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Yayasan Kemanusiaan Buddha Tzu Chi adalah 
sebuah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang sosial 
kemanusiaan, berpusat di Hualien, Taiwan. Tzu Chi 
didirikan oleh Master Cheng Yen, seorang biksuni yang 
melatih diri di Wihara Pu Ming, Hualien. Di Wihara 
kecil ini, Master Cheng Yen beserta para muridnya hidup 
dengan mengandalkan hasil bercocok tanam, merajut 
sepatu bayi, ataupun industri rumah tangga dan bertekad 
tidak menerima sumbangan.

Suatu hari di tahun 1966, Master Cheng Yen bersama 
beberapa pengikutnya menjenguk seorang umat di sebuah 
klinik. Ketika keluar dari kamar pasien, terlihat bercak 
darah di lantai, namun tidak tampak pasien di sekitar sana. 
Selanjutnya baru diketahui bahwa darah tersebut milik 
seorang wanita dari Gunung Fengbin yang mengalami 
keguguran. Karena tidak mampu membayar uang jaminan 
sebesar NT$ 8.000 (sekitar Rp 2,4 juta), wanita tersebut 
tidak bisa berobat dan terpaksa dibawa pulang. 

Mendengar hal ini, Master Cheng Yen sangat 
terguncang. Seketika itu beliau memutuskan untuk 
berusaha mengumpulkan dana amal untuk menolong 
orang dan menyumbangkan seluruh kemampuan 

Selayang Pandang Tzu Chi
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“Cinta kasih universal bagaikan sinar mentari
musim semi, menyinari setiap sudut yang 

gelap di dunia.“
~Master Shih Cheng Yen~

「大愛如春陽，

普照人間黑暗角落 。」

  （證嚴法師）

dirinya bagi orang yang menderita sakit dan kekurangan 
di Taiwan bagian timur ini. 

Kegiatan kemanusiaan Tzu Chi diawali dari 6 murid 
Master Cheng Yen yang setiap hari merajut tambahan 
sepasang sepatu bayi untuk mengumpulkan dana 
kemanusiaan. Di samping itu, Master Cheng Yen memberi 
celengan bambu pada 30 ibu rumah tangga yang menjadi 
pengikutnya. Beliau meminta agar setiap hari mereka 
menghemat 50 sen uang belanja dan memasukkannya 
ke dalam celengan itu. Dari semua hasil ini, tiap bulan 
terkumpul NT$ 1.170 untuk membantu kaum miskin. 

Kabar ini dengan cepat tersebar di Hualien, dan 
semakin banyak orang yang ingin bergabung. Untuk 
menghimpun semua kebajikan itu, Badan Bakti Amal 
Tzu Chi dibentuk pada bulan Mei 1966. Selanjutnya, 
badan amal ini menjadi Yayasan Kemanusiaan Buddha 
Tzu Chi. 

Tzu Chi terdiri dari relawan dengan latar belakang 
yang berbeda-beda dengan melintasi perbedaan suku, 
agama, ras, bangsa, dan golongan untuk bersama-sama 
menebar cinta kasih ke seluruh dunia. Kini Tzu Chi telah 
memiliki cabang di 51 negara di 5 benua.
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“Tzu Chi” secara harfiah berarti “Memberi dengan 
Cinta Kasih”. Misi Tzu Chi adalah memberi bantuan 
materi seraya menumbuhkan cinta kasih dan rasa 
kemanusiaan dalam diri pemberi dan penerima bantuan.

Master Cheng Yen merasa bahwa dengan me-
numbuhkan cinta kasih terhadap sesama maka akan dapat 
mengurangi berbagai penderitaan dan masalah di dunia. 
“Untuk menyelamatkan dunia, kita harus me mulainya 
dengan mengubah hati manusia,” ujar beliau.

Tzu Chi bercita-cita menyucikan hati manusia, me-
wujudkan masyarakat aman dan tenteram, serta dunia 
terhindar dari bencana. Cita-cita ini hanya akan dapat 
tercapai dengan menumbuhkan cinta kasih di dalam 
diri setiap orang. Inilah yang dilakukan Tzu Chi dengan 
menjalankan 4 misi utama, 8 jejak Dharma, yaitu:

1. Misi amal
2. Misi kesehatan
3. Misi pendidikan
4. Misi budaya kemanusiaan
5. Bantuan bencana internasional
6. Donor sumsum tulang
7. Pelestarian lingkungan
8. Relawan komunitas

Visi dan Misi Tzu Chi

|  Visi dan Misi Tzu Chi



    7

Delapan Ruas Jalan Mulia tersebut meliputi: 
1. Pandangan Benar
2. Pikiran Benar
3. Ucapan Benar 
4. Perbuatan Benar 
5. Mata Pencaharian Benar 
6. Usaha Benar
7. Perhatian Benar
8. Konsentrasi Benar 

Bentuk utama logo Tzu Chi berupa bunga teratai, 
yang melambangkan bahwa kita dapat menjadikan dunia 
lebih baik dengan menanam benih kebajikan. Hanya 
dengan benih, bunga dapat mekar dan berbuah. Sebuah 
dunia yang lebih baik dapat diciptakan dengan kebajikan 
dan pikiran yang murni.

Perahu melambangkan Tzu Chi mengemudikan 
sebuah perahu cinta kasih untuk menyelamatkan semua 
makhluk hidup dari penderitaan. Delapan kelopak 
melambangkan Delapan Ruas Jalan Mulia yang menjadi 
panduan bagi anggota Tzu Chi dalam melangkah.

Logo Tzu Chi

Logo Tzu Chi  |
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Benih Tzu Chi masuk ke Indonesia pada tahun 1993, 
ketika Liang Cheung, seorang relawan Tzu Chi Taiwan, 
datang ke Indonesia mendampingi suaminya. Di sini ia 
berkenalan dengan istri dari pengusaha Taiwan. Liang 
Cheung kemudian mengajak mereka berpartisipasi 
menjadi donatur Tzu Chi. Lama-kelamaan, setelah 
mengamati penderitaan masyarakat di sekitarnya, para 
ibu rumah tangga ini berpikir, “Mengapa kita tidak 
melakukan kegiatan sosial di sini, di Indonesia?”

Pada tahun 1994, para ibu ini berkunjung ke Hualien, 
Taiwan untuk menemui Master Cheng Yen. Di sana mereka 
memohon restu untuk secara resmi mendirikan Tzu Chi di 
Indonesia. Saat itu Master Cheng Yen berpesan, “Bagi yang 
mencari nafkah di negeri orang, harus memanfaatkan 
potensi setempat, dan berkontribusi bagi penduduk 
setempat.” Demikianlah para istri ekspatriat Taiwan ini 
membuka lahan cinta kasih di Indonesia.

Hingga kini, meski berlabel yayasan Buddha, namun 
para donatur dan relawan Tzu Chi berasal dari berbagai 
agama. Begitu pun dalam setiap kegiatannya, tidak 
pernah memandang suku, agama, ras, dan golongan.

Bersumbangsih untuk Sesama 
Sejak tahun 1993, relawan Tzu Chi sudah mulai 

bersumbangsih pada masyarakat di sekitar mereka. 
April 1994, Tzu Chi Indonesia mulai mengunjungi panti 
jompo secara rutin. Juli 1994, Tzu Chi mulai memberikan 
bantuan bencana berupa lampu petromaks pada korban 
bencana tsunami di Jawa Timur. Bulan Desember 1994 
saat Gunung Merapi di Jawa Tengah meletus, Tzu Chi 
memberi bantuan kebutuhan hidup dan juga perumahan.

Dalam perjalanannya, bantuan yang diberikan 
semakin bervariatif, mulai dari pemberian beasiswa 
pada siswa SDN Jembatan Baru, Jakarta Utara, bantuan 
kepada pasien penanganan khusus yang pertama, Ferry 
yang menderita rakhitis, hingga program pemberantasan 
TBC di Tangerang. Sejak tahun 2000, perkembangan Tzu 
Chi Indonesia semakin nyata dengan sumbangsih dalam 
koridor 4 misi utama.

Tzu Chi Indonesia

|  Tzu Chi Indonesia
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Cinta Kasih Terus Bergulir 
Banjir besar Jakarta awal tahun 2002 melatar-

belakangi serangkaian program jangka panjang berskala 
besar. Pada Maret 2002, Tzu Chi membersihkan Kali 
Angke dan Kali Ciliwung. Kemudian pada Juli 2002, 
dimulai pembangunan Perumahan Cinta Kasih Tzu 
Chi bagi warga bantaran Kali Angke yang tinggal di 
daerah kumuh dan menjadi korban banjir. Perumahan 
Cinta Kasih di Cengkareng, Jakarta Barat ini diresmikan 
Presiden Megawati Soekarno Putri tanggal 25 Agustus 
2003, dan lengkap dengan poliklinik, sekolah, balai 
warga, musala, dan pusat daur ulang.

Sepanjang tahun 2003, Tzu Chi Indonesia disibukkan 
dengan pembagian 50.000 ton beras cinta kasih kepada 
masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Berangkat 
dari beras, Tzu Chi sembari menyebarkan filosofi cinta 
kasih universal. Di berbagai kota, mulai muncul orang-
orang yang bersedia menjadi relawan, bahkan di beberapa 
kota terbentuk kantor penghubung Tzu Chi.
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Berkembangnya jumlah relawan dan kegiatan 
mendorong didirikannya sebuah pusat kegiatan baru 
yaitu Aula Jing Si Indonesia yang berlokasi di Pantai 
Indah Kapuk, Jakarta Utara. Aula Jing Si ini terdiri 
dari 8 lantai, dan memiliki berbagai ruangan untuk 
mendukung kegiatan-kegiatan Tzu Chi Indonesia. Pada 
tanggal 7 Oktober 2012, Aula Jing Si Indonesia diresmikan 
penggunaannya oleh Menko Kesra RI Agung Laksono, 
dan dihadiri oleh para pejabat pemerintahan lainnya, 
para pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Lebih dari 
5.000 relawan dan masyarakat umum menjadi saksi 
momen bersejarah ini, termasuk para relawan dari luar 
negeri, seperti Amerika Serikat, Filipina, Jepang, Malaysia, 
Singapura, Taiwan, Thailand, dan Tiongkok. 

Berdirinya Aula Jing Si diharapkan dapat meng-
hadirkan semangat pengabdian diri yang penuh welas asih 

Aula Jing Si Indonesia

|  Aula Jing Si Indonesia
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dari para insan Tzu Chi. Master Cheng Yen berharap Aula 
Jing Si bisa menjadi tempat “pembabaran Dharma tanpa 
suara”, serta dapat merekam dan mewariskan jejak cinta 
kasih Tzu Chi kepada generasi masa depan.

Tzu Chi Center adalah pusat kegiatan misi-
misi Tzu Chi Indonesia, dan pusat kegiatan relawan 
berskala nasional. Di samping itu, Tzu Chi Center juga 
dirancang sebagai pusat bantuan bencana. Gedungnya 
mampu menahan gempa hingga 8,5 skala Richter, 
terdapat gudang penyimpanan bantuan logistik 
dan dapur umum untuk persiapan penanggulangan 
bencana.

Pembangunan Tzu Chi Center menggunakan 
dana sumbangan pembangunan yang dibuka khusus 
untuk menampung dana dari berbagai donatur dalam 
negeri dan sedikit pun tidak menggunakan dana yang 
disumbangkan untuk bantuan amal.



”Cinta kasih” adalah air bersih yang 
bermanfaat bagai ajaran Dharma, 
mampu menyejukkan dan membasahi 
hati manusia yang kering, dan dapat 
mengalirkan air kehidupan yang 
mendatangkan harapan.

Cinta Kasih Universal, 
Sumber Kesucian Batin

「
愛
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清
水
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Misi Amal
Langkah pertama Tzu Chi di Indonesia diawali 

lewat misi amal. Secara umum ada 4 hal yang ditangani: 
bantuan bencana, pasien dengan penanganan khusus, 
anak asuh, dan bantuan hidup jangka panjang.

Sejak berdiri, Tzu Chi Indonesia telah memberikan 
bantuan pada korban meletusnya Gunung Merapi di 
akhir tahun 1994, gempa bumi di Gunung Kerinci, 
bencana kekeringan, banjir, tanah longsor, tsunami, 
dan secara rutin melakukan kunjungan kasih ke panti 
jompo dan panti kusta. Tzu Chi Indonesia juga turut 
aktif membantu para korban bencana kebakaran di 
berbagai tempat di Jakarta.
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Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng
Pada tanggal 28 Januari 2002, banjir besar melanda 

hampir 80% wilayah Jakarta. Insan Tzu Chi bersama 
pemerintah memberi bantuan kepada warga. Pemerintah 
menyediakan truk, perahu karet, dan menggerakkan 
Tentara Nasional Indonesia (TNI), bersama relawan 
Tzu Chi turun ke lokasi banjir mengantarkan makanan 
hangat untuk warga yang terjebak, serta memberikan 
pengobatan. Pada saat itu, insan Tzu Chi Indonesia 
mendapatkan arahan dari Master Cheng Yen untuk 
menanggulangi banjir ini, yaitu dengan program 5P 
(Pembersihan Sampah, Pengeringan Genangan Air, 
Penyemprotan Pencegahan Penyakit, Pengobatan Massal, 
dan Pembangunan Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi). 

Rangkaian peristiwa dan arahan dari Master 
Cheng Yen ini pun melatarbelakangi serangkaian 
program jangka panjang Tzu Chi yang berskala besar, 
seperti pembersihan Kali Angke hingga pembangunan 

|  Misi Amal
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Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi. Pada bulan Juli 2002, 
dimulailah pembangunan Perumahan Cinta Kasih yang 
diperuntukkan bagi warga korban banjir yang tinggal di 
bantaran Kali Angke bekerjasama dengan Pemerintah 
DKI  Jakarta dan Perumnas. 

Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng 
berdiri di atas lahan seluas 5 hektar. Perumahan yang 
berkonsep rumah susun tersebut dapat menampung 
1.100 kepala keluarga dan diresmikan oleh Presiden 
Megawati Soekarno Putri pada tanggal 25 Agustus 2003, 
lengkap dengan poliklinik, sekolah, dan pusat daur 
ulang. Perubahan yang terpenting bukan pada apa yang 
tampak di luar, namun apa yang terjadi di dalam. Tak 
hanya kehidupan warga pindah dari “pinggiran” menjadi 
“gedongan”, namun cara hidup warga juga mulai bergeser 
menjadi lebih memperhatikan kebersihan, pendidikan, 
dan ketertiban.
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Insan Tzu Chi memberikan rumah yang layak, 
seperti rumah yang ingin mereka tempati, sehingga 
tempat tinggal terbaiklah yang diberikan oleh Tzu Chi. 
Biaya pembangunan tidak berasal dari beberapa orang 
saja, namun seperti harapan Master Cheng Yen yang 
ingin mengumpulkan cinta kasih dari banyak orang, 
dana ini pun berasal dari sumbangsih banyak orang. 

Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi Muara Angke
Hal yang sama terulang ketika pada 6 Februari 

2004 Tzu Chi mulai membangun Perumahan Cinta 
Kasih di Muara Angke. Kali ini perumahan tersebut 
diperuntukkan bagi para nelayan yang tinggal 
di bantaran Kali Adem, bagian hilir Kali Angke. 
Bentuk dan model perumahan ini persis sama dengan 
Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng. Bedanya, 
karena luas lahan yang tersedia hanya 1,8 hektar, maka 
di sini dibangun 600 unit rumah susun. Perumahan ini 
diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, pada 
17 Juli 2005. Meski penduduk di kedua perumahan 
ini memiliki latar belakang yang berbeda, Tzu Chi 
memperlakukan mereka dengan cara yang sama, dengan 
perhatian dan cinta kasih, menuntun warga ke arah 
hidup yang lebih baik dan manusiawi.

|  Misi Amal
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Uluran Tangan Bagi Korban Bencana
Saat Tzu Chi sedang menyelesaikan pembangunan 

perumahan di Muara Angke, terjadi bencana besar di 
ujung barat Indonesia. Tanggal 26 Desember 2004, gempa 
berkekuatan 8,9 skala Richter dan tsunami melanda 
“Serambi Mekkah”, Nanggroe Aceh Darussalam dan 
sebagian Sumatera Utara. Akibat bencana ini ratusan 
ribu masyarakat Aceh meninggal dan kehilangan tempat 
tinggal. Relawan Tzu Chi pun segera turun ke Aceh 
untuk memberikan bantuan dengan 3 tahap bantuan: 
Menenteramkan raga, menenteramkan hati, dan me-
mulihkan kehidupan.

Dua hari setelah bencana, relawan Tzu Chi tiba di 
Aceh untuk melakukan survei kondisi pasca bencana. 
Sejumlah relawan Tzu Chi bersama TNI pergi ke tempat 
kejadian membagikan sembako dan melihat lokasi 
bencana. Pada bantuan awal, Tzu Chi memprioritaskan 
bantuan jangka pendek berupa distribusi makanan, obat-
obatan, dan kebutuhan pokok lain, serta penanganan 
medis untuk para pengungsi.

Usai masalah pangan dan kesehatan tertangani, 
tahap kedua adalah menyediakan tempat tinggal 
sementara dengan mendirikan perkampungan tenda 
pada Februari 2005, sambil menunggu selesainya 
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pembangunan perumahan permanen. Di kampung 
tenda Tzu Chi ini, relawan juga menenteramkan hati 
warga dengan memberikan perhatian, membina, dan 
membangkitkan semangat hidup warga untuk kembali 
membangun kehidupannya.

Bantuan tahap akhir yang diberikan Tzu Chi 
adalah membangun rumah permanen dan layak huni. 
Pada tanggal 27 Desember 2005, Perumahan Cinta 
Kasih Tzu Chi di Panteriek, Banda Aceh telah rampung 
dibangun dan diresmikan oleh Presiden RI Susilo 
Bambang Yudhoyono. Warga yang sebelumnya tinggal 
di Kampung Tenda Tzu Chi dengan penuh sukacita 
menyambut kehidupan yang baru di tempat tinggal 
yang baru.

Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi di Aceh ini 
dibangun di 3 tempat, yaitu Panteriek-Banda Aceh 
sebanyak 716 unit rumah, Neuheun-Aceh Besar sebanyak 
850 unit rumah, dan Meulaboh, Aceh Barat sebanyak 
1.000 unit rumah dengan total keseluruhan 2.566 unit 
rumah. Tiap rumah yang dibangun berukuran sama, 
yaitu tipe 36 dengan atap berwarna biru seirama dengan 
warna langit. Setiap unit rumah terdiri dari 2 kamar 
tidur, 1 ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur, serta 
dilengkapi juga dengan perabotan berupa kasur, lemari, 
dan kompor.

Dengan adanya perumahan ini, warga pun memiliki 
sebuah rumah yang lebih nyaman, aman, dan tenteram, 
sehingga mereka juga dapat terus bersemangat untuk 
melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.
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Cinta Kasih yang Berbuah
Warga Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi di Jakarta 

dan Aceh merasa telah menerima uluran tangan dari 
saudara-saudaranya di negara lain, sehingga secara 
sukarela mereka kemudian berganti membantu saat terjadi 
bencana topan Morakot di Taiwan tahun 2009. Pada 
tanggal 16 Agustus 2009, relawan Tzu Chi mengetuk pintu 
demi pintu rumah warga Perumahan Cinta Kasih. Mereka 
menggugah kepedulian para warga atas topan yang terjadi 
pada orang-orang di seberang lautan. 

Begitu pula saat tsunami melanda Jepang, pada 
tanggal 19 dan 20 Maret 2011, para relawan pun 
kembali menggalang hati para warga untuk ikut 
bersumbangsih. Ini merupakan wujud solidaritas 
warga perumahan cinta kasih terhadap bencana di 
dunia. Jika dulu dibantu, kini mereka pun tergerak 
untuk membantu sesama yang membutuhkan. 
Dahulu tangan mereka menghadap ke atas (memohon 
bantuan), namun kini mereka membalik ”tangan ke 
bawah” untuk membantu sesama.
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Program Bebenah Kampung
Sejak tahun 2006, Yayasan Buddha Tzu Chi 

Indonesia memulai program “Bebenah Kampung”. 
Pada program ini, Tzu Chi membangun kembali rumah 
yang rusak menjadi sebuah rumah permanen yang 
layak huni. Tidak hanya sekadar membangun rumah, 
tapi juga dilakukan pendampingan pascarehabilitasi 
dengan Program 3 S (Sehat Lingkungan, Sehat Keluarga, 
dan Sehat Ekonominya). Melalui program ini, Tzu Chi 
berharap roda perekonomian masyarakat yang dibantu 
dapat bergerak maju dengan dukungan Pemerintah 
Daerah. 

Lokasi pertama Bebenah Kampung adalah 
Kampung Belakang, Kamal, Jakarta Barat, yang  
mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani 
penggarap, pedagang, buruh, kuli panggul, tukang ojek, 
supir, pemulung, dan lainnya. Bulan Desember 2006, 
pembangunan rumah dimulai. Tzu Chi menjawab impian 
warga untuk memiliki rumah yang layak. Setelah berjalan 
sekitar 8 bulan, pada 18 Juli 2007, Gubernur DKI Jakarta 
Sutiyoso mengukuhkan secara resmi “Hunian Kampung 
Belakang” yang ditandai dengan penandatanganan 
prasasti dan kunjungan ke rumah-rumah warga. 

Berawal dari Jakarta, program Bebenah Kampung 
terus menyebar ke beberapa titik nusantara. Perubahan 
kehidupan, yang dimulai dari perubahan kondisi rumah, 
memberikan nilai positif untuk warga. Warga mulai 
memiliki harapan, dan membangun jalan menuju 
kehidupan yang lebih baik.

|  Misi Amal
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Program Solidaritas dan Kerja Bakti
Pada tanggal 15 Januari 2014, banjir bandang 

menerjang Manado, Sulawesi Utara. Tiga hari kemudian, 
relawan dan Tim Medis Tzu Chi menuju Manado untuk 
memberikan bantuan.  Di tengah sulitnya pasokan air 
bersih dan listrik, relawan terjun membagikan bantuan 
dan membuka posko kesehatan. 

Selain itu Tzu Chi memulai program Solidaritas 
dan Kerja Bakti, di mana warga diajak untuk bekerja 
bersama-sama membersihkan lingkungannya, setelah itu 
Tzu Chi memberikan bantuan berupa dana solidaritas.  

Setahun pascabanjir bandang (26/1/2015), Tzu 
Chi melakukan peletakan batu pertama pembangunan 
7 rumah warga di wilayah Tikala Baru, dan  pada 24 
Maret 2015, rumah ini sudah dapat ditinggali oleh warga. 
Sementara bagi rumah yang rusak sedang telah diberikan 
bantuan bahan bangunan sehingga warga dapat segera 
memperbaiki rumah mereka kembali.

Dadap, Jakarta Barat 82  Unit 

Pademangan, Jakarta Utara 292 Unit 

Bandung, Jawa Barat 28 Unit 

Kelapa Gading, Jakarta Utara 40 Unit 

Makassar, Sulawesi Selatan 75 Unit

Cilincing, Jakarta Utara 104 Unit

Padang, Sumatera Barat 107 Unit

Lautze Dalam, Jakarta Pusat 55 Unit

Karang Anyar, Jakarta Pusat 11 Unit

Medan, Sumatera Utara 67 Unit

Lengkong Kyai, Tangerang 14 Unit

Lombok, Nusa Tenggara Barat 29 Unit

Bebenah Kampung



Membangun tekad dan menunaikan 
kewajiban untuk mengobati jiwa raga 
semua makhluk yang menderita.

Membangun Tekad dan 
Menunaikan Kewajiban

立
心
志
、
盡
使
命
，

為
苦
難
眾
生
療
治
身
心
。

立
心
志
、
盡
使
命
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Salah satu akar yang menyebabkan kemiskinan 
bagi banyak orang adalah penyakit yang tidak ditangani 
dengan baik. Karena itulah misi kesehatan dijalankan 
dengan membantu orang-orang yang tidak mampu 
melalui baksos kesehatan massal maupun khusus kepada 
pasien tertentu. Misi kesehatan di Indonesia dimulai dari 
Tangerang, Banten pada tahun 1995. Saat itu, di Desa 
Kiara Payung dan Gaga, ditemukan sejumlah penderita 
tuberkulosis (TBC). Tzu Chi bekerja sama dengan 
Dinas Kesehatan Tangerang menjalankan program 
pemberantasan TBC di sana.

Misi Kesehatan
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Menghargai Jiwa 
Baksos kesehatan skala besar Tzu Chi Indonesia 

pertama diadakan di rumah sakit Paramita, Tangerang, 
Banten pada tanggal 18-21 Maret 1999. Hingga tahun 
2014, sekitar 184 ribu pasien berhasil ditangani dalam 
baksos ini, dari bibir sumbing, katarak, entropion, 
pterygium, tumor, benjolan, gondok, hernia, gigi, dan 
penyakit poli umum. Baksos serupa juga dilaksanakan di 
kantor perwakilan dan kantor penghubung Tzu Chi.

Baksos skala kecil juga diadakan di beberapa tempat 
seperti di Pondok Pesantren Nurul Iman Parung, Tegal 
Alur, Bekasi, Karawang, dan Tanjung Anom. Umumnya, 
pengobatan yang diberikan adalah pengobatan umum 
dan gigi. 

Tanggal 28 Agustus 2003, Tzu Chi membangun 
Poliklinik Cinta Kasih Tzu Chi yang terletak di Kompleks 
Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng, Jakarta 
Barat. Statusnya kemudian ditingkatkan menjadi 
Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) pada tanggal 10 
Januari 2008. Rumah sakit ini memiliki poli umum, 
gigi, mata, internis, bedah, kebidanan, fasilitas radiologi, 

|  Misi Kesehatan
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laboratorium, apotek, dan ruang rawat inap. Di rumah 
sakit ini terdapat pula para relawan pendamping Tzu Chi 
yang selalu siap melayani dan menghibur para pasien 
dengan penuh cinta kasih.

Secara rutin, para dokter dan perawat rumah sakit 
juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah pasien 
untuk melihat dan memahami lebih dekat  kondisi pasien  
sembari memeriksa kesehatan mereka.

Jaring Pelindung Kehidupan 
Asosiasi relawan dokter, perawat, dan tenaga 

paramedis yang bernama Tzu Chi International Medical 
Association (TIMA) didirikan di Indonesia tanggal 10 
November 2002. Melalui TIMA, relawan medis diajak 
untuk melihat pasien sebagai manusia seutuhnya, agar 
selain berusaha menyembuhkan penyakitnya, juga 
memberi perhatian pada jiwanya. Para dokter dan 
staf medis yang bergabung dalam TIMA berasal dari 
berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dua tahun sekali 
mereka meng adakan pertemuan dan be berapa kali di-
gelar pelatihan untuk semakin mem per dalam semangat 
humanis para relawan medis.



Membimbing dengan prinsip kebenaran, 
membina akhlak yang mulia,
mendidik perilaku penuh tatakrama, 
mewariskan jalan kebenaran.

Membimbing Batin
ke Arah yang Benar

導
之
以
正
，
育
之
以
德
， 

教
之
以
禮
，
傳
之
以
道
。

導
正
心
靈
方
向
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Misi pendidikan Tzu Chi adalah pendidikan mem-
bentuk manusia seutuhnya, tidak hanya mengajarkan 
pengetahuan dan keterampilan, namun juga budi pekerti 
dan nilai-nilai kemanusiaan. Pola ini dikembangkan 
untuk membimbing anak-anak didik sebagai cikal bakal 
masa depan bangsa di masa mendatang yang handal. 

Di institusi pendidikan Tzu Chi, para guru dan 
murid belajar bersama-sama. Selain mendalami ilmu 
pengetahuan, mereka belajar mengembangkan cinta 
kasih dan kebajikan dalam hidup sehari-hari. 

Misi Pendidikan



28

Menyemai Tunas Cinta Kasih 
Tzu Chi Indonesia memiliki tempat penyemaian 

cinta kasih yang berada di Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi 
yang berlokasi di Perumahan Cinta Kasih, Cengkareng, 
dan Sekolah Tzu Chi Indonesia di Pantai Indah Kapuk, 
Jakarta Utara. Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi memiliki 

jenjang pendidikan dari Kelompok Bermain (KB), 
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan 
untuk Sekolah Tzu Chi Indonesia yang diresmikan pada 
10 Juli 2011, jenjang pendidikan yang baru dibuka adalah 
Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).

Titik berat pendidikan sekolah-sekolah Tzu Chi 
adalah budi pekerti. Para siswa belajar bahwa memiliki 
sikap bakti pada orang tua, jujur, rajin, dan peduli pada 
orang lain serta lingkungan adalah sama pentingnya 
dengan menguasai pelajaran akademik dengan baik.

|  Misi Pendidikan
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Sarana yang Baik untuk Belajar
Tzu Chi juga turut merehabilitasi bangunan 

sekolah yang rusak dan mendirikan yang baru. Hingga 
tahun 2012, Tzu Chi telah membantu pembangunan 
33 gedung sekolah, yaitu 3 sekolah dasar korban gempa 
di Bengkulu, SD Tanjung Anom Tangerang, SD Negeri 
060966-060967-060968 Medan, gedung sekolah 
Pondok Pesantren Nurul Iman Parung, gedung sekolah 
di Panteriek (Aceh), Sekolah terpadu SD-SMP-SMA di 
Bantul (Yogyakarta), SD Negeri Cikadu (Bandung), dan 
SDN Mesjid Priyayi Serang (Banten), Sekolah Unggulan 
Cinta Kasih, Pangalengan, dan SMA Negeri 1 Padang. 

Sejak tahun ajaran 1999/2000, lebih dari 250 anak 
di Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Pati (Jawa Tengah) 
men jadi anak asuh Tzu Chi. Selain bantuan biaya 
pendidikan, seragam sekolah dan sepatu, relawan 
Tzu Chi secara berkala mengunjungi mereka seraya 
memberikan pelajaran membaca dan berhitung, bahasa 
Inggris, ataupun etika.
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Tzu Ching
Kegiatan Tzu Chi yang terus bertambah sejak tahun 

2003, membuat para relawan Tzu Chi mulai mengajak 
keluarga, sanak saudara, teman, dan juga anak-anak mereka. 
Pertemuan para relawan muda pun sering terjadi, namun 
sayang tanpa saling mengenal karena sibuk dengan kegiatan 
masing-masing. Hal ini menggerakkan hati beberapa 
muda–mudi untuk membentuk wadah berkumpul.

Tanggal 16 April 2003 untuk pertama kalinya 
para relawan muda ini berkumpul secara khusus. Saat 
itu, beberapa relawan senior Tzu Chi turut hadir. Niat 
membentuk wadah bagi para muda-mudi semakin 
serius dipikirkan. Maka pada tanggal 10 Mei 2003, 
terbentuklah GMTC (Generasi Muda Tzu Chi).

Saat itu, GMTC belum diakui secara resmi oleh 
Tzu Chi. Para perintisnya diberi waktu 3 bulan untuk 
membuktikan bahwa GMTC memang dapat mendukung 
kegiatan Tzu Chi sekaligus sebagai penerus misi Tzu Chi. 
Ternyata, perkembangan GMTC lebih cepat dari perkiraan. 
Kegiatan pembagian kupon dan beras dalam program 
”Menebarkan Cinta Kasih ke Dunia” dan pembangunan 
Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng sangat 
terbantu dengan adanya GMTC. Akhirnya, tanggal 7 
September 2003, GMTC diresmikan menjadi Tzu Ching. 

Program Beasiswa Karir
Pendidikan adalah hal utama dalam membentuk 

bangsa dan negara yang maju. Untuk memberi 
kesempatan kepada para generasi muda yang berprestasi, 
Tzu Chi Indonesia membuka program Beasiswa Karier 
untuk para mahasiswa/i berprestasi yang berasal dari 
keluarga kurang mampu. Program  ini dimulai pada 27 
Juli 2013.

Beasiswa karier merupakan beasiswa ikatan dinas. 
Setelah para penerima beasiswa lulus, mereka akan 
diberikan prioritas oleh Tzu Chi untuk mengikuti seleksi 
program penerimaan karyawan. Mereka akan bekerja 
di Tzu Chi dengan masa dinas n +1 (n adalah masa 
perkuliahan yang ditempuh oleh mahasiswa).

Peserta program beasiswa karier ini berasal dari 
berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Bekasi, 
Bogor, Depok (Jawa Barat), Tangerang (Banten), Pati, 
Semarang (Jawa Tengah), Palembang (Sumatera Selatan), 
Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Nusa Tenggara Barat 
dan Timur.
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Tzu Ching adalah organisasi generasi muda dalam 
Tzu Chi yang memiliki struktur organisasi dan kegiatan 
sendiri. Para mahasiswa yang penuh semangat dan 
memiliki kepedulian tinggi tergabung di dalamnya. 
Semakin lama semakin banyak mahasiswa dari berbagai 
universitas di Jakarta, Surabaya, Bandung hingga Pati 
yang masuk menjadi anggota Tzu Ching. Sejak tahun 
2007, para mahasiswa ini dijaring melalui acara Tzu 
Ching Camp. Kamp yang pertama dilakukan tanggal 
30 Desember 2006 - 1 Januari 2007 dan diikuti oleh 
49 orang. Kamp pertama ini dilanjutkan kamp-kamp 
selanjutnya setiap tahun. Semakin lama, jumlah peserta 
semakin banyak.

Gabungan muda-mudi ini tekun melakukan 
kunjungan kasih ke rumah-rumah penerima bantuan Tzu 
Chi juga panti-panti asuhan atau jompo. Kehadiran mereka 
memberi warna-warna cerah dengan keceriaan yang 
tak pernah lepas dari tawa. Selain itu mereka juga sering 
justru menjadi teladan dalam melestarikan lingkungan. 
Para anggota Tzu Ching senantiasa mem bawa alat 
makan sendiri, menghemat pemakaian sumber daya, dan 
melakukan daur ulang dalam kegiatan mereka. Kegiatan-
kegiatan Tzu Chi pun sering didukung oleh Tzu Ching 
sebagai salah satu relawan komunitas. Mereka membawa 
harapan bahwa cinta kasih akan terus diwariskan dan 
senantiasa hadir di masa mendatang.



Budaya humanis harus meresap ke 
dalam jiwa dan raga, untuk kemudian 
diwujudkan dalam perilaku.

Budaya Humanis
dalam Tindakan Nyata

人
文
須
透
徹
身
心
，

在
行
動
中
表
達
。

落
實
生
活
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Misi ke-4 Tzu Chi, yaitu budaya kemanusiaan 
yang mengutamakan hubungan antarmanusia. Tiga 
prinsipnya: bersyukur (gan en), menghormati (zhun 
zhong), dan cinta kasih (ai).

Budaya kemanusiaan Tzu Chi sesungguhnya adalah 
nilai-nilai yang sudah lama ada dalam masyarakat, 
namun tergusur perkembangan zaman. Untuk me-
nebarkan nilai kebajikan dan cinta kasih ini, Tzu Chi 
mempergunakan media berdasarkan tiga prinsip yaitu: 
benar, bajik, dan indah.

Misi Budaya Humanis
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Media Cinta Kasih
Tabloid dwi bulanan Dunia Tzu Chi terbit sejak Mei 

2000 di Indonesia. Mulai tahun 2005, tabloid ini berubah 
menjadi majalah triwulan Dunia Tzu Chi dan ditambah 
buletin bulanan Tzu Chi. Selain itu, diterbitkan pula 
poster, brosur, dan buku-buku.

Website Tzu Chi | www.tzuchi.or.id
Mengikuti per kembang  an zaman serta mengurangi 

pemakaian kertas, Tzu Chi juga berupaya menyampaikan 
informasi terbaru melalui laman internet. Laman Tzu 
Chi Indonesia diluncurkan sejak April 2005, dengan 
alamat www.tzuchi.or.id. 
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DAAI TV
Cinta Kasih Universal, itulah makna harfiah dari 

“Da Ai”. Di tengah tayangan media elektronik yang 
mengikuti tren hiburan, kekerasan, juga mendorong sifat 
konsumtif, DAAI TV Indonesia hadir sebagai Televisi 
Cinta Kasih. Mengudaranya DAAI TV Indonesia berupaya 
menghadirkan tayangan-tayangan yang positif, bermanfaat, 
dan membangkitkan rasa kemanusiaan bagi masyarakat 
Indonesia.

Di Indonesia, DAAI TV Indonesia sebagai televisi lokal  
yang mengudara pada kanal 59 UHF di Jakarta dan 49 UHF 
di Medan. DAAI TV Medan resmi mengudara sejak 30 Juni 
2007, sedangkan DAAI TV Jakarta resmi mengudara pada 
25 Agustus 2007.
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Jing Si Books & Cafe
Jika ingin mengenal filosofi Tzu Chi, jangan lupakan 

Jing Si Books & Cafe. Di toko buku ini tersedia koleksi 
buku, buletin,  dan majalah Tzu Chi. Sesuai dengan 
nama “Jing Si” yang artinya merenung dengan batin yang 
hening, toko buku ini dibuat senyaman mungkin agar 
pengunjung dapat menikmati secangkir kopi atau teh 
sambil membaca koleksi buku.

Buku-buku yang dijual di Jing Si Books and Café 
antara lain adalah buku berbahasa Mandarin terbitan 
Jing Si Publication di Taiwan ataupun yang sudah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah 
puluhan judul buku yang telah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia, salah satunya adalah riwayat hidup 
Master Cheng Yen yang berjudul Teladan Cinta Kasih.

Isyarat Tangan
Lahirnya budaya isyarat tangan di karena kan 

Master Cheng Yen berharap relawan Tzu Chi dapat 
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ber komunikasi dengan penderita tunarungu serta 
menyelami perasaan mereka. Kemudian, lahir suatu 
kesenian berupa penampilan isyarat tangan yang dipadu 
dengan lagu-lagu Tzu Chi.

Tanggal 29 dan 30 September 2007, Tzu Chi Indonesia 
menyuguhkan pentas akbar peragaan isyarat tangan 
“Sutra Bakti Seorang Anak” di Jakarta dengan melibatkan 
238 pemain terdiri dari relawan, karyawan, staf medis, 
para guru serta siswa di badan pendidikan Tzu Chi, dan 
disaksikan oleh lebih dari 8.000 orang.

Relawan Zhen Shan Mei  
Dalam suatu ceramahnya, Master Cheng Yen 

mengatakan jika sebuah peristiwa/kejadian bersejarah 
tidak didokumentasikan maka sejarah itu akan berlalu 
begitu saja. Menyadari pentingnya pencatatan sejarah 
untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya, maka 
sejak awal berdirinya Tzu Chi sudah melakukan 
pencatatan, pendokumentasian, dan pengarsipan 
berbagai jejak langkah insan Tzu Chi. 

Sejak tahun 2006, para relawan yang 
mengabadikan sejarah ini disebut Relawan Budaya 
Humanis Zhen Shan Mei. Master Cheng Yen 
berharap mereka dapat menjadi saksi 
sejarah zaman sekarang, menulis sejarah bagi Tzu 
Chi, dan mengukir sejarah bagi umat manusia. 

Di Indonesia, relawan Zhen Shan Mei juga 
melakukan pendokumentasian dalam bentuk teks 
artikel, foto, dan rekaman video. Untuk mencatat sejarah 
dengan tepat dan baik, mereka pun harus mengikuti 
berbagai pelatihan keterampilan dan pendalaman misi.



Tangan yang paling indah adalah 
tangan yang melindungi bumi,
tangan yang bekerja keras 
bersumbangsih bagi dunia.

Sepasang Tangan yang Indah
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Pada Agustus 1990, Master Cheng Yen mengimbau 
para relawan Tzu Chi untuk menjalankan daur ulang 
sampah. Sampah yang paling banyak didaur ulang 
adalah jenis kertas, plastik, dan logam. Menghemat kertas 
sebanyak 50 kg setara dengan menyelamatkan sebatang 
pohon pinus berusia 20 tahun. Sementara, mendaur 
ulang sampah plastik sama dengan mengurangi volume 
sampah jutaan kubik setiap tahunnya. Dengan daur 
ulang logam, eksplorasi pertambangan dapat ditekan 
sehingga mengurangi pengurasan kekayaan bumi.

Selain melindungi bumi, misi ini juga bertujuan 
“mendaur ulang” batin manusia. Para relawan daur 
ulang berlatih merendahkan hati mereka serta makin 
memahami hakikat kehidupan sederhana dan penuh 
syukur. 

Misi Pelestarian Lingkungan
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Menyayangi Sesama dan Bumi 
Slogan Tzu Chi dalam melakukan daur ulang 

adalah “Mengubah Sampah Menjadi Emas, Mengubah 
Emas Menjadi Cinta Kasih”. Hasil daur ulang 
sampah digunakan Tzu Chi untuk menjalankan 
misi kemanusiaannya. Tzu Chi juga terus melakukan 
penelitian hingga sampah plastik dapat digunakan 
untuk memproduksi selimut dan jaket yang hangat. 
Barang-barang ini dibagikan pada korban bencana yang 
membutuhkan. 

Selain daur ulang, bangunan-bangunan yang 
didirikan Tzu Chi menganut konsep “hijau”. Bangunan 
dirancang agar cukup cahaya, memiliki sirkulasi udara 
yang baik, memiliki sistem pemanfaatan kembali air 
hujan, dan menggunakan paving block yang melindungi 
tanah dari panas namun tetap menyerap air. 

Master Cheng Yen terus-menerus mengingatkan 
relawan untuk “hidup hemat, mengendalikan diri, 
dan bersikap santun” demi menyelamatkan bumi dari 
kehancuran. Relawan Tzu Chi didorong agar membawa 
alat makan sendiri kemana pun, bervegetarian, dan 
membawa tas belanja sendiri.

|  Misi Pelestarian Lingkungan
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Cinta Kasih yang Lahir dari Sampah
Berkomitmen mendukung pelestarian lingkungan, 

relawan Tzu Chi mengunjungi rumah-rumah warga, 
mengajak agar memilah sampah rumah mereka. 
Secara berkala, mobil daur ulang Tzu Chi berkeliling 
mengambil sampah daur ulang dari rumah warga. 
Selain sejumlah kompleks perumahan yang menjadi 
penyumbang sampah daur ulang, sejumlah restoran, 
pabrik garmen, percetakan, dan pusat perbelanjaan juga 
ikut serta.

Untuk menampung dan mengolah sampah daur 
ulang ini, tanggal 1 Januari 2004, di Perumahan Cinta 
Kasih Cengkareng, Jakarta dibangun sebuah Depo 
Pelestarian Lingkungan Tzu Chi. Kemudian, beberapa 
depo lainnya pun mulai dibangun seperti di Kelapa 
Gading, Muara Karang, Duri Kosambi, Tangerang, 
Bekasi, Bandung, Surabaya, Medan, Batam, Pekanbaru, 
Padang, Tanjung Balai Karimun, dan Biak (Papua). 
Relawan Tzu Chi berombongan melakukan pemilahan 
sampah daur ulang di depo-depo ini.
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Tanamlah benih baik dan jalin jodoh 
baik dengan lebih banyak orang,

dengan demikian baru bisa 
mendapatkan buah karma yang baik.

Benih Baik dan Jodoh Baik Akan 
Menuai Buah Karma yang Baik.

Jaringan Cinta Kasih di Nusantara
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Pada tanggal 15 Februari 2001, Kantor Perwakilan 
Tzu Chi Indonesia yang pertama berdiri di Kota 
Makassar. Kegiatan pertama Tzu Chi Makassar adalah 
kunjungan ke panti penyandang cacat dan panti jompo. 
Di sana, relawan Tzu Chi menangani berbagai kasus 
pengobatan, diantaranya pemasangan kaki palsu. Seiring 
perjalanan membantu pasien, Tzu Chi Makassar bertemu 
dengan ahli-ahli medis yang memiliki kepedulian sosial 
yang tinggi. Dengan dukungan mereka pula, sejumlah 
baksos kesehatan mulai diselenggarakan.

Selain itu, relawan Tzu Chi Makassar juga 
mengkampanyekan hidup bersih pada masyarakat, 
melakukan pembagian beras cinta kasih pada masyarakat 
kurang mampu, dan membantu korban bencana seperti 
tanah longsor di Malino tahun 2004.

Dalam Program Bebenah Kampung, Tzu Chi 
Makassar membantu pembangunan 50 rumah warga 
kurang mampu di Kelurahan Lette dan Panambungan, 
Mariso, Makassar. Pada 19 Maret 2009, rumah yang 
telah direnovasi tersebut siap ditinggali.

Kantor Perwakilan Makassar

Jl. Achmad Yani Blok A/19-20, Makassar
Tel. (0411) 3655072 - 73 Fax. (0411) 3655074
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Tzu Chi Kantor Perwakilan Surabaya dipelopori oleh 
para ibu rumah tangga, dan resmi didirikan pada bulan 
Februari 2002. Para relawan pertama-tama mendampingi 
dan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada 
pasien yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Selain Misi Amal yang berupa bantuan pasien 
penanganan khusus, pembagian beras dan bantuan 
bencana, kegiatan di Misi Kesehatan berupa baksos 
kesehatan, dan Misi Pendidikan berupa bantuan dana 
pendidikan anak asuh.

Di akhir tahun 2007, banjir besar yang diakibatkan 
meluapnya sungai Bengawan Solo membuat wilayah 
Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik tenggelam tergenang 
air. Dengan sigap, tim tanggap darurat Tzu Chi Surabaya 
memberikan bantuan kepada masyarakat yang mem-
butuhkan bantuan. Tahun 2007 pula, Tzu Chi Surabaya 
meresmikan sebuah depo pelestarian lingkungan.

Pada tanggal 15 Agustus 2010, insan Tzu Chi 
Surabaya mengadakan pembagian sembako dan 
pelayanan kesehatan bagi para korban semburan lumpur 
di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo.

Kantor Perwakilan Surabaya

Kompleks Ruko Mangga Dua Center Blok B-10 No. 1-2
Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Surabaya
Tel. (031) 8475434, Fax. (031) 8475432
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Pada Oktober 2002, diadakan ramah tamah di Hotel 
Novotel Medan untuk menyosialisasikan semangat dan 
misi Tzu Chi. Setahun setelah itu, Kantor Perwakilan Tzu 
Chi Medan diresmikan, tepatnya tanggal 28 Agustus 2003.

Bulan November hingga Desember 2003, para korban 
banjir bandang di Bukit Lawang Bohorok mendapat 
perhatian dari relawan Tzu Chi berupa pembagian 
sembako, pembersihan dan perbaikan tempat pengungsian, 
dan pembagian alat masak. Selain itu, Tzu Chi Medan juga 
memberi bantuan beras pada masyarakat Sibolga, serta 
Aceh Tamiang yang dilanda gempa. 

Di daerah Belawan, tiga buah SDN menghadapi 
kondisi bangunan yang buruk, dan banjir air pasang karena 
letaknya di dekat laut. Tanggal 6 Mei 2004, gedung baru 
SDN 060966-060967-060968  yang dibantu oleh Tzu Chi 
Medan diresmikan.  

Rangkaian cinta kasih terus terjalin dengan 
beroperasinya DAAI TV Medan (channel 51 UHF) pada 31 
Mei 2007. Dengan adanya televisi cinta kasih ini, diharapkan 
arus cinta kasih bisa mengalir lebih deras. Pada akhir 
tahun 2011, Kantor Perwakilan Tzu Chi Medan meningkat 
statusnya menjadi Kantor Cabang Tzu Chi Medan. 

Tanggal 3 Februari 2013 diresmikan sebanyak 66 
unit rumah permanen tipe 50 yang dibangun untuk 
korban kebakaran di daerah pemukiman padat di Gang 
Bakung dan Gang Tanjung, Kelurahan Tegal Sari I, 
Medan. Rumah ini dilengkapi dengan perabotan rumah 
tangga, instalasi listrik dan air.

Kantor Cabang Medan
Jl. Cemara Boulevard Blok G1, No 1-3, Cemara Asri, Medan 20371 
Tel./Fax. (061) 6638986
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Semangat para 
relawan Tzu Chi 
di Bandung untuk 
membagikan beras 
cinta kasih pada 
tahun 2003, kemudian 
melahirkan Tzu Chi 
Kantor Perwakilan 
Bandung tanggal 16 
Oktober 2004. Dalam 
usianya yang masih 

muda, Tzu Chi Bandung menjadi kantor perwakilan 
pertama yang memiliki poliklinik. Poliklinik tersebut 
diresmikan tanggal 25 Agustus 2005. Tiga bulan 
kemudian, Tzu Chi Bandung mengadakan baksos 
kesehatan bekerja sama dengan Sekolah Lanjutan Perwira 
Kesehatan Angkatan Darat. Baksos-baksos kesehatan 
terus berlanjut dibarengi dengan penanganan pasien 
pengobatan khusus.

Di pertengahan tahun 2007, Tzu Chi Bandung 
membangun Jembatan Simpay Asih di perbatasan Garut 
dan Tasikmalaya. Jembatan tersebut sangat dibutuhkan 
oleh murid-murid sekolah di sana yang selama ini 
harus menyeberang sungai yang lebar, dalam, dan deras 
untuk menuntut ilmu di sekolah. Tzu Chi Bandung juga 
merenovasi SDN Cinta Kasih Cikadu di Bandung. 

Tahun 2008, relawan menjalankan program Bebenah 
Kampung yang membantu perbaikan bangunan rumah 
warga kurang mampu di Pagarsih Jamika. Sebanyak 28 
rumah diperbaiki menjadi rumah yang memberikan 
kehangatan bagi setiap orang yang tinggal di dalamnya. 
Selain itu Tzu Chi Bandung membantu pembangunan 
kembali Sekolah Unggulan Cinta Kasih Pangalengan, 
Jawa Barat yang diresmikan pada tanggal 3 Agustus 2010, 
dan mendapat kunjungan kehormatan dari Presiden 
Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Kantor Perwakilan Bandung

Jl. Ir. H. Juanda No.179, Bandung
Tel. (022) 2534020, Fax. (022) 2534052
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Sejak berdiri, Tzu Chi sangat sering melakukan 
aktivitas di Tangerang. Mulai dari penanganan kasus 
TBC, membantu biaya berobat, hingga beasiswa. Bahkan 
cikal bakal baksos kesehatan skala besar Tzu Chi dimulai 
dari Tangerang. Anak asuh Tzu Chi di tempat ini juga 
cukup banyak, berjumlah lebih dari 100 anak. 

Tanggal 16 September 2006, Kantor Perwakilan 
Tangerang diresmikan. Berdirinya kantor ini tidak lepas 
dari kerja keras para relawan yang sejak lama tekun 
mendampingi pasien dan anak asuh Tzu Chi. 

Salah satu aktivitas yang cukup sering dijalankan 
adalah sosialisasi daur ulang. Relawan melakukan daur 
ulang di sekolah-sekolah dan di batalyon infanteri 
yang ingin mendapat informasi mengenai daur ulang. 
Pada tanggal 29 Maret 2009, sebuah Depo Pelestarian 
Lingkungan pun diresmikan di Summarecon Gading 
Serpong, Tangerang. Selain itu, Kantor Perwakilan 
Tangerang membantu renovasi gedung SDN Mesjid 
Priyayi, Serang yang mengalami kerusakan akibat 
bencana puting beliung dan telah diresmikan tanggal 2 
Agustus 2008.

Kantor Perwakilan Tangerang

Komplek Ruko Pinangsia Blok L No. 22
Karawaci, Tangerang
Tel. (021) 5577 8361/71 Fax. (021) 5577 8413
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Bibit-bibit Tzu Chi di Batam telah mulai tersemai 
sejak awal tahun 2000-an. Saat itu pembinaan relawan 
Tzu Chi Batam dilakukan oleh Tzu Chi Singapura karena 
kedekatan lokasi keduanya. Di bulan Agustus 2005, 
keberadaan Kantor Penghubung Batam dipertegas saat 
peringatan hari kemerdekaan RI ke-60 yang bersamaan 
dengan pelatihan relawan di sana. Jumlah relawan 
terus bertambah dengan pelatihan-pelatihan yang rutin 
diadakan.

Dalam misi kesehatan, Tzu Chi Batam melakukan 
kegiatan rutin donor darah dan baksos kesehatan. Di 
tahun 2004, relawan Tzu Chi Batam bekerja sama dengan 
Tzu Chi Singapura mengadakan baksos kesehatan 
bersama. Di samping itu, para relawan juga aktif terlibat 
dalam baksos tanggap darurat.

Pendampingan relawan Tzu Chi Batam menebarkan 
cinta kasih semakin luas dan mendalam. Keberadaan Tzu 
Chi di Batam pula yang menginspirasi lahirnya kantor 
penghubung Tzu Chi di Tanjung Balai Karimun.

Kantor Perwakilan Batam

Komplek Windsor Central Blok C No. 7 - 8
Windsor, Batam Tel. (0778) 703 7037 Fax. (0778) 450 332
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Sebuah program Da Ai TV Taiwan di tahun 2000 
menginspirasi berseminya cinta kasih di Pekanbaru. 
Awalnya, karena jarak yang jauh dengan Jakarta, para 
relawan Tzu Chi Pekanbaru lebih banyak berinteraksi 
dengan Tzu Chi Penang, Malaysia. Namun, sejak 13 
April 2007, bak burung yang kembali ke sarangnya, 
mereka telah resmi bergabung menjadi Tzu Chi Kantor 
Penghubung Pekanbaru.

Sebelum diresmikan, pada tahun 2005, relawan Tzu 
Chi Pekanbaru sudah mulai menangani kasus-kasus 
pasien berat. Sepasang anak kembar, berusia 8 tahun 
yang mengalami kelainan jantung, dibawa ke Malaysia 
untuk berobat selama 3 minggu. Kini keduanya sudah 
sehat dan hidup normal seperti anak-anak lainnya.  

Setelah diresmikan, kegiatan pertama yang 
dilakukan adalah baksos kesehatan pada tanggal 14-15 
April 2007 di RS Lancang Kuning, Pekanbaru. Selanjutnya 
para relawan terus membantu pasien yang memerlukan 
bantuan pengobatan, serta memberi penghiburan di 
panti jompo dan memberi bantuan kebakaran.

Pada tanggal 9 Januari 2011, Kantor Penghubung 
Tzu Chi Pekanbaru mengadakan baksos kesehatan di 
depo pelestarian lingkungan di daerah Handayani. 
Kegiatan ini juga bermaksud untuk mensosialisasikan 
keberadaan dan manfaat depo pelestarian lingkungan 
kepada masyarakat. Hingga saat ini, Tzu Chi Pekanbaru 
telah memiliki 2 buah depo pelestarian lingkungan.

Kantor Penghubung Pekanbaru

Jl. A Yani No. 42 E-F Pekanbaru
Tel./Fax. (0761) 857 855
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Di Provinsi Sumatera Barat juga telah tersemaikan 
benih-benih cinta kasih. Bermula dari pembagian beras 
cinta kasih pada tahun 2003, sekelompok relawan lokal 
sering berkumpul untuk meneruskan penebaran perhatian 
di bumi minang.

Pada Maret 2007, gempa besar bersumber di daerah 
Solok menimbulkan banyak korban. Relawan dengan 
sigap memberi bantuan. Bulan September tahun yang 
sama, gempa di pesisir selatan kembali mengguncang. 
Relawan Tzu Chi Padang yang telah berpengalaman 
menangani bencana sebelumnya, segera melakukan 
baksos tanggap darurat di Lunang, Tapan, dan Silaut. 

Dua tahun berselang, gempa kembali terjadi. Kali ini 
gempa berkekuatan sangat besar telah meluluhlantakkan 
Padang, tidak terkecuali bangunan-bangunan sekolah. 
Oleh karena itu demi pendidikan anak-anak, Tzu Chi 
bekerja sama dengan pemerintah Padang membangun 
kembali SMA Negeri 1 Padang yang hancur, dan 
meresmikannya pada Sabtu, 7 Agustus 2010. 

Seiring berjalannya waktu, antusias warga lokal 
yang ingin bersumbangsih terus bertambah. Relawan 
pun semakin banyak. Untuk menampung aspirasi ini, 
pada tanggal 6 Juni 2010, Kantor Penghubung Tzu Chi 
Padang diresmikan. Beberapa bulan kemudian, sebagai 
bentuk apresiasi Pemerintah Kota Padang atas sumbangsih 
kemanusiaan Tzu Chi, tanggal 12 Desember 2010 ditetapkan 

Walikota Padang sebagai Hari Tzu Chi di Kota Padang.

Kantor Perwakilan Padang

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 98, Padang, Sumatera Barat 
Tel. (0751) 892 659
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Jejak Tzu Chi terukir di Lampung sejak Februari 
2002, saat sejumlah relawan lokal mengantar 50 pasien 
kurang mampu untuk mengikuti bakti sosial kesehatan 
Tzu Chi di Jakarta. Sejak itu, hampir pada setiap baksos 
kesehatan, 2 buah bus dari Lampung selalu bolak-balik 
menempuh sekitar 5 jam perjalanan membawa pasien 
dan keluarga. Hal ini terus berulang hingga Januari 2007, 
Tzu Chi mengadakan bakti sosial di Lampung, bekerja 
sama dengan RS Bhayangkara.

Lewat kegiatan-kegiatan inilah jodoh Tzu Chi 
dengan Lampung terus terpelihara. Hingga akhirnya, 
setelah beberapa kali mengikuti pelatihan relawan dan 
mengunjungi unit-unit Tzu Chi di Jakarta, Kantor 
Penghubung Lampung berdiri pada tanggal 24 Mei 2008. 

Pada tanggal 25-27 November 2011, Tzu Chi 
Lampung kembali menjadi tuan rumah pelaksanaan 
Baksos Kesehatan Tzu Chi di RS Bhayangkara Polda 
Lampung. Dalam Baksos Kesehatan Tzu Chi ke-80 ini, 
sebanyak 162 pasien penderita Katarak dan 34 pasien 
penderita pterygium berhasil diobati. 

Beberapa pengusaha dan yayasan di Lampung 
tergugah karena melihat Tzu Chi tidak membedakan 
agama, suku, dan ras. Secara bertahap, jumlah relawan 
dan donatur berkembang seiring aktivitas cinta kasih 
yang dilakukan.

 | Jaringan Cinta Kasih di Nusantara

Kantor Penghubung Lampung

Jl. Ikan Mas 16/20 Gudang Lelang, Bandar Lampung 35224
Tel. (0721) 486 196 / 481 281, Fax. (0721) 486 882
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Di Provinsi Kalimantan Barat, berseminya bibit 
Tzu Chi justru bukan di ibukota. Persemaian yang lebih 
subur bertempat di kota Singkawang. Tak beda dengan 
tempat lain, awal mula terjalinnya hubungan masyarakat 
Singkawang dengan Tzu Chi pun melalui butir-butir 
beras cinta kasih.

Jalinan yang tercipta makin erat karena sebagian 
relawan Tzu Chi di Jakarta berasal dari kota seribu 
kuil ini. Kecintaan pada kota kelahiran mengobarkan 
semangat mereka untuk menebarkan cinta kasih di 
Singkawang, hingga berbagai kegiatan lanjutan seperti 
baksos kesehatan dan bantuan beras ke warga-warga 
yang kekurangan terus dilakukan.

Di Kota Singkawang banyak warga yang memiliki 
cinta kasih dan perhatian untuk dibagikan. Sementara, 
banyak pula warga kekurangan yang membutuhkan 
bantuan. Kehadiran Tzu Chi memberikan warna harapan 
pada warga di Singkawang. Jalinan jodoh baik semakin 
erat ketika, benih-benih Tzu Ching mulai tumbuh di 
kota ini. Pada tanggal 19-20 Mei 2012, relawan Tzu Ching 
Singkawang mengadakan kegiatan Tzu Ching Camp 
untuk pertama kalinya di Singkawang. 

Kantor Penghubung Singkawang

Jl. Yos Sudarso No. 7B-7C, Singkawang
Tel. (0562) 637166 Fax. (0562) 632680
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Benih cinta kasih tiba di Bali pada akhir tahun 
2003. Beberapa masyarakat setempat yang baru mulai 
mengenal Tzu Chi, secara rutin memberikan dana. 
Pada Februari 2004, angin puyuh yang melanda daerah 
Karangasem, Bali menggugah para relawan untuk 
memberikan bantuan.

Perhatian berlanjut ketika pada bulan Oktober 
2005, teror bom terulang kembali di Pulau Dewata. 
Relawan Tzu Chi dari Bali segera mengunjungi korban 
yang dirawat di rumah sakit, serta membagikan kartu 
nama sambil berkata bahwa korban dapat menghubungi 
mereka kapan saja dibutuhkan.

Tzu Chi Bali mulai berkembang dengan melakukan 
pelatihan relawan serta kegiatan pembagian beras, bantuan 
pasien penanganan khusus, dan kunjungan ke panti-panti. 
Perlahan-lahan kegiatan semakin bertambah hingga 
pelestarian lingkungan dengan melakukan pembersihan 
pantai yang banyak terdapat di pulau tersebut.  

Pada bulan November 2008, tiga dusun (Barak, Gili, 
Batu Kori) di Desa Seraya Timur, Karang Asem mengalami 
bencana kekeringan dan angin puting beliung. Pada tanggal 
15 November 2008, relawan Tzu Chi Bali memberikan 
bantuan beras untuk meringankan derita warga.  

 | Jaringan Cinta Kasih di Nusantara

Kantor Penghubung Bali

Pertokoan Tuban Plaza No. 22, Jl. By Pass Ngurah Rai 
Kuta - Bali, 80361 | Tel. (0361) 759466
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Berawal dari kegiatan baksos kesehatan pada tahun 
2005, benih-benih cinta kasih di Tanjung Balai Karimun 
mulai tumbuh dan bersemi. Masyarakat dan relawan 
setempat yang mengikuti kegiatan baksos tersebut 
merasa sangat tersentuh dengan pelayanan kesehatan 
yang diberikan oleh tim medis Tzu Chi, sehingga mereka 
pun mulai mencari tahu mengenai kegiatan Tzu Chi yang 
diadakan di Batam maupun Singapura.

Meskipun hanya sebuah kota kecil, namun 
berkat semangat dan kerja keras dari para relawan, 
kini Tanjung Balai Karimun sudah memiliki kantor 
penghubung sendiri yang resmi beroperasi pada 5 Juni 
2011. Tidak hanya itu, Kantor Penghubung Tanjung 
Balai Karimun juga sudah memiliki depo pelestarian 
lingkungan. Menurut para relawan, depo ini sengaja 
dibuat agar masyarakat dapat turut serta dalam kegiatan 
melestarikan bumi.

Kantor Penghubung
Tanjung Balai Karimun

Jl. Thamrin No. 77, Tanjung Balai Karimun
Tel. (0777) 7056005, Fax. (0777) 323998
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Masuknya Tzu Chi di Biak bermula ketika Yenny 
The salah seorang istri pengusaha di Biak tertarik saat 
menyaksikan tayangan Da Ai TV Taiwan. Setelah menjadi 
pemirsa setia Da Ai TV, Yenny berharap bisa mengunjungi 
dan menjadi relawan Tzu Chi. Tahun 2004, Yenny bertemu 
dengan relawan Tzu Chi Makasar, Lamsin Indjawati. Sejak 
itu Yenny menjadi donatur Tzu Chi. Pada tahun 2005 ketika 
ada rombongan yang pulang ke kampung halaman batin 
insan Tzu Chi, Yenny bersama suaminya Susanto Pirono 
turut pergi ke Taiwan. Sepulang dari sana mereka pun 
berikrar akan menebarkan cinta kasih Tzu Chi di Biak. 

Tahun 2008 Tzu Chi mengadakan pembagian beras di 
Biak. Dari situ kemudian Susanto Pirono dan istrinya mulai 
menggalang relawan untuk mendistribusikan beras. Jalinan 
jodoh Tzu Chi terus berlanjut dengan diadakannya Baksos 
Kesehatan Tzu Chi pertama di Biak pada tanggal 20-22 Mei 
2010. Begitu banyak pasien, ditambah minimnya sarana 
dan prasarana kesehatan di Biak, pada tanggal 3-4 Juni 2011 
Tzu Chi kembali mengadakan baksos kesehatan. Selain 
baksos kesehatan, relawan Tzu Chi Biak juga secara rutin 
membantu para pasien dari Biak untuk berobat di Jakarta.

Pada tanggal 12 September 2011, Tzu Chi Indonesia 
kembali ke Bumi Cendrawasih ini untuk membagikan 
bantu an beras cinta kasih sebanyak 66 ton di Kabupaten 
Biak. Tiga bulan berselang, pada tanggal 12 Desember 2011, 
relawan Tzu Chi kembali membagikan beras cinta kasih 
sebanyak 66 ton di Kabupaten Supiori. Dari serangkaian 
kegiatan Tzu Chi di Biak tersebut, warga setempat semakin 
ter inspirasi untuk dapat ikut bersumbangsih kepada sesama.

Kantor Penghubung Biak

Jl. Sedap Malam, Biak, Papua
Tel. (0981) 22002 Fax. (0981) 22723
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Benih cinta kasih Tzu Chi di Palembang mulai disemai 
ketika pada tahun 2004 dan 2005 Tzu Chi membagikan 
beras cinta kasih sebanyak 250 ton di Palembang. Setelah 

itu cinta kasih terus dipupuk dan dipelihara dengan baik. 
Sumbangsih insan Tzu Chi berikutnya hadir dalam bentuk 
baksos kesehatan pada tanggal 12 Desember 2010.

Pada tahun 2011, benih yang telah dipupuk tersebut 
tumbuh menjadi tunas yang siap berkembang. Agar tunas 
ini mengakar kuat, pada tanggal 26 Maret 2011, Yayasan 
Buddha Tzu Chi Indonesia mengadakan acara ramah tamah 
di Palembang yang dihadiri oleh 300 orang. Keesokan hari-
nya diadakan pelatihan relawan abu putih yang pertama di 
Palembang dan diikuti oleh 115 orang relawan. 

Selain rutin mengadakan bakti sosial kesehatan, 
rela wan Tzu  Chi Palembang juga ikut serta dalam upaya 
pelestarian lingkungan. Pada tanggal 12 Agustus 2012, 
diselenggarakan kegiatan pemilahan sampah sekaligus 
sosialisasi Tzu Chi di Depo Pelestarian Lingkungan 
Palembang. Kegiatan memilah sampah yang baru per tama 
kali diselenggarakan ini diikuti oleh banyak relawan baru 
dengan antusias dan gembira. Di sini semua bisa saling 
belajar dan menjadikan kegiatan ini sebagai pengalaman 
yang baru.

Kantor Penghubung Palembang

Jl. Radial Kompleks Ilir Barat No. D1 / 19-20, Palembang
Tel. (0711) 375812, Fax. (0711) 375813
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Jejak cinta kasih Tzu Chi di Tebing Tinggi sudah 
dimulai sejak tanggal 8 Februari 2009, dimana relawan 
Tzu Chi Medan bekerja sama dengan RS Haji Adam Malik, 
pihak RSUD Dr. H. Kumpulan Pane, dan Palang Merah 
Indonesia (PMI) Tebing Tinggi meng adakan kegiatan 
donor darah untuk pertama kalinya di Tebing Tinggi. 

Kegiatan ini meng inspirasi masyarakat setempat 
untuk bergabung dengan Tzu Chi. Sejak saat itu, insan Tzu 
Chi Tebing Tinggi bersama relawan Tzu Chi Medan mulai 
membantu pengobatan bagi masyarakat sekitar yang kurang 
mampu. Untuk mengenal Tzu Chi lebih dalam, insan Tzu 
Chi Tebing Tinggi mengikuti pelatihan relawan abu putih 
yang diadakan oleh Tzu Chi Medan di Auditorium Chandra 
Kusuma International School pada tanggal 10 April 2009.

Aliran cinta kasih semakin berkembang dengan di ada-
kannya Baksos Kesehatan Tzu Chi di Deli Serdang. Dalam 
baksos kesehatan ini berhasil ditangani 479 pasien mata, 232 
pasien gigi, 112 pasien THT, dan 80 pasien bedah minor. 

Relawan Tzu Chi Tebing Tinggi juga turut meng-
galakkan misi pelestarian lingkungan dengan ikut ber-
partisipasi dalam program Toba Go Green, penanaman 
sebanyak 500 ribu pohon di Desa Lintong Ni Huta Balige, 
Toba Samosir, pada tanggal 28 November 2011. Relawan Tzu 
Chi Tebing Tinggi terus giat bersumbangsih dan mengajak 
masyarakat untuk peduli terhadap sesama dan lingkungan. 

Akhirnya, berkat dukungan dan kerja keras relawan 
Tzu Chi Medan, relawan Tzu Chi Tebing Tinggi berhasil 
membangun sebuah kantor penghubung pada tanggal 19 
Februari 2012.

Kantor Penghubung Tebing Tinggi
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Berlabuhnya Tzu Chi di Tanjung Pinang, Kepulauan 
Riau (Kepri) berawal dari kegiatan baksos kesehatan 
umum di Senggarang pada tahun 2011 dan 2012. Pada 
saat itu, relawan setempat kerap dibimbing oleh relawan 
Tzu Chi Batam, dimana letak kedua pulau ini saling 
berdekatan. Setelah menyelenggarakan baksos kesehatan 
secara berturut-turut, insan Tzu Chi setempat pun 
melakukan donor darah secara rutin selama setahun. 
Berkat bimbingan dari relawan Tzu Chi Batam, benih-
benih kebajikan pun tumbuh dan bertunas. 

Tanggal 11 September 2014 menjadi hari bersejarah 
bagi insan Tzu Chi Tanjung Pinang karena di hari itu 
Kantor Penghubung Tzu Chi Tanjung Pinang diresmikan. 
Acara ini diikuti oleh 79 relawan Tzu Chi asal Tanjung 
Pinang dan juga Batam. 

Kegiatan donor darah Tzu Chi di Tanjung Pinang 
dimulai pada bulan April 2013. Meski kala itu kegiatan 
rutin Tzu Chi di Tanjung Pinang masih terbatas pada 
donor darah, namun hal ini merupakan awal bermulanya 
siklus cinta kasih yang terus berulang dan memberikan 
manfaat bagi masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi 
pintu masuk bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh 
tentang Tzu Chi, mengikuti kegiatan-sosialnya, hingga 
kemudian turut bergabung dalam barisan insan Tzu Chi 
Indonesia. 

Kantor Penghubung Tanjung Pinang

Jl Ir. Sutami, Delima 3, Komplek Pinang Mas No. E7
Tel. (0771)-313319
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Tzu Chi Perwakilan Sinar Mas menjadi wadah 
relawan Tzu Chi di kelompok usaha Sinar Mas. 
Keterlibatan relawan yang bekerja di Sinar Mas ini 
tidak lepas dari komitmen para pemilik dan manajemen 
perusahaan untuk bersumbangsih bagi masyarakat 
melalui Tzu Chi.

Jodoh Eka Tjipta Widjaja, pendiri sekaligus pemilik 
grup usaha Sinar Mas, dengan Tzu Chi bermula saat 
sekretarisnya, Wen Yu, mengenalkan Tzu Chi padanya. 
Jodoh itu semakin dekat kala Eka Tjipta beserta istri 
dan putranya Franky O. Widjaja beserta istri, dengan 
didampingi Wen Yu yang sudah menjadi relawan komite 
Tzu Chi untuk bertemu dengan Master Cheng Yen di 
Hualien, pada Mei 1998. 

Usai pertemuan tersebut, atas dukungan ayahnya, 
Franky mulai menggerakkan para karyawan Sinar 
Mas terutama yang berada dalam koordinasinya 
untuk menjadi relawan Tzu Chi dan berkontribusi 
dalam berbagai kegiatan Tzu Chi Indonesia. Dalam 
perkembangannya, Franky yang juga menjadi Wakil Ketua 
Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia terus giat mengajak 
keluarga besar Sinar Mas untuk mendukung jejak 
kemanusiaan Tzu Chi. 

Salah satu kegiatan yang rutin dijalankan adalah bakti 
sosial kesehatan umum dengan mendatangi desa-desa di 
sekitar area perkebunan dan pedalaman. Pasien yang tidak 
dapat ditangani di lokasi baksos, ditindaklanjuti sesuai 
dengan prosedur bantuan misi amal.

Tzu Chi Perwakilan Sinar Mas
Plaza Sinar Mas Land, Tower 2 Lt. 4
Jl. MH Thamrin Kav. 22 No.51 Tel. (021) 50338899

 | Jaringan Cinta Kasih di Nusantara
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Penghargaan dari Pemerintah
Kiprah Tzu Chi di Indonesia dalam membantu masyarakat 
kurang mampu menerima apresiasi dari berbagai pihak.

Tahun 2003
Penghargaan Sosial dari 
Presiden Megawati Soekarno 
Putri.

19 Juli 2007
Penetapan Kali Angke 
Tzu Chi oleh Gubernur 
DKI Jakarta. Perhatian 
dan kepedulian insan 
Tzu Chi terhadap 
Kali Angke membuat 
Pemda DKI Jakarta 
menetapkan wilayah 
sepanjang 2,4 kilometer 
(Jembatan DHI di Teluk Gong sampai Jembatan Tol Prof. 
DR. Sedyatmo) sebagai Kali Angke Tzu Chi. Penghargaan 
ini diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso 
kepada pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia 
pada tanggal 29 September 2007.

15 Desember 2006
PADMA Award 2006 dari 
Departemen Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 
untuk kategori Pengumpulan 
Barang Daur Ulang. 

23 September 2010
Adiupaya Puritama dari 
Kementerian Perumahan 
Rakyat. Penghargaan ini di-
berikan kepada para mitra 
kerja serta pe merintah daerah 
yang telah memberikan 
kontribusi nyata dalam 
program pembangunan 
perumahan. 
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12 Desember 2010
Hari Tzu Chi Padang. 
Pemerintah Kota Padang 
memberikan penghargaan 
kepada Tzu Chi atas 
upayanya membangun 
Kota Padang pasca gempa 
30 September 2008, 
salah satunya di bidang 
pembangunan gedung SMA Negeri 1 Padang dengan 
menetapkan tanggal 12 Desember 2010 sebagai Hari Tzu 
Chi di Kota Padang.

24 September 2010
Anugerah Peduli Pen-
didikan. Konsistensi Tzu Chi 
dalam upaya men cerdaskan 
anak bangsa mendorong 
pihak pe merintah melalui 
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik 
Indonesia Mohammad Nuh 
mem berikan penghargaan Anugerah Peduli Pendidikan 
kepada Tzu Chi.

27 November 2014
Peran aktif Tzu Chi 

dalam meningkatkan 
kesehatan masyarakat 
kurang mampu di berbagai 
daerah di Indonesia 
melalui baksos kesehatan, 
mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia  berupa penghargaan Mitra Bakti 
Husada (MBH). 

27 Januari 2015
Y a y a s a n 

Buddha Tzu Chi 
Indonesia menerima 
penghargaan dari 
Museum Rekor 
Dunia Indonesia 
(MURI). Kali ini 

Tzu Chi mendapatkan penghargaan dengan kategori 
Pelopor Pembangunan Rumah Susun dengan Pembinaan 
Berkelanjutan Bagi Kaum Miskin.

 | Penghargaan



Mewariskan Aliran     
     Semangat Kebajikan

www.tzuchi.or.id

Majalah, Buletin, dan Website Tzu Chi berisikan 
tentang kisah-kisah inspirasi yang berasal 
dari kehidupan nyata. Kisah kebenaran yang 
disebarkan melalui berita akan dapat menyentuh 
orang-orang yang membacanya, hingga 
akhirnya mereka tertarik untuk memberikan 
kasihnya dan bergabung menjadi relawan 
kemanusiaan. Inilah prinsip dari “Benar, Bajik, 
Indah” (真-Zhen, 善–Shan, 美–Mei) dalam 
setiap liputan kisah Tzu Chi.

@tzuchi_world

tzuchiindonesiawebsite tzu chi indonesia
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Tzu Chi
Cinta Kasih
RSKB

Dalam memberikan pelayanan yang profesional, 
para dokter dan perawat Rumah Sakit Khusus 
Bedah (RSKB) Cinta Kasih Tzu Chi ditunjang oleh 
fasilitas yang lengkap dan modern.

Sesuai dengan misi Tzu Chi, segenap unsur 
rumah sakit memberikan yang terbaik untuk 
menyelamatkan jiwa manusia dan menghargai 
kehidupan.

RSKB Cinta KaSih tzu Chi
Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi
Jl. Lingkar Luar Kamal Raya
Cengkareng Timur, Jakarta Barat 11730
Tel. (021) 55963680, Fax. (021) 55963681
(021) 46223513 / 16 (Pendaftaran pasien)

Menghargai Jiwa Manusia,   
    Melindungi Kehidupan

Yayasan Buddha Tzu Chi Medika Indonesia
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Cinta Kasih

LingkunganDrama Anak

Program Anak

Keluarga

Melalui sarana yang dekat di hati masyarakat, 

DAAI TV tampil mengusung visi menjadi media penebar 

cinta kasih universal melalui berbagai program humanis yang 

bertujuan menyemai kebenaran, kebajikan, dan keindahan.



Di tengah kesibukan dan kepadatan aktivitas di kota 
besar, keheningan menjadi barang yang langka. 
Oleh karena itu, Jing Si Books & Cafe hadir untuk 
menjadi tempat relaksasi batin yang memberikan 
ketenangan untuk menyelam ke dalam batin.

Pluit
Jl. Pluit Permai Raya No. 20, 
Jakarta Utara 14450 
Tel. (021) 6679406 / 6621036,
Fax. (021) 6696407

Blok M
Plaza Blok M, 3rd Floor Unit #312-314
Jl. Bulungan No. 76 Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan 
Telp. (021) 7209128 / 7209316

Kelapa Gading
Mal Kelapa Gading I, 2nd Floor, Unit 
#370-378 Jl. Bulevar Kelapa Gading Blok 
M, Jakarta Utara 14240 
Tel. (021) 45842236 / 4584 530, 
Fax. (021) 4529702

Pantai Indah Kapuk
Tzu Chi Center 1st Floor, BGM
Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard,
Jakarta Utara 14470 
Tel. (021) 5055636

Pusat Pengembangan
Budaya Humanis Tzu Chi





Cengkareng
Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi,
Jl. Lingkar Luar Kamal Raya
Cengkareng Timur, 
Jakarta Barat 11730
Tel. (021) 2902 4483

Muara Karang
Blok M-9 Selatan No. 84-85, 
Pluit, Jakarta Utara
Tel. (021) 6660 1218 / 6660 1242

Kelapa Gading
Jl. Pegangsaan 2 No 161 (Km 4,5)
Jakarta Utara 
Tel. (021) 4682 5844

Duri Kosambi
Kompleks Kosambi Baru, 
Jl. Kosambi Timur Raya No. 11, 
Duri Kosambi, Cengkareng, 
Jakarta Barat
Tel. (021) 4450 4556 / 9626 2786

Gading Serpong
Jl. Teratai Summarecon,
Serpong, Tangerang
Tel. (021) 5577 8361 / 71, 
Fax. (021) 5577 8413

Bekasi
Jl. Penggilingan Baru No. 89 
RT 001/ RW 01, Kelurahan 
Harapan Baru, Bekasi Utara
Tel. (021) 8896 1412

Batam
Raden Patah, Komplek Jeni Putra, 
Baloi Blok 3, Kelurahan Lubuk 
Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Batam.
Tel. (0778) 450 335 / 703 7037

Biak
Jl. Sedap Malam, 
Kel. Burokub, Biak, Papua.

Depo Pelestarian
Lingkungan Tzu Chi



Lampung (1)
Jl. ZA. Pagar Alam No. 12
Kedaton, Bandar Lampung

Lampung (2)
Jl. Ikan Mas No. 40 E Gudang 
Lelang, Teluk Betung Selatan, 
Bandar Lampung

Makassar
Jl. Letjen Hertasning No. 17
Tel. (0411) 457 807

Medan (1)
Jl. Pukat VII Gg. Indah No. 17,
Kec Medan Tembung, 
Kota Medan
Tel./HP: 0812 6047 5899

Medan (2)
Jl. Purwosari, Komplek Pelangi 
Asri No. A1, Medan
Tel. (061) 662 7103

Medan (3)
Jalan Singamangaraja,
Komp. Citra Harapan Blok F, 
Tebing Tinggi

Pekanbaru
Kompleks Persada Indah I,
Jl. Tujuh No. 84 Perawang, Riau

Tanjung Balai Karimun
Sidorejo Indah Blok. B No. 07 
Komplek Sinar Bahagia, 
Kabupaten Karimun
Tel. (0777) 705 6005

Selamatkan Bumi dengan Tanganmu
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