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Pembina yayasan

Sekapur Sirih

Maka dari itu, YWSN mewujudkan berbagai macam aktivitas di berbagai aspek mulai dari 
pembangunan �sik sampai pengembangan yang lebih subtil hingga tataran batin individu, semua ini 
betapapun bervariasi dan berbeda pada dasarnya dilandasi dengan niatan sama untuk membalas 
kebaikan hati Rinpoche. Inilah urusan utama, agenda terpenting di balik semua daya upaya daripada 
YWSN. YWSN bukanlah kontraktor, bukan pengelola vihara, bukan lembaga penyalur bantuan. Kami 
hanyalah sekelompok murid-murid yang tahu diri sudah berhutang besar pada Sang Ayah, Dagpo 
Rinpoche, dan berupaya membalas kebaikan Beliau dengan merealisasikan segenap nasehat dan 
ajaran-Nya, ini juga yang dimaksud menjaga keberlangsungan silsilah. 

Kita bicara bukan sekedar dalam jangka waktu satu atau dua masa kepengurusan, namun jangka yang 
jauh lebih panjang lagi hingga melampaui masa kehidupan kita sendiri. Kita melihat teramat jauh ke 
depan untuk masa depan generasi anak, cucu, bahkan cicit kita. Karena itulah membangun semua aspek 
adalah keharusan. Kita membangun �sik maupun mental, membangun sangha monastik pun 
perumahtangga, membangun secara materi pun sosial, intelektual dan spiritual; dengan demikian, kita 
menyiapkan silsilah spiritual ini sebagai warisan yang utuh dan di samping itu berdaya tahan 
menghadapi perubahan jaman, sekaligus mampu bertumbuh lebih lanjut.

Manajemen YWSN dipenuhi oleh anak muda yang bersemangat, dan berdedikasi. Bukan bermaksud 
memuji dengan berlebihan, tapi mari kita cermati sementara pada umumnya kebanyakan fresh 
graduate akan langsung mengincar posisi kerja yang mapan, segelintir anak muda ini berani berdiri 
tegak demi mewujudkan mimpi mereka sendiri sekaligus banyak orang. Saya rasa inilah manifestasi 
daripada jargon spiritual mesti diperjuangkan. Saya pribadi mengapresiasi usaha mereka yang belia ini, 
memang mereka muda dan masih begitu banyak yang perlu dipelajari, tapi bagaimanapun saya 
bersukacita atas segenap daya upaya serta menghimbau yang lain melakukan hal serupa; sekaligus 
mengajak yang lain turut andil berkontribusi dalam menjaga silsilah ajaran yang berharga ini. Sehingga 
kelak semakin banyak orang di sepanjang masa, senantiasa bisa bertemu dengan ajaran silsilah tahapan 
jalan menuju pencerahan ini.

Sarwa manggalam.

Di pundak kita bersama dititipkan satu hal yang teramat 
penting yaitu silsilah spiritual ajaran Je Tsongkhapa dan Jowo 
Atisha yang tak terputus hingga ke Buddha Sakyamuni. Hal ini 
terjadi berkat kebaikan Guru kita Yang Mulia Dagpo Lama 
Rinpoche, yang tanpa kenal lelah ibarat mengasah kita para 
murid yang berbatin sekasar bongkahan emas mentah, kasar 
keras dan berantakan, perlahan-lahan menjadi batu mulia yang 
bernilai. Rasanya gagal membalas kebaikan hati Beliau jika kita 
gagal melestarikan silsilah spiritual ini.



Lenny hidayat
pembina yayasan

Sekapur Sirih

Keseimbangan keberagaman anggota komunitas di bawah asuhan YWSN—lepas dari 
SARA—merupakan kunci terealisasinya kebanggaan tersebut. Sumatera, Jawa, Kalimantan adalah 
mayoritas penyebaran program saat ini, dan terus bertambah hingga ke Nusa Tenggara Timur (NTT). 
Keberagaman ini sungguh menjadi identitas, sebuah ekosistem mendasar bagi YWSN dalam menekan 
pertumbuhan individualisme seseorang. Menerima perbedaan melunturkan keterbatasan dan 
membuka hati untuk menerima warisan kearifan bangsa Indonesia. Hal ini diraih melalui 
program-program sosiologi dan humaniora yang intensif sepanjang tahun 2017. 

Ketika hati terbuka, menerima perbedaan secara positif, maka perubahan pun terjadi. Atas dasar inilah, 
YWSN mencanangkan program-program yang bersifat edukatif dengan cara-cara milenial agar dapat 
menyentuh lebih banyak hati manusia, terutama tetapi tidak terbatas untuk anggota komunitas YWSN 
yang tergabung dalam Kadam Choeling Indonesia (KCI). 

Di tahun 2017, YWSN semakin mengerucutkan program edukasi menjadi 2 poros utama yaitu program 
dengan nilai-nilai buddhisme yang dikhususkan untuk anggota KCI dan program sosial-humaniora 
bernafaskan nasionalisme kebangsaan dalam keberagaman sebagai nilai spiritual untuk publik secara 
umum di seluruh Indonesia. 

Program-program ini telah menjadi petunjuk sekaligus bukti harapan akan kesinambungan aktivitas 
luas agar kebaikan dapat terus tumbuh dan menjadi karakter utama manusia. Kebahagiaan tidak lahir 
dari aktivitas buruk, maka menjadi baik adalah pilihan untuk bahagia.

Tahun depan akan semakin meriah, banyak perubahan-perubahan yang bersifat keorganisasian 
maupun kearifan budaya yang diharapkan dapat menambah cita rasa welas asih—nilai luhur altruisme 
Nusantara Indonesia—dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang setara di tanah bumi pertiwi.

Sarva Mangalam.

Perkembangan kualitas seorang manusia, terutama dalam 
spiritualisme dan nasionalisme adalah fokus utama Yayasan 
Wilwatikta Sriphala Nusantara (YWSN) pada tahun 2017. Hal ini 
semakin selaras dengan visi yayasan untuk membangun pribadi yang 
altruis pada generasi muda Bangsa Indonesia.

Proses adalah ruang waktu yang tak terelakkan dalam segala 
perkembangan dan pencapaian, tak terkecuali. Tidak ada yang instan, 
tidak dahulu, tidak sekarang, tak jua di masa yang akan datang. Proses 
menjadi teman seperjuangan dan terbukti menjadi dasar perubahan 
para insan didikan YWSN. Sebuah kebanggaan di tahun 2017 adalah 
keberhasilan dalam proses dan melampaui batas individu yang 
terkungkung dalam ruang hati yang dibatasi logika. Maka menjadi 
membanggakan adalah ketika hati berubah menjadikan manusia 
dengan karakter baik—cukup untuk mencintai diri sendiri sekaligus 
punya ruang di hatinya untuk lebih banyak orang. Welas asih seperti 
inilah yang menjadi tolak ukur pertama perkembangan kualitas 
seseorang yang humanis juga kelak altruis di YWSN. 



michael chandra
Direktur

Sekapur Sirih
Tahun 2017 merupakan tahun yang penuh perkembangan. Sekilas terdapat 
banyak perkembangan mencolok pada divisi pembangunan dan divisi 
permakultur yang terlihat dari hasil berupa beberapa bangunan baru yang 
dihiasi oleh berbagai kebun dan taman di bumi Donomulyo Malang.

Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita bahwa sebuah komplek 
bangunan Pusdiklat didirikan oleh komunitas sendiri yang terdiri dari insan 
muda yang berani. Untuk itu ijinkan saya mewakili pihak yayasan untuk 
berterima kasih dan mengucapkan sebuah kata selamat kepada sahabat 
sekalian yang telah berkontribusi baik secara materi maupun moriil. 

Pelan namun pasti, saya pribadi merasa tingkat kematangan setiap 
anggota di Komunitas semakin meningkat. Semua program yang telah 
dicanangkan pada tahun 2016, seperti prolam, kelas humaniora, kelas UT 
untuk anak-anak yang kurang mampu tetap terlaksana sampai sekarang. 
Semua orang bekerja keras pada bidangnya masing-masing. 

Sikap disiplin tanpa paksaan sudah mulai terbentuk. Hal ini tercermin pada Ikatan Perempuan Kadam Choeling 
Indonesia (IPKCI) yang berinisiatif membantu tim sepuluh juta pelita dalam mengajak orang-orang untuk 
berkontribusi dalam donasi pelita yang didedikasikan untuk sang guru berumur panjang. Jumlah pelita yang 
berhasil dikumpulkan adalah sejumlah 1.138.286 pelita. Turut bermudita cita atas usaha dari para kartini muda!!!

Seperti tahun sebelumnya, 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.

Yang tak kalah menariknya, dua hari setelah acara Waisak. Atas rekomendasi Y.M. Bhadra Ruci, beberapa anak 
muda melaksanakan kegiatan ziarah gunung Semeru yang memuncak pada pemasangan lungta dan doa untuk 
keamanan dan berkembangnya negeri tercinta di pucuk Semeru. 

Sadar akan pentingnya lingkungan hidup yang layak bagi komunitas dan masyarakat di Pusdiklat, pada bulan 
Agustus, kita berhasil mengirim beberapa anak muda untuk mengikuti pelatihan permakultur di Jogja. Saat ini 
prinsip permakultur pun sudah diterapkan pada lahan disekitar lingkungan Pusdiklat. Kedepannya, pola hidup 
permakultur ini akan membawa manfaat yang luar biasa bagi lingkungan sekitar dan tentunya juga bagi 
orang-orang hidup disana.

Mengikuti tradisi komunitas, sebagai penutup tahun di bulan Desember diselenggarakan acara penyunyian yang 
berlangsung selama 10 hari oleh Y.M. Bhadra Ruci. Ini merupakan momen bagi kita untuk berhenti sejenak dan 
bercermin kembali kepada diri kita. Terlebih lagi, acara ini merupakan sebuah momen yang paling baik bagi kita 
untuk mere�eksikan hal apa saja yang telah kita lakukan sepanjang tahun 2017 ini dan resolusi apa yang harus 
kita nyatakan dalam menyambut tahun 2018 kedepannya. 

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 Y.M. Dagpo 
Rinpoche, Y.M. Khenzur Rinpoche, dan Y.M. Bhadra Ruci 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 moril maupun materi. 

Sudah seharusnya bagi kita semua untuk turut bergembira terhadap kegiatan yang sudah direalisasikan selama 
tahun 2017 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.



Latar Belakang
Yayasan Wilwatikta Sriphala Nusantara

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. Bagaimanapun, 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 karakter 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. Yayasan ini telah membantu lebih dari 200 
anak muda dalam pengembangan karakter.



MANAJEMEN YAYASAN
WILWATIKTA SRIPHALA
NUSANTARA



CORE VALUES
Yayasan Wilwatikta Sriphala Nusantara

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.

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

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.

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.

KOMUNITAS

SETARA (Equanimity)1. 

INTEGRITAS (Integrity)2. 

MEMILIKI (Stewardship)3. 

LOYAL (Fidelity) 4. 

ETIKA (Well-Manner)5. 



pendidikan



Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat)
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 Desa sumberoto, 
Kec. Donomulyo, Kota Malang, Jawa Timur.

Cari tahu lebih banyak dengan mengunjungi website kami:
www.kadamchoeling.or.id



Pusdiklat Divisi Sosial

Februari

Nota kesepakatan 
antara muspika, 

yayasan dan 
Tokoh agama 

kecamatan

Mei

Kunjungan 
Kemenag dan 

Forum Kerukunan 
Umat Beragama 
di acara Waisak

Mei

Pemetaan sosial 
yang kedua kali 

dilakukan di 
dusun Sumberoto

Juni

Pemetaan sosial di 
perkampungan 

dengan penduduk 
mayoritas 

beragama Buddha 
di Sindurejo, 

Gedangan, Kab. 
Malang



Pusdiklat Divisi Sosial

Juni

Rekomendasi dari 
Kemenag Malang 
untuk ke Kanwil 

perihal 
pengurusan tanda 

daftar dan 
operasional 

Pusdiklat
September &

Oktober

Survei Ring I 
Pusdiklat

Oktober

 Rekomendasi 
Tanda Daftar 

Pusdiklat
Desember

 Rekomendasi 
Operasional 

Pusdiklat



Pusdiklat Divisi Konstruksi
      Hall Avalokitesvara

Progres lapangan saat 
ini mencapai 80%.

Estimasi penyelesaian Hall 
Avalokitesvara pada tahun 2018

Pembangunan ini tidak 
akan berjalan dengan 
lancar kalau tidak 
dengan bantuan 2.341 
orang donatur yang 
telah berkontribusi.



Pusdiklat Divisi Konstruksi



Pusdiklat Divisi Konstruksi

      Kuti Sangha

Rumah kayu yang terdiri dari 4 kamar ini dibangun 
menggunakan material yang didatangkan dari 
Jambi.

100% telah selesai dibangun

KUTI 1

KUTI 1



Pusdiklat Divisi Konstruksi

Progres lapangan 70% 
menuju selesai

KUTI 2

Progres lapangan 15%.TOILET
KUTI



      Renovasi Toilet Bedeng
Dari 2 bilik menjadi 5 bilik dalam rangka 
memenuhi kebutuhan acara Waisak 2017.

      Kitchen Extension
Untuk menerapkan budaya memasak secara 
tradisional.



      Kandang Burung
Penyediaan rumah untuk burung merak dan 
burung nuri.

      Gudang Galvalum
Sebagai sarana penyimpanan barang-barang dari 
luar.



      Lokasi Fire Puja
Untuk memenuhi kebutuhan peserta retret dan 
acara/ritual tertentu.

      Instalasi Listrik
Distribusi sumber listrik dari panel pusat untuk 
Hall Avalokitesvara dan area pemukiman.



Rumah Kompos, Kandang Ayam dan Talang Air
Pekerjaan bersinergi dengan tim Permakultur.

      Joglo Besar
Joglo persinggahan progres lapangan 50%.



      Caitya Kubera

Progres Lapangan
75%

Kubera Purnakalasa ini menjadi sangat ampuh karena Jambhala Putih adalah emanasi 
dari Awalokiteswara. Berkat kekuatan welas asih Beliau dan juga dengan kekuatan 
praktik para pengkonsekrasi, maka perlindungan yang diberikan oleh Jambhala Putih 
sangat mudah sekali bermanifestasi kepada para makhluk yang membutuhkan 

pertolongan. pertolongan. 





      Sumur Bor

Pengeboran sumur dalam di area perbukitan 
progres lapangan 60%”



      Rumah Tsa-Tsa

Progres lapangan 
70%.


