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Menoleh Kebelakang, Maju Kedepan
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Urusan Keuangan
Ruang Subud
Ikut Terlibat
Acara Yang Akan Datang

Ibu Siti Rahayu di
Rungan Sari. Dua
video ceramah Ibu
terbaru di Kalimantan
telah dapat dilihat di
subudlibrary.net
Fotografer: Sofyan Tsang

Sebuah Kunjungan
Istimewa

Para Anggota dari Zona 1 & 2 di Rungan Sari Resort

P

ara Representatif dari Zona 1 & 2
berkumpul di kompleks Subud Rungan
Sari, Kalimantan Tengah pada bulan
Desember lalu. Pertemuan tersebut juga
dihadiri oleh Ibu Rahayu. Bersama para
delegasi Ibu menyaksikan pemutaran
video ceramah YM Bapak. Kemudian
dihari berikutnya Ibu berkenan untuk
memberikan ceramah untuk para Zona Representatif
serta mendengarkan ringkasan laporan yang mereka
berikan. Ibu juga memberikan ceramah dan testing pada
seluruh peserta dan anggota yang hadir pada pertemuan
di Muhammad Subuh Center tersebut.
Pertemuan ini dipimpin oleh Zona Rep Hadrian Fraval,
yang ingin agar negara-negara yang termasuk dalam
Zona 1 & 2 dapat bertemu lebih dari satu kali diantara
dua Kongres Dunia. Letak geografis dari negara anggota
Zona serta situasi ekonomi dari beberapa negara
menyebabkan sulit untuk bertemu secara rutin.
Dalam pertemuan kali ini para representative yang hadir
adalah dari India, Vietnam, Malaysia, Singapore, Jepang,
Australia, New Zealand dan tentu saja Indonesia

Para Anggota Zona menikmati berlayar menyusuri sungai Kahayan.
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“

Para representatif
mengemukakan kebutuhan
akan pertemuan anggota
secara rutin, agar dapat
berbagi kegiatan kejiwaan
bersama serta turut
membangun pertumbuhan
Subud di negara nya.
Peter Jenkins dari Australia dan Veronica Herber dari New Zealand

PRIORITAS PENGADAAN RUMAH SUBUD

Para representatif mengemukakan kebutuhan akan pertemuan anggota
secara rutin, agar dapat berbagi kegiatan kejiwaan bersama serta turut
membangun pertumbuhan Subud di negara nya.
Pada saat pertemuan tiap negara memberikan ikhtisar situasi
perkembangan Subud di negara masing-masing. Yang muncul berulangulang adalah kebutuhan akan Rumah Subud. Para representatif
mengemukakan kebutuhan akan pertemuan anggota secara rutin,
agar dapat berbagi kegiatan kejiwaan bersama serta turut membangun
pertumbuhan Subud di negara nya.
Ada lima negara dalam Zona yang membutuhkan Rumah dengan
spesifikasi yang berbeda. Kebanyakan negara membutuhkan bantuan
finansial, namun ada juga yang harus mengatasi masalah legalitas.
Meninjau-ulang masalah keanggotaan WSA dibahas dengan
pemahaman bahwa hal ini harus dibicarakan dengan melibatkan semua
kelompok yang ada di negara masing-masing
Para Zona Rep juga diberi suatu ikhtisar beberapa perusahaan yang
ada di propinsi ini seperti sekolah BCU, perusahaan pertambangan
KGC dan YUM, proyek kesejahteraan sosial.

KONGRES 2014 & 2018

Zona Rep juga telah menyusun langkah-langkah untuk penggalangan
dana agar anggota dapat menghadiri Kongres Dunia di Mexico dan
telah ada kesepakatan dengan suara bulat mendukung Subud Indonesia
untuk menjadi tuan rumah pada Kongres Subud Dunia yang ke 15 di
Kalimantan Tengah pada tahun 2018.
Secara keseluruhan pertemuan berjalan produktif dan sangat padat,
sebagai kelanjutannya timbul keinginan untuk tetap berhubungan dan
bekerja sama sampai pertemuan Zona yang akan datang yaitu di tahun
depan. World Subud Council mengusulkan agar Zona Rep yang baru
dipilih sebelum kongres untuk membantu dengan kesinambungan.
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Kegiatan menyusuri hutan Wow Borneo adalah
Enterprise Subud yang digarap oleh Morgan
(Gaye) Thavisin dan Lorna Dowson-Collins.

Menoleh Kebelakang,

Maju Kedepan
Baru-baru ini Ketua WSA, Luke Penseney dan Ketua
MSF, Bachtiar Lorot mengirim surat ke beberapa
negara anggota WSA yang mana menguraikan secara
singkat visi WSC untuk Subud di tahun mendatang.
Berikut adalah kutipan surat tersebut.

Luke (atas) dan Bachtiar
mengharapkan dukungan dari
negara-negara anggota WSA

Yang Terhormat Para Ketua Negara Anggota World Subud
Association (WSA),
Seperti diketahui, World Subud Council sedang berupaya
keras untuk berfokus pada kebutuhan anggota Subud terkait
dengan aspek kejiwaan. Tujuannya berkenaan dengan visi
YM Bapak seperti yang telah diingatkan kembali oleh Ibu
disepanjang 2-3 tahun terakhir, yaitu supaya para anggota
dapat merasakan dan lebih yakin pada latihan nya, serta
berkembang di Subud, dan untuk mempersiapkan diri kita
dalam menyambut beribu-ribu anggota baru di masa datang!
Dengan bangga kami mengumumkan sejumlah prakarsa
baru dan berkelanjutan, guna menyokong tujuan ini.

•
•

•
•
•

Meningkatkan kerja para Pembantu Pelatih
Internasional & memberdayakan PP di manamana.

Restorasi, pemeliharaan, dan membuat akses
lebih besar untuk perekaman video dan audio
ceramah YM Bapak dan Ibu serta materi yang
berkaitan dengan itu.
Memperkuat keuangan internasional

Memperkuat komunikasi & keuangan nasional

Menciptakan enterprise Subud yang lebih besar &
mendukung kegiatan ber-enterprise para anggota
dalam kehidupan mereka
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Untuk menerapkan strategi ini WSC harus mengatasi
beberapa hal dan membuat mekanisme pendukung. Tujuan
surat ini adalah agar Anda mengetahui upaya WSC dalam
memperkuat program kejiwaan WSA dan untuk mengundang
negara Anda untuk turut mendukung upaya ini dengan doa,
masukan dan kontribusi keuangan.

PENDANAAN

Agar tujuan tercapai dan program dapat diterapkan, kami
sedang meluncurkan kampanye penggalangan dana yang
sesuai dengan Resolusi Kongres Dunia 2010. (Tahun depan
kami akan mempersiapkan suatu program serupa bersama
dengan semua organisasi mitra sesuai dengan resolusi
untuk 2014). Kami berharap untuk mendapatkan dana dari
sumbangan enterprise, sumbangan pribadi, dan peningkatan
dalam sumbangan negara anggota WSA (sebagian dari total
keseluruhan). Secara keseluruhan, prakarsa penggalangan
dana ini mentargetkan $ 740,000 untuk WSA dan Proyek
Warisan & arsip dalam 2 tahun mendatang.
Sejauh ini surat telah dikirimkan ke 5 negara anggota. Saya
rasa dalam waktu dekat negara-negara lain akan menerima
surat serupa. .

Dunia
Subud Kita
Bapak Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo
Foto oleh: Simón Cherpitel

01. MUHAMMAD SUBUH FOUNDATION
Proyek Warisan akan menggalang dana untuk memastikan rekaman asli
ceramah YM Bapak dan Ibu Rahayu dapat di restorasi dan dipelihara, tidak
hanya untuk anggota Subud masa kini tetapi juga untuk generasi yang akan
datang. Proyek ini juga mencakup pemeliharaan foto,film, dan dokumen
bersejarah lainnya.
Baca atau unduh Brosur Warisan dan
dukung Proyek Warisan di negara Anda
http://www.msubuhfoundation.org/thelegacy-project/legacy-resources/

Dalam sebuah tinjauan ulang teknis dengan menggunakan teknologi terkini
ditemukan beberapa rekaman ceramah tidak dapat dipugar lagi; beberapa
yang lain harus segera di digitalisasi dan disimpan dengan sempurna. Jika
tidak segera dilaksanakan maka akan lebih banyak lagi rekaman asli yang
bertambah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi.
Proyek Warisan diluncurkan di Gathering Amerika di Vancouver tahun lalu
dan sejak itu MSF telah memberikan beberapa presentasi di berbagai acara
seperti Kongres dan Gathering Subud Inggris, Menucha, Gathering Subud
AS Pasifik Barat laut dan baru-baru ini di pertemuan Zona 1 & 2 di Rungan
Sari, Kalimantan Tengah.

Dapatkan berita terkini tentang Proyek
Warisan dengan bergabung di halaman
Facebook kami.

Terimakasih banyak kepada para dermawan. Arsip memerlukan dukungan
berkelanjutan dan membutuhkan dana lebih banyak lagi untuk mencapai
tujuan yaitu restorasi dan pemeliharaan ceramah yang tak ternilai ini dan
juga untuk sebuah proyek yang lebih panjang, untuk menciptakan sebuah
database yang dapat diakses dengan mudah oleh para anggota.

Untuk keterangan lanjut: kunjungi website MSF yang baru www.
msubuhfoundation.org dan klik diatas Proyek Warisan, saksikan film
nya, baca brosur kami (diterjemahkan dalam 7 bahasa), lihat foto-foto
http://www.facebook.com/LegacyProject
bersejarahnya dan sila menyumbang.
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Dunia Subud kita
bersambung

“

Dicari berbagai
resep: sila kirimkan
resep makanan
pembuka, sayur,
makanan utama,
makanan penutup,
minuman, hidangan
perayaan, dan
makanan keluarga
serta sajian tradisi
keagamaan

02. SICA

Gambar: Museo Civico de Padua, Abad ke 16

SICA akan menerbitkan buku resep yang mencerminkan citarasa internasional
dari para anggota Subud, mencakup hidangan perayaan dan sajian keluarga
serta makanan yang disiapkan hanya untuk acara tradisi keagamaan.
Buku resep ini akan diluncurkan pada Kongres Subud Dunia 2014. Buku ini
menggambarkankan visi SICA, dilengkapi dengan foto dan karya seni yang
inspirasional dan menggairahkan!
Dicari berbagai resep: sila kirimkan resep makanan pembuka, sayur, makanan
utama, makanan penutup, minuman, makanan perayaan, dan hidangan keluarga
dan sajian tradisi keagamaan.
Hamidatun Karapetian akan menyusun dan menambahkan sejarah menarik
tentang resep yang Anda kirim serta kebudayaan dan nilai keagamaan dari
makanan tersebut. Hamidatun adalah seorang sarjana Ilmu Antropologi
Makanan dan berpengalaman sebagai pembuat coklat, juru masak, guru, dan
penerbit. Sila cantumkan latar belakang sejarah dan pemahaman Anda sendiri
atas resep yang Anda kirim, termasuk tradisi keluarga mengenai makanan itu.
Akan sangat menarik jika keluarga Anda, atau Anda, ber migrasi ke (berbagai)
negara termasuk dimana Anda tinggal sekarang. Jika Anda atau keluarga Anda
merubah resep, cantumkan ceritanya.

Kirimkan resep dan data
diri Anda ke:
Hamidatun Karapetian
Subud Los Angeles
hamidatun1969@gmail.com
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Kirimkan: nama, alamat, dan alamat email Anda. (Data ini tidak akan diterbitkan
dalam buku resep dan diperlukan hanya supaya Hamidatun dapat menghubungi
Anda jika ada hal yang ingin ditanyakan. Kami juga ingin tahu tentang negara
tempat Anda tinggal, kelompok Subud tempat Anda latihan, peralatan khusus
untuk menyiapkan dan menyajikan makanan tersebut. Serta ceritakan: persiapan
khusus dan unik untuk sajian tersebut, mungkin saja beberapa bahan terdengar
asing untuk orang di negara lain. Amat membantu jika ada keterangan dimana
bahan tersebut bisa didapat (atau jika Anda mengetahui alamat toko online atau
alamat fisik toko tersebut).
Jika resep didapat buku resep, cantumkan nama pengarang, judul buku dan
penerbitnya. Penghargaan kepada mereka akan ditulis. Dan apakah Anda
merubah resep tersebut dengan menambahkan bahan tertentu atau cara
memasaknya yang dirubah?
Batas akhir pengiriman resep di bulan Maret 2013.

Dunia Subud kita
bersambung

04. SIHA
Jika Anda berminat atau memang bekerja di bidang kesehatan,mungkin
Anda tertarik untuk menjadi koordinator SIHA yang baru. Asosiasi Kesehatan
Internasional Subud (SIHA) memberikan suatu platform yang mendukung
peningkatan kesehatan fisik, mental emosional serta kesehatan rohani.
Matthew D’Haemer mengambil alih peran ini ketika Rachman Mitchell
mengundurkan diri di tahun 2011

Baca lebih lanjut tentang SIHA di sini :
http://www.subud.org/start.php?mcat=3&scat=25

dan hubungi WSA di wsa@subud.org

jika Anda tertarik untuk menjadi bagian
dari tim SIHA

“Pekerjaan dan proyek-proyek pribadi saya berkembang dengan baik dan
menuntut perhatian yang lebih besar. Namun saya bersedia dan akan
membantu koordinator SIHA yang baru dalam semangat SIHA, membantu
(para) koordinator baru, untuk menjadi bagian dari tim/badan SIHA atau apa
saja sebutannya. Dengan senang hati saya akan bekerja beriringan dengan
koordinator baru tersebut sepanjang diperlukan. Saya juga bersedia berbagi
jika orang baru tersebut memiliki keterbatasan waktu untuk bepergian keluar
kota/negeri ataupun menghadiri pertemuan-pertemuan,” ujar Matthew.

05. SYAI
Setelah dilakukan testing pada Gathering Nasional Subud Inggris di bulan
Agustus lalu, Marcus Vagany terpilih menjadi perwakilan Area II pada SYAI.

“

Amanda Rivera

Bagi saya dan keluarga, Subud
telah memasuki segala aspek
kehidupan kami. Saya ingin
memulai bekerja untuk Subud
sebab menurut saya penting
bagi orang-orang muda untuk
membiasakan diri dengan
pekerjaan Subud. Dengan
cara ini kita dapat membantu
Subud untuk bertumbuh dan
berkelanjutan,” ujar Amanda.
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“ Aslinya saya berasal dari Budapest, Hungaria dan sekarang saya tinggal di
Glasgow, Scotlandia; maka masuk akal jika sekarang saya ikut terlibat dalam
kegiatan Pemuda disini. Bekerja dengan tim SYAI amat menyenangkan. Selama
ini saya hanya menjadi pengamat, dan kini tiba saatnya saya menyumbangkan
tenaga dan fikiran,” kata Marcus.
Dan itu sudah dilakukannya: Lihat di halaman facebook Subud Britain Youth
Association: lihat juga kegiatan Pemuda di Perth, Scotlandia dan Oslo.
Amanda Rivera, mahasiswi berusia 23 tahun anggota Subud Columbia bekerja
secara sukarela untuk membantu Luke Penseney dan Elias Dumit dalam hal
komunikasi ketua WSA. Sebentar lagi ia akan lulus dengan predikat Sarjana
Komunikasi Sosial .
“ Bagi saya dan keluarga, Subud telah memasuki segala aspek kehidupan kami.
Saya ingin memulai bekerja untuk Subud sebab menurut saya penting bagi
orang-orang muda untuk membiasakan diri dengan pekerjaan Subud. Dengan
cara ini kita dapat membantu Subud untuk bertumbuh dan berkelanjutan,” ujar
Amanda.
Orang tua Amanda sudah di Subud sejak tahun 60an dan 70an. Ayahnya saat
ini menjabat sebagai ketua Subud Kolumbia. Amanda dan kakaknya juga telah
terlibat dalam berbagai kegiatan pemuda Subud disana.

Dunia Subud kita
bersambung

06. DUKUNGAN DAN KEPEDULIAN
Constanza Hudson dan Claire Wells telah bergabung bersama tim Dukungan
dan Kepedulian WSA dan akan bekerjasama dengan Arnaud Delune dan
Hakim Naibi pada program WSA yang mulia ini.

Gambar: Sumbangan Dukungan Keperdulian
pada para korban banjir Jakarta 2007

Untuk keterangan lanjut
baca Program Dukungan dan
Kepedulian WSA di bagian
Program-program Subud di
@ www.subud.org

Constanza berasal dari Kolumbia dan sekarang tinggal di Manchester. Ia bisa
berbahasa Spanyol dan Inggris dengan fasih dan mempunyai latar belakang
dalam riset tentang masalah sosial dan identitas kesukuan. Saat ini ia tengah
mengerjakan riset tentang kebijakan sosial di Negeri China. Claire yang
juga tinggal di Inggris dan bekerja untuk Layanan Kesehatan Nasional dan
sekarang ia tengah bekerja untuk sebuah Layanan Kemasyarakatan sebagai
pengurus di bagian Adopsi.
Program Dukungan dan Kepedulian WSA melalui Dana Darurat Subud
bertujuan untuk membantu anggota yang membutuhkan bantuan darurat
pribadi dan Dana Pendidikan Subud membantu anggota dan keluarga nya
dengan memberikan beasiswa untuk keperluan di bidang pendidikan.   

07. SESI
Setelah dilakukan testing oleh para IH, Rashad Pollard ditetapkan sebagai
Koordinator SESI yang baru. Stuart Cooke kini menjabat sebagai salah
seorang Penasehat di Badan SESI. Posisi Penasehat dan Badan SESI yang
baru masih dalam proses pengisian.

PROYEK MINYAK SAWIT KALIMANTAN
Gambar: Rashad Pollard, Koordinator
SESI USA yang baru

Kunjungi
www.subudenterprise.com
untuk keterangan lanjut tentang
SESI dan enterprise unggulan

Mursalin New, yang kini mengepalai sisi teknis dari proyek Minyak Sawit
Kalimantan yang baru, memiliki pengalaman luas dalam industri ini. Ia amat
tertarik pada manajemen perkebunan kelapa sawit yang tangguh dan proyek
petani penggarap sebagai alat yang penting untuk Pengembangan yang
bertahan. Baca catatan teknis nya di: www.subudenterprise.com

Enterprise Business Marketplace

SESI telah meluncurkan Enterprise Business Market Place. Dirancang untuk
mendorong anggota yang memiliki enterprise untuk mendaftarkan di website
SESI yang gunanya membantu enterprise yang mungkin membutuhkan
dukungan keuangan atau teknis.

08. SPI
Dapatkan ceramah YM Bapak
langsung dikirim ke email Anda
tiap minggu »
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Tahukah Anda bahwa bisa mendapatkan ceramah YM Bapak dikirim ke
email Anda pribadi setiap minggu? Daftarkan diri Anda ke Penerbitan Subud
Internasional SPI. Caranya masuk ke subudbooks.net dan klik pada e-talks. SPI
juga mempunyai ceramah YM Bapak dan Ibu Rahayu yang tersedia di dalam
format buku, MP3 dan video dan dapat mengirimkan ke seluruh dunia.

Masuk ke Zona

Gambar: Lebih dari 100 orang hadiri gathering zona 9 dan mengunjungi pegunungan indah Caijon del Maipo di Chile

“

Pertemuan Zona 9
demikian menyenangkan,
suatu acara yang penuh
berkah dan semua orang
bekerja dengan keras.
Semua mengalami latihan
yang mendalam dan sesi
kejiwaan dalam suasana
kekeluargaan bertabur
berbagai ekspresi
kebudayaan. Elias.
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Z
ZONA 9

ona 9 mengadakan
gathering di sebuah
tempat peristirahatan
nan indah di Eco
Resort and Nature
Sanctuary di Chile
tepatnya di pegunungan Caijon del
Maipo bulan November lalu. Negara
penyelenggara Chile menyambut
anggota dari Argentina, Brazil,
Spanyol, Kanada, AS dan Kolumbia.
115 orang hadir termasuk 45 anakanak dan pemuda.
Wakil Ketua WSA Elias Dumit juga
hadir dan tampak bersama para IH,
Elaina Dodson, Rahmat Hodgson,
Reynaldo Mosquera dan Manuel
Urrejola, juga dengan para Perwakilan
Zona, Mauricio Castillo (zona 9) dan
Paloma de la Vina (zona 3) yang juga
hadir..

“

Pertemuan

Zona

9

demikian

menyenangkan, suatu acara yang
penuh berkah dan semua orang
bekerja dengan keras. Semua
mengalami latihan yang mendalam
dan sesi kejiwaan dalam suasana
kekeluargaan bertabur berbagai
ekspresi kebudayaan. Saya sangat
senang melihat kehadiran para
pemuda (dan anak-anak) pada acara
ini! Amat hidup,” ujar Elias.
Elias juga berkesempatan untuk
mengunjungi kelompok Providencia
di Santiago dimana mereka sedang
mempertimbangkan untuk mengubah
bentuk Rumah disana - dan juga
kelompok La Florida dimana proyekproyek pendidikan untuk melayani
masyarakat sekitar sedang di
pertimbangkan.
Chile adalah kelompok Subud yang
paling kuat di Zona 9 seperti hal
nya Kolumbia di Zona 8. Keduanya
adalah tiang utama Subud di Amerika
Selatan.

Urusan Keuangan &
lain-lain

BERITA TERKINI TENTANG KONGRES DUNIA
PUEBLA, MEXICO 2-17 AGUSTUS 2014

Maya Kozybska dan Marston Gregory mengunjungi
Puebla lagi di bulan Oktober/November 2012 dengan
dua tujuan, pertama untuk menuntaskan perhitungan
anggaran Kongres Dunia dan kedua untuk menetapkan
biaya pendaftaran. Hal ini disampaikan kepada WSC dan
setelah beberapa diskusi yang alot, diterima oleh para
direktur WSA, dengan pemahaman bahwa anggaran
tersebut sudah maksimum dan bahwa kita masih
berupaya untuk mendapatkan diskon lebih banyak lagi
dan dukungan dari para sponsor, baik dari dalam dan luar
Subud. Semua dana yang dihemat akan dimasukkan ke
dalam dana perjalanan Kongres Dunia untuk membiayai
para delegasi dan yang lain, meski untuk para pemuda
jika memerlukan bantuan tetap harus mendaftar melalui
Dana Perjalanan Pemuda Internasional.
Gambar: Maya Korzybska,Wakil Ketua WSA

“

Kongres Subud Dunia
diselenggarakan untuk
semua, maka dukunglah
Tim Penyelenggara
Kongres Dunia dengan
doa dan pikiran positif.

PENDAFTARAN

Ada biaya pendaftaran biasa dan ada yang dengan
diskon. Biaya pendaftaran dengan diskon dibuat untuk
membantu mereka yang membutuhkan dan tidak
bedasarkan negara kediaman maka harus dimohonkan.
Diskon diberikan pada mereka dengan pendapatan
rendah, dari negara berkembang, dan juga anggota
yang pengangguran atau lansia yang hidup dari pensiun,
pelajar atau mereka yang baru saja mulai bekerja dan
lain-lain

PENDAFTARAN DAPAT DIMULAI SEJAK
MARET 2013.

Biaya pendaftaran khusus Early Bird US$ 450 dan US$
300 (dengan diskon), anak-anak dan pemuda (hingga
usia 21 yang masih belajar dan tinggal bersama
orangtua) US$105 dan $75/ anak untuk tambahan….
Daftarkan diri Anda sebelum November 2013 dan
nikmati penghematan hingga US$ 200 per orang!
Disediakan fasilitas pembayaran cicilan berkala.
Keterangan lengkap akan diberikan pada saat
pendaftaran dimulai.
Lihat laporan lengkap Maya di bagian laporan WSA/
Pelaksana WSA di : http://www.subudworldnews.com/
index2.php
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Urusan Keuangan & Lain-lain...
Lanjutan

ENCHILADA LENGKAP

Ada beberapa perusahaan katering yang menawarkan
jasa mereka, diantaranya ada sebuah asosiasi para Chef,
karena memang Puebla dikenal sebagai pusat gastronomi
dan makanan lezat. Para Chef ini mengajar di universitas
dan mereka menawarkan sebuah menu bervariasi selama
dua minggu sedemikian rupa agar kita tidak bosan. Menu
set dengan tiga macam makanan sekitar US$12.

Gambar: Gereja La Iglesia de los Remidios didirikan diatas piramid
terbesar didunia di Cholula, Puebla

TEMPAT TINGGAL
Kami juga telah bernegosiasi dengan pihak hotel, harga
berkisar antara US$ 25 per orang hingga US$ 35/40
untuk bintang 2 - 4 (1 kamar dua orang). Hotel yang
lebih berkelas sekitar US$60-100 per orang (1 kamar
2 orang). Kebanyakan hotel juga mempunyai fasilitas
kasur tambahan, harga menjadi lebih murah. Harga
khusus ini dapat di akses oleh para anggota melalui
website Kongres Dunia, semua harga kamar termasuk
sarapan. Anggota dari luar negeri yang mendaftar
melalui Kongres Dunia juga mendapat potongan 16%
atas harga yang diterbitkan pihak hotel, dikarenakan
status kongres yang bebas pajak jika mereka membayar
dengan menggunakan kredit internasional. Kami tengah
mengkaji berbagai kemungkinan untuk mendapatkan
penginapan dengan biaya lebih rendah untuk para
pemuda.

Gambar: Berbagai menu ditawarkan dan Puebla terkenal
akan hidangan asli Mexico

KONGRES UNTUK SEMUA

Kongres Dunia Subud hadir tiap 4-5 tahun sekali. Sebuah
acara yang amat menyenangkan, dimana anggota dapat
berkumpul bersama untuk berpartisipasi dalam kegiatan
kejiwaan, mengikuti hasil kerja organisasi intemasional,
berbagi pengalaman dan proyek, menampilkan budaya
dan enterprise masing-masing serta meluangkan waktu
untuk bersama. Kesemuanya merupakan kerja keras dari
sebuah tim yang kebanyakan adalah sukarelawan.
Kongres Dunia Subud untuk semua anggota, maka
dukunglah Tim Penyelenggara Kongres Dunia dengan doa
dan pikiran positif. Tim Penyelenggara Kongres Dunia,
WSC, pengurus nasional dan para pemuda bekerja sama
untuk mendapatkan cara untuk mendukung anggota
yang kesulitan secara finansial agar dapat hadir juga.
Besar biaya sudah diketahui... Sekarang bersiapsiaplah untuk mendaftar atau mulai menabung. Jika
memungkinkan, bantu kami untuk memberangkatkan
anggota lain untuk ke Puebla!

Gambar:Berbagai pilihan akomodasi dari kelas melati
hingga bintang 4-5 star.
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Mengapa

saya hadir pada
pertemuan WSA
By Lynelle Stewart

Ibu Rahayu baru-baru ini telah menyatakan
bahwa kita - Subud - perlu dipandang
sebagai sebuah organisasi terpercaya di
dunia. WSA dan WSC bertanggung-jawab
agar terbentuk kredibilitas itu, berdasarkan
pada apa yang telah dilaksanakan. Anggota
WSC ditantang untuk melaksanakannya di
dunia materi ini, sambil tetap mewujudkan
kenyataan dari isi latihan dan keutuhannya.

BUKAN TUGAS YANG MUDAH

Tim harus menyampaikan keadaan organisasi kepada dunia luar,
mengikuti mandat yang diberikan oleh para anggota Subud pada
Kongres Dunia, dan diatas
segalanya
sambil
tetap
memelihara keselarasan dan
persatuan serta secara terus
menerus menerima bimbingan
yang didapat melalui latihan
yang kita terima. Hal ini akan
membantu tumbuh-kembang
Subud di seluruh dunia.
Pada pertemuan tahunan
banyak waktu dialokasikan
untuk mendengarkan para
perwakilan zona dan IH yang
membicarakan tentang kemajuan dan kebutuhan dari yang mereka
layani. Secara umum, saya merasa WSC dan Pelaksana WSA yang
menjabat saat ini telah melaksanakan tugas yang diberikan dengan
amat baik! Mereka bekerja keras secara terus-menerus, dengan
fokus luar biasa, berimbang dengan spiritualitas dan keringanan.
Tiap orang tampak sangat mampu melaksanakan tugas yang
dibebankan pada mereka. Masing-masing seperti dipandu hal
mana yang paling memerlukan perhatian. Sebagai anggota Subud
yang lebih tua, saya ingat jaman ketika, setidaknya di negara saya
sendiri, dimana dalam pertemuan-pertemuan Subud diisi dengan
letusan-letusan kepentingan diri dan ego, ketidak-selarasan, saling
tuding, orang-orang tertentu mendominasi dan yang lain tidak mau
mendengarkan serta orang-orang yang secara harafiah berteriak
pada satu sama lain. Kondisi ini sungguh tak tertahankan dan
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membuat saya menghindar dari Subud dan organisasinya selama
bertahun-tahun, hanya bergantung sepenuhnya pada TUHAN dan
latihan itu sendiri.

ADA KEMAJUAN

Mengamati pertemuan-pertemuan WSC dewasa ini cukup
meyakinkan saya bahwa telah ada kemajuan dari latihan ini di dunia
yang juga terjadi pada kita secara perorangan. Amat menyenangkan
menyaksikan mereka bekerja melaksanakan tugasnya. Sungguh,
adalah suatu kehormatan dan suka-cita menyaksikan orang-orang
yang bertumbuh dewasa dalam latihannya dan sadar untuk secara
terus menerus berserah pada bimbingan Yang Maha Kuasa dan
mau mengesampingkan dorongan pendapat pribadi, jika diperlukan,
untuk mencapai konsensus riil. Ada nuansa saling percaya dan
hormat. Ada pengertian yang menyangkut integritas dari tiap
anggota Dewan bahwa ketika pendapat berlawanan dinyatakan,
ada kebijaksanaan untuk mendengarkan dan menemukan suatu
gambaran lebih besar yang dapat mencakup semua pandangan,
atau untuk mundur sejenak dan berpaling dengan langsung
berserah pada bimbingan dari latihan untuk mendapat jawaban.
Sebab masing-masing orang berbicara tentang kebenarannya,
dan ketika didengarkan…prosesnya berjalan…seseorang dapat
menghentikan yang lain untuk tidak melakukan kesalahan maka
dengan cara itu Dewan tidak pernah terlalu jauh melakukan
kesalahan dan dengan cepat
mereka
bersama-sama
menemukan jalannya kembali
di jalur yang benar untuk maju
kedepan.

SECARA TERBUKA

Transparansi adalah suatu nilai
penting yang dipegang teguh
oleh Dewan. Peninjau tidak
hanya diperbolehkan hadir, tapi
terkadang juga dilibatkan dan
didengar pendapatnya pada
sesi-sesi terpisah. Proses yang amat mempesona dan membuat
saya merasa yakin akan kemajuan Subud dimasa datang karena
saya telah mengamati berbagai pertemuan WSC dalam beberapa
tahun terakhir ini. Para anggota WSC dan Pelaksana WSA
menjalankan tugas dengan setia atas nama semua anggota SUBUD
dan, tampaknya, seluruh umat manusia. Saya percaya mereka
bertindak sudah pada tempatnya ke arah akses dan pemeliharaan
warisan peninggalan YM Bapak dan Ibu Rahayu.
Saya berdoa agar semua anggota SUBUD pada akhirnya, dapat
menjadi jalan pembuka untuk SUBUD, pada waktu yang ditentukan
sendiri oleh TUHAN, untuk muncul secara jelas pada dunia dengan
fondasi organisasi yang kuat.

Ruang

Subud

Wolfsburg

Bangunan berusia 160 tahun ini telah digunakan oleh
kelompok Wolfsburg selama 55 tahun yang juga merupakan
property pertama yang dimiliki, yang kemudian di renovasi
untuk keperluan berkumpul dan melakukan Latihan Rumah Subud yang pertama. Kantor Pengurus Nasional
Subud Jerman juga berada di lokasi ini.
Selain latihan kelompok dan gathering, kota ini juga
menawarkan sejumlah tempat menarik untuk dikunjungi
termasuk Kastil Renaissace, pabrik dan musium mobil VW
dan taman bermain Autostadt.
Berbagai pertemuan Subud diadakan di Rumah Subud
Wolfsburg yang juga digunakan untuk perayaan pribadi
para anggota dan teman-teman serta keluarga mereka.
‘Park Hotel’ di kota - milik anggota Subud - sering
menawarkan harga khusus akhir pekan jika sedang ada
acara di Rumah Subud, dan banyak anggota yang juga
dengan senang hati menerima anggota untuk menginap di
rumah mereka. Latihan diadakan tiap hari Rabu dan Jumat
pada pukul 19:00 malam dan tiap hari Minggu dan Rabu
pada pukul 10:30 pagi.
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“

Dari Rumah Subud yang
pertama di Wolfsburg sampai
ke hall yang akan dibangun
untuk Subud Bangkok ….
Subud memberikan ruang
untuk kelompok-kelompok
berkembang.

Hubungi:
Leuthold + Henriette Aulig,
Tel: +49-5365-943944
e-mail: henrietteaulig@yahoo.de
Roberta Simonsson,
Tel: +49-5361-893454
e-mail: Simonsson@kabelmail.de

PERBAIKAN SUBUD MEDAN

Di awal 70an, Subud Medan (Sumatera Utara); telah
membangun Latihan hall yang pertama diluar pulau
Jawa. Bangunan ini, yang memakan waktu 1 tahun
pembangunan, dibuka secara resmi oleh YM Bapak
Muhammad Subuh di tahun 1971. Sekarang Subud Medan
bermaksud merenovasi rumah Subud ini sedemikian rupa
sehingga menjadi lebih nyaman dan bermanfaat dan
memungkinkan para pria dan wanita melakukan latihan
secara serempak.

Lanjutan Ruang
Subud
Berdasarkan anggaran, biaya mencapai USD 70,000,
yang mana akan datang dari anggota dan organisasiorganisasi Subud. Jika ada anggota Subud manapun
yang bermaksud menyumbang, tak peduli seberapa
besar, kami akan sangat berterimakasih dan kiranya
Tuhan memberkati kedermawanan Anda.
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Subud Medan:
Email: subud.medan@gmail.com  

Interior Subud Bangkok yang sedang dibangun. Desain oleh Latif Vogel.

SUBUD BANGKOK MEMBANGUN

Subud Bangkok segera akan memiliki Rumah Subud.
Selama ini kelompok Subud Bangkok menyewa atau
menggunakan rumah anggota untuk lakukan Latihan
selama bertahun-tahun.

Desain Rumah Subud yang baru untuk anggota di Medan, Indonesia.

Dari Pulau Jawa ke Kalimantan...

Jika Anda berpikir untuk mengunjungi Indonesia, lihat website
Wisma Subud yang baru. Situs ini berisi informasi tentang
Wisma Subud, kunjungan ke rumah Bapak di Semarang dan
tempat kelahiran beliau Kedung Jati dan kompleks Subud
Rungan Sari Kalimantan Tengah www.wismasubud.org
Dari Shanghai ke Marakas…

WSA baru-baru ini mendapat kabar dari dua orang anggota

yang dengan senang hati menerima tamu untuk latihan bersama
mereka. Jika Anda bepergian ke Negeri China atau Maroko
mereka akan menyambut Anda dengan suka-cita.
Dahliana Philip mengatakan ‘ Silakan datang. Saya dan
keluarga menetap di Suzhou, sebuah kota yang indah dan
menyenangkan, 100km di barat Shanghai.’ Hubungi Dahliana
di: dahlianap@gmail.com.
Dahman Bennani baru-baru ini pindah ke Marakas dan
mengatakan: ‘ bila ada anggota Subud yang mengunjungi
Marakas, mari mampir untuk latihan bersama’ Hubungi Dahman
di: dahmanben@yahoo.com
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Kini saat yang tepat untuk mereka membangun Rumah
Subud. Bermula dengan ketika Istafiah Vogel menyewakan
suatu kapling kepada kelompok ini untuk sejumlah
nominal selama tigapuluh tahun. Kemudian, Minh Su,
seorang Viet Nam anggota Subud yang tinggal di Sydney,
dengan tak terduga-duga, menghubungi kelompok ini
untuk menyatakan jika mereka ingin membangun latihan
hall maka ia akan mendermakan AUD 12,000. Subud
Bangkok adalah sebuah kelompok kecil namun mereka
telah berhasil mengumpulkan sekitar USD 10,000 dari
mereka sendiri. Sumbangan juga masuk dari negaranegara lainnya dalam Zona.
Latif Vogel merancang hall ini dan menemukan sebuah
perusahaan konstruksi kecil yang mau melaksanakan
proyek ini. Kelompok ini sekarang mempunyai cukup
dana untuk memulai pembangunan.
Hall ini akan menjadi kepunyaan Subud Thailand dan para
anggota Subud dipersilahkan untuk berkunjung. Saat ini
mereka masih memerlukan USD 6500 untuk mencapai
target, maka sumbangan akan diterima dengan senang
hati.
Untuk keterangan lanjut silakan ke:
http://www.bangkoksubudhall.org/   
Artikel lengkap tentang Rumah-rumah Subud di :
http://www.subudworldnews.com/index2.php

Ikut Terlibat

mempergunakan rekognisi ini untuk menghadiri dan berkontribusi
pada agenda PBB di acara-acara dan berbagai konferensi untuk
melaksanakan pekerjaan yang mendukung dan mempromosikan
hal-hal global yang penting untuk kemanusiaan dan planet ini.
Di tahun 2013 ini SDIA mencari orang-orang yang berkomitmen
serta mampu untuk mewakili kita pada pertemuan-pertemuan
dan acara -acara yang relevan di kantor pusat PBB di Genewa
dan New York. Sudah ada beberapa pendaftar dari luar kota
Genewa dan New York, mereka yang berdomisili di kedua kota
ini silakan mendaftar juga.
Jika Anda tertarik, sila hubungi Koordinator PBB kita:
Solen Lees at: solen@susiladharma.org

BEKERJA DI ENTERPRISE SUBUD DI
KALIMANTAN!

MENGAJAR BAHASA INGGRIS DI INDIA

Guru bahasa Inggris dibutuhkan di India pada proyek Susila
Dharma, Anisha. Sebagai kelanjutan dari suksesnya Kemping
Sukarelawan Daya Manusia, Anisha bermaksud merekrut
seorang guru bahasa Inggris untuk sekolah musim panas dan
kelas sebelum - dan sesudah sekolah. Kami membutuhkan
seorang relawan yang bersedia untuk tinggal beberapa bulan
di tahun 2013, tepatnya sekitar bulan March/April ke Desember.
Calon yang ideal adalah yang mempunyai pengalaman mengajar
dan berpengalaman dengan anak-anak, dan lebih disukai yang
memiliki kualifikasi kecakapan ESL atau EFL. Namun demikian,
diatas ijazah formal, kemampuan fleksibilitas dan kreativitas
adalah aspek terpenting, dan sukarelawan harus mampu bekerja
dengan inisiatifnya sendiri.

YTS- Direktur Operasi
Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) secara formal dibentuk oleh
Kalimantan Gold Corporation (KGC) di tahun 1997, untuk
melaksanakan proyek kemasyarakatan di desa sekitar area
perusahaan di Kalimantan Tengah dimana pekerjaan explorasi
mineral sedang dilaksanakan. Bardolf Paul bergabung di tahun
2003 dan kemudian menjadi direktur yang bertanggung-jawab
atas proyek ini di tahun 2004.
Sejak saat itu YTS telah tumbuh dan memperluas fokus nya dan
mencakup proyek lain di lokasi berbeda di Indonesia. Kini YTS
mempunyai 22 orang karyawan, termasuk didalamnya sebuah
tim manajemen yang sangat kuat.
Sekarang, karena alasan pribadi, Bardolf akan mengundurkan
diri, maka sedang dicari penggantinya. Jika Anda tertarik, sila
hubungi Bardolf di : bardolfpaul@gmail.com. Untuk keterangan
lengkap tentang YTS kunjungi www.tambuhaksinta.com

Hubungi Solen di: getinvolved@susiladharma.org jika Anda
berminat pada kesempatan ini dan lihat: http://blog.susiladharma.
org/2012/09/25/want-to-teach-english-in-india/ untuk keterangan
lanjut.

SEKOLAH BCA – WAKIL GM

TERJEMAHKAN UNTUK WSA

Posisi ini akan bertanggung jawab langsung kepada GM dan secara
erat bekerja sama dengan semua tim di sekolah, secara khusus
dengan Office Manager. Tugas nya meliputi mengkoordinasikan
program beasiswa, sukarelawan, korespondensi dengan para
donor, dll. Keterangan lengkap mengenai tugas-tugas dapat
diminta.

WSA membutuhkan penterjemah untuk membantu terjemahan
dari bahasa Inggris ke bahasa Perancis. Pekerjaan ini meliputi
surat-surat dokumen, kertas kerja dan berita-berita. Yang
dibutuhkan adalah akses jaringan internet dan waktu luang. it.
Diberikan sedikit pembayaran (beberapa penterjemah memilih
untuk mendermakan kembali ke salah satu proyek Subud
pilihannya) untuk menghargai kontribusi ketrampilan dan waktu
nya. Hubungi Silvana di: wsa@subud.org

MEWAKILI SDIA DI PBB

Setiap tahun SDIA (Susila Dharma International Association)
menunjuk beberapa orang untuk menjadi wakil pada pertemuan
dan acara-acara di Persatuan Bangsa-bangsa. Asosiasi
ini memiliki status Special Consultative pada tiga agensi
PBB - Economic and Social Council (ECOSOC), UNICEF
dan Department of Public Information (DPI). SDIA dapat
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Sekolah Bina Cita Utama (BCU) di Rungan Sari, Kalimantan
sudah berkembang dan sekarang membutuhkan Asisten General
Manager atau Wakil GM.

Pekerjaan ini memerlukan kemampuan berbahasa Inggris tertulis
dengan baik, bersemangat tinggi untuk bekerja dan bekerja
sama; dan ketrampilan dasar berorganisasi. Pelatihan akan
diberikan. Paket gaji lokal - termasuk akomodasi/pemondokandapat dibahas lebih lanjut dan akan tergantung pada ketrampilan
dan pengalaman dari pelamar.
Silakan kirim surat lamaran serta CV Anda kepada Michael
van der Matten di
michaelvdma@btinternet.com

Acara-acara

“

Gunakan beberapa hari ini untuk
menyelami kehidupan Anda;
mengambil makna dari yang telah
terjadi, terhubung dengan keinginan
terdalam mu, mengeksplorasi
kemampuan mu dan ekspresikan
kreatifitasmu.”
Marlena dan Lilliana, fasilitator YES Quest

YES Quest
Seni Hidup… menjalani paruh kedua
Dalam beberapa tahun ini tim YES Quest telah didekati
oleh para sesepuh, dan mengatakan “ Bukan hanya
anak muda saja yang ingin kehidupan yang teratur. Kami
membutuhkan arahan kehidupan juga, lho…!”
Sebagai jawaban, dua fasilitator YES Quest yang paling
berpengalaman, Marlena Basser dan Lilliana Gibbs
menawarkan acara khusus untuk anggota yang berusia
40 keatas. Diadakan di La Ferme Loubetas (La Source) di
Perancis Selatan pada tanggal 4 – 11 Mei, 2013.
“Gunakan beberapa hari ini untuk menyelami kehidupan
Anda; mengambil makna dari yang telah terjadi, terhubung
dengan keinginan terdalam mu, mengeksplorasi
kemampuan mu dan ekspresikan kreatifitasmu.” ujar
Marlena and Lilliana
Kita menyadari bahwa dengan mulai menjalani paruh
kedua dari kehidupan ini, keadaan sudah berbeda,
dimana kita terpacu untuk hidup dengan lebih sadar. Kita
dapat memaknai masa lalu sambil merenungkan masa
depan dan melihat berbagai kemungkinan yang cerah,
bahkan barangkali suatu penemuan diri baru. Pada tahap
kehidupan ini, muncul ruang untuk sesuatu yang baru
dan luar biasa.
‘Seni Hidup’ mempersembahkan waktu, ruang dan
dukungan untuk mengingatkan kembali siapa kita
sebenarnya.
Untuk keterangan lanjut sila hubungi
marlena@yesquest.org Atau hubungi
Lilliana 01273 478 952.
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Peserta YES Quest memuaskan rasa hausnya pada acara upacara
selamat datang Dayak di Kalimantan Tengah

CREATIVE QUEST

Creative Quest akan diadakan di Kalimantan pada
tanggal 15 - 25 Agustus 2013, sebuah aktifitas yang akan
membantu pemuda Subud untuk mewujudkan gagasan
kreatif nya serta menampilkannya di Kongres Dunia
Subud di tahun 2014. Untuk keterangan lanjut tentang
Creative Quest 2013:
Email:
info@yesquest.org atau kunjungi
www.yesquest.org and
lihat klip Creative Quest 2013 di You Tube
http://www.youtube.com/watch?v=920bjAxpNEw

Kalender
JANUARI 2013

FEBRUARI 2013

2–8

4 – 15

1 -3

21-24

Kongres Nasional Subud
Australia di Tallebudgera,
perbatasan NSW/Queensland

IH Area III mengunjungi
kelompok-kelompok di
Mexico

Pertemuan Susila Dharma Eropa,
Alicante

Kongres Nasional Subud
Indonesia, Rungan Sari,
Kalimantan Tengah

17 – 25

7 – 11

H Area III mengunjungi 5
kelompok di Kolumbia

Pertemuan Perencanaan
Kongres Dunia, Puebla, Mexico

10-20

30 – 5

Gathering Musim Panas Subud
New Zealand, Marahau, Nelson,
Pulau Selatan

16 – 28

26 – 30

Pertemuan WSC, Poio, Ponte
Vedra, Spanyol

Pertemuan Zona 3, Poio, Ponte
Verdra, Spanyol

30 – 7 Juli

AUGUST 2014

1–3

20 – 25

Subud Spain National Congress,
Salobreña, Granada

AGUSTUS
2013
15 - 25

Creative Quest, Rungan Sari
Kalimantan Tengah

MEI 2013
4 – 11
Quest Dewasa ‘Seni Hidup’, La
Source, Perancis

AGUSTUS
2013
20 – 25

Subud Britain Gathering
danNational Congress,
Great Malvern

LATIHAN DUNIA

Gathering El Camino, Poio,
Ponte Verdra, Spanyol

NOVEMBER
2013

MAY

Gathering Zona 4, Wolfsburg,
Jerman

JUNE 2013

Tim WSA

APRIL
MEI 2013

Kongres Dunia Subud yang ke
14, Puebla, Mexico

5 JANUARI 2013
19:00 (Los Angeles)
21:00 (Mexico City)
22:00 (Bogota)
22:00 (New York)

FEBRUARI 2013
02:00 (Los Angeles)
04:00 (Mexico City)
05:00 (New York/Bogota)
07:00 (Santiago de Chile)
10:00 (GMT)

6 JANUARI
00:00 (Santiago de Chile)
03:00 (GMT)
03:00 (London)
04:00 (Paris)
10:00 (Jakarta)
14:00 (Sydney)
16:00 (New Zealand)
10:00 (London)
11:00 (Paris)
17:00 (Jakarta)
21:00 (Sydney)
23:00 (New Zealand)

Luke Penseney, Ketua, Canada

Wakil Ketua Pelaksana, Maya Korzybska, Indonesia

Elias Dumit, Wakil Ketua, Brazil

Bendahara, Hammond Peek, New Zealand

Ketua Pelaksana, Maxwell Fraval, Australia

Sekretaris, Silvana Caradoc Evans, Australia

Hubungi kami kapan saja dan jika Anda ingin dimasukkan dalam daftar distribusi kami, email kami di: wsa@subud.org
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