini ditunjukan 
dengan berpartisipasinya pihak 
Yayasan dalam kegiatan Waisak 
di Candi Sumber Awan, Kec. 
Singosari, Kab. Malang dan Desa 
Ngadas, Kec. Poncokusumo, Kab. 

Malang. 

PUSDIKLAT divisi sosial



/ PENYELESAIAN ISU /

Sempat terjadi beberapa isu 
sosial terkait pembangunan 
Pusdiklat, namun telah berhasil 
dilakukan penyelesaian dalam 
tingkat Kecamatan melalui 
proses audiensi dengan 
tokoh-tokoh keagamaan tingkat 
Kecamatan dan Desa, dan pada 
akhirnya Pusdiklat mendapatkan 
dukungan dari masyarakat 
sekitar dalam setiap kegiatan 

yang diadakan. 

pusdiklat divisi sosial 12

/ MENGENALKAN MASYARAKAT
PADA KEHIDUPAN SANGHA  /

/ HUBUNGAN YANG BAIK /

Kehidupan monastik Sangha 
merupakan hal yang belum begitu 
familiar bagi masyarakat sekitar 
Pusdiklat, banyak rasa penasaran 
dari masyarakat sekitar terhadap 
kehidupan Sangha itu sendiri, oleh 
karena itu demi menciptakan 
suasana akulturasi yang lebih hidup, 
kami kegiatan pengenalanpun 

dilakukan oleh kedua belah pihak. 

Terjalinnya hubungan yang baik 
antara pihak yayasan dengan 
lembaga keagamaan Buddha 
tingkat Malang dan perwakilan 
agama dari FKUB dan 
Kementerian Agama Malang. Hal 
ini terbukti dengan hadirnya 
tokoh-tokoh keagamaan dalam 
pelaksanaan Waisak di Pusdiklat. 



Keluarnya surat rekomendasi dari FKUB dan 
Kemenag atas berdirinya Pusdiklat di Desa 
Sumberoto, Kec. Donomulyo, Kab. Malang. 

Selesainya pengurusan SHGB (Surat Hak Guna 
Bangunan) dan IL (Izin Lokasi).

Selesainya pengurusan Surat IMB (Izin mendirikan 
Bangunan) dan IPPT.

Akuisisi tanah tambahan di area Selatan Tugu. 
(On Progress)

PUSDIKLAT divisi Akusisi dan Perizinan 13
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Pembuatan kantor 
sementara sebagai 
tanda dimulainya 
proyek pembangunan 

Joglo dan Alun-alun.

Mendatangkan dan 
mendirikan bangunan 
pendopo Joglo kayu 
jati ukir untuk hall 
Avalokiteshvara.

PUSDIKLAT divisi
KONSTRUKSI



PUSDIKLAT divisi
KONSTRUKSI
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Penambahan dan 
perbaikan infastruktur 
kamar mandi yang 
sebelumnya berjumlah 

2 menjadi 5.

Pembuatan pagar 
pembatas lahan dari 
pasangan batu 
gamping.



PUSDIKLAT divisi
KONSTRUKSI
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Pembuatan kandang 
burung merak.

Pembuatan gudang 
barang dari material 
galvalum.



PUSDIKLAT divisi
KONSTRUKSI
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Pembuatan rumah 
tsa-tsa.

Penarikan listrik ke 
area Joglo dan 
Alun-alun dari sumber 
listrik terdekat.



PUSDIKLAT divisi
KONSTRUKSI

11

Renovasi rumah 
Pak Modin yang 
b e r t e t a n g g a a n 
dengan lahan biara.

Pengeboran sumur 
dalam di area 
perbukitan. 



10DHARMA CENTER

Dharma Center merupakan hasil implementasi YWSN dalam bidang pendidikan yang ditujukan untuk umat awam dengan 
lokasi cabang yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Sistem pendidikan yang diberikan berupa pendidikan Dharma 
yang sistematis dan terdapat jenjang spiritual yang jelas. Selain pendidikan YWSN juga memfasilitasi umat awam dengan 
berbagai kesempatan pengumpulan kebajikan baik pribadi maupun kelompok.

Cari tahu lebih banyak dengan mengunjungi website kami:
www.kadamchoeling.or.id
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Yayasan Wilwatikta memfasilitasi para anggotanya dalam meningkatkan kapasitas dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi, dengan 
meningkatnya welas asih dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan kelas Dharma rutin yang membahas materi-materi 
beragam mengenai Dharma.  Kelas Dharma yang terselenggara dibagi menjadi 2 program yaitu Program Pembelajaran Lamrim yang diadakan 
di kota Bandung, Jakarta, Tangerang dan Program Studi Grup diadakan di kota Depok, Bogor, Medan, Jambi, Palembang dan Tanjung Pinang.

sumati kirti

Bandung Jakarta Tangerang

20
Org

30
Org

10
Org

100%

TERLAKSANA!

3 Center
Bandung, Jakarta, Tanggerang

Telah 
menyelesaikan 
topik Lamrim 
untuk semua 

materi
MOTIVASI KECIL

dan telah 
mengadakan ujian 

sebanyak

4X

Penyampaian topik-topik Prolam

PROLAM
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PROLAM

Tangerang

Jakarta

Palembang

Bandung

Surabaya
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PROLAM

Tangerang

Jambi

Bogor

Medan
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Kelas bahasa Tibet diselenggarakan oleh YWSN dengan tujuan agar kelak kemudian hari orang-orang yang serius belajar 
Dharma dapat mendengarkan, menulis dan berbahasa Tibet dengan fasih. Yayasan dengan dibantu beberapa orang berhasil 
mendatangkan Guru ahli dari Dharamsala, India.

KELAS BAHASA TIBET

BANDUNG

20 ORANG

JAKARTA

25 ORANG



23RUMAH EDUKASI

Yayasan wilwatikta yang merupakan yayasan sosial juga 
memberikan kontribusi pendidikan gratis pada anak-anak 
masyarakat sekitar terutama di jalan Sederhana. Program ini kami 
namakan rumah edukasi. Pendidikan gratis ini melingkupi kursus 
bahasa inggris dan matematika untuk anak SD. Bukan saja 
membantu dalam mata pelajaran sekolah, tapi juga sekaligus 
mengajarkan pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai budi 
pekerti dan Pancasila.

Program rumah edukasi ini ditujukan untuk anak-anak SD di sekitar 
daerah sederhana Bandung. Kursus dilaksanakan pada pagi dan 
sore tepatnya pada hari Senin, Selasa, dan Jumat. Kemudian 
penambahan kelas kreativitas untuk semua jenjang kelas di hari 
Minggu pagi. Jumlah anak yang ikut ada 15 orang.

Semangat pengajar dan murid yang diajarkan tidak pernah luntur, 
sehingga selalu ada senyum-senyum baru dan semangat baru 
disetiap pertemuan di Rumah Edukasi ini.

Di samping itu, pengajar Rumah Edukasi merupakan para mahasiswa 
yang ingin menurunkan ilmu-ilmu yang pernah mereka dapatkan 
kepada anak-anak sekitar yang serius ingin belajar dan kursus seperti 
anak-anak pada umumnya.



24PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (Psdm)

       DEVELOPMENT

Program pengembangan kapasitas karyawan 
dan sukarelawan Yayasan pada tahun 2016 
telah terlaksana 5 kali dimana 2 diantaranya 
bekerjasama dengan pihak ketiga dan 
sisanya difasilitasi oleh senior yang memang 
ahli dibidangnya seperti Project Management 
dan Digital Marketing.
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Kesejahteraan

Pendidikan

Sangha : pengadaan asuransi dan BPJS Kesehatan,
Karyawan : BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, outing dan potluck serta sistem kontrak kerja dan remunerasi 
yang jelas bagi setiap karyawan yayasan.

Program ini fokus pada pengembangan pendidikan secara intelektual dan emosional calon sumber daya manusia 
Yayasan

Bimbingan Belajar Nalanda Study Center
Yayasan Wilwatikta Sriphala Nusantara pada tanggal 20 Mei 2016 menandatangani kerjasama dengan 
pemerintah Kabupaten Kupang perihal pengembangan sumber daya manusia. Adanya kerjasama ini, 
bimbingan belajar intensif TA 2016/2017 terdapat 9 peserta dari Semau Selatan, Kabupaten Kupang dan 3 
peserta dari kota lain di Indonesia.

Homeschooling
Pilot project PSDM untuk mendukung sisi akademik prasangha dengan target anak - anak usia sekolah 
menengah pertama (SMP)

Peningkatan kesejahteraan Sangha KCI dan karyawan seperti :
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Partnership
Edukarir 
Kerjasama pihak ketiga dalam hal pengadaan jasa tes minat dan bakat dengan target siswa/i menengah pertama dan atas 
termasuk kejuruan menuju pendidikan tinggi serta karyawan dan karyawati mengawali karir yang tepat.

Eligo
Kerjasama pihak ketiga dalam hal pengadaan jasa akademik untuk Bimbingan Belajar Intensif Persiapan Ujian SBMPTN Tahun 
Ajaran 2016

Funding
Pada tahun 2016, Nalanda Study Center memperoleh dukungan dana pendidikan antara lain : 

Rp.150.000.000
PT Semen Kupang Indonesia

Rp. 25.000.000
PT Smart Mitra Solution

Rp. 41.712.000
PT Garam

Rp. 10.000.000
PT TriEksis Indonesia

Rp. 20.000.000
PT Mahesa Sapta Dasa

Rp. 10.000.000
PT Minelog Services Indonesia

Rp. 12.880.000
Edukarir
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28widya wantilan

Yayasan Wilwatikta juga sangat peduli dengan keadaan lingkungan sekitar , Widya Wantilan ini membantu sebagian 
besar dari lingkungan alam di Indonesia ini. Pada hari-hari besar di setiap bulannya Widya Wantilan mengadakan 
Fangshen untuk melepas hewan hewan untuk kembali ke alamnya mereka.

1280
BURUNG

826
IKAN

2 Kg & 7 Karung
JANGKRIK

200
BELUT

3 Kg
CACING

400 Ekor 11 KG
KATAK

30
KADAL

2
TUPAI

Gra�k Total



29wish fulfilling

Yayasan Wilwatikta juga membantu dalam program dana beasiswa untuk siswa dan mahasiswa yang kurang mampu 
untuk bersekolah. Program ini juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membantu program 
pembelajaran anak kurang mampu dengan Program Celengan 3 Bulan. 

2
SISWA SD

1
 SISWA SMP

2
 MAHASISWA

Rp. 26. 371.805
Total pemberian dana WFF kepada siswa dan mahasiswa sebesar

WFF memberikan dana kepada 5 orang anak yang kurang mampu



30KEMASYARAKATAN

Demi menyediakan wadah bagi anak muda untuk dapat menyalurkan hobi dan 
bakat di bidang olahraga, terutama cabang olahraga badminton yang juga 
menjadi salah satu cabang olah raga unggulan di Indonesia. Program ini berhasil 
terselenggara dan diikuti dengan antusias oleh muda mudi Bandung.

/ SUBHARU CUP /

Dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dan juga mempelajari tentang 
sistem dunia pendidikan non formal kami melakukan kunjungan ke Pesantren 
Daarut  Tauhid Bandung. Ada banyak hal yang kami bicarakan terutama tentang 
bagaimana membangun sebuah sistem pendidikan non formal yang lebih baik.

/ KUNJUNGAN PESANTREN /

Demi menyediakan lahan bagi banyak orang untuk berbuat bajik, kami 
mengajak masyarakat di Kota Surabaya untuk melakukan kegiatan bakti sosial 
bersama ke Panti Asuhan Anak Cacat Bakti Luhur Surabaya.

/ BAKTI SOSIAL /



KEAGAMAAN



MANAJEMEN ALUR HIDUP 32

306 Orang
Berkomitmen sebagai donatur tetap

di program Manajemen Alur Hidup MAH

100%
TERLAKSANA

Rp. 87,545,250
DANA KOMITMEN

Dokumentasi & Laporan Bulanan

Program fundraising dan pelayanan umat
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Fangshen untuk  pelayanan sakit =  750 burung
Fangshen utuk pelayanan meninggal =  2,150 burung

Pelita untuk pelayanan meninggal =  21.500 pelita

PELAYANAN

33 Orang
Meninggal

6 Bayi
Prosesi 1 Bulanan Bayi

5 Balita
Prosesi 1 Tahunan Balita

8 Orang
Menikah

12 Orang
Sakit

4 Orang
Prosesi Pindah Rumah
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Jl. Lengkongbesar, Jl. Pasteur, 
Jl.Andir, Jl. Geger kalong, 

Jl.Asia-Afrika, Jl.Kepatihan,
Jl. merdeka, Jl. pasirkaliki,

Jl. braga, Jl. gardujati, 
Jl.bima/wayang-wayangan,

Jl. pasopati, gedung sate, 
cilaki, Jl. riau, Jl. saparua, Jl. 

bagusrangin, Jl. cilaki,
Jl. kibeunying, kawasan taman 

lalu lintas, Jl.Setiabudi, 
Jl.Gudang utara, Jl.Gudang 

selatan, Jl.Pagarsih, Jl. Astana 
anyar, Jl.Pasirkoja.

523
Bungkus

Pembagian nasi bungkus gratis untuk orang yang 
membutuhkan



35TSA-TSA

Dari Target

100.000 Stupa

DESEMBER 2016
51.159 STUPA

91.577  Gulungan Mantram
70.152 Total Wrapping

Yayasan ini juga memiliki program 
Tsa-Tsa yang merupakan simbol 
batin kita dalam bentuk Stupa dan 
mempersembahkanya kepada Sang 
Guru agar berumur panjang. 
Program Tsa-Tsa tersebut memiliki 
target sebanyak 100.000 stupa dan 
program ini sudah dilaksanakan 
sepanjang tahun 2016.

Program Tsa-Tsa juga menjadi 
sorotan oleh salah satu wartawan 
media cetak Jawa Pos. Pada tanggal 
23 Desember 2016, program Tsa-Tsa 
menjadi headline utama di media 
cetak Jawa Pos.
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Puja Tolak Bala

18-21 Februari 2016,
Setiap memasuki tahun baru lunar, KCI 
mengajak semua orang untuk membuka 
tahun baru dengan kegiatan bajik yaitu 
Tolak Bala, kegiatan ini bertujuan untuk 
menghalau segala penghalang-penghalang  
baik yang bersumber dari internal maupun 
eksternal selama setahun ke depan, tahun ini 
diadakan pada tanggal 18-21 Februari 2016. 

FEBRUARI

Puja Waisak

25 Mei 2016,
25 Mei 2016 merupakan waktu yang 
bersejarah bagi YWSN dan seluruh partisipan, 
yaitu perayaan tahun ke-15 dimana YWSN 
lahir sebagai Yayasan yang memiliki tujuan 
mulia membantu banyak orang dalam bidang 
Pendidikan, Sosial, dan keagamaan. Sebagian 
besar partisipan berkumpul di tanah Pusdiklat 
Jina Putra Tushitavijaya untuk merayakan 
momen bersejarah ini dalam tema "Capek 

Bareng, Makan Bareng, Do Good Bareng. 

MEI

Puja Tara dan Jambala

2-10 Juli 2016,
Pengumpulan kebajikan melalui puja 
Tara dan Jambala di kota Bandung. 
Mereka yang melafalkan puja Tara ini 
dengan sungguh-sungguh akan 
mendapatkan berkah yang luar biasa.

JULI
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Pemangku Takhta Drepung di Indonesia

4-29 Maret 2016,
YWSN bekerjasama dengan Yayasan Pelestarian 
dan Pengembangan Lamrim  Nusantara 
mengundang Pemangku Takhta Biara Drepung, 
Yang Mulia Drepung Tripa Khenzur Lobsang 
Tenpa Rinpoche untuk memberikan 
serangkaian pengajaran Dharma di Indonesia, 
dengan topik Berlindung yang merupakan topik 
yang sangat fundamental dalam agama 
Buddha. Berlindung juga dikatakan sebagai 
tolak ukur apakah seseorang dapat dikatakan 

seorang Buddhis. 

MARET

Indonesia Lamrim Retreat 2016

23 Des 2016 - 1 Jan 2017,
Menutup kegiatan di tahun 2016 YWSN 
mengadakan sesi pembelajaran Lamrim 
di gedung Prasadha Jinarakkhita Jakarta. 
Sesi ini berlangsung secara intensif 
selama 10 hari dan dibimbing langsung 
oleh pembina YWSN yaitu Biksu Bhadra 
Ruci, dengan peserta sebanyak 550 
orang dimana sebagian besarnya adalah 
anak muda yang tertarik dan serius 

belajar Lamrim.

Sangha Goes to India

September 2016,
Secara rutin YWSN memfasilitasi 
Sangha Kadam Choeling Indonesia 
untuk berangkat ke India demi 
mendapatkan pembelajaran 
mengenai Lamrim dengan intensif 
selama 2 bulan di Dagpo Shedrup Ling 

Monastery.

SEP-OKT DESEMBER
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Yayasan Wilwatikta juga memiliki program sepuluh juta pelita satu harapan yang didedikasikan untuk umur 
panjang guru-guru besar yang mengajarkan Dharma dan masyarakat Buddhis di Indonesia juga menerima berkah 
berupa pengajaran Dharma yang begitu berharga dari beliau. Total pelita yang akan dikumpulkan berjumlah 
10.000.000 buah pelita.

Pelita yang dinyalakan

857.900 pelita

Jumlah Dana yang Terkumpul

Rp. 967.455.153



di balik
layar
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LENNY HIDAYAT
Pembina YWSN

SANDRY CIPTA
Manajer Sumatikirti

RIKA LENAWATY
Manajer Dharma Center

MICHAEL CHANDRA
Ketua Umum YWSN

TENZIN KONCHOG
Sekretaris YWSN

BIKSU BHADRARUCI
Pembina YWSN

JIJI SOLIDA WIJAYA
Bendahara YWSN

YULITA ANGELIA
Staff Dharma center



Management team

DIAN MAYASARI
Manajer Manajemen Alur 

Hidup

HANNY DIANA
Staff Pemberdayaan 

Sumber Daya Manusia

NURIN NISFULAILA
Staff Pemberdayaan 

Sumber Daya Manusia

41

AZIS SISWANDI
Manajer Marketing 

Komunikasi

MELYANA
Internship 

Pemberdayaan Sumber 
Daya Manusia

SHINTA OKTAVIANI
Staff Manajemen Alur 

Hidup

KEVIN CHANDRA
Manajer Pemberdayaan 
Sumber Daya Manusia

KENNY AKHTERA
Staff Pemberdayaan 

Sumber Daya Manusia



Management team 42

VIVI SISKAYANTI
Staff Marketing 

Komunikasi

SANDI TANUWIJAYA
Program Sangha

CHRISTINE KHU
Manajer Keuangan

Manajemen

SAPTA HADI KESUMA
Internship Marketing 

Komunikasi

KRISNA ANN 
KESUMA

Staff Marketing 
Komunikasi

HENDRA GUNAWAN
Manajer IT

JOLY
Staff Marketing 

Komunikasi
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JOHNSON
Fundraising

RUDYANTO
Ketua Panitia Pusdiklat

IDA FITRI
Volunteer Fundraising

JIJI SOLIDA WIJAYA
Keuangan

DWI FEBRIANTO
Humas Pusdiklat

HARIS KRISTANTO
Procurement & 
Construction

EKA AGUSTIAN
Procurement & 
Construction
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AMRI ZEIN
Sekretariat

YANTO TANUWIJAYA
Sekretariat

CAHYO BUDIMAN
Sosial & Perizinan

SUTEDJA BUDIMAN
Legal

YOSEP HALIM
Procurement & 
Construction

FERY WIDJADI
Sekretariat



Pengurus IKATAN PEREMPUAN
KADAM CHOELING INDONESIA

45

SISKAWATI SUPARMINANNA CAHYADI

DIAN MAYASARISUSANTY
Ketua IPKCI

JIJI SOLIDA WIJAYA
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HENDRA WIJAYA MICHAEL CHANDRA YANTO TANUWIJAYA EKA AGUSTIAN FERYLENNY HIDAYAT

RUMIN ANDI WIJAYA NARO CAHYA HETY SANDRY CIPTARIKA LENAWATY

EDDY HARSONO ATTHA SURYA
DHARMA

JOLY EDY FITRISTANLEY KHU
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ANTONIO WINATIAN LENVITA HENDERA

WILLIAM WIJAYA VIRIYA PARAMITAHENDRA WIJAYA
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ASET LANCAR
Kas Kecil 137,063,301       
Kas Bank 1,962,787,757    
Piutang Jangka Pendek 57,629,659         
Piutang Jangka Panjang 370,728,999       
Biaya dibayar dimuka 254,022,947       
Investasi Jangka Panjang 502,937,500       
Investasi Jangka Pendek 246,734,500       

TOTAL ASET LANCAR 3,531,904,663     

ASET TETAP
Tanah dan Bangunan 7,346,156,798    
Rupang, Tangka, Monumen, mold 807,938,992       
Kendaraan 183,230,000       
Peralatan 21,088,000         
Furniture 182,144,590       
Non-Depreciable Aset 450,706,815       
Akum. Depre. Bangunan (69,771,008)        
Akum. Depre. Rupang, Tangka, Monumen (201,115,731)      
Akum. Depre. Kendaraan (14,557,813)        
Akum. Depre Peralatan (11,219,354)        
Akum. Depre. Furniture (34,218,394)        

TOTAL ASET TETAP 8,660,382,895     

TOTAL ASET 12,192,287,558   

KEWAJIBAN
Biaya yang masih harus dibayar 81,289                
Hutang ke pihak ketiga 10,244,073         
Hutang -                     

TOTAL KEWAJIBAN 10,325,362          

MODAL
Modal 90,500,000         
Rugi / (Laba) periode berjalan 1,264,780,159    
Saldo Laba 10,826,682,037  

TOTAL MODAL 12,181,962,196   

TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL 12,192,287,558   

NERACA
31 DESEMBER 2016

YAYASAN WILWATIKTA SRIPHALA NUSANTARA
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PENDAPATAN
Pendapatan dari Sumbangan 6,032,893,709    
Pendapatan Bunga Bank 12,085,496         

Total Pendapatan 6,044,979,205    

BIAYA
Biaya Operasional
Biaya Gaji Karyawan 1,130,627,993    
Biaya THR, Bonus dan Tunjangan lain 197,242,890       
Biaya Listrik, Air, internet, dan Telepon 59,428,477         
Biaya Peralatan 6,645,147          
Biaya Perlengkapan 36,278,763         
Biaya Pajak Tanah dan Bangunan 7,795,927          
Biaya Akuisisi Tanah dan Pembangunan 434,238,863       
Biaya Perizinan, perjalanan, sosial 387,482,371       
Biaya Pengadaan Rupang, Tangka dan Monumen 16,639,209         
Biaya Pengadaan Furniture 13,419,260         
Biaya Kegiatan 1,075,545,977    
Biaya Operasional lain-lain 864,127,514       
Biaya Rapat dan Pelatihan 3,446,800          
Biaya Bank 8,967,041          
Biaya Lain-lain 356,056,722       
Beban Penyusutan. Bangunan 29,956,642         
Beban Penyusutan. Rupang, Tangka, Monumen 87,564,669         
Beban Penyusutan. Kendaraan 17,182,813         
Beban Penyusutan Peralatan Elektronik 4,969,354          
Beban Penyusutan. Furniture 25,968,859         

Total Biaya Operasional 4,763,585,291    

Biaya Non-Operasional
Kerugian Atas Penjualan Aset Tetap 107,968,882       
Keuntungan Atas Mata Uang Asing (91,355,127)       

                    
Total Biaya Non-Operasional 16,613,755         

Laba Bersih 1,264,780,159    

YAYASAN WILWATIKTA SRIPHALA NUSANTARA
LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2016
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