
Jumlah sekolah Buddhis semakin bertambah 

seiring meningkatnya keyakinan pada Buddha 

Dhamma Sangha. Tapi siapa sangka, 

pertumbuhan ini tidak diimbangi jumlah 

tenaga 

pendidik Buddhis yang berkualitas. 

Betapa langka guru-guru pelajaran umum 

yang beragama Buddha. 

 

Kondisi ini sudah merebak dan berlangsung 

puluhan tahun. Padahal tanpa cukup 

berinteraksi dengan guru-guru Buddhis, siswa-

siswi tidak berkesempatan belajar dan 

mengadopsi nilai-nilai Buddhis dalam aplikasi 

kehidupan sehari-hari. Alhasil, ajaran 

Dhamma dirasakan hanya sebagai ajaran 

teoritis, sekadar hapalan, bukan ajaran praktis 

yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas 

hidup mereka. 

 

Ini tak saja merugikan sekolah dan para 

siswanya, tetapi juga seluruh umat Buddha dan 

masyarakat Indonesia.  

 

Mari kita wujudkan dengan memberikan 

beasiswa kuliah S1 jurusan Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan bagi siswa SMA beragama 

Buddha berbakat dan berminat mengajar, tapi 

secara finansial tidak mampu melanjutkan 

kuliah untuk menjadi guru.  

 

 

 

Dipelopori oleh 

Yayasan Sinar Dharma 

Jl. K.H. Moh. Mansyur No 29 

Tambora, Jakarta, Indonesia 

Email:  beasiswa.gurubuddhis@gmail.com 

Phone:  0819 3219 1206 (Vera Lestari)  

0822 9862 2130 (Yudi Loanda)  

0856 127 7385 (Mariani Dewi) 

Membina Guru Buddhis 

Berkualitas Demi Generasi 

Buddhis Cemerlang 

BEASISWA  

GURU BUDDHIS 

DUKUNGAN DANA CARA DAFTAR & SELEKSI 

1. Download formulir pendaftaran di website 

www.gurubuddhis.org/daftar. 

2. Kirimkan seluruh dokumen berikut kepada 

panitia melalui email atau pos: 

1. Formulir pendaftaran. (download di 

sini 

2. Fotokopi rapor SMA (semua 

semester yang sudah dilalui) 

3. Fotokopi ijazah SMP, nilai UN 

SMP, dan rapor SMP 

4. Fotokopi kartu pengenal (KTP) 

5. Fotokopi kartu keluarga (KK) 

6. Fotokopi surat keterangan tidak 

mampu (jika ada) 

7. Foto diri  

3.   Peserta yang lulus proses seleksi awal akan   

dihubungi untuk mengikuti wawancara dan 

tes.  

4.   Peserta yang lulus seleksi akan didukung 

untuk mendaftarkan diri ke universitas 

unggulan dengan jurusan Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan.  

5. Peserta yang diterima ke universitas 

unggulan akan mendapatkan beasiswa 

penuh sesuai ketentuan dan persetujuan 

bersama.  

 

“Mendidik satu guru berarti mendidik yang 

lain juga—ratusan, bahkan ribuan.” 



Wujudkan impian menjadi jadi guru bermoral & handal 

menjadi pembentuk masa depan generasi penerus dhamma 

Menjadi guru bukanlah sekedar pekerjaan 

mulia, tapi juga dana besar bagi orang lain, 

terlebih guru yang paham Dhamma.  

 

Guru Buddhis seyogianya mampu 

membekali ilmu pengetahuan sekaligus 

pembekalan Dhamma bagi muridnya, mem-

bentuk mereka menjadi manusia intelektual 

yang bermoral.  

 

Dana Dhamma adalah dana tertinggi, dan 

bukan hanya melalui ucapan, melainkan juga 

interaksi guru dan murid sehari-hari.  

 

Saat ini, amat dibutuhkan guru-guru mata 

pelajaran umum seperti matematika, bahasa, 

geografi, fisika, kimia, biologi, olahraga, dan 

yang lainnya oleh seluruh sekolah-sekolah 

Buddhis di Indonesia. Ini menjadi 

kesempatan berkarya, berprofesi sekaligus 

beramal.  

 

BILA MENJADI GURU ADALAH IM-

PIANMU, KINI SAATNYA UNTUK 

MEWUJUDKANNYA. 

 

GURU PROFESI MULIA 

Beasiswa S1 ini mendukung: 

 Uang pendaftaran 

 Uang kuliah penuh (termasuk biaya skripsi, 

biaya kelulusan, biaya IPL dan biaya lain 

yang berkaitan dengan perkuliahan) 

 Biaya hidup wajar* (*opsi tambahan, syarat 

& ketentuan berlaku) 

  

Syarat utama: 

 Beragama Buddha & minat besar menjadi 

guru 

 Kelas 12 SMA/SMK atau baru lulus tahun ini 

 Rata-rata nilai rapor SMA/SMK 7,8 untuk 

mata pelajaran yagn diujikan di Ujian 

Nasional 

 Bersedia mengajar minimal 5 tahun di 

sekolah Buddhis setelah lulus kuliah 

 Bersedia kuliah dengan tekun (IPS minimal 

3.0 setiap semester dan lulus tepat waktu) 

 Aktif di vihara dan bersedia terus aktif di 

vihara selama kuliah dan bekerja 

 Bersedia tidak menikah selama kuliah dan 2 

tahun pertama bekerja 

 Bersedia mengikuti ketentuan selama 

perkuliahan, termasuk berkuliah dengan 

tekun, aktif di kegiatan Buddhis, dan 

mengikuti retret/pabbaja. 

SKEMA BEASISWA 

1. Bekerja di sekolah berbasis Dhamma 

selama 5 tahun setelah lulus 

2. Aktif di kegiatan vihara/komunitas 

Buddhis selama kuliah dan bekerja 

3. Mengikuti pabbajja atau retret (minimal 10 

hari per tahun) 

4. Indeks Prestasi Semester minimal 3.0 dan 

lulus tepat waktu 

KEWAJIBAN PESERTA 

• Pendidikan Guru SD (PGSD) 

• Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

• Pendidikan Bahasa Indonesia/Inggris 

• Pendidikan Matematika 

• Pendidikan Fisika/ Kimia/ Biologi 

• Pendidikan Geografi / Sejarah 

• Pendidikan Ekonomi 

• Bimbingan dan Konseling 

• Pendidikan Kewarganegaraan 

• Pendidikan Sosiologi-Antropologi 

• Pendidikan Akuntansi 

• Pendidikan Teknik Informatika 

• Pendidikan Olahraga dan Kesehatan 

• Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 

• Pendidikan Seni Rupa 

• Teknologi Pendidikan, dll 

FAKULTAS PILIHAN 


