
Sambutan
Ketua SSGI

Om Sri Sai Ram,

Atas restu Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, buku “Menyemai Kasih dalam Pelayanan – Sumbangsih Kami  pada 
Negara Tercinta” dapat diterbitkan. Buku  yang merangkum berbagai kegiatan organisasi Sai di seluruh Indonesia 
ini, dihadirkan serangkain dengan berakhirnya masa kepengurusan Sai Study Group Indonesia (SSGI) masa bhakti 
2006 – 2008, dan penyelenggaraan Pertemuan Nasional SSGI, tanggal 22 – 24 Februari 2008 di Kebun Raya - Bedugul 
- Bali. 

Kami sadar, belum banyak yang bisa kami perbuat, terlebih dengan situasi negara yang memerlukan perhatian dan 
keterlibatan lebih banyak dari setiap unsur masyarakatnya. Walaupun demikian, setidaknya informasi sederhana 
yang termuat dalam buku ini, diharapkan dapat menginspirasi berbagai pihak baik dilingkungan organisasi Sai 
ataupun masyarakat luas untuk membangun rasa kesatuan (unity) dalam pelayanan.  Kami yakini, saat bersentuhan 
dengan aktivitas pelayanan akan ada proses pemurnian (purity),  sampai akhirnya kita dapat menemukan esensi 
Ketuhanan (Divinity) bersemayam disetiap insan. Hal ini menjadi dasar dan spirit  organisasi Sai dalam melakukan 
aktifitas pelayanan dengan tanpa membedakan suku, bangsa, agama, golongan dan berbagai perbedaan latar 
belakang lainnya – “Love ALL – Serve ALL  (Cintai SEMUA – Layani SEMUA)”

Selain itu, ada hal yang mendasar yang diwacanakan 
Swami yang melandasi semangat kami dalam 
melakukan aktifitas pelayanan yaitu: “walaupun secara 
fisik engkau sedang melakukan akifitas pelayanan sosial, 
tapi sebenarnya engkau tidak terlibat dalam pelayanan 
sosial organisasi tersebut; engkau sesungguhnya terlibat 
dengan  pelayanan terhadap dirimu sendiri. Semua 
jenis kegiatan dalam organisasi ini bertujuan untuk 
mengembangkan dan memurnikan hati mu”

Berlandaskan pada  pemahaman tersebut, SSGI 
kemudian mencanangkan  program kegiatan 
sebagaimana dirangkum dalam buku ini  meliputi :  
program pelayanan kesehatan (Sai Health & Medicare), 
program pendidikan (Sai Educare) dalam hal ini 
pendidikan Nilai-Nilai Kemanusiaannya (Education of 
Human Values), Program pelayanan sosial (Sosiocare), 
program peduli lingkungan (Ecocare), program seni dan 
budaya (art & culture) dan beberapa  program lainnya. 
Spiritual dalam kebijakan SSGI dijadikan sebagai spirit 
yang menjiwai setiap program. 

Kegiatan ini terlaksana tentunya  berkat partisipasi dan 
dukungan dari berbagai pihak baik itu para pengurus 
Sai, Bhakta Sai ataupun berbagai kontribusi dari pihak 
lain. Untuk itu melalui kesempatan ini, ijinkan kami atas 
nama SSGI, menyampaikan rasa terima kasih atas segala 
dukungannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas 
budi baik Bapak/Ibu/Sdr.

Jay Sai Ram,

Ketut Nurcahya
Ketua Umum SSGI
(Central Council Indonesia).
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Organisasi Sai di hadirkan oleh Bhagawan Sri Sathya Sai Baba bertujuan untuk membantu setiap umat manusia 
menyadari aspek ketuhanan di dalam dirinya. Aspek ketuhanan terefleksi dalam wujud Kebenaran (sathya), 
Kebajikan (Dharma),  Kedamaian (Prema), Kasih sayang (Prema) dan Tanpa Kekerasan (Ahimsa). Inilah yang menjadi 
landasan/pilar organisasi Sai dalam menjalankan misinya yang sering disebut dengan panca pilar.

Kasih menjadi intisari dari Panca Pilar dan menjadi hal yang paling mendasar dari keseluruhan ajaran Bhagawan 
Sri Sathya Sai Baba. Karena Beliau mengatakan bahwa, “Tuhan adalah Perwujudan Kasih”, maka setiap upaya untuk 
“Menyemai Kasih” adalah sesungguhnya upaya untuk selalu mendekatkan diri kita kehadapan Tuhan. Kasih akan 
mekar di dalam diri setiap orang setelah ia berhasil membangun dan mengembangkan Unity (Kesatuan), Purity 
(kemurnian) dan Divinity (Ketuhanan). Kasih disemai melalui pelayanan, yang dilandasi oleh rasa bhakti, jauh 
dari segala ego dan pamrih. Pelayanan ditujukan kepada semuanya, dengan tidak melihat latar belakang suku, 
agama, ras ataupun golongan dari orang yang kita layani. (Love ALL, serve ALL – Cintai SEMUA layani SEMUA).  Dalam 
pelayanan ada pengorbanan. Dan Kasih yang muncul dalam pengorbanan akan memberikan kebahagiaan yang 
sangat mendalam.

Pendahuluan

Menyemai Kasih
dalam Pelayanan
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Infomasi yang termuat dalam buku ini, merupakan kompilasi 
dari laporan kegiatan yang secara intensif disampaikan ke 
sekretariat SSGI oleh Sai Study Group (SSG) / Sai Devotional 
Group (SDG) di daerah melalui Kordinator di sembilan 
wilayah.

Disadari,  pembangunan dan pembenahan arus informasi 
dan sistem komunikasi ditubuh organisasi Sai terus 
diupayakan. Walaupun demikian  dengan demografi 
Indonesia yang terbentang luas, ditambah lagi dengan 
keterbatasan sumberdaya dan akses teknologi dibeberapa 
daerah, bisa dipastikan masih banyak kegiatan daerah 
yang belum dimuat dalam buku ini. Untuk itu kami mohon 
permaklumannya. Walaupun demikian,  sekretariat SSGI  
kedepan akan terus memberi perhatian  pada aspek ini. 

Ijinkan pula pada kesempatan ini kami memanjatkan rasa 
syukur kehadapan  Tuhan Yang Maha Esa dan  Sad Guru 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba atas segala tuntunannya, begitu 
juga ucapan terima kasih kami haturkan kepada pimpinan 
dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dan  
insfirasi bagi tim kami di sekretariat SSGI dalam menjalankan 
tugas-tugas organisasi.  Lebih khusus lagi rasa terimakasih  
kami sampaikan kepada kordinator – koordinator wilayah, 
ketua SSG / SDG daerah, serta para Bhakta Sai atas segala 
suport doa dan kerjasamanya.

Semoga, buku sederhana ini dapat bermanfaat dan 
memberikan insfirasi bagi kita semua untuk mengemban 
misi-misi kemanusiaan. Sukses adalah sebuah perjalanan, 
bukan tujuan. Mari kita bangun sukses hari esok dengan 
arah dan usaha hari ini sesuai dengan dharma bhakti kita.

Sekretariat SSGI

Suwitra / Udayo / Wija

Dari sekretariat SSGI

Berlandaskan pada esensi dan ajaran Baba 
tersebut, maka semua program organisasi 
disusun, dijalankan dan diarahkan untuk 
menumbuhkembangkan kasih dan 
kebijaksanaan di dalam diri setiap orang. 
Apakah itu melalui program pendidikan 
(Sai Educare) dalam hal ini Pendidikan 
Nilai-Nilai Kemanusiaannya (Education 
of Human Values), program pelayanan 
kesehatan (Sai Health & Medicare), 
Program pelayanan sosial (Sai Sosiocare), 
program peduli lingkungan (Sai Ecocare), 
program seni dan budaya (art & culture) 
ataupun program lainnya. Spiritualitas 
dalam konteks ini melandasi dan menjiwai 
setiap kegiatan Sai.

Disadari pelaksanaan program diatas 
memerlukan dukungan moril dan 
materiil. Namun dengan keyakinan bahwa 
pelayanan kepada sesama pada dasarnya 
adalah sebuah bentuk puja / ibadah, 
organisasi Sai dengan 9 pedoman prilaku 
dan 10 prinsip bermasyarakat senantiasa 
berusaha menumbuhkembangkan 
semangat berkorban dan berbagi kepada  
sesama. Untuk itu, semangat berkorban 
dan berbagi ini harus didukung oleh upaya 
pembatasan keinginan atau penerapan 
hidup sederhana sebagai wacana Swami 
Simple Living Hight Thingking.

Lebih lanjut, program ini diharapkan dapat 
mengispirasi setiap orang agar menggali 
nilai luhur dan kasih didalam diri untuk 
disemaikan pada setiap orang melalui 
berbagai bentuk pelayanan.



Sai health
& medicare

Bhagawan selalu mengisyaratkan arti pentingnya kesehatan bagi kehidupan manusia, 
karena menjadi pendukung dan prasyarat utama untuk segala jenis aktivitas – jasmani, 
rohani, intelektual dan spiritual. Segala jenis daya upaya harus dilakukan untuk menjaga 
agar badan jasmani ini senantiasa sehat. Badan yang sehat akan  menghasilkan jiwa yang 
sehat begitu juga sebaliknya jiwa yang sehat akan menghasilkan badan yang sehat. Lebih 
jauh lagi kesehatan harus dipandang sebagai dasar kesejahteraan. Oleh sebab itu, tidak 
bisa dipungkiri bahwa kesejahteraan suatu bangsa bergantung pada tingkat kesehatan 
masyarakatnya. 

Dalam kenyataannya masyarakat dunia ketiga banyak yang mengalami permasalahan 
dengan kesehatan. Banyak faktor menjadi penyebab. Salah satu faktor adalah kemiskinan. 
Kemiskinan membuat mereka sakit; begitu juga sebaliknya mereka miskin oleh karena 
mereka sakit. Penghasilan yang serba minim tidak memungkinkan mereka untuk 
mendapatkan pengobatan dengan biaya yang sangat tinggi, bahkan untuk mencukupi 
keperluan hidup sehari-hari saja sudah cukup susah bagi mereka. Hal ini tentu saja sangat 
berpengaruh terhadap tingkat produktivitas, yang pada gilirannya akan menghambat 
kemajuan bangsa tersebut.

Swami juga menambahkan bahwa kita perlu memberi perhatian secara penuh cinta-kasih 
untuk setiap luka ataupun penyakit yang dialami oleh seseorang. Perasaan atau emosi yang 
kita limpahkan kepada mereka yang sedang menderita itu dinamakan sebagai welas-asih. 
Ketika welas-asih tersebut dikombinasikan dengan ketrampilan serta teknologi medis yang 
terbaik, serta diberikan secara penuh cinta-kasih dan kebajikan, maka semuanya itu akan 
bertransformasi menjadi HEALTHCARE & MEDICARE – yang tidak lain merupakan suatu 
proses penyembuhan secara total.

Apabila gerakan HEALTH & MEDICARE ini yang diberikan secara cuma-cuma kepada 
khalayak ramai/masyarakat, akan menjadi suatu gerakan terpadu, maka tindakan ini niscaya 
akan menghasilkan kesehatan dan kemajuan bagi semuanya.

Indonesia merupakan salah-satu negara yang sangat membutuhkan gerakan HEALTH 
& MEDICARE. Mayoritas penduduk negara ini masih hidup dalam kondisi yang kurang 
hygienis. Memang disadari tingkat kesadaran akan pentingnya hidup sehat memang 
tidak bisa terlepas dari standar kehidupan  dan pendidikan yang ada. Walaupun demikian 
Organisasi Sai Indonesia memandang penting untuk mengambil peran dalam bidang ini, 
walaupun dengan sumberdaya yang terbatas. 

Lebih lanjut diharapkan, semoga sumbangsih yang terbatas ini, dapat menginsfirasi 
berbagai pihak untuk dapat menyemai kasih dibalik fenomena sosial yang ada disekitar 
kita melalui berbagai aktivitas pelayanan, khususnya dibidang kesehatan.



Free Operation

Kegiatan Pelayanan BEDAH / OPERASI meliputi : 

Tim melakukan survey menyeluruh secara ekstensif di dalam kota dan juga daerah 
sekitarnya. Mereka mencari tahu pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan 
medis secara mendesak, namun tidak mempunyai sumber dana yang mencukupi.

Pasien-pasien yang telah diseleksi kemudian dibawa ke dokter dan ahli bedah 
yang quaified untuk dilakukannya pemeriksaan awal. Selanjutnya para pasien 
didaftarkan di rumah sakit dan tindakan bedah/operasi dilaksanakan sebagaimana 
mestinya.

Meliputi tindakan kunjungan pasca-operasi dan perawatan medis selanjutnya.

Dalam setiap tahapan tersebut, para youth senantiasa berada di sisi para pasien. 
Bhagawan diyakini selalu merestui aktifitas mereka.

Proyek luhur ini dimulai diprakarSai oleh para pemuda (youth) tentunya setelah 
mendapat restu pimpinan organisasi. Mereka memulai mengambil inisiatif untuk  
mengadakan pelayanan (seva) tersebut sebagai persembahan bagi ulang tahun 
Bhagawan yang ke-75 (tahun 2000). Berkat rahmat Hyang Kuasa, program tersebut 
dapat  berjalan dengan baik. Hal ini tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi 
yang dilayani, tapi lebih dari itu, kebahagiaan yang lebih mendalam dirasakan bagi 
kami (para Youth). Kondisi ini memberikan motivasi untuk tidak berhenti sampai di 
situ; Program ini akhirnya berlanjut secara berkesinambungan dan pada akhirnya 
menginsfirasi berbagai pihak untuk melakukan hal yang sama bahkan lebih.

Mayoritas para pasien menjalani operasi dan perawatan untuk kasus: tumor, hernia, 
lymphoma, kanker dan penyakit hati/lever. Sampai dengan bulan September 2005, 
sebanyak 313 pasien telah menjalani proses bedah & perawatan.

Benih-benih yang ditanam beberapa waktu yang lalu saat dimulainya program  ini, 
sekarang telah tumbuh & berkembang menjadi pohon yang indah, menghasilkan 
buah cinta-kasih yang mendalam.  Bukankah Bhagawan sendiri telah bersabda, 
„Pelayanan kepada manusia.... akan menggembirakan hatimu dan akan 
membuatmu merasakan bahwa kehidupan ini sungguh sangat bermanfaat.“

(List kegiatan Nasional : Lihat tabel lampiran)

Sai health & medicare

Tahap pertama

Tahap kedua

Tahap terakhir

Menyemai  K as ih  Dalam Pelayanan -  02  -  Sumbangsih K ami  Pada Negara  Terc inta



Sai health & medicare
Free Clinic

Dalam rangka untuk memberikan pelayanan medis secara cuma-cuma kepada masyarakat yang 
kurang mampu di lingkungan sekitarnya, organisasi Sai Indonesia mencanangkan program Klinik 
Gratis khususnya bagi Sai Center yang memiliki sumberdaya yang memadai. 

Agar program ini juga dapat dilaksanakan di Sai Center lebih terpencil walaupun dengan 
intensitas yang tidak terlau rutin, Koordinator wilayah diaharapkan  dapat mengatur schedule / 
agenda dan sumberdaya yang ada.

Di Indonesia Sai Klinik yang secara intensif sudah beroperasi adalah:

Poliklinik Sai MENDUT - Medan

Beralamat di kecamatan Sunggal, Medan – Sumatera Utara. Didirikan 
tahun 1992 oleh SSG Medan. 

Poliklinik ini beroperasi sebanyak dua kali dalam seminggu (setiap hari 
Rabu & Sabtu), selama dua jam. Poliklinik Sai Mendut” memberikan 
perawatan gratis serta obat-obatan kepada rata-rata 50 – 60 pasien 
setiap hari. Mayoritas penyakit yang ditangani meliputi: influenza, asma, 
tekanan darah tinggi dan TBC. Di samping itu, operasi katarak juga 
dilaksanakan secara regular untuk membantu para pasien yang tidak 
mampu untuk menjalani operasi tersebut.

Selama 13 tahun eksistensinya di daerah tersebut, poliklinik ini telah 
diterima dengan baik oleh penduduk local; dimana mereka memetik 
manfaat dari pelayanan yang diberikan secara penuh cinta-kasih dan 
tanpa lelah oleh para dokter dan tenaga sukarelawan.

Poliklinik Sai WIDHAYAKA – Palembang

Poliklinik “Sai Widhayaka” didirikan pada tanggal 23 September 1995 
oleh Sai Study Group Palembang. Pendirian poliklinik kecil ini, dimulai 
dengan semangat untuk memberikan bantuan perawatan medis secara 
Cuma-cuma kepada mereka yang secara kekurangan secara financial, 
terutama untuk penduduk di sekitar poliklinik tersebut.

Pelayanan medis di klinik ini diperbantukan oleh +3 orang tenaga dokter 
/ Paramedis serta 2 orang apoteker. Kegiatan pelayanan diadakan setiap 
hari Selasa, dengan memberikan konsultasi gratis serta perawatan 
kesehatan. Jumlah pasien yang berkunjung kurang-lebih 180 – 200 
orang. Adapun jenis-jenis keluhan kesehatan yang sering ditangani 
adalah meliputi: influenza, batuk, asma, hipertensi, gangguan kulit, 
pemeriksaan kehamilan, dan sebagainya.

“Perawatan medis merupakan hak dari setiap individu, tanpa membeda-
bedakan kasta, suku, bangsa maupun warna kulit” – motto ini merupakan 
pedoman yang mendorong setiap aktivitas pelayanan medis yang 
diselenggarakan oleh Sai Study Group Palembang.

Klinik SATHYA Sai Denpasar

Sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat, SSG Denpasar 
mengadakan poliklinik gratis setiap hari Minggu pagi, mulai dari jam 
09.00 s/d 14.00. Setiap minggu, terdapat paling sedikit 2 orang tenaga 
dokter, 3 para medis, beberapa asisten yang bertugas di klinik tersebut. 
Rata-rata pasien yang dirawat adalah sekitar 50 – 100 pasien.
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Hepatitis-B tergolong sebagai salah-satu penyakit umum bagi umat manusia 
dan juga merupakan ancaman global yang serius terhadap kesehatan 
publik. Hepatitis adalah inflamasi/pembengkakan atas hati (liver). Virus yang 
mengakibatkan inflamasi tersebut dinamakan virus hepatitis-B, ia beresiko 
untuk mengakbiatkan infeksi seumur hidup, luka terhadap hati, kanker 
liver, kegagalan fungsi hati atau bahkan kematian. Resiko kematian akibat 
penyakit yang berkaitan dengan Hepatitis-B semakin bertambah khususnya 
bagi mereka  yang secara kronis telah terinfeksi sejak kanak-kanak.

Di Indonesia, prevalensi Hepatitis-B tergolong masih cukup tinggi. Oleh sebab 
itu, sebagai salah-satu daya upaya untuk membantu pemerintah dalam 
memerangi penyebaran penyakit ini serta untuk memberikan jaminan masa 
depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia, para Sai youth mengemban 
program mulia berupa vaksinasi Hepatitis-B bagi anak-anak secara 
nasional (Jakarta, Bandar Lampung, bandung, Bogor, Jember, Palangkaraya, 
Palembang, Palu, Poso, Tolai, Surabaya; beberapa daerah lain seperti Bali tidak 
melaksanakan karena mengikuti kebijakan dinas kesehatan setempat)

Berkat Rahmat Bhagawan yang menjadi sumber daya dorong bagi para 
youth, proyek tersebut hingga saat ini telah berhasil memberikan suntikan 
vaksinasi bagi lebih dari 11,337 anak-anak. 

Bhagawan berkata bahwa tindakan nyata diperlukan agar dapat 
membersihkan dunia ini dimana cinta-kasih adalah obat pembersihnya. 
Berkat kombinasi  yang apik antara tindakan nyata dan cinta-kasih dalam 
proyek ini, kami berdoa semoga sinar-kasih Bhagawan dapat menyelimuti 
kita serta membuka lembaran bunga kebajikan dan kecantikan yang ada di 
dalam diri kita semuanya.   (List kegiatan Nasional : Lihat tabel lampiran)

Program Bantuan Vaksinasi Nasional (Hepatitis B & Typoid)

Vaksinasi (Hepatitis & Typoid)
Sai health & medicare
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Medical Camp

“Bersiap-siagalah terhadap panggilan, dimanapun 
juga dan kapanpun juga, senantiasa bersiap-siaplah 
dengan senyuman, tutur-kata yang menyejukkan, 

saran-saran yang bermanfaat, perhatian 
serta tanggapan yang menyenangkan. Carilah 

kesempatan untuk meringankan beban, menolong 
serta menyadarkan.” -Baba-

Hampir semua Sai Center di seluruh Indonesia mengadakan 
Program Pelayanan Kesehatan (Free Medical Camp) untuk 
menyalurkan perhatian serta pengobatan kepada mereka yang 
sakit serta membutuhkan pertolongan. Semua aktivitas medical 
camp tersebut dilaksanakan dengan supervisi para dokter-dokter 
medis yang reliable.

Kantong-kantong daerah yang membutuhkan pertolongan karena 
faktor kemiskinan pada kenyataannya memang masih banyak 
dijumpai dinegara kita. Pendapatan yang mereka dapat hanya 
untuk memenuhi kebutuhan pokok sesaat. Biaya untuk kesehatan 
tentu saja tidak mendapat prioritas. Prinsipnya, mereka sangat  
membutuhkan uluran tangan dari kita semua. 

Terlebih lagi dengan adanya berbagai bencana di tanah air baik 
yang akibatkan oleh bencana alam, kerusakan lingkungan, ataupun 
ulah manusia secara langsung, seperti gempa bumi, Tsunami, 
Tanah longsor, Banjir bandang ataupun akibat kerusuhan.  Bahkan 
sampai dipenghujung tahun 2007 bencana banjir dan tanah 
longsor, khususnya sudah menjadi masalah diseluruh tanah air. 

Kegiatan Pelayanan Kesehatan (medical camp), sering dilaksanakan 
secara terpadu dengan berbagai aktifitas sosial. 

Sepanjang tahun 2005 hingga saat ini, sebanyak 24 program  medical 
camp telah diselenggarakan untuk memberikan perawatan medis 
terhadap lebih dari 7500 pasien di segenap penjuru Indonesia. 
Kegiatan yang prakarSai dan diorganisir oleh organisasi Sai ini,  
tidak hanya di dukung oleh para Sai Bhakta, tapi juga mendapat 
dukungan dari berbagai pihak baik secara perorangan ataupun 
lembaga khususnya yang berkompeten dibidang kesehatan.

(List kegiatan Nasional : Lihat tabel lampiran)

Medan

Aceh

Yogyakarta

Bandung

Surabaya

Bali

Palu, Tolai, Tentena & Makassar

Sai health & medicare
Vaksinasi (Hepatitis & Typoid)

Menyemai  K as ih  Dalam Pelayanan -  05  -  Sumbangsih K ami  Pada Negara  Terc inta



Program Donor Darah adalah program yang sangat dihimbau dilaksanakan 
oleh masing-masing center di seluruh Indonesia. Bahkan dibeberapa Sai Center 
program ini sudah menjadi agenda rutin (setiap 3 bulan),  disamping  agenda 
yang  pelaksanaannya berkaitan dengan momen tertentu. Dalam pelaksanaannya 
program ini sering bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) ataupun 
berkolaborasi dengan pihak lain dengan tujuan yang sama yaitu memberikan 
sumbangan kemanusiaan. Rata-rata setiap kesempatan terkumpul 70 – 80 
kantong darah.   (List kegiatan Nasional : Lihat tabel lampiran)

“Setetes darah,

akan sangat berarti 

bagi saudara kita yang 

memerlukan”

Donor Darah
Sai health & medicare
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Sai
educare

Pendidikan tidak semata-mata untuk hidup,

tapi untuk kehidupan

Pendidikan bukan untuk kebesaran,

tetapi untuk kebaikan seseorang

Pendidikan harus dapat mensejahterakan

umat manusia

Kerendahatian ciri Pendidikan yang benar

Hal yang paling mendasar dalam pendidikan adalah untuk 
menemukan aspek Ketuhanan di dalam diri seseorang. Jika 
para siswa mengarahkan pendidikan mereka kepada semangat 
ini, mereka akan mampu menciptakan kesejahteraan bangsa, 
masyarakat dan utamanya untuk kebaikan sendiri.

Akhir dari pendidikan adalah

terbentuknya karakter yang baik

“Memaknai Nilai-nilai Pendidikan”



Sathya Sai School
Sai Educare

TK Sai Prema Kumara menerima siswa untuk pertama kalinya 
pada Tahun Ajaran 2002/2003. Siswa terbagi menjadi 3 kelas, 
yaitu 1 kelas TK A (anak-anak usia 4–5 tahun), dan 2 kelas TK 
B (anak-anak usia 5–6 tahun), dengan dibantu oleh 1 Kepala 
Sekolah, 7 orang guru, dan 1 staf administrasi.

VISI :
» Terciptanya sekolah taman kanak-kanak yang berorientasi pada nilai-nilai 

kemanusiaan yang terintregasi dalam kurikulum sekolah dan memastikan 
bahwa aspek spiritual, emosional, intelektual, sosial dan phisik berkembang 
selaras dalam diri anak didik.

» Pengembangan karakter mulia melalui pengembangan nilai-nilai 
kemanusiaan universal yang telah ada dalam diri setiap anak didik yang 
terdiri dari kebenaran, cinta kasih, kedamaian, kebijaksanaan, dan tanpa 
kekerasan.

MISI :
» Menciptakan taman kanak-kanak unggulan yang berbasis pada 

pengembangan aspek spiritual, moral dan intelektual
» Berpartisipasi dalam pembentukan tunas bangsa melalui pengembangan 

disiplin dan pelayanan tanpa pamrih.
» Menciptakan kondisi yang kondusif buat anak-anak untuk saling 

menghargai antar umat manusia melalui pengenalan dan pemahaman 
berbagai budaya, adat istiadat dan agama dan turut menjaga serta 
menciptakan lingkungan yanag bersih, nyaman dan sehat.

» Mengembangkan dan mendorong terciptanya sikap ”mengasihi semua 
melayani semua”

» Menumbuhkembangkan talenta anak melalui kegiatan intra kurikuler, 
kurikuler dan ektra kurikuler.

TK Sai Prema Kumara - Denpasar

Sejak Mei 1990, Yayasan Perguruan Nasional Brigjend
Katamso di kelola oleh Sai Devotee dari Yayasan
Vihara Borobudur. 

MISI :
» perguruan nasional brigjend katamso harus menjadi sekolah unggulan/ 

kelas utama dengan ciri khas pendidikan nilai-nilai kemanusiaan/ budi 
pekerti  mendidik dan menghasilkan anak didik yang cakap intelek, 
stabil emosi, teguh moral, dan peka intuisi spiritual sehingga tercapai 
keunggulan kemanusiaan   (human excellence)

Perguruan Brigjend Katamso menerapkan Pendidikan Nilai 
nilai Kemanusiaan Sathya Sai (Budi Pekerti/
SSEHV) dalam kurikulum sekolah.

Brigjen Katamso - Medan
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SD Sathya Sai Indonesia - Denpasar

SD Sathya Sai Indonesia di Denpasar diresmikan pada tanggal 12 Juli 2007 oleh Ketua SSGI dan Dinas 
Pendidikan Denpasar Utara disaksikan oleh YPSSI, Pengurus SSGI, Pengurus Yayasan Sri Sathya Sai Bali, 
Pengurus SSG Denpasar, Kepala Lingkungan setempat, orang tua dan calon siswa SD serta siswa TK Sai 
Prema Kumara.

Pada tahun pertama ini, tahun ajaran 2007/ 2008 menerima 42 siswa yang dibagi dalam 2 kelas, dengan 
jumlah guru 7. Selama 1 semester ini anak-anak SD Sathya Sai Indonesia di denpasar ikut aktif dalam 
berbagai bidang kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan setempat 
ataupun undangan pihak lain.

Sai Educare

Terciptanya Sekolah Dasar yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan yang terintegrasi pada kurikulum 
sekolah dan memastikan bahwa aspek spiritual, emosional, intelektual, sosial dan phisik berkembang selaras 
dalam diri anak didik. 
Pengembangan karakter mulia melalui pengembangan nilai-nilai kemanusiaan universal yang telah ada pada 
diri setiap anak didik yang terdiri dari Kebenaran, Cinta Kasih, Kedamaian, Kebajikan dan Tanpa Kekerasan.Visi :

Misi : 1. Menciptakan sekolah dasar unggulan yang berbasis pada pengembangan 
aspek spiritual, moral dan intelektual.

2. Berpasrtisipasi dalam pembentukan tunas bangsa melalui pengembangan 
disiplin dan pelayanan tanpa pamrih.

3. Menciptakan kondisi yang kondusif buat anak-anak untuk saling 
mengahargai antar umat manusia melalui pengenalan dan pemahaman 
berbagai budaya, adat istiadat dan agama dan turut  menjaga serta 
menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.

4. Mengembangkan dan mendorong terciptanya sikap “Mengasihi semua, 
melayani semua”.

Sathya Sai School
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(Yayasan Pendidikan Sathya Sai Indonesia) YPSSI

Bal Vikas & P.N.K. 
Akhir dari pendidikan adalah karakter dan pembentukan karakter harus dimulai 
sejak usia dini. Dalam 9 pedoman perilaku disebutkan “berperan aktif dalam 
pendidikan Sathya Sai (Balvikas)”. Di setiap SSG pendidikan Balvikas ini rutin 
dilaksanakan dengan menggunakan 5 teknik pengajaran yaitu: duduk hening, 
berdoa, bercerita, bernyanyi dan permainan, dengan berpedoman pada Panca 
Pilar yaitu : kebajikan, kebenaran, cinta kasih, kedamaian, dan tanpa kekerasan.

Selain kepada anak-anak Sai Bhakta, pembentukan karakter ini juga dilaksanakan 
kepada anak-anak “non Sai Bhakta”. Program ini dinamakan Pendidikan Nilai-
nilai Kemanusiaan, dimana dalam pengajarannya juga menggunakan 5 teknik 
pengajaran dan tetap berpedoman pada Panca Pilar.

Youth & Teen Youth 
Para youth dan teen mendiskusikan berbagai topik 
yang berkenaan dengan ajaran-ajaran Swami, agama 
dan tentang kehidupan sehari-hari. Study Class yang 
diadakan ditujukan dengan maksud utama untuk 
menolong para teen dan youth agar mendapatkan 
pemahaman yang lebih komprehensif tentang 
perlunya mereka mengatasi persoalan hidup sehari-
hari serta untuk mencapai tujuan dan ambisi hidupnya. 
Banyak sekali para teen dan youth yang sedang berada 
di persimpangan jalan, dimana mereka secara terus-
menerus dirundung oleh krisis kepercayaan diri yang 
berdampak negatif terhadap kematangan mentalnya 
dalam hal mengambil keputusan yang tepat serta untuk 
meraih cita-citanya.

Kelas-kelas yang diadakan untuk membahas tentang 
agama mengajarkan para teen & youth bahwa 
semua agama mengajarkan tentang Unity of Divinity 
(Kesatuan dalam Ketuhanan) dan juga tentang 
perlunya pengembangan cinta-kasih universal tanpa 
membeda-bedakan kasta, suku, ras dan golongan. 
Pemahaman tentang aspek persatuan seperti itu akan 
dapat mempersatukan seluruh umat manusia dalam 
satu keluarga ketuhanan. Dengan demikian, mereka  
(para teen & youth) akan dapat belajar untuk hidup 
secara harmonis sembari menjaga keharmonisan dalam 
pikiran, ucapan dan perbuatannya masing-masing. 
Selain daripada itu, di dalam benak mereka masing-
masing juga akan tertanam tentang betapa pentingnya 
persatuan di dalam keluarga masing-masing.

Personal Development
Sai Educare

Menyemai  K as ih  Dalam Pelayanan -  10  -  Sumbangsih K ami  Pada Negara  Terc inta



Sai Educare
(Yayasan Pendidikan Sathya Sai Indonesia) YPSSI

Dalam rangka untuk memperkenalkan program SSEHV (Sathya Sai Education in Human Values) kepada 
institusi pendidikan, maka pada tahun 1999 telah terbentuk Yayasan Pendidikan Sathya Sai Indonesia 
(YPSSI/Sathya Sai Education Foundation of Indonesia). Yayasan tersebut telah terdaftar di Kementerian 
Pendidikan Nasional RI di bawah nama sebelumnya, yakni: Sri Sathya Sai Vidya Giri.

Oleh karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dengan lebih dari 15,000 gugusan 
pulau, maka yayasan ini perlu menjalin bekerja-sama secara kooperatif dengan para guru, institusi 
pendidikan dan pemerintah (mendiknas) di berbagai pelosok tanah-air.

“Anak-anak harus tumbuh & berkembang dalam kesadaran atas 
prinsip persaudaraan sesama manusia serta hubungan anak-Bapa 
dengan Sang Khalik. Jikalau persyaratan seperti ini tidak terdapat 

dalam atmosfir dan ajaran (pendidikan), maka itu berarti kita sudah 
mengabaikan hak-hak yang menjadi jatah mereka.” -Baba-

Selama kurun tahun 2006, Yayasan Pendidikan Sathya Sai Indonesia telah 
mengadakan beberapa kali seminar dan workshop, yaitu:
1. 24-25 Pebruari 2006 dilaksanakan di Cipayung Bogor, dengan peserta 

: 73 orang guru dari SMAN 22 Cipayung–Bogor. Sekolah ini adalah 
sekolah model, yang mengadopsi Program Nilai-nilai Kemanusiaan.

2. 25 Juli 2006 dengan pembicara DR Art Ong Jum- Sai bertempat 
di kantor  Dikmenti, dengan peserta : 140 orang guru SMA se-DKI 
Jakarta. 

3. 5-8 Juli 2006 bertempat di  Air Talas Muara Enim Palembang, dengan 
peserta : 17 orang guru TK

4. 26 Juli 2006 dengan pembicara DR Art Ong Jum- Sai, bertempat di 
Hotel Ibis, dengan peserta 100 orang guru TK, SD, SMP, dan SMA

5. 17 September 2006 bertempat di Sai Center Semarang, dengan 
peserta :16 orang guru dan orang tua.

6. 22-23 September 2006 bertempat di Sekolah Gandhi Ancol, dengan 
peserta 219 orang guru

7. 3 November 2006, dilaksanakan Workshop yang diikuti oleh 37 orang 
guru dari SMAN 22 Hutan Kayu Jakarta

8. 23 November 2006, View about Sathya Sai Scvhool at Thailand at SMA 
N 28

Dan untuk tahun 2007, telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:
1. 3-7 Januari 2007
 Kunjungan Guru-guru SMAN 22 Ragunan Jakarta, Asisi, Global Prestasi 

School, Atma Jaya University, Dinas Dikmenti ke ISSE Thailand
2. 23-24 Maret 2007
 Pengenalan PNKSS kepada Yayasan, Guru-guru dan Karyawan Sekolah 

Asisi Tebet Dalam Jakarta di Cipayung
3. 18 Mei 2007
 Global Prestasi school
4. 23 Mei 2007
 TK Sathya Sai Bengkulu
5. 23-25 Mei 2007
 Yayasan TK Dharma Saraswati Muara Enim Sumatera Selatan
6. 26-27 Mei 2007, seminar kepada calon pendiri dan pengelola sekolah 

di Palembang. Karena ada rencana pendirian sekolah di 2 tempat 
di Palembang, dimana kedua sekolah yang akan di bangun ini akan 
mengadopsi PNKSS

7. 27-29 Juni: Akan ada studi banding ke ISSE oleh Falkutas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Jakarta & Surabaya

Personal Development
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Sejak dicetuskannya pada tanggal 30 Juni 2001, Forum Educare Bali yang 
bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, banyak melakukan 
kegiatan-kegiatan terutama di bidang pendidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut 
antara lain melaksanakan Seminar dan Lokakarya, serta workshop tentang 
Pendidikan Nilai-nilai Kemanusiaan kepada guru-guru baik guru TK, SD, 
SMP, maupun SMA/ SMK di Bali bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan setempat atau dengan sekolah-sekolah yang memerlukan.

Selain kepada guru-guru, setiap tahun Forum Educare Bali juga mengadakan 
Seminar dan Lokakarya untuk Pengurus OSIS SMP, SMA/ SMK di Bali bekerja 
sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Selama tiga tahun terakhir ini, setiap semester bekerja sama dengan 
Departemen Agama Kota Denpasar, Forum Educare Bali juga memberikan 
Pendidikan Nilai-nilai Kemanusiaan dan workshop pada anak-anak SMP dan 
SMA/ SMK di Denpasar dalam acara Pasraman Kilat yang pelaksanaannya pada 
saat liburan sekolah.

Untuk lebih menyebarluaskan informasi tentang pendidikan, Forum Educare 
Bali pernah bekerja sama dengan Koran Mingguan Tokoh, memuat tulisan 
dengan topik Pendidikan Nilai-nilai Kemanusiaan.

Selain itu, selama lebih dari lima tahun, Forum Educare Bali bekerja sama 
dengan Radio Duta melaksanakan siaran sekaligus dialog interaktif dengan 
topik “Pendidikan.” Acara ini awalnya bekerja sama dengan Sekolah AMI (Adhi 
Mekar Indonesia) dengan mata acara “I Love You AMI” dan acara tersebut yang 
kini namanya “Hello Educare” disiarkan setiap hari Senin pk. 19.00 – 20.00 Wita 
pada frekuensi 92.6 FM.

Selain dengan topik pendidikan, setiap menjelang Hari Ulang Tahun Bhagavan 
Sri Sathya Sai Baba, Forum Educare Bali bekerja sama dengan SSG Denpasar 
dan Radio Diva melaksanakan siaran dan dialog interaktif dengan topik “Ajaran 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba” yang disiarkan selama 1 minggu menjelang Hari 
Ulang Tahun Bhagavan Sri Sathya Sai Baba setiap pagi pk.06.00 – 08.00 Wita 
pada frekuensi 1026 AM

Forum Educare
Sai Educare
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Pelayanan tidak hanya terbatas pada pelayanan individual. Melayani masyarakat juga 
merupakan pelayanan. Setiap tindakan yang membawa keuntungan bagi negara 
merupakan pelayanan. Seseorang hendaknya mengalami rasa ketuhanan pada saat 
melakukan pelayanan. Untuk kepentingan pelayanan kita tidak perlu memiliki  tempat, atau 
perlindungan atau nasehat.

Di mana pun kita rasa perlu, layanilah. Tidak ada perbedaan antara tindakan dan pelayanan. 
Tidaklah penting apakah engkau melayani orang miskin atau kaya. Engkau hendaknya 
mampu melayani siapa pun, di mana pun, dan dalam keadaan apa pun. “Melayani siapa 
saja sesungguhnya adalah melayani Tuhan karena Tuhan ada dalam semua. Pengurangan 
rasa sakit atau pengurangan kesedihan dan kegembiraan yang engkau berikan kepada 
mereka yang sakit atau sedih pasti sampai pada-Nya karena Tuhan ada dalam hati mereka, 
dan Tuhanlah yang Utama yang mereka  panggil. Cobalah melayani orang yang taat kepada 
Tuhan; jadilah pelayan dari para pelayan Tuhan. Pelayanan terhadap orang hanyalah pada 
orang-orang yang membuat engkau dapat melayani Tuhan.”

Banyak fenomena di negara tercinta ini, seperti kemiskinan, kekeringan, bencana alam, 
dan lain-lain yang menuntut adanya kepedulian sosial. Pemerintah pun tiada hentinya 
mengimbau masyarakat agar meninkatkan kepedulian sosial

Sebagai implementasi atas ajaran Baba yang tertuang dalam wacana di atas dan sekaligus 
sebagai bentuk partisipasi dalam program pemerintah, Organisasi Sai senantiasa berusaha 
untuk melakukan berbagai kegiatan sosial melalui program Sociocare-nya, sebuah program 
sebagai wujud kepedulian sosial dan pelayanan kepada masyarakat. “Sebagai insan yang 
terlahir di dalam masyarakat, engkau mempunyai kewajiban untuk bekerja demi 
kesejahteraan dan ...masyarakat.”, demikian sabda Baba.

Semangat melakukan pelayanan ini dilandasi oleh keyakinan akan ajaran Baba bahwa 
setiap kegiatan pelayanan tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang dilayani, tetapi 
juga bagi mereka yang melayani karena kegiatan itu memurnikan hati mereka. Kegiatan-
kegiatan pelayanan itu dijadikan  sarana pembelajaran bagi partisipan Sai untuk mengasah 
kepekaan sosial, meningkatkan bakti, dan semangat berbagi kepada sesama. Agar dapat 
berbagi, keinginan-keinginan harus dibatasi. Dan untuk hal ini Organisasi Sai melaksanakan 
“Program Pembatasan Keinginan (Ceiling on Desires)“,yang makna dasarnya, menurut 
Baba,adalah  “daripada menghabiskannya untuk kesenangan pribadi, sebaiknya kita 
menghabiskan uang untuk melayani orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.”

Orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang menderita sakit dan cacat, 
orang-orang yang tersia-siakan dan anak-anak  yatim piatu, yang disediakan tempat tinggal 
dan dilayani oleh oganisasi, tidak hanya memperoleh keringanan dan pertolongan, tetapi  
juga memperoleh harapan dan hiburan, kasih dan cahaya, kedamaian dan kegembiraan 
dalam hidup mereka. Bisa dirasakan senyum merekah diwajah keriput sang Kakek, yang 
di desanya diadakan program pengadaan air bersih, begitu juga   senyum ceria anak-anak 
Panti Asuhan saat  bercengkrama dengan anak-anak balvikas.

Sai
sociocare

Forum Educare



“Sebagai insan yang terlahir di dalam masyarakat, engkau mempunyai kewajiban untuk bekerja 
demi kesejahteraan dan masyarakat.”, Pelayanan tidak hanya terbatas pada pelayanan individual. 
melayani masyarakat juga merupakan pelayanan. Selain pelayanan yang bersifat temporer, 
Organisasi Sai juga mengembangkan pelayanan masyarakat secara berkesinambungan yang 
disebut Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat (Community Adoption). Masyarakat yang 
dimaksudkan di sini, tidak selalu berarti masyarakat luas pada umumnya yang tidak harus yang 
berdomisili dalam wilayah,  tetapi bisa juga sebuah komunitas tertentu, seperti komunitas anak-
anak jalanan, kemunitas pemulung atau komunitas lain yang memerlukan perhatian.

“Selamatkan anak-anak dari jalanan”
– Laporan dari brothers di Denpasar, Bali -

“Jangan memberikan uang kepada fakir miskin, 
berikanlah mereka makanan, ajarilah mereka …” 

Mencermati fenomena seperti ini, Sai Study Group 
Denpasar dengan dimotori oleh para youth-nya telah 
membentuk Program Community Adoption. Tema 
yang digunakan adalah “Selamatkanlah anak-anak dari 
jalanan”. “Ini merupakan program berkesinambungan 
& jangka panjang yang tidak hanya melibatkan 
Organisasi Sai dan anak-anak jalanan itu, tetapi juga 
mengikut-sertakan peran pemerintah, dan yang 
terpenting para orang-tua anak-anak tersebut,”.
Bro Alit sebagai koordinator menyampaikan: di bagian 
Timur Kota Denpasar, terdapat dua persimpangan 
jalan utama dimana terdapat sebanyak 27 anak-
anak berusia antara 5 – 12 tahun didampingi oleh 3 
orang dewasa; mereka menjalani kehidupan sebagai 
pengemis. Income rata-rata harian mereka adalah 
sekitar Rp. 20,000 hingga Rp. 25,000. Ini merupakan 
jumlah setelah dikurangi jajan makanan dan minuman 
mereka. Dengan demikian, minimum income bulanan 
adalah Rp. 800,000 per anak. Luar biasa! Jumlah itu 
masih lebih besar dari upah minimum regional propinsi 
Bali dan bahkan Jakarta sekalipun. Dengan asumsi 
setiap orang-tua mempunyai setidaknya 2 orang anak, 
berarti setiap bulannya mereka bisa mendapatkan 
income sebesar Rp. 1,600,000. Sungguh suatu jumlah 
yang mengiurkan bagi para orang-tua yang tuna 
wisma dan mereka menganggapnya sebagai sumber 
income yang baru bagi mereka.
Akan tetapi uang yang dihasilkan itu tidaklah 
seberapa bila dibandingkan dengan pengorbanan 
yang diberikan oleh anak-anak tersebut. Hidup di 
jalanan tanpa cinta-kasih dan perlindungan orang 
tua sungguh sangat menyedihkan. Semuanya ini 

merupakan kepahitan yang harus mereka hadapi dan 
mereka-pun sudah terbiasa dengan itu semuanya. 
Tambahan pula, terkadang mereka dikejar-kejar oleh 
aparat kepolisian ataupun satpam. Kondisi demikian 
sangat berpotensi untuk menjadikan mereka tumbuh 
menjadi manusia liar.
Sejauh ini, para anak-anak jalanan itu sangat tertarik 
dengan Program Community Adoption. Berkat 
blessing dari Sad Guru, kami telah mengajari mereka 
hal-hal yang mereka butuhkan untuk belajar. Mereka 
berdoa, bernyanyi dan juga menari! Melalui aktivitas-
aktivitas hiburan, kami mengajari mereka tentang 
cinta-kasih dari Sad Guru. Anak-anak kecil sungguh 
polos dan murni … dan mereka tidaklah berbeda 
dengan anak-anak lainnya di dunia ini. Yang mereka 
perlukan adalah perhatian dan cinta-kasih kita untuk 
mendukung perkembangannya serta menyadarkan 
mereka bahwa menjadi pengemis bukanlah pilihan 
hidup yang harus mereka jalani. Mereka mempunyai 
talenta/bakat dan kepintaran dibalik penampilannya 
yang sederhana itu.
Setiap kali kami bertemu, sekarang mereka akan 
menyanyikan, “Senyum, senyum, senyum, teruslah 
tersenyum…” Sebuah lagu indah yang selalu kita 
nyanyikan saat kami mengajari mereka tentang PNK. 
Mereka akan tersenyum kepada kami, bernyanyi 
bersama, mereka mulai merasa malu untuk tetap 
menjadi pengemis di jalanan.
Berkat dukungan semua pihak, disertai pemikiran 
dan semangat positif, kami yakin bahwa Sad Guru, 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba akan memberikan 
blessings-Nya terhadap program ini. Kami berharap 
tidak akan berhenti melakukan yang terbaik bagi 
mereka yang kurang beruntung.

Community Adoption
Sai Sosiocare
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Sai Sosiocare

Seraya - Karangasem, Bali
Desa Seraya Timur yang berada di 
wilayah Karangasem ditetapkan 
sebagai desa binaan karena desa 
tersebut ditinjau dari beberapa aspek 
kehidupan masih memerlukan tidak 
hanya bantuan tapi juga  pembinaan.  
Dari segi geografis, desa tersebut 
termasuk desa yang kekurangan air 
(kering). Kekeringan ini berdampak 
pada pola hidup sehat dan kesehatan 
masyarakat desa serya. Untuk 
mengatasi hal tersebut, ada 3 hal 
yang perlu diperhatikan: pengadaan 
air bersih, pelayan kesehatan, dan 
pendidikan, yang dilaksanakan secara 
berkesinambungan.

Dalam waktu-waktu tetentu, kami juga 
mengamati perkembangan untuk 
melakukan tindak lanjut berikutnya.

Desa Binaan
(Village Adoption)

Adopsi Keluarga pada dasarnya 
merupakan pengadopsian keluarga yang 
kurang beruntung, yang tidak memiliki 
sanak-keluarga. Program ini penting 
dilaksanakan untuk meningkatkan 
kepedulian terhadap sesama.

Pelayanan yang diberikan seperti bedah 
rumah, pelayanan kesehatan, bantuan 
beras dan bantuan dana secukupnya 
secara reguler.

Keluarga Asuh (Family Adoption)

Kebersihan & Kebersamaan

Medicare

Educare

Water Project

Community Adoption
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Di samping udara, air merupakan unsur yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Orang-
orang yang mudah mendapatkan air, sulit menyadari betapa berharganya air ini. Sebagai akibatnya, 
banyak di antara mereka yang tidak hanya menghambur-hamburkan air, tetapi juga menimbulkan 
polusi pada air secara tidak bertanggung-jawab. Ironisnya, masih begitu banyak orang yang harus 
berjalan cukup jauh demi memperoleh satu pot air bersih untuk minum. 

Sebagai bentuk pelayanan kepada mereka yang mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih, 
Organisasi Sai pada beberapa Sai Senter melaksanakan projek pengadaan air bersih di beberapa desa 
yang mengalami kekeringan.

PROYEK AIR MINUM
DI MOJOKERTO

Di daerah Mojokerto tepatnya di Dusun Dukuh Jati, 
sebuah daerah yang mengalami kesulitan air bersih, 
SSGI mengembangkan pelayanan dengan membangun 
sejumlah sumur di bawah koordinasi Bapak Dewa Putu 
Sumendra dengan penanggung jawab Bapak Harmaji. 
Sampai saat diresmikan berhasil dibangun 21 buah sumur 
gali yang tersebar di 21 tempat srategis. Satu sumur 
plus pompa manual mencukupi 5 keluarga. Jadi, yang 
meanfaatkan sarana ini sebanyak 105 KK atau sekitar 420 
orang warga. Program ini memiliki keistimewaan, karena 
dari sumur yang digali, selain mendapatkan sumber 
air yang lebih bersih, masyarakat juga memperoleh 
material bangunan (batu) yang cukup banyak, yang bisa 
digunakan untuk membangun atau dijual. Uniknya lagi, 
warga tidak megalami kesulitan untuk mengangkat 
batu-batu tersebut dari galian sumur. Proyek pengadaan 
air bersih ini juga dibarengi pembagian sembako kepada 
sejumah 105 KK.

PROYEK AIR MINUM
DI NUSA TENGGARA TIMUR

Organisasi Sri Sathya Sai Indonesia mengadakan proyek 
air minum di desa Mbuliloo, Nusa Tenggara Timur. 
Kelangkaan air yang menimpa daerah ini telah memaksa 
para penduduknya untuk bertahan hidup dengan hanya 
berketergantungan terhadap sebuah sumur yang jauh 
serta hanya memiliki kedalaman air 5 cm.
Sebuah tangki air telah dibangun untuk mengumpulkan 
air dari sumur tersebut, dan dari tangki tersebut telah 
dibangun pipa yang terdiri atas sambungan 900 pipa guna 
mengalirkan air tersebut ke rumah-rumah penduduk 
desa yang terletak sejauh 7 km; dimana diharapkan 
supply air bersih tersebut dapat memberikan manfaat 
bagi 234 kepala keluarga yang bermukim di sana.
Akhirnya proyek ini telah berhasil mengatasi kesulitan 
para penduduk yang telah sekian lama menderita akibat 
kekeringan. Ini merupakan hadiah paling berharga 
bagi mereka. Pejabat pemerintahan setempat, dengan 
mengatas-namakan para penduduk desa, menyerahkan 
sepucuk surat penghargaan & ungkapan terima-kasih 
kepada Organisasi Sri Sathya Sai Indonesia (terlampir).

Water Project
Sai Sosiocare
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PROYEK AIR MINUM
DI GUNUNG KIDUL - YOGYAKARTA

Gunung Kidul yang terletak di Yogyakarta, Jawa Tengah, selama ini 
memang telah terkenal sebagai daerah kesulitan air, dimana para 
penduduknya cenderung bersikap pasrah dan tidak tahu bagaimana 
cara untuk mengakhiri penderitaannya. Telah sekian lama, para 
penduduk desa hanya bisa memohon serta berdoa. Sungguh orang-
orang di desa yang miskin ini mengalami pengalaman yang sangat 
sulit. Mereka telah melakukan upaya pengeboran ke dalam tanah, 
namun tidak membuahkan hasil. Dengan sangat terpaksa, kadang 
mereka harus memanfaatkan air di selokan untuk kebutuhan 
sehari-harinya.
Dengan didukung oleh Sai Study Group Indonesia, Sai Center di 
Yogyakarta telah mengadopsi wilayah Gunung Kidul ini sebagai 
proyek Community Adoption. Berkat Rahmat Bhagawan, SSG 
Yogyakarta telah berhasil membangun 117 tangki penampungan 
air serta juga mengadakan kegiatan distribusi beras dan kebutuhan 
sehari-harinya. Di samping itu, Medical Camp juga diadakan secara 
regular di wilayah tersebut. Sesekali, Sai Center juga memberikan 
sumbangan pupuk dan benih jahe 
untuk didistribusikan kepada para 
petani.
Program - program pelayanan 
tersebut senantiasa 
diselenggarakan secara teratur 
dan sangat didambakan oleh 
para penduduk. Sebagai wujud 
apresiasinya, para penduduk 
desa mempersembahkan tarian 
penyambutan dan berbaris secara 

Sai Sosiocare
Water Project
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Svami bersabda 
“Bukan hanya bhakti 

yang aku inginkan, 
melainkan pelayanan/

tindakan yang 
dilandasi rasa bhakti”.

Program Pelayanan Khusus/terpadu
Sai Sosiocare

Medan - Narayana Seva Bandung - Narayana Seva 

Bandung - Seva kelaparan kampung 
palintang 

Medan - Grama Seva pulau Jaring

Medan - Seva desa Tanjung RejoBengkulu

Yogyakarta - Seva Hut Baba ke-82Surabaya- Nginden Gubeng - Seva sembako

Surabaya- Nginden Gubeng - Seva sembako

Jakarta - Narayana Seva 
GurupoornimaSemarang - Seva sembako

Jakarta - ERA korban Banjir
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Sai Sosiocare
(Social Action Initiative Relief And Mercy)  Sai Ram

kilas balik

SAI RAM LHOKSUEMAWE (kilas balik)

Pasca kejadian Tsunami yang menghancurkan 
sebagian besar wilayah Aceh, Sai Center dari Medan 
(Sumatera Utara) bekerja-sama dengan beberapa 
anggota Central Council, melakukan survey ke 
daerah Lhoksuemawe dan menyalurkan bantuan 
perangkat penyulingan air bagi para penduduk 
local yang memang sangat membuthkan supplai 
air bersih di daerahnya. Para sevadal dari Sai Center 
Medan bekerja-keras untuk menyeleSaikan proyek 
ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

SAI RAM ACEH

Bantuan Medis untuk korban bencana tsunami 
di Banda Aceh

Gempa-bumi terdashyat dalam kurun waktu 40 
tahun telah terjadi pada tanggal 26 Desember 
2004, tepatnya di kedalaman Samudera Hindia di 
pesisir barat pulau Sumatera, yang mengakibatkan 
gelombang air laut raksasa (tsunami) menerjang 
desa-desa dan pemukiman tepi pantai di berbagai 
negara bagian Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Lebih dari 150,000 orang tewas dan jumlah ini 
masih terus bertambah (hingga laporan ini ditulis), 
ratusan ribu orang terluka dan lebih dari sejuta 
orang kehilangan tempat tinggal. Lebih dari 
separuh korban tersebut berada di propinsi Aceh 
di Indonesia.

Para sukarelawan Organisasi Sai langsung 
mengformulasikan agenda kegiatan untuk 
memberikan bantuan segera serta rencana-
rencana rehabilitasi bagi para korban tsunami di 
berbagai pelosok yang mengalami kehancuran di 
Aceh.

SAI RAM NIAS (KILAS BALIK)

Kondisi Pulau Nias setelah bencana gempa 
bumi masih menyisakan banyak pekerjaan guna 
mengembalikan kesejahteraan masyarakat 
di sana. Sebagian besar gedung-gedung 
sekolah mengalami kerusakan parah sehingga 
mengakibatkan para anak-anak sekolah terlantar 
tanpa bekal alat-alat tulis untuk melanjutkan 
pendidikannya.

Dalam menanggapi situasi demikian, Sai Study 
Group Medan menyelenggarakan program 
distribusi alat-alat sekolah pada tanggal 18 Juni 
2005 di Sekolah Dasar dan Menengah “Yayasan 
Budi Bhakti” di Gunung Sitoli, ibu-kota Pulau Nias.

Program Pelayanan Khusus/terpadu
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SAI RAM  JEMBER 

Pembangunan Rumah Sederhana untuk Korban Banjir & Tanah 
Longsor di Jember

Peristiwa banjir bandang & tanah longsor yang terjadi di Jember 
(Jawa Timur) pada tanggal 1 Januari 2006 (dini hari). Telah 
menimbulkan  korban jiwa, puluhan luka-luka dan riban orang 
harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. 

Sebagaimana biasanya di phase emergency Sai Indonesia  bersama 
SSG setempat bergerak cepat untuk memberikan pertolongan 
kepada para korban. Lebih lanjut langkah ini diikuti Sai Center di 
Indonesia 

Sebagai wujud kepedulian antar sesama, pada phase rehabilitasi 
dan restrukturisasi dibangun 10 rumah sederhana untuk  warga 
yang kurang mampu. 

SAI RAM  PENGANDARAN

Walaupun bencana datang secara silih-berganti 
menerpa bumi pertiwi, namun cobaan alam ini tidak 
pernah menyurutkan semangat dan dedikasi para 
Sadhaka Sai untuk senantiasa turun ke lapangan 
dan mengulurkan tangan membantu sesama 
saudara yang sedang mengalami musibah. Hal ini 
dibuktikan ketika terjadi gempa bumi tektonik yang 
memicu terjadinya bencana Tsunami di kawasan 
Panggandaran, Jawa Barat. Para sevadal dari Sai 
Study Group Bandung bahu membahu bersama-
sama dengan aparat mengirimkan bantuan bahan-
bahan makanan kepada para korban bencana di 
daerah Ciamis dan Tasikmalaya berturut-turut pada 
tanggal 19 & 21 Juli 2006.

SAI RAM  BEMGKULU

Untuk kesekian kalinya, alam ini memperlihatkan kekuatannya 
atas umat manusia, yaitu dalam wujud gempa-bumi dashyat di 
Bengkulu, yang tercatat sebagai berkekuatan 7.6 skala Richter. 
Ribuan orang langsung kehilangan tempat tinggalnya dan 
menurut catatan dari pemerintahan setempat, sebanyak kurang-
lebih 100 orang meninggal dunia dalam musibah tersebut.

Permohonan bantuan kepada dunia dikumandangkan oleh 
para penduduk setempat dan pemerintah Indonesia. Lebih 
lanjut organisasi Sai mengirimkan sebanyak youth untuk misi 
kemanusiaan ini. Para youth membawa serta berton-ton beras, 
selimut, obat-obatan, kompor, mie instant, sabun dan makanan 
kaleng; yang diterbangkan ke lokasi dengan bantuan pesawat 
militer Hercules yang disediakan oleh wakil presiden, Ibu 
Megawati.

SAI RAM  BANJAR NEGARA

Pada saat terjadinya tanah longsor di Banjarnegara 
- Jawa Tengah, SSGI didampingi Korwil IV dan SSG 
Yogyakarta yang diwakili oleh Ibu Zuki dan tim 
terketuk untuk memberi perhatian dan bantuan 
berupa pakaian dan makanan pada para korban 
bencana.

Sai Ram (Social Action Initiative Relief And Mercy)
Sai Sosiocare

Menyemai  K as ih  Dalam Pelayanan -  20  -  Sumbangsih K ami  Pada Negara  Terc inta



SAI RAM YOGYAKARTA

Gempa yang dahsyat telah menyebabkan ribuan orang 
dalam sekejap kehilangan harta benda, tempat tinggal, 
bahkan tidak sedikit yang kehilangan sanak keluarga. 

Segera setelah kejadian tim dari SSGI segera melakukan 
bertindak. Dari hasi pengamatan dilapangan, SSGI segera 
menugaskan Sai Emergency Tim untuk menyusun dan 
melakukan tindakan peanggulangan korban bencana.

Nampaknya, langkah-langkah yang dikoordinir oleh Bro. 
Danesh dibantu oleh jajaran pengurus SSG Jogyakarta 
mendapat respon yang sangat antusias tidak hanya dari 
Kalangan ai Indonesia, tapi juga dari kalangan Regional 
ataupun Sai Internasional. Penanganan pasca gempa 
disusun dalam  3 tahapan meliputi: Phase emergency, 
Rehabilitasi dan Restrukturisasi. 

Dalam phase emergency: Bentuk pelayanan yang 
diberikan diantaranya meliputi keikutsertaan dalam 
evakuasi korban, pelayanan medis, pangan, melalui 
aktifitas pembangunan dan pelayanan beberapa dapur 
umum, sandang, bahkan mengkontribusi pendirian 
tendatenda darurat. Untuk mendukung pelayanan di 
dapur umum, tiap-tiap pagi SSG Yogyakarta berkeliling 
dari dapur ke dapur untuk mendistribusi bahan makanan. 
Aktifitas ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan.

Kasih Sai dalam pelayanan  telah menginsfirasi dan 
menggerakkan hati berbagai pihak / komunitas untuk 
bergandengan tangan dalam misi kemanusiaan ini. 
Beberapa diantaranya : Astra group, FIF, Telkomsel, PHDI, 
Rotary Club, dll. Pada saat-saat seperti ini tidak ada ruang 
bagi pertanyaan siapa aku sipa engkau. Keberagaman lebur 
dalam kesatuan dengan perekat semangat pelayanan.

Phase rehabilitasi dan restrukturisasi didahului oleh 
pelaksanaan survey dan berbagai kajian untuk menentukan 
jenis bantuan. yang akan diberikan, diantaranya perbaikan 
beberapa rumah penduduk, pembangunan 63 unit rumah 
sederhana, rehabilitasi tempat suci (Pura) di Karang Gede 
-  Bantul, pembangunan 3 unit Mushola di Gunung Cilik 
serta perbaikan sumber air bersih dan pembuatan 4 bak 
penampungan. Phase ini berlangsung sampai 27 Agustus 
2006 yang ditandai dengan peresmian oleh ketua Umum 
SSGI dan dihadiri oleh pejabat desa setempat.

Apa yang dikontribusikan oleh SSGI ini diharapkan 
dapat difungsikan dan memberikan kehangatan bagi 
penghuninya. Sehangat kasih sayang yang terjalin di 
antara masyarakat dan relawan Sai.

(Social Action Initiative Relief And Mercy)  Sai Ram
Sai Sosiocare
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Manusia haruslah menyadari bahwa perikemanusiaan sejati hanya bisa tercapai apabila kelima 
elemen yang ada di alam semesta ini diberdaya-gunakan sebagaimana mestinya. Bumi ini merupakan 
pangkalan suci bagi Sang Ilahi. Keempat elemen lainnya hanyalah merupakan lapisan pelengkapnya. 
Tanpa adanya pangkalan/dasar itu, maka elemen-elemen lainnya juga tidak akan bisa berfungsi. Oleh 
sebab itu, semua manusia yang hidup di atas bumi ini hendaknya saling bekerja-sama satu sama lainnya, 
melibatkan dirinya dalam kegiatan saling tolong menolong; sehingga dengan demikian, kehidupan 
sebagai manusia akan menjadi berarti.

Kualitas utama yang paling penting adalah kemurnian (puritas). Dewasa ini, segala sesuatu sudah 
mengalami polusi (pencemaran). Air, udara dan semua lima unsur lainnya sudah tercemari. Lalu 
bagaimanakah caranya untuk mencapai kemurnian? Yaitu dengan cara mengisi batinmu dengan 
pemikiran-pemikiran tentang Ketuhanan, dedikasikanlah setiap bentuk perbuatanmu kepada-Nya dan 
perlakukanlah Dia sebagai motivator utama di dalam dirimu.”

“Seluruh atmosfir (bumi) terisi dengan gelombang-gelombang elektromagnetik. Oleh karena adanya 
polusi dalam gelombang-gelombang tersebut, maka hati manusia juga mengalami pencemaran. 
Untuk memurnikan atmosfir ini, engkau perlu mengkidungkan nama Tuhan dan mensucikan kembali 
gelombang tadi. Di dalam udara yang kita hirup sudah terdapat polusi, demikian pula halnya dengan 
air yang diminum dan makanan yang disantap. Keseluruhan hidup kita sudah tercemar. Semuanya itu 
haruslah dimurnikan kembali dengan mengisi atmosfir dengan nama-nama Tuhan. Ucapkanlah nama 
Tuhan dengan penuh kegembiraan di dalam hatimu

Sai
ecocare

Village Cleaning Seva

(Seva Pembersihan Kampung)

Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran atas 
kebersihan lingkungan, para youth Jakarta mengaakan 
“Village works seva” tahap pertama pada.... di Cakung, yaitu 
persisnya di sebuah kampung yang dihuni oleh kurang-lebih 
500 KK.

Para sevadal secara antusias mendorong penghuni rumah 
agar bergabung bersama-sama mereka membersihkan 
kotoran serta memotivasi mereka untuk selalu menjaga 
lingkungannya agar tetap higienis demi tercapainya 
kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat. Berbagai perkakas 
dan alat-alat pembersih seperti sapu, tong sampah, sekop, 
cairan pembersih disalurkan agar dapat melakukan tugas-
tugas pembersihan tersebut.

Pengurus (RT/RW) daerah tersebut akan melaksanakan 
pembersihan secara rutin bersama-sama dengan 
penduduknya dan peralatan pembersih akan disediakan bagi 
mereka yang membutuhkannya. Seva ini mempunyai dampak 
yang sangat kuat bagi para penduduk dan akhirnya sekarang 
mereka mempunyai cara untuk tetap menjaga kebersihan 
lingkungannya bagi manfaat keluarga masing-masing.



Kebijakan yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) SSGI 
berkaitan dengan inspiring program:

» Program hendaknya lebih dijiwai oleh semangat menginsfirasi masyarakat luas dari 
pada sekedar menekankan pada potensi pendanaan dan tenaga sehingga akan 
memberikan dampak perkalian (multiflier efect).  

» Dalam pelaksanaannya tidak menekankan pada hasil akhir, tetapi juga 
memperhatikan bagaimana proses kegiatan tersebut sesuai dengan program dan 
situasi kontekstualnya.     

» Dalam menentukan arah dan prioritas program diperlukan kecermatan dalam 
melihat situasi, kondisi serta sumberdaya / potensi  yang ada, baik ditubuh organisasi 
maupun masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan 
langkah-langkah strategis.

» Dipandang perlu adanya kebijakan dalam menyebarkan ajaran Bhagawan di 
masyarakat luas lebih ditekankan melalui bidang pelayanan dan pendidikan  yang 
dikemas dalam program pelayanan kesehatan (Medicare), pelayan sosial (Sosiocare), 
Pendidikan Nilai Kemanusiaan (Educare), program perhatian lingkungan (Ecocare) 
dan program seni dan budaya (Art & Culture). Sejalan dengan kebijakan tersebut,  
bidang spiritual lebih diposisikan sebagai landasan  yang menjiwai setiap program.

» Pada akhirnya, indikator penilaian dari keberhasilan suatu program yang 
dicanangkan seyogyanya lebih dipandang kepada sejauhmana program tersebut 
dapat menanamkan nilai-nilai yang positif yang dapat mengubah cara pandang 
tentang hidup dan kehidupan kearah yang lebih baik dengan tetap memperhatikan 
arah dan kebijakan di atas.

Sai inspiring
programs



(Emergency Relief Aid) E.R.A.

Manakala sistem pendidikan kita dewasa ini sedang mengalami 
tantangan yang semakin bertambah berat, sebagai akibatnya 
para siswa  ataupun  pemerhati pendidikan dan sosial mulai 
mempertanyakan maksud dan tujuan pendidikan. 

Program SMILE (Serving – Mandkind – Inspire – Love – Everywhere)  
dihadirkan untuk memberikan pelayanan, inspirasi dan 
transpormasi  cinta kasih kepada sesama dengan mengintegrasikan/
mengimplementasikan nilai-nilai kemnusiaan (Human Values).

Program ini dikemas dalam bentuk pendidikan informal dengan 
melibatkan para pemerhati yang mempunyai wawasan, berbagai 
kompetensi, dan yang lebih penting lagi adalah adanya  kemauan 
untuk saling berbagi.

Program Smile lebih diperuntukan bagi siswa yang berasal dari 
daerah kumuh, dimana kebanyakan orang tuannya bekerja sebagai 
kuli angkut pelabuhan, nelayan dan buruh pabrik yang hidup 
dibawah garis kemiskinan.

S.M.I.L.E (Serving–Mandkind–Inspire–Love– Everywhere)
Sai Inspiring Programs

I CARE (Eye Care)
Sai Inspiring Programs

Jumlah anak-anak kurang mampu yang membutuhkan bantuan penglihatan dengan kaca-mata 
semakin bertambah. Hal ini menarik perhatian bagi para youth Sai Study Group Jakarta, yang kemudian 
mengadakan seva yang dinamakan “I Care” (Aku Peduli).

Seva ini dilaksanakan di sebuah sekolah bernama SDN Tugu Selatan 02 di Semper, Plumpang, Jakarta-
Utara. Sekolah ini merupakan sekolah negeri yang memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak.

Pada tanggal 13 s/d 20 Agustus, para siswa Sekolah Dasar tingkat 4 s/d 6 mendapatkan pemeriksaan 
gratis oleh ahli kaca-mata professional. Para siswa juga diberi kebebasan untuk memilih warna dan 
bentuk bingkai kaca-mata buat mereka. Bagi siswa yang memang membutuhkan koreksi penglihatan, 
maka kaca-matanya langsung diberikan seminggu kemudian. Beberapa dokter juga hadir dalam acara 
seva ini, sembari memberikan konsultasi kepada para siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan 
mata. Sebanyak 28 siswa dan 15 orang guru mendapatkan bantuan kaca-mata baru dalam seva ini.
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Sai Inspiring Programs
(Emergency Relief Aid) E.R.A.

Sai Inspiring Programs
(Sai Team On Protest) S.T.O.P.

E.R.A. merupakan kependekan dari ‘Emergency Relief Aid’ yang suatu 
tim yang terdiri atas Sai bhakta dari SSG Jakarta yang senantiasa 
stand-by untuk memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang 
mengalami bencana.

Sebagai contoh pernah  terjadi kebakaran besar yang menghanguskan 
lebih dari 300 rumah di perumahan padat penduduk di Jelambar 
(Jakarta). Sebagai akibat kebakaran itu, sebanyak lebih dari 2,500 
orang kehilangan tempat tinggalnya.

Sebagai tanggapan atas peristiwa ini, tim ERA bereaksi cepat dengan 
menyalurkan kebutuhan-kebutuhan pokok kepada para korban 
seperti: beras, mie instant, dan lain-lain.

Lebih lanjut, beberapa relawan juga berkunjung ke lokasi dan 
memberikan bantuan tambahan seperti: sabun, obat nyamuk baker, 
krim anti nyamuk dan kompor. Tenda-tenda platik juga diberikan 
untuk melindungi para korban dari gangguan cuaca berupa hujan & 
panas serta tikar untuk alas tidur.

“Di atas segalanya, terlebih dahulu perbaikilah kelakuanmu sendiri , sucikan tindak-
tandukmu, bersihkan kebiasaanmu”. Salah satu kebiasaan jelek yang sudah mengakar 
adalah merokok, suatu kejahatan yang secara cepat telah meraja-lela kemana-mana dan 
sudah merupakan isu yang universal . Kebiasaan ini merusak kesehatan , kebahagiaan , 
aktivitas dan kecantikan . Asap rokok tidak akan bisa memuaskan dahagamu dan juga 
tidak bisa memuaskan rasa laparmu. Ia justru akan membuat mukamu menjadi layu 
dan merusak paru-paru-mu. Ia akan membuatmu menjadi pesakitan . Kendalikanlah 
dirimu dan janganlah terpengaruh oleh perilaku negative dari teman-teman ataupun 
lingkungan masyarakat yang mengatas-namakan sosialisasi ataupun pergaulan .”

Proyek pelayanan yang baru ini dilaksanakan oleh para remaja dan youth guna memberi peringatan 
kepada para siswa-siswa tentang bahaya rokok terhadap kesehatan. Tindakan merokok ini bukan 
hanya mempengaruhi si perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, bahkan dalam proporsi yang 
lebih besar! Oleh sebab itu, program ini sebenarnya lebih diarahkan untuk para anak-anak kecil yang 
seharusnya bisa dicegah dari tindakan mencoba-coba kebiasaan yang mematikan ini.

Para siswa yang menjalani program penyuluhan ini berasal dari sebuah sekolah negeri di Rawamangun, 
Jakarta-Timur; umumnya para orang-tua dari anak-anak tersebut mengalami kesulitan untuk 
menyediakan makanan yang bergizi dalam jumlah yang cukup untuk anggota keluarganya.

Program tersebut terdiri atas pagelaran wayang golek, permainan dan nyanyi bersama sebagai bentuk 
hiburan kepada anak-anak dan sekaligus sebagai media untuk mentransmisikan pengetahuan tentang 
bahaya merokok.
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Sai Rescue
Sai Inspiring Programs

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya berkaitan dengan penanganan bencana yang 
disadari tidak hanya menuntut dedikasi, tapi lebih dari itu juga dituntut profesionalitas, SSG Denpasar 
mengambil inisiatf membentuk TIM Sai RESCUE. 

Tim ini dihadirkan sekaligus mendukung Tim Emergency di tingkat Nasional dalam menjalankan 
tugasnya, khususnya ditengah bencana yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia belakangan ini

Konsekwensi dedikasi dan profesionalitas tentunya direalisasikan dalam berbagai program pelatihan 
khusus yang dibina langsung oleh Badan SAR Nasional. Dan keberadaan Tim ini juga sudah dipercaya 
untuk dilibatkan dalam beberapa penanganan kasus seperti pencarian pendaki yang hilang di gunung 
Agung, ikut mengamankan acara International Global Warming dan beberapa acara lainnya.

Dibawah komando Ketut Pringantara, Sai RESCUE siap menjalankan tugas - Semoga Swami Merestui.

Seni & Budaya
Sai Inspiring Programs
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Bhajan /Kidung Suci
Bhajan rutin umumnya dilaksanakan 2 kali 
seminggu yaitu setiap hari Kamis, dan satu hari 
lainnya (Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, atau 
Minggu) dimulai pk. 19.00 waktu setempat yang 
disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. 

Pada perayaan-perayaan tertentu, seperti Sivaratri, 
Mahasivaratri, dan menjelang Hari Ulang Tahun 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba diadakan Akhanda 
Bhajan, yaitu melantunkan bhajan secara kontinu 
selama 12 sampai dengan 24 jam.

Study Circle Dharmawacana
/Dharmatula

Svami dalam berbagai wacana-Nya mengingatkan kita 
akan arti penting pelaksanaan study circle. Bahkan 
dalam 9 disiplin spiritual yang dicanangkan saat “World 
Youth Conference III tahun 2007 “ di Prashanti Nilayam, 
keberadaan Sai Study Circle wajib secara teratur 
dilaksanakan oleh masing-masing SSG.

Di beberapa SSG, pelaksanaan Study Circle rutin 
dilaksanakan seuSai Bhajan berlangsung, tetapi di 
beberapa daerah lainnya pelaksanaan Study Circle 
dilaksanakan secara periodik, atau pelaksanaannya 
dikaitkan dengan hari-hari suci tertentu.

Menyadari pentingnya pemahaman ajaran Svami, maka 
selain study circle, dilakukan juga Dharmawacana yang 
disampaikan secara bergiliran oleh Sai Bhakta seusai 
melantunkan lagu-lagu Bhajan. Selain melaksanakan 
Dharmawacana, di beberapa SSG juga dilakukan diskusi 
spiritual (Dharmatula).

Kegiatan
Harian/rutin



Keluarga adalah pilar pertama dan terpenting dalam proses 
pendidikan (pendidikan informal) bagi anak-anak.

Kegiatan yang melibatkan keluarga bukanlah sekedar “acara 
santai” semata, melainkan juga sangat penting untuk membangun 
keharmonisan dan rasa persatuan (unity) sebuah generasi. Kegiatan 
yang melibatkan peran serta anak-anak, pemuda dan orang tua 
dilaksanakan secara terpadu. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan 
seperti lomba memasak vegetarian (orang tua), menyanyi lagu 
bhajan (youth vikas), drama (umum), menggambar (anak-anak) serta 
kuis keluarga Sai dilaksanakan untuk mempererat  tali persaudaraan 
intern Sai Bhakta.

Setiap hari ulang tahun Bhagavan Sri Sathya Sai Baba tanggal 23 
Nopember dirayakan dengan sangat meriah sekali di setiap SSG se-
Indonesia. Berbagai acara dan kegiatan dilaksanakan menjelang Hari 
Ulang Tahun Svami ini. Walaupun Svami bersabda “Hari Ulang Tahun-
Ku adalah ketika Ketuhanan mekar di hatimu” tetapi Hari Ulang Tahun 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba selalu dirayakan dengan meriah, diisi 
dengan berbagai kegiatan, seperti donor darah, pelayanan kesehatan, 
kunjungan ke Panti Asuhan, aneka lomba, dan berbagai kegiatan 
lainnya.

Perayaan Sai
kegiatan rutin/harian SSG/SDG

Sai Family Day

Mahilavibag

Parenting

Wanita Sai, senantiasa membantu organisasi di dalam melaksanakan 
kegiatan-kegiatan organisasi untuk lajunya kegiatan-kegiatan Sai.
Mahilavibag memegang peranan penting di dalam setiap kegiatan 
di Sai Center-Sai Center. Di SSG Denpasar, Mahilavibag secara rutin 
setiap hari Selasa dan Kamis membuka Sai Kantin Vegetarian yang 
menyediakan makanan satvik (vegetarian) dengan harga terjangkau. 
Di SSG Jakarta, setiap minggu wanita Sai menyiapkan makan 
pagi setelah Suprabhatam dan Nagasankirtan dan dilanjutkan 
mempersiapkan makan siang untuk Sai Bhakta yang melaksanakan 
pelayanan (seva). Di SSG Yogyakarta, para wanita Sai membuat dapur 
umum untuk para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal.

Dengan perubahan zaman (teknologi informasi, dll) yang berlangsung 
begitu cepat lingkungan tidak lagi selalu menjadi tempat yang baik 
untuk tumbuh dan berkembangnya anak-anak. Oleh karena itu, peran 
orang tua dalam mendidik anak menjadi semakin penting ke depan.
Sathya Sai Parenting memberikan jalan untuk suatu pembentukan 
generasi masa depan yang lebih berbahagia, sehat dan murni.
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Agenda Sai
nasional & internasional

Rakernas  SSGI 
Sebagaimana biasaya setelah Munas, pengurus 
terpilih untuk masa periode 2006 - 2008 
menyelenggarakan Rakernas untuk merumuskan 
dan menyusun program kerja.

Munas SSGI ke-IV
Di Kaliurang Yogyakarta
Munas SSGI ke III dilaksanakan di Kaliurang - Yogyakarta mengambil tema “REVITALISASI ORGANISASI 
UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN”.  Munas saat itu dibuka oleh bapak Dirjen Bimas Hindu Budha 
Indonesia .



Sadhana Camp Wilayah V & VII 
(Wil V: Jawa Timur, Wil VII: Bali, NTB, NTT) di Denpasar

Sadhana Camp Wilayah VI, VIII  & IX
(Wil VI: Kalimantan, Wil VIII: Sulawesi selatan, Barat & Tenggara, Wil IX : Sulawesi 
Tengah, Utara & Gorontalo)  di Makassar

Sadhana Camp Wilayah I, II, 
(Wil I: Sumatra Bagian utara, Wil II: Sumatera Bagian Selatan) di Medan

Sadhana Camp dijadikan agenda rutin oleh SSGI selain untuk  meningkatkan keyakinan, rasa bhakti 
dan pemahaman akan ajaran Sai oleh para Bhakta,  juga dijadikan sebagai wahana komunikasi 
dan pembinaan SSG / SDG masing-masing wilayah.  Agenda ini dianggap efektif khususnya untuk 
menjangkau wilayah binaan Indonesia yang terbentang luas dengan sumber daya yang terbatas. 

Kegiatan ini dikemas secara terpadu dengan melibatkan semua bidang (Spiritual, Pendidikan, Pelayanan, 
Youth, dan Mahilavibag) tentunya dibawah bingkai tema yang menjadi perhatian khususnya di wilayah 
tersebut.  

Sadhana/Youth Camp Wilayah III & IV
(Wil III: Jawa barat, banten, DKI, Wil IV: Jawa Tengah)  di jakarta

Sadhana Camp
Agenda Sai Internasional & Nasional
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