
Jumlah sekolah Buddhis semakin bertambah 

seiring meningkatnya keyakinan pada Buddha 

Dhamma Sangha. Tapi siapa sangka, 

pertumbuhan ini tidak diimbangi jumlah tenaga 

pendidik beragama Buddha yang berkualitas.   

  

Betapa langka guru-guru pelajaran umum 

(seperti matematika, geografi, biologi, bahasa 

dll) yang beragama Buddha.  

  

Kondisi ini sudah lama merebak tanpa banyak 

kemajuan. Padahal kita semua tahu nilai-nilai 

Buddhis diajarkan bukan hanya dari ucapan, 

melainkan contoh sikap nyata melalui interaksi 

rutin sehari-hari. Melalui interaksi dengan guru-

guru Buddhis, siswa-siswi belajar dan 

mengadopsi nilai-nilai welas asih dan 

kebijaksanaan dalam aplikasi kehidupan sehari-

hari.  

  

Mari kita bergerak memperbaiki keadaan—agar 

semakin banyak guru-guru sekolah yang dapat 

menginspirasi anak-anak kita.   

  

“Mendidik satu guru berarti 

mendidik yang lain juga—

ratusan, bahkan ribuan.”  
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Dukungan Berkarya 

Ayo mendaftar menjadi guru sekarang juga! 

 

Dukungan Dana 

Hingga lulus kuliah, seorang calon guru 

diperkirakan membutuhkan sekitar Rp 120-150 

juta. Jumlah ini bisa berbeda tergantung pada 

universitas dan lokasi kampus. Biaya ini memang 

besar, tapi sewajarnya demi masa depan cerah 

anak tersebut sekaligus masa depan ratusan 

bahkan ribuan anak didik mereka kelak. 

 

Yuk Saudara/Saudari dalam Dhamma menyokong 

upaya luhur ini, melalui 3 jalur: 

• Dana bebas: jumlah bebas kapan saja 

• Dana rutin: jumlah konsisten setiap bulan 

• Dana per guru: donatur mengadopsi satu 

mahasiswa/i dan bertanggung jawab untuk 

pembiayaannya sepenuhnya 

 

Dana dapat disalurkan melalui rekening Yayasan 

Sinar Dharma (rekening khusus beasiswa guru): 

Atas nama    : Yayasan Cipta Ksatria 

No rekening : 5860-356-033 

Bank             : Bank Mandiri 

 

Informasi tentang dana: gurubuddhis.org/dana/ 

 

Dukungan Upaya 

Sebarluaskan informasi mengenai beasiswa ini 

kepada yang lain. 

DUKUNG MASA DEPAN 

Beasiswa Kuliah S1  

Jurusan Keguruan  

untuk Pelajaran Umum 

CHANGING THE WORLD  

ONE TEACHER AT A TIME 

Informasi: 

www.gurubuddhis.org 

beasiswagurubuddhis@gmail.com  

0819 3219 1206 (Vera Lestari)  

0822 9862 2130 (Yudi Loanda)  

0856 127 7385 (Mariani Dewi) 



Bring The Change You Want to See 

 

Ingin membuat dunia lebih indah?  

JADILAH GURU yang paham Dhamma. 

 

Ingin membuat dunia lebih baik? 

SOKONGLAH GURU yang mengenal 

Dhamma.  

 

Guru sungguh bukan sekedar pekerjaan, tapi 

panggilan hati. Apalagi guru yang menjalan-

kan Dhamma, ia akan mampu memberikan 

pembekalan ilmu pengetahuan sekaligus  mo-

ralitas bagi muridnya, membentuk anak-anak 

didik menjadi manusia intelektual yang baik 

dan bijak. Mereka akan menjadi cahaya dunia.   

 

Saat ini begitu darurat dibutuhkan guru-guru 

mata pelajaran umum oleh seluruh sekolah-

sekolah Buddhis di Indonesia. Namun di sisi 

lain, banyak pula pemuda-pemudi yang ingin 

berkarya sebagai guru mendapat kendala keu-

angan untuk berkuliah S1 Keguruan.  

 

Untuk itulah hadir Beasiswa Guru Buddhis—

membantu anak-anak yang bertekad menjadi 

guru dan membantu para dermawan yang sa-

dar akan pentingnya Pendidikan bagi masa 

depan kita semua.   

MENCERAHKAN DUNIA 

Beasiswa S1 Jurusan Pendidikan ini mencakup: 

1. Biaya pendaftaran 

2. Uang kuliah Jurusan Pendidikan di universitas 

terpandang hingga lulus  

3. Biaya hidup wajar   

 

 

BEASISWA GURU BUDDHIS 

Kewajiban Penerima Beasiswa Guru: 

• Bekerja di sekolah berbasis Dhamma 

selama 5 tahun setelah lulus kuliah 

• Aktif di kegiatan vihara/komunitas 

Buddhis selama kuliah dan bekerja 

• Mengikuti pabbajja atau retret (minimal 

10 hari per tahun) 

• Indeks Prestasi Semester minimal 3.0 dan 

lulus tepat waktu 

• Berkomunikasi dengan mentor 
Contoh jurusan yang dapat dipilih: 

• Pendidikan Guru SD (PGSD) 

• Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD 

• Pendidikan Bahasa Indonesia 

• Pendidikan Bahasa Inggris 

• Pendidikan Matematika 

• Pendidikan Fisika 

• Pendidikan Kimia 

• Pendidikan Biologi 

• Pendidikan Geografi 

• Pendidikan 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 dll 

 

Untuk informasi pendaftaran lengkap, silakan 

dilihat di www.gurubuddhis.org/daftar/ 

Syarat Utama: 

 Beragama Buddha dan sangat berminat 

menjadi guru 

 Kelas 12 SMA/SMK atau baru lulus 

tahun ini 

 Rata-rata nilai rapor SMA/SMK 7,8 

untuk mata pelajaran yang diuji di Ujian 

Nasional 

 Bersedia kuliah dengan tekun (IPS 

minimal 3.0 setiap semester dan lulus 

tepat waktu) 

 Aktif di wihara atau komunitas Buddhis 

 Bersedia memenuhi Kewajiban Penerima 

Beasiswa Guru yang ditentukan 

 

Catatan: 

*Prioritas untuk penerima beasiswa dari 

keluarga kurang mampu secara finansial 

*Prioritas untuk penerima beasiswa yang 

masuk universitas negeri  


