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Bupati  Giany ar Agung Bharata
kukuhkan 53 orang anggota Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
(Satgas Saber Pungli)

Produk kerajinan berbahan f iberglass
sejak lima tahun terakhir semakin
diminati masy arakat di Bali.
Pasalny a, handicraft ini sangat
menarik untuk hiasan rumah tangga
dan perlengkapan dapur. Hargany a
pun terjangkau dikalangan masyarakat.

Disertai Sabha Desa, Dipuput 29 Sulinggih

PARLEMEN TAR IA 5

Bupati Agung Bharata meny erap
aspirasi warga Desa Bakbakan
ketika kunker Gubernur Bali Made
Mangku Pastika menunda
kunjungan kerjany a di desa tersebut,
Selasa (17/1).

GUNA menguatkan semangat
masyarakat dalam melaksanakan RAT

(Rapat Anggota Tahunan)  Tahun 2017,
Pemkab Gianyar melalui Dinas Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
menggelar Bulan Bakti RAT Koperasi

Kabupaten Gianyar, Selasa (24/1)
di Gedung PLUT-UKM di Desa Bedulu,

Kecamatan Blahbatuh, Gianyar.
Bulan Bhakti RAT Koperasi ini sekaligus

guna mempertegas kembali keberadaan
Gianyar sebagai kabupaten koperasi di Bali.

Di Gianyar terdapat 1.219 koperasi. 176 unit
di antranya tak aktif, dan koperasi aktif 1.043
unit. Dari 176 koperasi tak aktif, mayoriats ker-
ena tanpa pertanggungjawaban  pengurus
melalui RAT.

Data di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (UKM) Gianyar, keberadaan kop-
erasi mati tersebut adalah akumulasi dari kop-
erasi dengan kondisi kurang terurus sesuai
asas perkoperasian. Kepala Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Gianyar
Dewa Putu Mahayasa mengatakan, langkah
utama memulihkan atau menyelesaikan kop-
erasi bermasalah dan menghidupkan kembali
koperasi tak aktif, terletak pada niat dan se-
mangat para pengurusnya. Selain itu, para
anggota koperasi dan pengawas yang in-
tens mengontrol pengoperasian koperasi
sejak awal hingga setiap akhir tahunnya.
Kerena anggota melalui RAT memberikan
mandat kepada pengurus. Para anggota pun-
ya punya hak dan kewajiban yang harus diper-
tanggungjawabkan oleh pengurus. Pengurus

Karya Mupuk Pedagingan di Pura Puseh Beng

Gianyar Bertahan
Jadi Kabupaten Koperasi

‘’Koperasi
di Gianyar yang

berhasil menyelenggarakan
RAT pada tahun 2016

mencapai 683 unit atau
69.84 persen.”

DESA Pakraman Beng, Kelurahan Beng, Kecama-
tan/Kabupaten Gianyar, menggelar Karya Mupuk
Padagingan, Ngenteg Linggih, Panyegjeg Jagat, dan
Tawur Agung Pedanaan, di Pura Puseh lan Pura Desa/
Baleagung, Desa Pakraman Beng. Karya yang puncakn-
ya berlangsung Soma Kliwon Landep, Senin (30/1 ) ini,
dirangkaikan dengan Karya Saba Desa lan Saba Nini.

Karya bertingkat utamaning utama ini sempat dige-
lar sebelumnya di pura yang sama tahun 1992. Namun
karya tahun 1992 itu, tanpa dilengkapi Sabha Desa lan
Sabha Nini.

Pada Sukra Kliwon Watugunung, Jumat (20/1), dige-
lar upacara Pacaruan Malik Sumpah, Rsi Gana, Mlaspas
Palinggih, dan  Mendem Padagingan.

Ketua Umum Panitia Karya Pande Putu Kompyang
Wisastra menjelaskan, karya ini dipersiapkan setahun
lalu oleh 1.027 KK (kepala keluarga) krama Desa Pakra-
mana Beng. Setiap KK wajib urunan biaya karya Rp 1,7
juta. Namun uang sebanyak itu tidak langsung sekali-
gus disetor kepada panitia, melainkan melalui cicilan.
Cara mencicilnya, setiap KK krama menabung dalam
jumlah tak sama di LPD (Lembaga Perkreditan Desa)
Beng. Proses tabungan ini sejak 3 tahun lalu melalui
Program Tabungan Sekar (simpanan sukarela untuk
karya ) Desa Pakraman Beng. Sesuai RAB (Rencana
Anggaran Belanja), karya ini akan menghabiskan seki-
tar Rp 2,4 miliar.

Sekretaris Panitia I Ketut Suardika menambahkan, pel-
aksanaan karya ini juga ditopang dana punia oleh krama
dan punia padagingan (material) yang nilainya tak kecil.

Suardika menambahkan, rangkaian karya dimulai Agus-
tus 2016, berupa upacara Matur Piuning ke sejumlah pura.

Selanjutnya, Redite Kliwon Watugunung, Minggu (15/1),
Pacaruan Malik Sumpah di Catus Pata Desa Beng. Prosesi
ini dipuput Ida Sri Mpu dari Griya Tamanbali, Bangli,  dan
Ida Rsi Bujangga Wesnawa dari Griya Angkling, Desa Bak-
bakan, Gianyar, dan Pandita Mpu Acharya Nanda Griya Lebih,

Gianyar. Ida Pedanda Wayahan Bun dari Griya Sanur,
Desa Pejeng, Tampaksiring, dan Ida Pedanda Gde Jelan-
tik Giri dari Griya Buda Santian, Desa Peliatan, Ubud.

Redite Pahing Sinta, Minggu (22/1), Pakelem di Pura
Ulundanu, Desa Songan, Kintamani, Bangli. Soma Pon
Sinta, Senin (23/1), pukul 04.00 Wita, krama ngiring Ida
Batara Makiyis ke Segara/Pantai Lebih, Gianyar. Buda
Kliwon Sinta (Pagerwesi), Rabu (25/1), Tawur Agung
Padanaan.

Soma Kliwon Landep, Senin (30/1) Puncak Karya. Pun-
cak Karya dipuput Ida Pedanda Gde Rai Gunung Ketew-
el dari Griya Bakbakan, Gianyar. Ida Pedanda Manggis
Putra Manuaba dari Griya Manggis, Desa Keramas, Gi-
anyar. Ida Pedanda Gde Jelantik Giri Puspa dari Griya
Santian, Desa  Peliatan, Ubud. Ida Pedanda Wayahan
Bun dari Griya Sanur, Desa Pejeng, Tampaksirng. Ida
Pedanda Buda Gunung Sari dari Griya Gunung Sari, Desa
Peliatan, Ubud. Ida Pedanda  Wayahan Dauh dari Grya
Siangan, Gianyar. Ida Pedanda Mas dari Griya Pakuudan,
Sukawati.

Sukra Wage Landep, Jumat (3/2), Sabha Desa lan Sab-
ha Nini. Anggara Pon Ukir, Selasa (7/2), Nyenuk dari
Puseh Desa Pakraman Gianyar ke Pura Puseh Beng. Se-
luruh rangkaian prosesi karya akan diakhiri dengan Nye-
gara Gunung ke Pura Goa Lawah, Desa Pesinggahan,
Kecamatan Dawan, Klungkung, Saniscara Pahing Ukir,
Sabtu (11/2). 

Seksi Sulinggih Panitia Karya, Pande Komang
Karyawan mengatakan seluruh rangkaian karya ini dipu-
put 29 sulinggih dari kalangan sarwa sadhaka (pendeta
dari berbagai klan). Dari 29 sulinggih itu munggah atau
memimpin tahapan upacara sekitar 60 puja. n tas
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Kodim 1616 Giany ar  terus berupay a
melakukan  pemetaan  pertanian di
Giany ar dalam mencapai target  Luas
Tambah Tanam (LTT) Tahun 2017.
Dalam mewujudkannya, Kodim
bekerjasama dengan Pemkab.
Giany ar dalam hal ini adalah Dinas
Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum.

wajib bertanggungjawab kepada anggota, dan
pengawas koperasi wajib mengawasi kinerja
pengurus. Dinas hanya bersifat membina dan
memediasi jika terjadi masalah.

Dewa Mahayasa men ambahkan, t erkait
persoalan internal yang dihadapi koperasi,
koperasi di Gianyar yang berhasil menyeleng-
garakan RAT pada tahun 2016 mencapai 683
unit atau 69.84 persen. Jumlah ini naik 2,86
persen dari tahun 2015 yakni 654 unit kopera-
si. Ada kategori koperasi berkualitas  kurang
dari 50 persen yakni mencapai 517 unit atau
43.67 persen. Untuk tahun 2017, ditargetkan
semua koperasi di Gianyar menyelenggarakan
RAT hingga 100 persen.’’ Karena RAT meru-
pakan syarat utama dari sehat tidaknya sebuah
koperasi yang harus dipertanggungjawabkan
kepada anggota,’’ ujarnya.

Seiring dengan persaingan ekonomi global,
Di nas K operasi dan U MK M P rov in si
Bali kini terus berupaya meningkatkan kompe-
tensi para anggota koperasi. Caranya,melalui
pendidikan dan pelatihan guna menghadapi
era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) 2015. Kepala UPT Pendidikan
dan Latihan Koperasi dan UMKM Provinsi
Bali Nyoman Widarti mengakui pelatihan sep-
erti ini didukung sepenuhnya oleh Kemente-
rian Koperasi dan UMKM melalui dana de-
konsentrasi fungsi pendidikan, untuk meng-
hasilkan SDM yang handal. Kata dia, pendid-
ik an  dan p el ati han  i tu mes ti  di ber ik an
kepada pengelola dan anggota koperasi se-
suai dengan bidangnya. Yakni pengelola yang
membidangi pendidikan pelatihan strategi
pengembangan usaha, manajemen keuangan
dan akutansi, teknologi informasi, pengawas
ko peras i,  dan pen yus un an ke lay ak an
usaha. Tak hanya itu,  diklat  untuk  penga-
wasan koperasi  olehpara pejabat pengawasan 
juga sangat penting.

Dengan seringnya  pelatihan,  para anggota
koperasi dan UMKM mampu bersaing dalam

bi dan g ket enagak er jaan,
dalam menghadapi per-

saingan global yang
sudah disertifikasi
t i n g k a t
nasional. Pelatihan
sangat bermanfaat
b ag i  p en ge l ol a
b a g a i m a n a
caranya mengatur,

bekerja  deng an
baik, dan menjunjung

disiplin tinggi dalam
kerja.ntas

PASWARA/tas
Prosesi Pacaruan Malik Sumpah di Catus Pata Desa Pakraman

Beng, Gianyar, Redite Kliwon Watugunung, Minggu (15/1). 

PASWARA/tas
Bulan Bakti RAT Koperasi Kabupaten Gianyar, Selasa (24/1)

PUSPAYANI
Ia sempat minder saat
pertama kali mengikuti

PKL di Pemda Gianyar.
SELENGKAPNYA
SIMAK di Hal...15 !

PUSPAYANI
Ia sempat minder saat
pertama kali mengikuti

PKL di Pemda Gianyar.
SELENGKAPNYA
SIMAK di Hal...15 !
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MEJA REDAKSI

Kebijakannya, Menulislah Gaya PASWARA
PANGARASA

SEBAGA IMANA komunitas w arga timur, Bali punya  daya relasi
kua t an tar s esama. Bentuk nya, bergo tong royon g yang di dand ani
prin sip sagilik saguluk , salu nglung  subay antaka, dan p aras p aros
sarpanaya . Dan , kons ep kes erasi an ini  jadi  tradi si.

Sel ain i tu, t entu ada t radis i ngayah di Pu ra, b anjar , des a pak ra-
man , bahkan  sali ng t olon g at au ng gopi n. N amun, sei ring  den gan
mod erni sasi,  per lahan  namun pasti,  peru bahan gay a bertrad isi tak
terhindarkan. K erja n goopi n maki n mudah, efisien karena  pelbagai
jen is pek erjaaan dig arap d engan mesin . Ada pula pemili k haja tan
membeli  ebat an (olah an makanan) ba ik u ntuk upak ara dan p enganan
pad a us aha jasa peng ebat an.

Salah satu  risiko  dari zaman d imodern isasi yakni t ergilasnya
tradisi.  Pen yebab nya, antara lai n, t idak semua krama Bali pu nya
wakt u penu h untuk  mengi kuti p roses b ertrad isi. Ng oopin, misal nya.

Den gan mesi n ban yak memb antu atau  memudahk an b eberapa
peker jaan menj adi lebih cepat sel esai. Di sinilah tradisi Bal i tak

men ghind ar dari kema-
juan Iptek den gan
memanfaa tkan t eknol ogi
dal am s egal a ha l.

Iptek diciptakan
buk an un tuk melump uh-
kan  semangat  ngayah
dan  ngo opin. Karena
orang Bali  tidak bisa
lagi menghindar  dari
perubahan. Sepanj ang
Iptek itu dalam kapasi tas
mend ukung kegiat an,
buk an mengu bah
tat anan b ertrad isi. D an,
jug a mas ih banyak hal
yang tidak  dilakukan
den gan mesin . Ant ara
lain, ngorok celeng
(po tong  bab i) a tau
membuat upak ara y ang
lebi h pentin g. Kemu dah-
an deng an mesin  mes ti
dimanfaatk an. Ji ka tid ak,
akan memerluk an waktu
pan jang d an melelahk an.

Efisiensi kerja dalam
tradisi sangat  pent ing
karena peri  kehid upan
yan g leb ih maju.
Indikasinya, krama Bali
selalu  ingin meni ngkat-

kan  taraf hi dup d engan bek erja  pada  sek tor-s ektor  yan g berpotensi
meng hasilkan  pundi-p undi. A ntara la in,  sektor par iwisata, dan
sek tor ek onomi  lain nya. P ada s ektor jasa wisata  misa lnya, karyawan
ten tu t ak b isa menin ggal kan t empat kerja s ecara bebas. Dalam kerja
jug a ada  aturan-atu ran y ang h arus ditaa ti. A kibatn ya, p ekerj aan
tradisi mest i die fisienkan, ant ara l ain d engan mes in.

Des a pakraman tentu perlu  memberi kan k ebij akan deng an mem-
ber ikan  kesempatan kepada warg anya untu k men cari nafk ah.
Seh ingg a mas yarakat masih  bisa  berkewaj iban  ma-adat atau menj adi
krama banjar.  Di sisi  lain, mereka tid ak kehil angan pekerjaan untuk
memenuh i kebutuh an h idup . Des a pakraman tentu tak b isa sakl ek,
agar krama b isa mencari n afkah, sekali gus b isa ngoo pin, sang kep
ban jar, dan k erja adat lainn ya.

Ses ungg uhnya  ngo opin  atau pun ngayah ad alah  puncak d ari
kes adaran pr ibadi  krama. D engan  kesadaran itu , praktik  many ama
braya akan dip elihara dan  komu nikas i tetap ber jalan . Antara sw ad-
harma (kewaj iban), swadikara (hak)  dan pasidikaran (peri katan) bisa
sama-sama di jalankan . Memang ada w arga  bera lasan bekerja , namun
mereka sebenarny a malas manyama b raya . In ilah prob lematik
kes adaran. Antara sw adharama bekerja d an b ermasyarakat, den gan
swadikara at au h ak menjad i krama banjar , akan sama-sama b isa
dipen uhi dalam pasidikaran (perika tan).

Ngo opin  juga  buk an h anya tent ang menyu mban g ten aga dan
keh adiran. Menyu mban g materi termasuk  doa  yang  tul us j uga
ben tuk membantu k rama lain nya untuk  men yukseskan haja tan
up acara .*

Pakraman dan
Mesinisasi

nphoto/teks : tas

KELIR LEMAH

”Meditasi dari Suara Gender”

BELAJAR, tak terkecuali belajar menabuh gender, tak mesti di tempat istimewa. Seperti pada foto ini
empat siswa SMKN 3 Sukawati-eks Kokar Denpasar, belajar menabuh gender di halaman sekokah mereka.
Tak masalah di areal parkir mobil dan berdampingan onggokan sampah.
Foto ini mungkin layak untuk mendapatkan judul tema; “Meditasi dari Suara Gender”,”Tanpa Eksklusif
Bisa Sip”, dan lainnya.

MERABA dan membaca, mungkin
pekerj ana mudah. Tapi, men yimak,
memahami, hingga menelaah bacaan,
mungkin  jadi persoalan. Per-
soalan yang sama muncul tatka-
la sejumlah penulis lepas, tulisan-
nya tak dimuat di  koran ini. Kok
bisa?

Pembaca Budiman.
Belakangan ini Tim Redaksi

PASWARA menerima bebera-
pa jenis tulisan. Tujuan, un-
tuk mengkomunikasikan hal-
hal yang dianggap penting
dan menarik. Tulisan ini mu-
lai dari jenis berita straight
news, berita ringan, hing-
ga berita kisah khas ten-
tang sesuatu. Dari seki-
an banyak tulisan, han-
ya sebagian kecil yang
bisa kami muat. Hal ini
karena beberapa hal.
Antara lain, tulisan
yang dikirim bukan
hal baru dan pernah dimuat di koran
ini. Atau, materi tulisannya basa-basi
karena isu lama. Tulisannya juga ng-
gak fokus hingga tak layak disebut
tulisan surat kabar. Bahkan, ada tu-
lisannya bermaterikan sama persis
dengan tulisan lain yang ditulis tim
p el ip ut  d ari  j aj aran Redaks i
PASWARA. Tu lisan mesti sesuai
rubrik.

Pembaca Setia PASWARA.
Kami sangat berharap ada banyak

tulisan yang masuk ke meja redaksi.
Karena s esung guhn ya, k oran ini
masih sangat kekurangan tulisan ber-
mutu sesuai tema dan dead line yang
ditentukan. Satu syarat lagi yang ter-
penting, menulislah gaya PASWARA.
Yakn i, mengi nformas ikan ses uatu

yang membangu n (ko n-
struktif), bernilai mendidik,
menghibur, tanpa provokasi
dan politis, tetap kritis yang
santun. Jika hal itu telah tersi-
mak dan dipahami secara men-

dalam, maka ni scaya tulisan
yang dikirim pasti kami muat.

Pembaca
Seiring dengan itu, kami tentu

mengkoordinasikan setiap tulisan
dengan p ara penulis, p emegang

halaman, bahkan mengontrol secara
total. Karena kami mentradisikan ker-

ja, memberikan curahan, kapan saat-
nya kerja harus disikapi sebagai se-
buah proses  men uju kematang an
diri. Salah satu bentuknya, adalah
tanggungjawab. Karena bagi kami di
jurnalistik, misal, waktu menjadi sen-
jata penting bagi kinerja sebuah ko-
ran. Dan, dead line (tenggat kerja) ad-
alah nafas kami. Jika tanggungjawab
itu tebal, maka kerja tak selalu  harus
menunggu mood.

Konsekuensi ini nyata. Meskipun
ada yang terkadang mampu menge-
mas dan ada pula blak-blakan mencer-
itakan keadaan. Syukurnya, semua itu
berusaha kami cerna sebagai sebuah
tantangan demi meningkatkan seman-
gat kerja.

Pembaca.
Seiring dengan perjalanan waktu,

kami pun sangat menyadari bahwa apa

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (0361) 943123

RSUD Sanjiw ani (0361) 943020

(0361) 943524

PLN Kabupaten Gianyar (0361) 948631

Kantor Samsat Gianyar (0361) 942190

Kantor PDAM Kab. Gianyar (0361) 943233

Posko Induk Pemadam Kebakaran (0361) 943113

Posko Pembantu Pemadam Kebakaran (0361) 9080848

Kantor BPPD Gianyar (0361) 7844178

Kepala Pelaksana BPPD Gianyar 082146562519

Sekretaris BPBBD Gianyar 081337355885

Polres Gianyar (0361) 943110

Dandim 1616 Gianyar (0361) 941584

Kejaksaan Negeri Gianyar 943044

Pengadilan Negeri Gianyar (0361) 943016

“Desa pakraman
tentu perlu
memberikan
kebijakan
dengan
memberikan
kesempatan
kepada
warganya
untuk mencari
nafkah’’.

Suara Wawasan Seni
S u s u n a n  R e d a k s i

Penerbit :  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar

nPemimpin Redaksi/Penanggung Jawab I: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, Cokorda Gde Rai Widiarsa Pemayun, SH.

nPenanggungjawab II : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, I Gede Daging, SSTP

nWakil Pemimpin Redaksi/Wakil Penang gungjawab : Bidang Lay anan Komunikasi dan Informatika

nRedaktur Pelaksana: Seksi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan

nAnggota Redaksi :  Sri Oka Artini, I Putu Darmayasa, ST, Ni Luh Made Astiti

nKoresponden: Gede Bagiada, Ni Luh Made Astiti, Ni Nyoman Tri Anggreni, I Gst Ngr. Wiwekananda, Danawirawan, Koming Sulastana, I Made Maba, Dewa Beratha

nLay Out:  I Made Sueta  nPagemaker : Pande Wayan Darsana

nFotografer : Ni Luh Made Astiti, I Made Sueta, Gede Bagiada, I Made Setyawan, Pande Putu Yudi Putra.

nDistributor: Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar

Redaksi PASWARA menerima artikel/tulisan yang berhubungan dengan isi.

Alamat Redaksi: Jalan Kebo Iwa - Gianyar, Telp. (0361) 947290, Faximile: (0361) 943180. e-mail: paswara_gianyar@yahoo.co.id

PASWARAKoran

yang kami lakukan demi kelancaran
terbitan PASWARA, tiada lain berkat
dorongan semua pihak terutama oleh
para  pembaca. Sangat t epat k alau
sidang pembaca tak henti-henti mem-
berikan sumbangan masukan, pandan-
gan, pikiran dan lain sebagainya. Seh-
ingga koran yang kita cintai ini benar-
benar bermanfaat untuk kita semua.

Pembaca.
PASWARA  ed is i  k a li  in i

menu ru nkan tema li pu tan  u tama
bertemakan; Gianyar Bertahan Jadi
Kab upaten Kop eras i. Tantang an-
n ya  p u n tak  r i ng an .
Karena koperasi di Gianyar yang
berhas il meny elenggarak an RAT
pada tabun 2016 baru mencapai 683
unit atau 69 .84 persen.

Tema in i k ami  k etengahk an
kepada pembaca  karena kami
menyadari bahwa koperasi adalah hal
penting untuk peningkatan kesejahter-
aan secara bersama-sama. Kami yakin
banyak program koperasi melaju lan-
car. Tapi tak sedikit yang menghadapi
rintangan berat dan perlu dievaluasi.

Kami ten tu tak l upu t 
menyampaikan p ermoho nan  maaf
yang tulus ikhlas bila apa yang kami
ungkapkan tak sesuai dengan keingi-
nan pembaca. Harapan kami semoga
Ida Sanghyang Widhi Wasa selalu
memberikan anugerah dan jalan ked-
amaian bagi kita semua.*
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Kemajuan Ilmu
Pengetahuan telah mampu

memudahkan umat manusia
melakukan apa saja

sesuai keinginannya.
Ilmu Pengetahuan seperti

pedang bermata dua.
Kalau diarahkan ke hal

positif akan memberi
kemaslahatan bagi umat.

Sedangkan jika diarahkan
untuk kejahatan
akan membawa

kehancuran masal.

HOAX  Kian Merebak, Salah Siapa?

Hoax(berita bohong), sesung-
guhnya telah ada sejak manusia
memiliki keinginan berkomunika-
si. Hoax tradisional dipicu sifat iri
dan dengki kepada orang lain.
Hoax zaman itu dilakukan dengan
ngerupi dengan beberapa orang.
Dalam ngerumpi, berbagai di-
ungkapkan, dari yang positif sam-
pai menyebarkan berita bohong
untuk menjelekkan orang lain.

Sebagaimana sifat komunika-
si, ngerumpi juga merupakan cara
untuk mempengaruhi orang lain.
Namu karena tidak didukung
akses media komunikasi massa,
dampaknya tidak terlalu signifi-
kan. Paling hanya berpengaruh
dalam lingkungan tetangga se-
kitarnya.

Di era digital dan kemajuan
teknologi informasi belakangan
ini, pengaruh hoax lebih dasyat.
Tidak hanya berskala lokal. Na-
mun mendunia. Hoax bisa diar-
ahkan kepada siapa saja, dan oleh
siapa saja untuk menjatuhkan
martabat seseorang.

Dasyatnya hoax belakangan
membuat banyak kalangan mera-
sa risih, karena gangguan hoax.

Tak terkecuali Presiden Joko
Widodo dibuat tidak nyaman
karena hoax. Seperti beberapa
pecan lalu, Presiden Jiko Wido-
do, diserang hoax, terkait bany-
aknya tenaga kerja asal Cina,
yang menurut hoax, mencapai 10
juta orang. Walau sebelumnya
presi den  bergeming, namun
akhirnya harus  turun tangan
mengklarifikasi hoax, dengan
menyatakan bahwa, tenaga ker-
ja asal Cinas hanya mencapai
sekitar hanya 21 ribu. Hoax pula
mengakibatkan razia terhadap
tenaga kerja asing di beberapa
daerah di Indonesia.

Tak hanya presiden, tokoh
dan pejabat lain juga tak luput
dari serangan hoax. Termasuk
para calon gubernur dan wakil
gubernur maupun bupati-wakil
bupati/calon walikota-wakil wa-
likota, yang akan bertarung pada
pemilukada serentak Pebruari
2017.

Bahkan, bagi calon gubernur-
wakil gubernur dan calon bupati-
wakil bupati/calon walikota-wakil
walikota, sudah diserang hoax
jauh hari sebelum lolos sebagai

calon. Terkait ini, hoax bertujuan
untuk menggagalkan mereka
menang dalam pemilihan kepala
daerah.

Kedasyatan pengaruh hoax
tidak bisa dianggap enteng.  Hoax
tidak hanya bisa menjatuhkan
reputasi seseorang. Hoax  bisa
memicu pergerakan massa. Yang
dampaknya lebih buruk lagi.

Contohnya, Wael Ghonim
(2016) aktivis media sosial Mesir
yang laman facebooknya meme-
mobilisasi masyarakat Mesir tu-
run ke Medab Tahrir (Tahrir Squ-
er), berujung tumbangnya Pres-
iden Mesir. Presiden MesirHus-
ni Mubarak menyebutnya se-
bagai algoritma mobokratis (mob-
ocratic algorithms). Memberikan
kekuasaan kepada “kerumunan”.
Dengan algoritma  mobokraktis
akan memberik an gema pada
postingan-postingan tersebar
lebih ban yak dan  leb ih
cepat.(Putu Widjanarko-Dosen
Pramadina Graduate School of
Communication, Tempo 2-8 Jan-
uari 2016).

Para akhli teknologi komuni-
kasi telah mampu menciptakan

berbagai perangkat keras dan
perangkat lunak yang semakin
canggih. Kemajuan teknologi
komunikasi telah menyebabkan
komunikasi berjalan cepat, luas
tanpa batas. Komunikasi tidak
hanya dilakukan dengan kata-
kata lisan maupun teks. Kema-
juan teknologi komunikasi telah
memungkinkan komunikasi di-
lakukan dengan berbagai cara.
Seperti foto, video, melalui laman
facebook, tweeter, instagram dan
sebagainya, yang kita sebut me-
dia sosial. Efek tentu seakan leb-
ih nyata.

Tapi, di sisi lain kemajuan
teknologi komunikasi juga mey-
iapkan teknologi editing tulisan,
foto, bahkan video. Teknologi ini
mendukung semakin dasyatnya
hoax. Karena melalui tenologi
editing ini orang bisa melakukan
rekayasa foto atau video sehing-
ga terkesan faktual. Padahal abal-
abal.

Media sosial seakan menjadi
saingan media mainstream. Leb-
ih  cepat, dan menjangk au
wilayah yang  luas. Marah Sakti
Siregar, Ketua Bidang Pendidikan

PWI Pusat, menyambut positif
media sosial. Agar tidak menjadi
korban media sosial, selalu haru
melakukan cek dan recek. Den-
gan demikian, akan diketahui ke-
benaran yang disampaikan me-
dia sosial tersebut. Apakah me-
mang benar informasinya faktua
atau hanya hoax. Bagi kalangan
jurnalis, mestinya memanfaatkan
media sosial sebagai informasi
awal. Bukan informasi utama.
Dengan demikian, tidak mudah
menjadi korban hoax. Atau ikut
menyebarkan hoax.

Dasyatnya pengaruh hoax
merupakan salah satu bentuk
penyal ahgu naan kemaju an
teknologi komunikasi sejak be-
berapa tahun belakangan ini.
Padahal, tujuan awal para akhli
teknologi komunikasi bekerja
keras untuk memudahkan umat
manusia melakukan komunikasi.
Namun, kemajuan teknologi itu
juga dengan mudah d isalah-
gunakan untuk tujuan yang tidak
baik. Salah satunya menyebar
hoax. Hal sama juga terjadi ketika
penemuan radioaktif, yang tujua-
nnya untuk sesuatu yang ber-
manfaat bagi kesejahteraan umat
manus ia. Namun, dis alah-
gunakan menjadi senjata nuklir
sebagai senjata pemusnah masal.
Agar kemajuan  ilmu pen ge-
tahuan memberi  manfaat bagi

kemaslahatan umat, perlu duku-
ngan moral umat. Jika kemajuan
ilmu pengetahuan jatuh pada or-
ang baik, akan memberi manfaat
bagi orang banyak. Sebaliknya,
jika jatuh kepada orang jahat, akan
menimbulkkan petaka bagi umat
manusia.  Karena itu, Albert Ein-
stein mengungkapkan, Ilmu tan-
pa agama pincang, agama tanpa
ilmu pengetahuan adalah buta.
Maksudnya, Ilmu Pengetahuan
perlu didukung moral yang baik,
sehingga bisa memberi manfaat
kesejahteraan bagi umat. Seba-
liknya, jika agama tanpa Ilmu
Pengetahuan hanya berhayal,
tanpa pernah menunjukkan se-
suat u yang  nyata  yang bisa
dijelaskan dengan dalil-dalil Ilmu
Pengetahuan.

Karena itu, hoax memang per-
lu dicegah. Karena dampaknya
nyata bisa mengancam ketenan-
gan umat manusia. Untuk itu, per-
lu dilakukan literasi dan edukasi
masyarakat tentang media sosial.
Baik dari sisi dampak positif mau-
pun negatifnya. Termasuk akibat
hukum yang bisa ditimbulkan jika
masyarakat selalu membuat dan
menyebarkan hoax.***

“Tujuan modernisasi
Teknologi Informasi (TI)

buntuk memudahkan umat
manusia melakukan
komunikasi. Namun,

kemajuan teknologi justru
disalahgunakan untuk tujuan
yang tidak baik. Salah satunya

menyebar HOAX”.

n oleh :Ketut Dana Wirawan
(wartawan dari Desa Buahan

Kaja, Payangan, Gianyar)
nphoto-photo : wet/ira
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Gianyar Kukuhkan Satgas Saber Pungli
Untuk memberantas

praktek pungutan liar
(Pungli), Bupati
Gianyar Agung

Bharata kukuhkan 53
orang anggota Satuan

Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar
(Satgas Saber

Pungli), di Ruang
Sidang Utama Kantor

Bupati Gianyar,
Kamis, (19/1).

JAGA kebersihan pura serta
areal desa pakraman, Wakil Bu-
pati Gianyar, Made Mahayastra
serahkan dua unit truk penga-
ngkut sampah. Hal tersebut ter-
ungkap saat acara serah terima
dua truk tersebut di Wantilan
Pura Teg eh, D esa Pakraman
Manuk aya  Any ar, Desa
Manukaya, Kecamatan Tampak-
siring, Sabtu (14/1) lalu.

Dua unit truk yang dihibah-
kan merupakan program Pemkab
Gianyar dalam menjaga kebersi-
han pura. Program ini diberikan
kepada lima desa pakraman di Gi-
anyar yang diyakini memiliki ke-

Saraswati, Wabup Mahayastra Tetap Penuhi Undangan Warga
Hadiri Piodalan di Pejeng Kangin dan Ngeresi Gana di SMK Pariwisata Budaya

Wabup. Made Mahayastra Serahkan
Dua Truk Sampah di Desa Manukaya

USAI dikukuhkan
Satuan Tug as Sapu
Bersih Pungutan Liar
(Satgas Saber Pungli)
Kabupaten Gianyar di
ruang sidang Kantor
Bupati Gianyar, Bupati
Anak Agung Bharata
menyatakan komitmen-
ny a memb erant as
pungli hingga ke akar-
akarnya. Dia pun mem-
inta satgas Saber Pungli
untuk bekerja maksimal
dalam mencium upaya-
upaya pungli yang ter-
jadi di instansi yang
melibatkan urusan pe-
merin tahan  deng an
masyarakat.

“ Saya  serahk an
sepenuhnya kepada tim
Saber, siapapun nanti, tak peduli setinggi apapun jabatannya,
besar kecilnya nominal yang dipungut, jika terbukti melakukan
tindakan tersebut, maka harus ditindak sesuai hukum yang ber-
laku. Untuk itu, saya mohon kerja sama yang kompak antar Forko-
pimda Kabupaten Gianyar,”ucap panglisir Puri Gianyar itu.

Bupati juga berharap peran masyarakat untuk lebih aktif
dalam melaporkan perbuatan yang terindikasi sebagai pungli.
Sebab, yang terjadi selama ini, masyarakat terkesan enggan
meng adukan  praktek terl arang t ersebu t, asal  urusannya
diperlancar.”Mulai saat ini, kita edukasi masyarakat bahwa pung-
li tersebut adalah perbuatan melanggar pidana, bagian dari prak-
tek korupsi, harus diberantas”ucapnya.

Agung Bharata berharap, agar ke depannya tidak pernah
terjadi kasus pungli di Kabupaten Gianyar. Tentu, yang dibutu-
hkan saat ini adalah kesadaran dalam mengabdi dan melayani
masyarakat tanpa iming-iming imbalan diluar mekanisme.”Mari
ciptakan Good and Clean Governance,”pungkasnya.nari

KEANGGOTAAN Satgas
Saber Pungli yang terdiri dari
uns ur Kepolis ian, TNI, Ke-
jakasaan Neger i, Pengadilan
Negeri, Bank serta FKUB se-
bagai unsur tokoh masyarakat.

Sebesar kurang lebih Rp.400
juta anggaran disiapkan oleh
Pemkab Gianyar guna menun-
jang k egi atan  Sat gas  Sab er
Pungli tersebut. Satgas Saber
Pungli ini sendiri mempunyai
wewenang yakni membangun
sistem pencegahan pemberan-
tasan pungutan liar, melakukan
pengumpulan data dan informa-
si dari instansi, lembaga dan pi-
hak lain yang terkait dengan
menggunakan teknologi infor-

masi; mengkordinasikan, meren-
canakan, dan melaksanakan op-
erasi  pemberan tasan pu ngli;
melakukan operasi tangkap tan-
gan; memberikan rekomendasi
kepada pimpinan instansi, lem-
baga serta kepala pemerintahan
daerah untuk memberikan sank-
si kepada pelaku pungli sesuai
peraturuan perundang – udan-
gan; melaksanakan evaluasi keg-
iatan pemberantasan pungli.

Bupati Agung Bharata men-
gatakan, keberadaan Satgas Sa-
ber Pungli ini diharapkan dapat
membantu membenahi pelayan-
an  p ubl ik  di  semu a asp ek
khususnya instansi penyeleng-
garan pelayanan publik. Hal ini

juga untuk membangun keper-
cayaan masyarakat serta mem-
berikan pelayanan publik yang
prima, sebagai wujud penye-
lenggaraan pemerintahan yang
baik dan bersih.

Untuk itu Satgas Saber Pungli
dituntut pro-aktif melaksanakan
program – program kerja yang
menjadi tugas dan fungsinya.
“Saya mengajak dan menghimbau
sel uruh jajaran pegawai  di
Lingkungan Pemkab Gianyar un-
tuk bersama-sama mencegah
pungli. Hal ini penting, mengin-
gat pungli jelas akan mempen-
garuhi tatanan kehidupan sosial,
budaya dan ekonomi masya-
rakat,”  tegas Agung Bharata.

Agung Bharata menambah-
kan, setiap unit kerja yang lang-
sung berhubungan dengan pe-
layanan publik agar tidak henti
– hentinya mengingatkan jaja-
ran untuk tidak melakukan tin-
dakan pungli, karena akan ber-
imbas kepada ranah hukum, ter-
lebih jika sampai ada yang ter-
tangkap tangan melalui Operasi
Tangkap Tangan (OTT).

Kepala Inspektorat Kabupat-
en Gianyar, I Made Juanda dalam
laporannya menyampaikan, jum-
lah personil Satgas Saber Pung-
li sebanyak 53 personil tersebut
terbagi menjadi empat unit yak-
ni, Pokja Unit Intelejen, Pokja
Unit Pencegahan, Pokja Unit

Penindakan dan Pokja Unit Yus-
tisi. Adapun struktur organisasi
Satgas Saber Pungli, selaku Pen-
anggung Jawab, Bupati Gian-
yar; Ketua Pelaksana, Waka Pol-
res Gianyar; Wakil Ketua 1, Ins-
pek tur K abupaten Giany ar;
Wakil Ketua 2, Kasi Intelejen
Kejaksaan Negeri Gianyar.

Sedangkan untuk Ketua Pok-
ja Unit Intelejen, Kepala Badan
Kesbangpol Kabupaten Gianyar;
Ketua Pokja Unit Pencegahan,
Kabag. Hukum Setda. Kab. Gi-
anyar; Ketua Pokja Unit Peninda-
kan, Kasat Reskrim Polres Gian-
yar, dan Ketua Pokja Unit Yusti-
si, Kasi Pimpinan Khusus Kejak-
saan Negeri Gianyar.n set

A.A. Gde Agung Bharata

Berantas Sampai
Akar-akarnya

PERAYAAN hari suci Saraswati, Sabtu
Umanis wuku Watugunung, yang diyakini se-
bagai hari turunnya ilmu pengetahuan, dinilai
sebagai waktu yang tepat untuk melaksana-
kan posesi ritual keagamaan.

Berdasarkan pertimbangan dan petunjuk
dari to koh  sp iri tua l,  praju ru bersama
masyarakat desa pakraman Bedulu di kecama-
tan Blahbatuh, melaksanakan ritual upacara
pawintenan dua pasang pemangku.

Prosesi pawintenan yang disaksikan ratu-
aan krama desa pakraman Bedulu, bertempat
di Pura Dalem Bedulu itu, dipimpin dan dipu-
put Ida Pedanda Jelantik Manggis Putra, dari
geriya gede desa pakraman Wanayu, Bedulu,
kecamatN Blahbatuh, Gianyar,

Bendesa desa pakraman Bedulu, I Gusti
Made Ngurah Serana, pawintenan dua pasang
pemangku itu masing masing Jro Mangku Gusti
Ketut Kantun dan istrinya Jro Mangku Way-
an Kondri, yang keduana didaulat sebagai jan-

panggul atau pemangku di Pura Jaksan.
Sedangkan satu pasang lainnya, tambah Jro

Bendesa Bedulu yang sebelumnya mejadi wakil
bendesa  itu, adalah  Jro Mangku Nyoman
Rutha dan Jro Mangku Ni Wayan Roti, yang
juga pasangan suami istri.

Penunjukkan kedua pasangan suami istri
sebagai pemangku dua pura amongan krama
desa pakraman Bedulu itu, didasarkan pada
awig awig desa pakraman setempat. Dalam atu-
ran tertulis itu, ditetapkan mekanisme pemili-
han pemangku pura yang diemong krama, da-
pat dilakukan melalui pemilihan maupun diten-
tukan melalui garis keturunan purusa.

"Dalam awig awig d esa pakraman kami
(desa pakraman Bedulu-red), proses pemilihan
pemangku dapat dipilih oleh seluruh krama
maupun melalui garis keturunan keluarga pe-
mang ku dari garis pu rus!" Jelas Ben desa
Ngurah Serana.

Dalam prosesi kedua pemilihan pemangku

itu, senantiasa diawali dengan tahapan ritual
maupun konsultasi dengan pihak pihak ko-
mpeten, baik tokoh adat maupun pendea desa,
di geriya gede Wanayu.

"Sebelum memutuskan untuk melaksana-
kan pawintenan lebih dulu kami bahas bersa-
ma prajuru desa serta memphon petunjuk dari
ida pedanda di geriya Wanayu," ungkap jro
bendesa seraya mengakui kedua pemangku
yang diwinten tersebut adalah anak angkat.
Karena itu, sebelum diwinten dilakuan prosesi
upacara ngangkat sentana yang adat dan di-
landasi agama Hindu.nrama

Empat Pemangku Desa Pakraman Bedulu Mawinten

Empat orang pemangku saat
 prosesi ritual pawintenan yang

dipimpin dan dipuput Ida Pedanda
Jelantik Putra Manggis dari geriya

gede Wanayu, yang bertepatan dengan
hari raya Saraswati, di Pura Dalem

desa pakraman Bedulu.

siapan dalam pengelolaannya.
Truk tersebut nantinya diharap-
kan mampu dikelola masyarakat
desa pakraman secara mandiri,
sehingga kebersihan tidak han-
ya dilaksanakan oleh pemerintah
saja, namum warga mampu men-
jaga lingkungan dan kebersihan
pura tetap terjaga. Apalagi jika
ada kegiatan upacara, banyak
sampah yang mesti diangkut ke
TPA, truk tersebut diharapkan
mampu menyelesaikan masalah
tersebut.

Sebelumnya, tiga truk telah di-
hibahkan kepada Desa Pakraman
Sukawati, Desa Pakraman Ketew-

el dan Desa Pakraman Guwang.
“ Kami berharap kedepan semua
desa pakraman bisa dihibahkan
truk, dan program pemkab akan
konsen dalam kegiatan desa pa-
kramanmaupun  upacara
yadnya,”terang Mahayastra.

Dua unit truk tersebut diterima
Bendesa Desa Pakraman Mas dan
Bendesa Desa Pakraman
Manukaya Anyar. Acara juga dis-
aksikan Perbekel Desa Mas dan
Manukaya, Camat Ubud dan Ca-
mat Tampaksiring, SKPD terkait ser-
ta ratusan warga Desa Pakraman
Manukaya Anyar. Saat acara juga
dihadiri Ketua DPRD Kabupaten
Gianyar, I Wayan Tagel Winarta.

Ben desa  Des a Pakraman
Manukaya Anyar, Ngakan Putu
Kompyang Suci menyambut
baik program Pemkab Gianyar, pi-
haknya akan mengoptimalkan
hibah truk guna menjaga keber-
sihan wilayahnya. Ia juga ber-
harap program serupa bisa digel-
on tor lebi h b anyak bagi
masyarakat di perdesaan. Bantu-
an truk ini sangat bermamfaat
bagi lima desa pakraman selaku
penerima, diakui lima desa pa-
kraman  te rseb ut merupak an
desa terbanyak memproduksi
sampah.  Harga per unit truk
sebesar Rp 348.500.000, tanpa
oprasion al. “ Namu n, warga
sudah siap dengan oprasional,”
terangnya.n suar

SANISCARA Umanis Watu-
gunung (21/1) bertepatan dengan
Hari Saraswati, SMK Pariwisata Bu-
daya dan SMP Tri Mandala, Bedu-
lu menggelar Karya Ngeresi Gana,
Melaspas, dan Ngenteg Linggih.
Upacara tersebut digelar di halaman
sekolah setempat dengan dihadiri
seluruh warga sekolah. Hadir pula
Wakil Gubernur Bali Ketut Sudiker-
ta dan Wakil Bupati Gianyar Made
Mahayastra, serta ketua DPRD Gi-
anyar Wayan Tagel Winarta, Ke-
pala Dinas Pendidikan Kabupaten
Gianyar, dan beberapa undangan
lainnya.

Kepala sekolah SMK Pariwisa-
ta Budaya Bedulu, Desak Made

Sriadhi mengatakan, upacara ini
digelar terkait dengan rampungnya
pembangunan gedung baru yang
diperuntukkan sebagai ruang kelas
dan kantor. Karya Ngeresi Gana,
Melaspas, dan Ngenteg Linggih ini
di-puput oleh Ida Pedanda Munik
dari Geria Sanding.

Pada kesempatan tersebut,
Wakil Bupati Gianyar, Made
Mahayastra menyerahkan punia
yang diterima panitia karya set-
empat. Terkait karya yang dige-
lar, Wabup Mahayastra menyam-
paikan harapan agar hal tersebut
berdampak pada suasana bela-
jar mengajar yang semakin baik
ke depannya. Karya atau yadn-

ya yang dilakukan dengan ketu-
lusan dan keikhlasan akan men-
jadikan  segala sesua tu yang
tidak baik menjadi baik.

Sebelumnya, Wabup Maha-
yastra juga menghadiri undan-
gan pasemotanan Bali Mula ter-
kait piodalan Ratu Kawitan Bali
Mula di Pura Dadia Bali Mula,
Banjar Cagaan, Pejeng Kangin.
P iodalan tersebut juga dirangkai
deng an upacara p awintenan
mangku pura dadia setempat.
Wabup Mahayastra menyerah-
kan punia yang diterima oleh Ke-
lian Dadia Bali Mula didampingi
Perbekel Pejeng Kangin, Bende-
sa Cagaan dan Kelian Cagaan.

Perbekel Pejeng Kangin, Gede
Purnadi Yoga mengapresiasi pel-
aksanaan pawintenan pemangku
oleh pasemotanan Bali Mula
yang dilaksanakan bertepatan
dengan Hari Saraswati, hari ilmu
pengetahuan. Menurutnya acara
pawintenan ini sudah sangat di-
tunggu-tunggu  pasemetonan
Bali Mula. “ Sebab kurang lebih
lima tahun tidak ada pemangku
pengganti setelah Jro Mangku
yang dulu lebar (meninggal),
sekarang akhirnya ada penyele-
di dari keturunan Jro Mangku ter-
dahulu,” ujarnya. Acara kemudi-
an dilanjutkan dengan persem-
bahyangan bersama. nasti

PASWARA/suar
Wabup, I Made Mahayastra menyerahkan bantuan

di  Desa Pakraman Manukaya Anyar, Desa Manukaya,
 Tampaksiring, Sabtu (14/1) lalu.

PASWARA/asti
Wabup, I Made Mahayastra menghadiri kegiatan

keagamaan saat hari Raya Saraswati

PASWARA/set
Bupati  Agung Bharata mengukuhkan Satgas Saber Pungli, di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Kamis, (19/1). PASWARA/ari

A.A. Gde Agung Bharata
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Bupati Serap Aspirasi Warga Bakbakan

Gubernur Bali Made
Mangku Pastika menunda

kunjungan kerjanya di
Desa Babakan, Gianyar
Selasa (17/1). Gubernur
mendadak mendapatkan

perintah harus berangkat
ke Jakarta dan tak bisa

diwakilkan. Kesempatan
itu akhirnya dimanfaatkan

Bupati Agung Bharata
untuk menyerap aspirasi

warga setempat.

Karo Humas Pemprop Bali,
Dewa Gde Mahindra Putra men-
yampaik an permohonan maaf
atas ditundanya kunker Guber-
nur Bali ke Gianyar. “Setelah is-
tirahat makan siang, Bapak Gu-
bernur mendapat perintah harus
ke Jakarta dan tidak bisa diwak-
ilkan,” terangnya. Untuk itu, di-
rinya mewakili Pemprop Bali
memoh on maaf atas kej adian
itu. Namun pihaknya memasti-

kan akan d iagend akan p ada
waktu mendatang. “Nanti pasti
dicarikan waktu agar Kunker
tersebut bisa terlaksana,” tam-
bahnya.

Sementara, Bupati Gianyar
AA Gde Agung Bharata lang-
sung memanfaatkan kesempa-
tan itu untuk menyerap aspira-
si warga setempat untuk men-
go bati  kekecewaan warg a.
Didampingi sejumlah pimpinan

SKPD di lingkup Pemkab Gian-
yar, Agung Bharata memohon
Perb ek el  Bab ak an  u nt uk
mey ampaikan  sej umlah per-
masalahan yang dihadapi sela-
ma ini.

Perbeke l Bab akan , Ketut
Dars a menj elaskan, des anya
terdiri  dari 1250 KK  dan di
Tahun 2013 lalu terdapat KK
miskin sebanyak 429 KK. Dima-
na di Tahun 2014 lalu, oleh Pem-

prop Bali, desa ini digelontor
Bantuan Gerbangsadu. “ Dua
tah un menjalankan  prog ram
Gerbangsadu, akhirnya kami
memb uk uk an keun tu ng an
sebesar Rp 154 juta dan seban-
yak Rp 19 juta lebih sudah ma-
suk ke kas des a,” terangnya.
Bahkan, program Gerbangsadu
ini berhasil menekan jumlah KK
miskin di Tahun 2016 menjadi
135 KK.

Ketut Darsa juga menyam-
paik an  p ermoh on an  p en g-
gunaan lahan milik Pemkab Gi-
anyar seluas 23 are yang akan
dimanfaatkan untuk lapangan
dan Pasar Desa. Permohonan
lainnya adalah agar Desa Bak-
bakan bisa dijadikan sebagai
Desa Wisata, mengingat desan-
ya sendiri memiliki potensi wisa-
ta seperti obyek air terjun Goa
Rangreng dan wisata alam lain-

PASWARA/dev
Bupati Agung Bharata berdialog dengan warga Desa Babakan, Gianyar Selasa (17/1)di desa setempat.

Pansus LPD Sosialisasi di Gianyar

APBD 2017. Namun kami masih
akan telusuri berapa sesungguh-
nya angka yang pasti,” ujarnya.

Seh ingga  dengan adanya
kejelasan anggaran yang masuk
tersebut, pihaknya bisa melaku-
kan penyesuai an pek erjaan
mana saja yang bisa dilaksana-
kan di Tahun 2017 ini. Dimana
anggaran Rp 13 miliar tersebut
nantiny a digunakan sebagai
pembayaran untuk mengikuti
Bimtek, rekrut men ketua dan
anggota PPS, PPK dan panitia
Adhoc. “ Awal Februari nanti
kami di KPU akan mulai rapat
bersama Kesbangpolinmas, Dis-
dukcapil, parpol dan instansi
terkait lainnya. Tentunya semua

itu butuh anggaran,” jelasnya.
Walaupun tahapan P ilkada

Gianyar baru di mulai pada Okto-
ber 2017 nanti, namun KPU Gi-
anyar dan penyel enggara di

daerah lain sudah mulai kerja dari
awal Tahun 2017. Persoalan yang
paling urgen menurutnya adalah
data pemilih dan sosialisasi ke-
pada pemilih pemula. Untuk itu,

KPUD Gianyar Mulai Siapkan Dokumen Pilkada

nya yang masih asri.
Bupati Bharata sangat men-

gapresi asi keberhasil an Per-
bek el Bakbakan da lam p en-
gelolaan program pemerintah,
baik dari pusa t, pemprop dan
kabu paten Gianyar. “ Kalau
bapak gubernur datang, ini kan
bisa jadi laporan kepada beliau
b ah wa p ro gram Pemp ro p
sud ah berhasil  dija lankan,”
teran gnya.

Atas permint aan l ainn ya,
Bupati Bharata masih memikir-
kan jalan keluar dan diharapkan
in st an si  y ang  men an gani
menanggapi dengan cepat. “ Ka-
lau  tidak memungk inkan  di
anggaran induk , bisa jadi di
an ggaran  peru bah an. Mana
yang prioritas itu didahulukan
dan yang lainnya bisa direal-
isasikan di tahun mendatang,”
pungkasnya. ndev

apa yang bisa dikerjakan lebih
awal, pihaknya akan kerjakan
dulu. Sehingga pada saat men-
jalankan tahapan P ilkada, peker-
jaan bisa lebih ringan. ndev

KPU Gianyar kini mulai mem-
persiapkan diri mejelang hajatan
Pilkada serentak tahun 2018
nanti. Sejumlah tahapan dalam
aj ang pes ta d emok ras i li ma
tahunan itu sudah selesai diran-
cang. Hal ini diungkapkan Ket-
ua KPU Gianyar, AA Gde Putra
saat dihubungi Minggu (22/1).

Menurut  Ag ung  P utra,
tahapan Pilkada baik untuk P il-
bup maupun Pilgub sudah sele-
sai dan semuanya sudah diran-
cang. Terkecuali nanti ada pe-
rubahan dari pusat, kemungki-
nan tahapan itu akan ada pe-
rubahan. Dijelaskan, saat ini
KPU Gianyar telah mempersiap-
kan dokumen-dokumen dan se-

gala peraturan yang nantinya
akan digunakan oleh Parpol pe-
serta P ilkada. “Dokumen, peratu-
ran dan persyaratannya sudah
kami siapkan untuk Parpol pe-
serta P ilkada, sehingga bisa di-
pelajari lebih awal jika nanti mere-
ka ikut Pilkada,” jelasnya.

Disamping it u, KPU juga
mulai awal Tahun 2017 sedang
gencar-gencarnya  melaksana-
kan sosialisasi kepada pemilih
pemula, utamany a menyas ar
SMA-SMK yang ada di Kabu-
paten Gianyar. “ Mulai Februari
kami akan gencarkan lagi sos-
ialisasi terutama ke pemilih pem-
ula,” terangnya.

Disinggung soal anggaran

KPU Gianyar untuk hajatan P ilka-
da, AA Gede Putra menyebutkan
jika pihaknya mengajukan angga-
ran Rp 24 Miliar. Namun, dari un-
tuk tahun 2017 katanya yang ma-
suk dalam APBD 2017 sebesar Rp
13 Milar. Sisanya akan dianggar-
kan dalam APBD perubahan.
Gung Tra menegaskan, saat ini
dirinya bersama jajaran KPU
masih kebingungan. Mengingat
anggaran yang sejumlah Rp 13
Miliar itupun sampai saat ini be-
lum jelas apakah sudah masuk
dan bisa digunakan apa belum,
sebab belum di tandatangani.
“ Kami memang dapat informasi
jika anggaran sebesar Rp 13 Mil-
iar katanya sudah masuk dalam

KEBERADAAN LPD di Desa Pe-
kraman memang sudah sangat dirasa-
kan manfaatnya oleh warga. Namun,
tak jarang karena pengelolaan tak ba-
gus, keberadaan LPD pun bangkrut.
Untuk memantapkan kembali peran
LPD ini, pansus Ranperda LPD di
DPRD Bali menggencarkan sosialisa-
si ke Kabupaten.

Seperti yang dilakukan di Balai
Budaya Gianyar, Kamis (12/1). Pansus
LPD yang diketuai Nyoman Partha
menggelar sosialisasi Ranperda LPD
yang diikuti seluruh pengurus LPD,
Bendesa serta MMDP. Dalam kegia-
tan itu, yang menjadi sorotan diant-
aranya iuran 5 % keuntungan LPD
yang disetor setiap tahunnya karena
disinyalir pemanfaatan dana itu tidak
transparan.

Ketua LPD Taro Kaja, I Made P inda
mengatakan,  jika dilihat  dari fungsin-
ya, iuran 5 persen itu sangat penting
dalam pemerataan pembangunan LPD
di seluruh Bali. Karena akan ada pola
su bsid i un tuk LPD  yan g baru
berkembang. Hanya saja, pihaknya
berharap ada kesatuan gerak berbagai
elemen LPD, terutamanya di tingkat
atas untuk menunjukan komitmennya
membangun LPD.  “Sekarang ini, kin-
erja di lapangan sangat lemah.  Karena
ini kami harapkan pengawasannya
harus ditingkatkan,” ungakapnya.

Wayan Sirat dari LPD Antugan, Blah-
batuh juga mengungkapkan hal sena-
da. “Katanya iuran lima persen keun-
tungan itu untuk pembinaan. LPD kami
yang sebelumya kocar-kacir hingga  kini
dalam masa membangunan kembali sama

sekali tidak ada timbal balik dari iuran itu
yang kami rasakan,” ujarnyanya.

Atas keluhan itu, Ketua Pansus
DPRD Bali, I Nyoman Partha menye-
butkan jika, dalam sosiaalisasi Renper-
da LPD, ada beberapa hal yang men-
jadi cacatan penting. Mulai dari rege-
neasi, iuran pembinaan 5 Persen, po-
lemik pergantian bendesa  serta be-
berapa persoalan lainnya. “ Khusus
untuk iuran 5 persesn keuntungan
LPD, sabagian besar masih membutu-
hkan. Karena keb eradaan dana itu
akan berperan penting untuk memban-
tu LPD yang perkembangannya lam-
ban,” terangnya.

Kader PDIP asal Guwang, Sukawati
ini membeberkan, dari 1143 LPD yang
ada di Bali, sebanyak 172 diantaranya
sudah dikatagorikan bangkrut. Syuku-
rnya, berkat pembinaan yang dilaku-
kan, 14 diantaranya kini sudah mulai
bangkit. “ Ini terjadi karean kondisi
kerja di setiap LPD  sangat beragam.
Kenyataannya ada LPD yang omset-
nya mencapai 500 M dan ada pula
yang hanya bermodalkann Rp 70 juta,”
terangnya.

Partha menambahkan, Pansus akan
hearing ke seluruh kabupaten/kota
untuk mendapatkan masukan untuk
dijadikan acuan, masukan dan pertim-
bangan dalam pembahasan Ranperda
selanjutnya. Intinya, pihaknya sepa-
ham bahwa Perda LPD harus kembali
ke tujuan awalnya, yakni meringan-
kan beban krama adat, melestarikan
seni dan budaya,  menekan rentenir
serta memberikan peluang kerja bagi
warga desa.ndev

Ketua Dewan Gianyar Dorong Patriotisme Pemuda
SEMANGAT mempertahankan ke-

merdekaan di era kekinian semakin
menipis, padahal pelbagai kegiatan te-
lah difasilitasi pemerintah guna memu-
puk rasa persatuan dan kesatuan ser-
ta cinta tanah air. Ketua DPRD Kabu-
paten Gianyar, I Wayan Tagel Winarta
mengajak pemuda mengisi kemerde-
kaan dengan aneka kegiatan positif
yang mampu menumbuhkan seman-
gat patriotisme serta cinta tanah air. Hal
tersebut diungkapkan saat melaksan-
akan monitoring pembangunan lapan-
gan olah raga di Banjar Jasan, Desa
Sebatu, Kecamatan Tegallalang, beber-
apa waktu lalu.

Lebih lanjut, ia mengatakan aspira-
si pemuda selayaknya diakomodir
dalam pelbagai kebijakan, sehingga
potensi mereka bisa dikembangkan.
Hal tersebut bertujuan mengoptimal-
kan pelbagai kegiatan positif pemuda.
Tak hanya itu, semangat pemuda juga
bisa digali, karena sebagian generasi
muda masih enggan menjadi pelopor
kegiatan positif, padahal dalam hatin-
ya tertanam jiwa perjuangan yang ting-
gi. Pelaksanaan berbagai turnamen
olah raga merupakan salah satu up-
aya meningkatkan semangat perjuan-
gan pemuda. Gelora menyelenggara-
kan pelbagai turnamen olah raga san-
gat intens. Apakah kegiatan tersebut
dilaksanakan tingkat banjar hingga
tingkat desa.

Kegiatan semacam itu sangat posi-
tif, hobi serta semangat gotong roy-
ong akan selalu melekat di hati pemu-
da. Disamping itu, kegiatan serupa juga
mampu menciptakan generasi yang

tidak mudah melupakan jati diri serta bu-
daya yang adiluhung. Kedepan DPRD
akan selalu memfasilitasi pelbagai kegia-
tan pemuda yang positif, disamping mam-
pu membangun generasi muda yang cer-
das, kegiatan-kegiatan yang dilaksana-
kan di perdesaan juga mampu menum-
buhkan semangat pembangunan di per-
desaan. “ Kami akan selalu mendukung
berbagai kegiatan pemuda di desa, kare-
na pemuda merupakan aset bangsa
yang harus diberdayakan,”papar Tagel
Winarta.

DPRD Kabupaten Gianyar sangat
mengapresiasi kegiatan yang dilaksana-
kan pemuda di Gianyar, selama ini bany-
ak inisiatif yang mampu mendorong pem-
bangunan Gianyar. Hal tersebut justru
mempercepat dan menjadi alat picu Pemk-
ab Gianyar khususnya DPRD untuk mam-
pu mewadahi kegiatan yang direncana-

kan. Semangat gelorakan cinta tanah air
dan bangsa sejatinya telah dimiliki selu-
ruh masyarakat, hanya saja perlu diin-
gatkan karena derasnya pelbagai pen-
garuh. “ Saat awal kampanye saja, calon
anggota dewan sudah mengingatkan
semangat gotong royong tersebut, apala-
gi ketika sudah duduk, pasti semangat
itu terus ditingkatkan,”imbuhnya.

Pelaksanaan Porsenides, lomba manc-
ing ikan air tawar, lomba pertandingan
Bola Volley serta pelbagai kegiatan lain
merupakan wujud nyata pemuda Gian-
yar dalam mengisi kemerdekaan. Seman-
gat pemuda di perdesaan sudah mampu
disetarakan dengan di perkotaan. Kegia-
tan positif tersebut selalu dimamfaatkan
DPRD Kabupaten Gianyar untuk sosial-
isasi cinta tanah air. Tak hanya itu, Karang
Taruna Kabupaten Gianyar juga mampu
memfasilitasi instansi terkait melaksana-

kan pelbagai kegiatan kemanusiaan.
Kegiatan yang dilaksanakan keliling
desa mampu menggali serta men-
ingkatkan semangat pemuda lainnya
untuk turut bersama membangun Gi-
anyar.

Senada yang diungkapkan anggo-
ta DPRD asal Payangan, Gusti Ngurah
Supriadi, pihaknya memang mengaku
menghadapi pelbagai kendala dalam
mewujudkan generasi yang cinta tanah
air. Namun hal-hal kecil seharusnya
sudah mulai dilaksanakan, mulai dari
kepedulian terhadap lingkungan se-
kitar, aktif di pelbagai organisasi serta
kegiatan kepemudaan lainnya. Pemk-
ab Gianyar juga sangat serius dalam
mengisi kemerdekaan, saat membawa
Pataka dan Surat Sakti Pahlawan Na-
sional, I Gusti Ngurah Rai, Pemkab Gi-
anyar selalu serius. Tiga tahun tera-
khir Pemkab Gianyar memperoleh Pia-
la Bergilir pelaksanaan tersebut.

Sepanjang jalan masyarakat sangat
antusias menyambut Pataka dan Pan-
ji-Panji Perjuangan Pahlawan I Gusti
Ngurah Rai. Begitu pula di tugu-tugu
pahlawan, warga Gianyar sangat
menghormati jiwa kepahlawanan para
pejuang. “ Kini sudah sepatutnya hal
tersebut diisi berbagai kegiatan nyata
dalam mengisi
kemerdekaan,”cetusnya.

Kedepan DPRD Kabupaten Gian-
yar akan selalu mendukung kegiatan
kepemudaan demi terwujudnya seman-
gat cinta tanah air. Kerjasama pelbagai
pihak dalam bentuk dan semangat go-
tong royong akan mampu mewujud-
kan bangsa yang mandiri.n suar/dev

PASWARA/dev
Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Wayan Tagel Winarta (paling tengah)

dalam sebuah acara turnamen olahraga.

PASWARA/dev
KPUD Gianyar gelar rapat persiapan Pilkada 2018
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Masih Rendah, Minat Masyarakat Berkunjung ke Museum

KAWASAN

Candi Tebing Tegallinggah, Bernuansa Magis namun Luput dari Perhatian Publik

Berburu Talenta Muda Lewat Road Show

AWALNYA museum han-
ya berfungsi sebagai tempat
penyimpanan benda-benda
bersejarah, dan warisan bu-
daya yang memiliki nilai lu-
hu r. K ini, fun gsi museum
sudah semakin luas. Muse-
um tidak lagi sebatas tempat
pen yimp anan  namun j uga
pelestarian, pendidikan, ser-
ta objek dan daya tarik wisa-
ta. Sayangnya sejauh ini tak
banyak masyarakat yang ter-
tarik untuk sekedar menen-
goknya.

Kepala  D in as  K eb u-
dayaan Kabupaten Gianyar,
I Gusti Ngurah Wijana men-
gatakan, perkembangan mu-
seum-museum yang ad a di
Bali saat ini memang tidak
sama di tengah kemajuan pari-
wisata. Karena itulah diper-
luk an u paya peni ngka tan
baik dalam hal pengelolaan
maupun promosi. Ini sebagai
upaya menarik lebih banyak
masyarakat untuk datang ke
museum.

“ Perlu dilakukan pembi-
naan dan peng elolaan ten-
tang permuseuman sehingga
memahami cara pengelolaan
museum yang baik. Termasuk
berdialog dan berbagi per-

soa lan guna  men cari  sol usi
dalam u paya menata museum
yan g tel ah ada ,” ka ta Gu sti
Ngurah Wijana.

Karena itu, dalam pembinaan

mesti selalu  menggandeng Hi-
musba, juga melibatkan Dispar-
da dan Dinas Pendidikan Kabu-
paten/Kota, termasuk sekolah
dan museum-museum yang ada

di Bali. Terlebih data Disbud
Bali menyebutkan sampai saat
ini di Bali sendiri terdapat 40
museum yang tersebar di enam
kabupaten/kota, dengan seten-

gahnya ada di Gianyar.
Ketua Himusba, AA Gede

Rai yang juga pemilik ARMA
Museum menyatakan, museum
meru pakan sumber  inspi rasi

Pemilihan Jegeg Bagus (Jebag) Gianyar
Tahun 2017 menjadi ajang pembuktian

bagi generasi muda menunjukkan kualitas
dan jati diri. Melalui ajang tahunan ini

diharapkan terlahir talenta-talenta muda
yang menjadi tulang punggung

pembangunan khususnya pariwisata.

Hal menggembirakan setiap ajang
pemilihan Jegeg Bagus Gianyar yang
dilaksanakan setiap tahun selalu ra-
mai peserta. Hal ini menandakan re-
maja Gianyar semakin sadar bahwa
ajang Jegeg Bagus  merupakan media
men ingkat kan pengetahuan y ang
tidak diperoleh di sekolah dan sebagai
wadah komunikasi antara anak muda
Gianyar, sehingga ajang ini merupa-
kan salah satu ajang bergengsi bagi
Gianyar dan Bali.

Salah satu terobosan yang dilaku-
kan adalah melaksanakan pra seleksi
atau road show ke sekolah SMU/SMK
yang dilaksanakan dari tanggal 13 Jan-
uari - 11 Februari 2017.

Tim Road Show yang terdiri dari
Diparda dan Semeton Jegeg Bagus
(Sejebag) turun ke sekolah-sekolah
dan mengumpulkan siswa dalam satu
ruangan untu k men unjuk kan pe-
nampilan dan wawancara. P ilihan pun
dilakukan sesuai penilaian, namun se-
be lum menj adi pes erta  mes ti me-
lengkapi persyaratan pendaftaran ter-
lebih dahulu.

Sejak 13 Januari 2017  telah dilak-
sanakan road show ke SMA/SMK di-
antaranya SMAN 1 Gianyar, SMKN 1
Gianyar dan SMA Kesehatan Sanji-
wani, SMAN 1 Blahbatuh, Kamis (19/
1) dan dilanjutkan dengan sekolah-
sekolah yang lainnya. Kegiatan ini di-
laksanakan guna memberikan informa-
si yang lengkap kepada siswa siswi di
SMA/SMK se-Kabupaten Gianyar
mengenai ajang pemilihan Jegeg Ba-
gus, Duta Pariwisata Kabupaten Gi-
anyar yang pada tahun ini pelaksan-
aannya sudah menginjak tahun ke 13
(tiga belas). Pendaftaran dibuka  6 Feb-
ruari s/d 11 Maret 2017 bertempat di
Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten
Gianyar, setiap hari kerja.

Persyaratan untuk mengikuti Jegeg
Bagus diantaranya  umur 16-23 tahun
belum menikah, tinggi minimal  163 cm
(Jegeg), minimal 167 cm (Bagus), mem-
punyai wawasan budaya dan pariwi-
sata, penguasaan bahasa (Bahasa Bali
halus, Bahasa Indonesia, Bahasa As-
ing minimal Bahasa Inggris)

Senada diungkapkan Ketua Pani-
tia Pemilihan Jegeg Bagus Gianyar
2017, Made Hendy Wesha Suryawan,
kalau geliat remaja mengikuti ajang
Jegeg Bagus di Gianyar terus men-
ingkat. Hal itu dibuktikan dari pen-
ingkatan jumlah peserta setiap tahun-
nya. “ Ajang ini bisa  menjadi motivasi
dan meningkatkan wawasan generasi
muda serta menghindarkan generasi
penerus bangsa dari hal-hal negatif,”
ungkapnya

Pihaknya juga berharap remaja Gi-
anyar semakin terbuka wawasan ten-
tang Gianyar dan budaya Bali, seh-
ingga bisa memamfaatkan ajang ini
sebagai media pembelajaran. n rah

Tegallin ggah memang jug a dibuat
untuk keperluan pertapaan dan jadi
pusat pendidikan kala itu,” ungkap
Kep ala D inas Pari wisat a Daerah
(Kadisparda) Gianyar AA Ari Brah-
manta. Buktinya, ceruk-ceruk perta-

paan dibuat di tebing-tebing sebelah
timur dan barat sungai, serta bagian
candi yang berfungsi sebagai asrama
tempat tinggal.

Menurut Gung Ari Brahmanta, para
pembuat Candi Tebing Tegallinggah

sekitar Abad 10-13 M tersebut
sudah memperhitungkan dengan
cermat terkait bentuk dan pemili-
han lokasinya. “ Sama seperti ko-
mp lek s A marawati di Can di
Tebing Gunung Kawi Tampaksir-
ing, faktor religi dan keindahan
alam sudah sangat diperhitung-
kan untuk menentukan lokasin-
ya,” beber Brahmanta. “ Tapi say-
ang, Candi Tebing Tegallinggah
ini sepertinya belum pernah sem-
pat dimanfaatkan waktu itu,” im-
buhnya.

Penyebabnya, jelas Brahman-
ta, berdasarkan berbagai sumber
penelitian yang dikantonginya,
pembuatan Candi Tebing Tegall-
inggah kala itu terhenti di tengah
jalan. Bencana alam gempa bumi
membuat proses pembuatannya
terhenti total, dan bahkan sebagi-
an besar bangunan runtuh sebe-

lum rampung. “ Ini bisa terlihat dari kel-
ompok ceruk pertapaan yang diper-
siapkan untuk asrama belum selesai
dikerjakan,” jelasnya. Gempa bumi kala
itu, menurutnya menghancurkan ban-
gunan seperti gapura candi, relung

candi, dan atap pertapaan, termasuk
tebing-tebing di sekitar candi. “Jadi
Candi Tebing Tegallingg ah belum
sempat digunakan sebagai percandi-
an atau pedharmaan karena keburu
runtuh,” bebernya.

Tak heran, yang tersisa dari Candi
Tebing Tegallinggah hanya dua ban-
gunan menonjol, yakni dua buah can-
di dan ceruk pertapaan. Dua candi ter-
letak bagian barat sungai yang dipa-
hat pada dinding tebing. Sementara
ceruk-ceruk pertapaan dibuat men-
gelompok di kanan-kiri candi, ada
yang berbentuk berderet, ada juga
yang mengelompok seperti asrama.
“ Tapi ceruk-ceru pertapaan ini baru
dalam rancangan atap, kamar-kamarn-
ya belum selesai dikerjakan, baru pin-
tu masuk gapura untuk menuju asra-
ma,” tutur Gung Ari Brahmanta.

Terkait soal potensi cagar budaya
Candi Tebing Tegallinggah untuk di-
jadikan destinasi pariwisata, Gung Ari
Brahmanta mengaku ke depan pihakn-
ya berharap agar Candi Tebing Tegall-
inggah tersebut bisa dijadikan salah
satu destinasi pariwisata potensial di
Gianyar. nrah

DAERAH Aliran Sungai (DAS)
PAkerisan dikenal menyisakan bany-
ak benda-benda artefak yang menjadi
bukti nyata sisa-sisa peninggalan se-
jarah kehidupan masa lampau di bumi
Gianyar. Salah satu candi peninggalan
masa Bali Kuno yang luput dari per-
hatian publik yakni Candi Tebing
Tegallinggah. Seperti apa?

Sesuai namanya, Candi Tebing ini
berlokasi di Banjar Tegallinggah, Desa
Bedulu, Blahbatuh.  Keberadaan Can-
di Tebing Tegallinggah, cukup sulit
untuk menemukan lokasinya. Maklum,
berbeda dengan candi-candi lain di
sepan jang DAS P akerisan, Candi
Tebing Tegallinggah hingga kini masih
sepi dari kunjungan wisatawan. Bah-
kan, di sisi jalan raya Semebaung, Blah-
batuh yang menjadi akses utama menu-
ju Candi Tebing Tegalinggah tak ada
papan nama penunjuk arah menuju
Candi Tebing Tegallinggah.

Jalan setapak menuju lokasi Candi
Tebing Tegallinggah juga tak mudah
dilalui. Untuk mencapai lokasi, jalan
menurun dan curam dengan undakan
ratusan anak tangga harus dilewati
pengunjung. Setibanya di lokasi can-

di, anak-anak tangga yang dile-
wati sedikit licin dan berlumut.
Penyebabnya, s umber mata air
yang mengalir dari celah-celah
tebing yang dipahat menjadi can-
di oleh para leluhur membasahi
anak-anak tangga tersebut.

Ji ka b erku njun g ke  Can di
Tebing Tegallinggah, ada baikn-
ya tidak sendir ian. Pasaln ya,
lokasinya yang terpencil dan be-
rada di lembah curam antara dua
tebing batu yang terbelah Sungai
Pakerisan menghadirkan suasana
magis dan dibuat merinding. Dua
tebing yang saling berhadapan
dari arah barat dan timur inilah
yang menghadirkan pemandan-
gan spektakuler. Oleh para lelu-
hur di zaman Bali Kuno, kedua
tebing tersebut dipahat sedemiki-
an rupa hingga membentuk candi
dan ceruk-ceruk pertapaan.

Memang, tak berbeda dengan can-
di-candi lainnya di sepanjang DAS
Pakerisan, Candi Tebing Tegallinggah
juga merupakan kompleks pusat Am-
arawati atau yang kini dikenal dengan
istilah Pasraman. “ Candi Tebing di

PASWARA/rah
Candi Tebing, Tegalinggah, Bedulu

Nilai plus dalam ajang tahunan ini
salah satunya adalah pemenang akan
menjadi Duta Wisata Kabupaten Gian-
yar  dan 10 pasang finalis akan selalu
dilibatkan dalam berbagai kegiatan
Pemkab Gianyar dan tergabung dalam
Semeton Jegeg Bagus (Sejebag).

“ Jadi, ajang ini tidak hanya seke-
dar mencari juara dan hanya mempro-
mosikan pariwisata Gianyar saja, tapi
juga aktif dalam segala kegiatan baik
kegiatan sosial, budaya, lingkungan,
dan mamp u b ers in erg i d eng an
masyarakat sekitar,” terang Kepala
Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar,
AA Ari Brahmanta.

P ihaknya sangat berharap besar
ajang Jegeg Bagus dapat mencetak
generasi muda yang memiliki pribadi
yang berkarakter. Pemahaman tentang
Kabupaten Gianyar sebagai kota seni
budaya, harus mampu diterjemahkan
oleh peserta dengan sangat lugas se-
hi ngga  saat mereka meny andang
predikat putra putri terbaik Kabupat-
en Gianyar dapat memberi pengaruh
positif terhadap lingkungan sekitar.

sawahan dijual, maka pemilik
baru nya  t etap ak an men-
fungsingkannya menjadi la-
han pertanian. Tapi kini hal
itu sudah semakin sulit di-
lakukan.

“ Karena itu  gagasan ke
dep an, an ak-an ak memang
wajib untuk ke museum atau
masu k da lam ku ri ku lu m.
Sebab museum tersebut bisa
menjadi pelestarian sekaligus
pendidikan,” ulasnya.

Nyoman Suteja Neka, pe-
milik Museum Neka menam-
bahkan, jika mendirikan mu-
seum itu merupakan investa-
si jangka panjang yang ber-
daya guna, karena memiliki
masa depan. Selain museum
juga menjadi sarana informa-
si dan penelitian, sekaligus
pelestarian budaya.

Lantas  ken apa museum
masih sepi kunjungan, apala-
gi pelajar? “ Jangankan untuk
belajar, untuk sekedar berkun-
jung saja tidak ada. Pelajar leb-
ih senang berkunjung ke su-
permarket saat tamasya. Ma-
kanya tak heran, jika kunjun-
gan orang Bali dan Indonesia
ke museum jauh lebih sedikit
dibanding kunjungan orang
asing,” terangnya. n rah

sekaligus men gawal warisan
budaya. Karena dia tak memu-
ngkiri alam tak selamanya men-
jadi tempat untuk pelestarian.
Conto hnya ket ika dulu  per-

PASWARA/rah
Ketertarikan masyarakat berkunjung ke museum masih kurang.

PASWARA/rah
Diparda terus menggelar road show ke sekolah SMU/SMK serangkaian seleksi Jegeg-Bagus Gianyar 2017
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PASWARA
Layanan Inform asi Publ ik

Dalam upaya meningkatkan pemahaman
remaja akan kesehatan, UPT Kesmas

Blahbatuh I menggelar promosi kesehatan,
Selasa (24/1), di SMP Negeri 2 Blahbatuh,

dengan menyasar siswa anggota KSPAN
(Kelompok Siswa Peduli AIDS & Narkoba)

dan pengurus OSIS sekolah setempat.

Promkes UPT Kesmas Blahbatuh Sasar Pelajar

PASWARA/maba
Para siswa  antusias mengikuti kegiatan promosi kesesehatan,  Selasa, (24/1), di SMP Negeri 2 Blahbatuh

lainnya. P ihak sekolah telah menyiap-
kan sarana maupun prasarana guna
mendidik siswa untuk membiasakan pola
hidup bersih dan sehat, seperti tempat
sampah, tempat cuci tangan dan lain-
nya. Disamping itu tiap Jumat, diadakan
kegiatan peduli lingkungan dimana mela-
lui guru pembina, siswa dibimbing un-
tuk peduli akan lingkungan sekitar agar
bisa mendukung kesehatan.

Seperti diketahui bahwa PHBS atau
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di
sekolah merupakan upaya untuk mem-
berdayakan masyarakat lingkungan
sekolah agar tahu, mau dan mampu
mempraktikan PHBS, serta berperan
aktif dalam mewujudkan sekolah se-
hat. Kegiatan yang dilakukan diant-
aranya mencuci tangan pakai sabun
dengan air yang mengalir, mengkon-
sumsi jajanan sehat di kantin sekolah,
menggunakan jamban yang bersih

dan sehat, olahraga yang teratur dan
terukur, memberantas jentik nyamuk,
tidak merokok, menimbang berat badan
dan mengukur tinggi badan setiap bu-
lan, serta membuang sampah pada tem-
patnya.  Hal ini dapat menciptakan
sekolah yang bersih dan sehat sehing-

Acara ini dibuka oleh Dra. Sri Mu-
lyati Darmayuni,M.Si. Kepala Sekolah
SMP N egeri 2 Blahba tuh  yang
didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah
beserta guru pembina, dengan nara-
sumber Tim UPT Kesmas Blahbatuh
I, yang terdiri dari dr. Luh Putu Ris-
mayanti, Luh Putu Sumartini, Nyoman
Suardiasih, A.Md.Keb dan lainnya.

Dra. Sri Mulyati Darmayuni, M.Si.
menyampaikan apresiasinya akan keg-
iatan promosi kesehatan ini, dimana se-
cara rutin UPT Kesmas Blahbatuh I
berkunjung ke sekolah dengan melaku-
kan pembinaan, skrening kesehatan,
maupun promosi kesehatan. Dengan
perkembangan zaman saat ini, memang
dibutuhkan pemberian pengetahuan
kesehatan bagi remaja, khususnya
siswa, seperti kebiasaan cuci tangan
pakai sabun, membuang sampah pada
tempatnya,  kesehatan reproduksi dan

Pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja PutriWaspadai Rabies, Diskes dan Distan
 Intensifkan Sosialisasi

Diskes Gianyar Pantau Kesehatan Lingkungan Akomodasi Wisata
SERANG KAIAN peman tauan

kesehatan lingkungan di fasilitas pari-
wisata, Tim Penyehatan Lingkungan
Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar
melakukan kunjungan ke Keramas
Aero Park Inflight Bar & Restaurant,
Jumat, (13/1) di Jalan Ida Bagus Man-
tra, Keramas, Blahbatuh.

Kunjungan ini dilaksanakan ber-
dasarkan permoho nan Laik Sehat/
Grade tempat wisata yang diajukan
oleh fasilitas pariwisata setempat, den-
gan memantau faktor lingkungan mau-
pun faktor kesehatan karyawan.

Ni  Wayan Sri  Arbo ni
Yuliawati.,SKM. Kepala seksi Penye-
hatan Lingkungan Dinas kesehatan
Kabupaten Gianyar selaku ketua Tim
dalam kegiatan ini memaparkan bah-
wa pemantauan kesehatan lingkungan
pada fasilitas pariwisata seperti resto-
ran, dilakukan dengan mengamati mau-

ga siswa, guru dan masyarakat lingkun-
gan sekolah terlindungi dari berbagai
gangguan dan ancaman penyakit, ser-
ta dapat meningkatkan semangat pros-
es belajar mengajar yang berdampak
pada prestasi belajar siswa.

Dr. Luh Putu Rismayanti selaku

Ketua Tim Promosi Kesehatan UPT
Kesmas Blahbatuh I menyampaikan
bahwa adanya kerjasama yang baik dari
pihak sekolah, sehingga siswa bisa
dengan seksama memperoleh informa-
si kesehatan seperti PHBS, kesehatan
reproduksi dan pengetahuan keseha-

tan akupresure. Hal ini diketahui dari
antusias siswa dalam mengikuti kegia-
tan ini, dan aktif bertanya. Diharapkan
agar informasi kesehatan ini dapat dit-
erapkan oleh siswa, untuk dirinya, hing-
ga bisa diteruskan pada keluarga mau-
pun masyarakat sekitar mereka.nmaba

pun wawancara, meliputi pemeriksaan
lokasi bangunan, fasilitas sanitasi,
dapur, ruang makan, gudang penyim-
panan, pengelolaan bahan makanan
dan makanan jadi, maupun lainnya.
Segala kekurangan yang ada, akan
diberikan masukan agar segera dilaku-
kan upaya perbaikan. Seperti pada
pada dapur, harus memiliki tempat pen-
gelolaan sampah, penanganan bahan
makanan yang saniter, alat pemadam
kebakaran, pakaian kerja karyawan dan
lainnya.

Seperti diketah ui bahwa upaya
menjaga kesehatan lingkungan di fa-
silitas pariwisata sebagai usaha pen-
gendalian semua faktor lingkungan
yang dikembangkan, guna menguran-
gi risiko terjadinya masalah keseha-
tan, baik bagi pengunjung maupun
karyawan, sehingga dapat meningkat-
kan derajat kesehatan manusia. Tu-

juan utama pengawasan hygiene
sanitasi rumah makan dan restoran
ini untuk melindungi konsumen
dari makanan dan minuman yang
tidak memenuhi persyaratan hy-
giene sanitasi, yang akan mempen-
garuhi aspek kesehatan. Agar tu-
juan tersebut optimal dapat dicapai,
penting dipenuhi standar persyara-
tan hygiene sanitasi rumah makan
dan restoran.  

Kadek Kelung selaku Divisi Per-
ijinan Keramas Aero Park Inflight Bar
& Restaurant menyampaikan teri-
makasih atas kunjungan dari Tim
Dinas Kesehatan Kabupaten Gian-
yar, serangkaian pemantauan kese-
hatan lingkungan, dan telah mem-
berikan masukan-masukan, dalam
menunjang operasional dari restoran
ini, dan akan segera menndaklanjuti
hasil pemeriksaan tersebut.nmaba

GUNA menyebarluaskan up-
aya pencegahan dan pengen-
dalian penyaki t Rabies pada
masyarakat, Dinas Kesehatan
dan Dinas Pertanian Kabupat-
en Gianyar menggelar sosialisa-
si Rabies, Jumat (13/1) di Balai
Banjar Tegal Jaya, Batubulan.
Hadir dalam acara ini Dewa Gede
Sumertha, Perbekel Batubulan,
Drh. Dewa Nyoman Astana dari
Dinas Peternakan Propinsi Bali,
Drh. Ketut Ariyasa, Kepala sek-
si Kesehatan Hewan, Dinas Per-
tanian Kabupat en Gianyar, I
Nyoman Astawa, S.Si. Kepala
Seksi Pencegahan & Pengen-
dalian Penyakit Dinas Keseha-
tan Kabupaten Gianyar, dr. Ida
Bagus Ketut Sugamia, Kepala
UPT kesmas Sukawati II, Keli-
han b an jar  dan tok oh
masyarakat, beserta masyarakat
Banjar Tegal Jaya, Batubulan.

Dewa Gede Sumertha men-
gapresiasi kegiatan ini, dimana

masyarakat memperoleh infor-
masi yang akurat dalam penan-
ganan penyakit Rabies, dimana
up aya  s eperti  kewajib an
masyarakat untuk memvaksin
anjingnya, anjing tidak diliarkan
dan diikat atau dikandangkan.
Sebag ai  as pek  y uri dis , di
masyarakat kedepan agar mem-
buat aturan “ perarem” sebagai
upay a pencegahan  dan p en-
gendalian penyakit Rabies di
desa pekraman.

I Ny oman A st awa, S .S i.
memap ark an b ahw a d eng an
adanya kasus g igitan anjing
positif Rabies, dibutuhkan infor-
masi oleh masyarakat dalam up-
aya p engendal iannya.  Agar
mas yarak at memilik i pen ge-
tahuan, maupun upaya untuk
terhindar gigitan Hewan penu-
lar Rabies, seperti mengetahui
gejala Rabies pada anjing dan
manusia, pertolongan pertama
dengan mencuci luka gigitan

den gan d eterj en at au sabun
pada air mengalir selama 10-15
menit, dan segera memeriksakan
diri ke sarana pelayanan kese-
hatan terdekat untuk tindakan
lebih lanjut. Ditambahkan bah-
wa tidak semua kasus gigitan
anjing harus mendapatkan VAR
(Vaksin Anti Rabies). Gigitan
anjing peliharaan di rumah yang
terprovokasi atau diganggu sep-
erti diinjak ekornya, anjing be-
ranak, tanpa indikasi, tidak per-
lu mendapatkan VAR. Kasus
gigitan seperti ini lakukan cuci
luka dan perlu diawasi anjingn-
ya (observasi). Kasus gigitan
yang perlu mendapatkan VAR,
bila anjing liar, kadang menggigit
lebih dari satu orang dan hasil
pemerik saan lab orato ri um
sampel kepala anjing positif Ra-
bies.

Ditambahkan bahwa, dalam
meningkatkan kewaspadaan ter-
hadap penyebaran Rabies,  den-
gan tidak memindahkan anjing
dari satu dusun/desa/kecama-
tan/kabupaten ke luar kabupat-
en, dan segera melaporkan ke-
pada petugas peternakan bila
ditemukan anjing liar atau diliar-
kan yang mencurigakan untuk
dilakukan tindakan cepat pence-
gahan penyebaran Rabies.

Dalam kegiatan ini semua pe-
serta antusias memperhatikan
dan siap melakukan upaya  pen-
anggulangan Rabies, dengan
menyampaikan informasi kepa-
da keluarga dan siap melaksana-
kan  upaya penangg ulan gan
penyakit Rabies dalam waktu
dekat, diantaranya mengelimina-
si anjing liar, dan vaksinasi an-
jing piaraan dengan dukungan
dari Dinas pertanian.nmaba

PASWARA/maba
Kpemantauan kesehatan lingkungan oleh Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar,

Jumat, (13/1) di Keramas Aero Park Inflight Bar & Restaurant

MASA remaja adalah masa
transisi antara masa kanak-
kanak dengan dewasa dan
relatif belum mencapai tahap
kematangan mental dan sosial
sehingga mereka harus
menghadapi tekanan-tekanan
emosi dan sosial yang saling
bertentangan. Banyak sekali
life events yang akan terjadi
yang tidak saja akan menentu-
kan kehidupan masa dewasa
tetapi juga kualitas hidup
generasi berikutnya sehingga
menempatkan masa ini sebagai
masa kritis.

Di negera-negara
berkembang masa transisi ini
berlangsung sangat cepat.
Bahkan usia saat berhubungan
seks pertama ternyata selalu
lebih muda daripada usia ideal
menikah.

Pengaruh informasi global
(paparan media audio-visual)
yang semakin mudah diakses
justru memancing anak dan
remaja untuk mengadaptasi
kebiasaan-kebiaasaan tidak
sehat seperti merokok, minum
minuman berakohol, penyalah-
gunaan obat dan suntikan
terlarang, perkelahian antar-
remaja atau tawuran (Iskandar,
1997). Pada akhirnya, secara
kumulatif kebiasaan-kebiasaan
tersebut akan mempercepat
usia awal seksual aktif serta
mengantarkan mereka pada
kebiasaan berperilaku seksual
yang berisiko tinggi, karena
kebanyakan remaja tidak
memiliki pengetahuan yang
akurat mengenai kesehatan
reproduksi dan seksualitas
serta tidak memiliki akses
terhadap informasi dan
pelayanan kesehatan reproduk-
si, termasuk kontrasepsi.

Kebutuhan dan jenis risiko

kesehatanreproduksi yang
dihadapi remaja mempunyai ciri
yang berbeda dari anak-anak
ataupun orang dewasa. Jenis
risiko kesehatan reproduksi
yang harus dihadapi remaja
antara lain adalah kehamilan,
aborsi, penyakit menular
seksual (PMS), ke-kerasan
seksual, serta masalah keter-
batasan akses terhadap
informasi dan pelayanan
kesehatan. Risiko ini dipe-
ngaruhi oleh berbagai faktor
yang saling berhubungan,
yaitu tuntutan untuk kawin
muda dan hubungan seksual,
akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan, ketidaksetaraan
jender, kekerasan seksual dan
pengaruh media massa maupun
gaya hidup.

Khusus bagi remaja putri,
mereka kekurangan informasi
dasar mengenai keterampilan
menegosiasikan hubungan

seksual dengan pasangannya.
Mereka juga memiliki kesempa-
tan yang lebih kecil untuk
mendapatkan pendidikan
formal dan pekerjaan yang
pada akhirnya akan mempen-
garuhi kemampuan pengambi-
lan keputusan dan pember-
dayaan mereka untuk menunda
perkawinan dan kehamilan
serta mencegah kehamilan
yang tidak dikehendaki (FCI,
2000). Bahkan pada remaja putri
di pedesaan, haid pertama
biasanya akan segera diikuti
dengan perkawinan yang
menempatkan mereka padarisi-
ko kehamilan dan persalinan
dini (Hanum, 1997:2-3).

Kadangkala pencetus
perilaku atau kebiasaan tidak
sehat pada remaja justru adalah
akibat ketidak-harmonisan
hubungan ayah-ibu, sikap
orangtua yang menabukan
pertanyaan anak/remaja

tentang fungsi/proses
reproduksi dan penyebab
rangsangan seksualitas
(libido), serta frekuensi tindak
kekerasan anak (child physical
abuse).

Mereka cenderung merasa
risih dan tidak mampu untuk
memberikan informasi yang
memadai mengenai alat
reproduksi dan proses
reproduksi tersebut. Karenan-
ya, mudah timbul rasa takut di
kalangan orangtua dan guru,
bahwa pendidikan yang
menyentuh isu perkembangan
organ reproduksi dan fungsin-
ya justru malah mendorong
remaja untuk melakukan
hubungan seks pranikah
(Iskandar, 1997).

Kondisi lingkungan
sekolah, pengaruh teman,
ketidaksiapan guru untuk
memberikan pendidikan
kesehatan reproduksi, dan
kondisi tindak kekerasan sekitar
rumah tempat tinggal juga
berpengaruh (O’Keefe, 1997:
368-376).

Remaja yang tidak mempun-
yai tempat tinggal tetap dan
tidak mendapatkan perlindun-
gan dan kasih sayang orang
tua, memiliki lebih banyak lagi
faktor-faktor yang berkontribu-
si, seperti: rasa kekuatiran dan
ketakutan yang terus menerus,
paparan ancaman sesama
remaja jalanan, pemerasan,
penganiayaan serta tindak
kekerasan lainnya, pelecehan
seksual dan perkosaan (Kipke et
al., 1997:360-367). Para remaja ini
berisiko terpapar pengaruh
lingkungan yang tidak sehat,
termasuk penyalahgunaan obat,
minuman beralkohol, tindakan
kriminalitas, serta prostitusi
(Iskandar, 1997).nnet

PASWARA/net
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Pecalang, Benteng Keamanan dan Ketertiban Desa
Peran pecalang
sangat memiliki

peran penting
dalam mengawal

kebijakan desa adat
dan menjaga

ketertiban
wilayahnya serta

mengamankan
kelancaran upacara

keagamaan umat
Hindu. Selain itu

pecalang bersama
dengan petugas

kepolis ian
bahu-membahu

menjaga ketertiban
saat hari raya

Lebaran di Masjid
dan juga perayaan

Natal di Gereja.
Ini membuktikan
kerukunan umat

beragama di Bali
sangat terjaga

dengan baik

Desa Singapadu Gelar
Semiloka “Ramya Taksu”

gan pemerintahan.
Sedang kan desa ada t atau

desa Pakraman ruang lingkupn-
ya lebih besar mengacu pada or-
ganisasi lebih besar yang terdiri
dari beberapa desa dinas, dipimp-
in oleh seorang bendesa adat,
dan memiliki Pecalang atau polisi
tradisional Bali.

Setiap desa adat memiliki syar-
at dan aturan berbeda-beda, se-

suai dengan kebijakan desa adat-
nya, dan peran pecalang ini san-
gat memiliki peran penting dalam
mengawal kebijakan desa adat
dan menjaga ketertiban wilayah-
nya. Pecalang di Bali sangat dis-
egani dan dihormati oleh warga
Bali dalam mengemban setiap tu-
gasnya. Apa yang dilaksanakan
dalam melaksanakan tugasnya
adalah amanah dari desa Adat

yang sudah melakukan kesepa-
katan b ersama, sehin gga apa
yang dilaksanakan dalam tugas
selalu berjalan lancar, dan diseg-
ani oleh masyarakat.

Peran Penting Pecalang
Kata Pecalang di Bali memang

tidak asing lagi baik itu bagi war-
ga lokal ataup un pendatang,
karena hampir dalam setiap per-

ayaan upacara adat yang ber-
hubu ngan lan gsung dengan
masyarakat umum selalu melibat-
kan Pecalang. Pakaiannya berbe-
da dengan yang lainnya sehing-
ga seti ap orang bisa  dengan
mudah untuk mengenalinya.

Pecalang memiliki peran pent-
ing dalam menjaga keamanan
dan kelancaran setiap ada upac-
ara adat di Bali dalam sekala be-

sar, seperti menjaga keamanan set-
iap perayaan Hari Raya Nyepi, saat
prosesi Melasti, upacara adat di
pura-pura, prosesi Ngaben, upac-
ara pernikahan dan juga aktivitas
keagamaan dan adat lainnya.

Secara umum tugas Pecalang
seperti tugas polisi, mereka juga
mengatur lalu lintas di areal kegia-
tan upacara keagamaan dengan
berkoordinasi dengan polisi, mere-

Pulau Bali memang banyak
memiliki hal unik yang tidak dimi-
liki oleh pulau lainnya, di pulau
Dewata ini dikenal dengan isti-
lah desa dinas dan desa adat
(desa Pakraman), seperti yang
diketahui desa Dinas merupakan
organisasi pemerintahan dalam
tingkat desa dengan meyeleng-
garakan fungsi administratif ke-
dinasan yang berhubungan den-

PEMERINTAH Desa Singapadu, Ke-
camatan Sukawati, Kabupaten Gianyar,
menggelar  Seminar dan Loka  Karya
(Semiloka) internalisasi “ Ramya Taksu”
untuk bisa menjadi sebuah desa yang
sejahtera, aman, berbudaya, di Geria Olah
Kreativitas Seni (GEOKS).

“ Semiloka ini diharapkan berkontri-
busi posi tif untuk menyatuk an segala
potensi sumber daya sekaligus merevi-
talisasi reputasi desa, teru tama dalam
penyususnan bisnis plan berbasis seni
budaya. N antinya hasil dari  semiloka
ini akan membuat buku tentang Singa-
padu “  kata Perbekel Desa Singapadu,
I Kadek Suti sna kepada PASWARA
belum lama ini.

Lebih lanjut Sutisna,  mengatakan keg-
iatan semiloka merupakan strategi inter-
nalisasi bisnis plan berbasis seni  budaya
“ Ramya Taksu” yan g sejalan dengan
potensi dan reputasi besar yang dimiliki
desa ini. Terutama dibidang seni dan bu-
daya belum diberdayakan secara maksi-
mal demi kemajuan Desa Singapadu.

“ Tanpa disadari, potensi dan reputasi
di singapadu justru banyak dimanfaat-
kan oleh orang luar, tentunya untuk me-
majukan desa lain .  Sudah waktunya
masy arakat  Desa S ingapadu bersatu
padu membangun desa menjadikan se-

buah desa unggulan,” tuturnya.
Semiloka yang berlangsung selama

dua hari ini, Diikuti  150 peserta dari  para
tokoh seni, budaya, ekonomi, keseha-
tan, para kelian banjar, Bendesa adat,
PKK, dan Karang Taruna se Desa Sin-
gapadu.

Dalam kegiatan semiloka ini, hari per-
tama di fokuskan untuk urun rembug
kekeluargaan terkait berbagai permasala-
han pembangunan dibidang  seni,  bu-
daya, ekonomi, kesehatan di Desa Sin-
gapdu. Sedangkan untuk hari kedua di-
fokuskan untuk penyusunana rancan-
gan potensi seni dan budaya di Desa
Singapadu.

Sementara itu, Narasumber  yang ha-
dir dari para pakar sesuai bidang keahl-
ianya. Seperti Ir. I Kadek Suardika, M.Si,
Ir. Anak Agung Gde Putra, Prof. Dr. I
Ketut Suter, M.S , Prof. Dr. I Wayan Dib-
ia, S.ST., MA , Prof. Dr. I Made Bandem,
MA .

Adapun materi y ang disampaikan
yaitu, Seni budaya dan pariwisata Desa
Singapadu, Hikmah sebagai bendesa dan
pengusaha , Pangan yang aman serta
bergizi meningkatkan kesehatan dan
mendukung pariwisata, Kekayaan bu-
daya  Desa Si ngapad u dah ulu  d an
sekarang.nyes

USAHA pembuat kotak berbahan karton
di Desa Kendran ternyata cukup menjanjikan,
sehingga sampai saat ini masih ditekuni. "Se-
jak tahun 2000 saya menekuni usaha pembua-
tan kotak berbahan karton tersebut sampai
sekarang masih dilakukan karena hasilnya
cukup untuk kebutuhan sehari - hari," kata I
Dewa Gede Bagus Wirata (49) perajin kotak
berbahan karton di Banjar Kendran, Desa Ken-
dran, Tegalalang, Gianyar, belum lama ini.

Dijelaskannya, awalnya dulu membuat
bingkai berbahan alami, namun seiring ke-
majuan teknoologi, harga dipasaran tak bisa
bersaing, akhirnya beralih menekuni bisnis
membuat kotak karton. Alasan kotak berba-
han karton itu laku di pasaran, karena sering
digunakan untuk menyimpan souvenir  atau
barang lainnya. Selain itu, kotak tempat pe-
nyimpanan yang terbuat dari kertas karton
sangat tepat dan praktis untuk dibawa ke
mana saja.Terlebih lagi saat ini kebanyakan
Kebutuhan atau kemasan produk yang set-
iap hari semakin meningkat, seiring bertum-
buhnya jumlah wirausahawan di Indonesia
membuat para perajin harus kreatif dan jeli
membaca peluang.

Pantauan PASWARA, di sebuah rumah
sederhana di sebelah Banjar Kendran, ayah

yang memiliki dua orang anak ini, menekuni us-
aha pembuatan kotak berbahan baku kertas kar-
ton sebagai pengganti atau sebagai kemasan
souvenir maupun barang- barang handycraft.
Mengenai proses pembuatannya, menurut Wira-
ta, cukup mudah dimana kertas karton dipotong
menjadi beberapa bagian berukuran panjang 100
centimeter dan diameter 10 CM.

Perajin Kotak Karton Kebanjiran Order

DESA Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar,
terkenal dengan aneka kerajinan berbahan tulang. Namun
produk kerajinan kipas tulang di desa ini, makin lesu bahkan
langka karena tidak banyak perajin yang memproduksi. 

Kondisi tersebut karena tingkat kesulitan tinggi dalam
proses pembuatan dan membutuhkan waktu relatif lama un-
tuk membuat satu kerajinan tulang. Namun demikian, keraji-
nan tulang tersebut masih ditekuni segelintir perajin.  Salah
satunya, Dewa Komang Drika (45), di Banjar Manukaya
Anyar, Desa Manukaya.

Drika yang menggeluti kerajinan ini sekitar 20  tahun silam
menuturkan untuk membuat kerajinan tulang berupa batok
kepala sapi, kerbau, kipas, dan lainnya, membutuhkan waktu
hingga satu bulanan, itu harus benar-benar ditekuni.

Tingkat kesulitan terletak pada proses pengukiran tulang
karena utuk mengukirnya memerlukan ketelitian dan keahl-
ian yang benar – benar ahli dibidangnya.

 “ Harus hati-hati mengukirnya, kalau sedikit saja salah
tulang bisa remuk,” katanya saat ditemui PASWARA, baru
– baru ini di kediamannya. 

Lebih jauh Drika  menunjukkan beberapa hasil karyanya
baik berupa batok kepala sapi  dan kerajinan berbahan tu-

Kerajinan Ukiran Tulang Masih Lesu

Selanjutnya, potongan-potongan kertas
karton itu satu persatu ditempel dan disatukan
menggunakan lem hingga membentuk kotak
persegi enam ataupun persegi. Sementara, un-
tuk mempercantik tampilan luar kotak-kotak
persegi ini dihiasi berbagai macam jenis motif
sesuai ukuran dan dilapisi dengan plastik agar
terhindar dari air dan lebih awet dipergunakan.

Petugas Polisi dan TNI serta beberapa Pecalang bahu-membahu menjaga keamanan dan ketertiban.

Dua orang pekerja perempuan membuat kotak karton di  Desa Kendran

PASWARA/yes
Peserta  photo seusai acara Semiloka Desa Singapadu Kaler.

PASWARA/yes
Produk kerajinan tulang.
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Pecalang, Benteng Keamanan dan Ketertiban Desa

Komitmen Desa Babakan Menjaga
Keamanan dan Ketertiban Desa

*Pesikian Pecalang Giatkan Ronda Malam

Patung Fiberglass Makin Diminati

PASWARA/yes
Dewa Putu Kencana

ka memiliki fungsi sama dalam men-
jaga keamanan masyarakat serta
menyampaikan isu-isu Kamtibmas.

Pecalang di Bali tidak hanya
mengamankan kelancaraan upac-
ara keagamaan umat Hindu, tetapi
juga saat hari raya Lebaran di
Masjid dan juga perayaan Natal
di Gereja. Ini membuktikan keru-
kanan umat beragama di Bali san-
gat terjaga dengan baik, walaupun

mayoritas Bali beragama Hindu
rasa toleransi dijunjung tinggi,
tidak ada intimidasi, sehingga
kebhinekaan tetap utuh. Begitu
peran penting Pecalang di Bali
selain sebagai menjaga keaman-
an juga sebagai pemersatu antar
umat beragama.

Petugas Pecalang biasanya
dipilih mereka yang sudah ber-
keluarga, karena mereka yang

sudah berumah tangga sudah
memiliki kematangan dalam ber-
pikir, lebih bisa menjaga emosion-
al sehingga diharapkan tidak
bertindak kasar dalam melaksan-
akan tugas.

Pakaian k hasn ya sang at
mudah dikenali, memakai paka-
ian adat Bali dengan warna ber-
beda seperti warna hitam atau
bahkan warna putih namun saput

PECALANG  merupakan
representasi adat yang bertu-
gas  menjaga   k eaman an
desa. Kehadiran pecalang se-
lama in i  sangat membantu
setiap aktivitas yang dilaku-
kan warga des a. Sehingga,
pecalang saat ini sangat pent-
ing untuk dilestarikan.

“ Kami sudah memiliki ben-
teng pertahanan yang tang-
gu h y ai tu pecalang . K e-
beradaan pecalang tentunya
diharapkan, bisa menjadi pen-
gaman serta antisipasi ben-
trok antar bajar di Desa Bak-
bakan,” ungkap Kepala Desa
Bakbakan, I Ketut Darsa saat
ditemui PASWARA, di Kan-
tornya, Sabtu (21/1).

Desa Bakbakkan yang ter-
diri dari 9 Banjar Dinas dan 4
desa pekraman ini membentuk
Pesikian Pecalang Bakbakan
pada 24 Januari 2016 lalu. Dan
rencananya akan merayakan
hari jadinya yang jatuh 3 hari
lagi dengan rakaian acara po-
tong tumpeng dan beberapa

lomba yang diikuti khusus un-
tuk pecalang se Desa Bakbakan.

Untuk itu Darsa sangat men-
gapresiasi keberadaan pecalang
yang setiap harinya rutin mengada-
kan ronda dari jam 20.00 – 01.00
dengan sistem ‘Ngayah’ tanpa ada
imbalan. Pemerintah Desa Bakba-
kan sendiri sudah mengupayakan
memohon bantuan mobil patroli
kepada Pemerintah Kabupaten Gi-
anyar untuk efektifitas ronda pa-
troli keliling desa.

“ Pecalang di sini sangat ko-
mpak. Saya meng imbau, k e-
beradaan pecalang harus mam-
pu untuk mengamankan desa.
Jadi tidak perlu organisasi lain
lagi, untuk mengamankan desa,”
pungkasnya.

Sementara itu,  Ketua Pesiki-
an Pecalang Desa Bakbakan,
Made Murta, menjelaskan  saat
ini jumlah personilnya baru  65
orang, dan dibagi menjadi 6 kel-
ompok, satu kelompoknya ada
9 orang  setiap harinya bertu-
gas untuk ronda malam keliling
desa. Keberadaan pecalang di

desan ya meman g s ang at
membantu khususnya untuk
keamanan. P ihaknya berjanji
akan te rus b erupaya men-
ingkatkan kualitas tugas dan
pelayanan  semaksimal mu-
ngkin dari para pecalang di
desanya.

Untuk persiapan perayaan
hari jadi pertama, pihaknya dan
personil  pecalang lainnya san-
gat antusias.  Saat ini, masih
merencanakan lomba apa saja
akan diselenggarakan, serta
akan ada juga apresiasi kepada
pecalang yang rutin hadir, guna
menambah semangat para pe-
calang lainnya.

“ Dalam awig-awig kami,
kami hanya menerima pecalang
dan tidak mengharapkan or-
ganisasi lain lagi. Kedepannya,
pecalang kami tingkatkan ket-
erampialan dan pengetahuan
pecalang, agar b isa  leb ih
mengetahui sistem  organisa-
si keamanan untuk memban-
gun desa dari sisi keamanan,”
ujar Murta.nyes

(sarung) berwana kotak-kotak
(hitam, putih) menjadi ciri khas
utamanya. Terkadang terselip se-
buah keris dan dengan meng-
gunakan baju rompi bertuliskan
pecalang desa adat setempat.
Mereka diharapkan terus terjaga
dengan baik menjadi warisan bu-
daya dan tradisi yang perlu di-
wariskan kepada generasi penerus
agar Bali tetap ajeg.nyes

Hasil kerajinan tangan berba-
han fiberglass salah satunya di-
hasilkan sebuah industri rumah
tangga di Banjar Pande, Desa
Tulikup, Gianyar. Pemiliknya
bernama Nyoman Sujana (37),
telah menjalani usaha tersebut
sejak 10 tahun silam. 

Patung buatan Sujana ben-
tuknya bermacam-macam. Mu-
la i d ar i p atu ng  berbent uk
Budha, Binatan g, tengkorak,
dan buah - buahan.

Menurut Sujana ketika dite-
mui Paswara dibengkel kerjan-
ya, pro dukn ya y ang pali ng
sering dipesan adalah patung
budha dengan berbagai ukuran.
Bahan polyresin dalam patung
dicampur fiberglass dan tepung
kalsium. Dalam pembuatannya,
setelah bahan baku dicampur
kemudian dimasukkan ke dalam
cetakan terbuat dari karet kemu-
di an dik eri ngk an beb erapa
menit, dan disempurnakan den-
gan cat atau pewarna lain.

Ayah yang memiliki satu pu-
tra ini mengatakan, Home indus-
try ini  didirikan dengan modal
awal Rp 5 juta. Saat ini, dengan
dibantu 3 orang tenaga kerja,
dalam sehari bisa menghasilkan
sekitar 50 jenis patung. Soal har-
ga, produknya dijual dari harga
Rp15.000 untuk ukuran 5 cm
hingga Rp300.000 untuk ukuran
satu meter.

“ Awalnya saya mencoba un-
tuk mencari-cari orderan sendiri
dibidang fiberglass yang diker-
jakan sendiri di rumah hingga
berjalan selama 2 tahun. Kemu-
dian orderan semakin banyak,
Dan saat ini sudah merambah
kepasar tradisonal di Bali,” kat-
anya sambil membuat patung
budha.

Sementra  itu, Leo  Zain al,
salah satu konsumen produk
langgan anya, mengak u telah
memiliki beragam karya produk
buatan Sujana di dalam rumah-
nya. Menurut penilaian Zainal,
produk  buatan Sujana sangat
konsisten dengan mutu.

 “ Saya sangat suka dengan
produkn ya dari kuali tasnya,
pewarnaannya, dan kehalusan
produknya, selain itu harga san-
gat terjangkau dan berkesan el-
egan, “  ujarnya sambil menujuk-
kan produk pesananya berupa
patung binatang kelinci.

Hasil produksi  sangat varia-
tif dan cocok untuk dijadikan
pajangan didalam rumah mau-
pun untuk hadiah bagi keluarga
maupun relasi bisnis.nyes

Produk kerajinan berbahan fiberglass
sejak lima tahun terakhir semakin

diminati masyarakat di Bali.
Pasalnya, handicraft ini sangat menarik

untuk hiasan rumah tangga dan
perlengkapan dapur. Harganya pun
terjangkau dikalangan masyarakat.

Perajin Kotak Karton Kebanjiran Order

DESA Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar,
terkenal dengan aneka kerajinan berbahan tulang. Namun
produk kerajinan kipas tulang di desa ini, makin lesu bahkan
langka karena tidak banyak perajin yang memproduksi. 

Kondisi tersebut karena tingkat kesulitan tinggi dalam
proses pembuatan dan membutuhkan waktu relatif lama un-
tuk membuat satu kerajinan tulang. Namun demikian, keraji-
nan tulang tersebut masih ditekuni segelintir perajin.  Salah
satunya, Dewa Komang Drika (45), di Banjar Manukaya

Drika yang menggeluti kerajinan ini sekitar 20  tahun silam
menuturkan untuk membuat kerajinan tulang berupa batok
kepala sapi, kerbau, kipas, dan lainnya, membutuhkan waktu
hingga satu bulanan, itu harus benar-benar ditekuni.

Tingkat kesulitan terletak pada proses pengukiran tulang
karena utuk mengukirnya memerlukan ketelitian dan keahl-

 “ Harus hati-hati mengukirnya, kalau sedikit saja salah
tulang bisa remuk,” katanya saat ditemui PASWARA, baru

Lebih jauh Drika  menunjukkan beberapa hasil karyanya
baik berupa batok kepala sapi  dan kerajinan berbahan tu-

Kerajinan Ukiran Tulang Masih Lesu
lang  lainnya. Bahan batok kepala bnteng itu dari tulang
kepala sapi dan kerbau yang diukir  bermotif epos kakawin
Mahabharata.

Ayah yang meiliki dua orang anak ini, meuturkan Proses
pembuatan kerajinan ini, awalnya tulang direbus 2-3 jam,
lanjut tulang dibersihkan dari sisa-sisa daging. Tulang ditip-
iskan dengan alkat pengikir. Lanjut disketsa dan siap diukir
dengan pisau pangutik. ‘ ’Dulu, sebelum ada mesin, segala
sesuatu dikerjakan secara manual,’’ jelasnya.

Drika  mengaku, kerajinan tulang buatannya itu banyak
diminati konsumen domestik maupun turis mancanegara.
Dengan harga sekitar Rp300.000 untuk ukuran kecil hing-
ga jutaan rupiah, tergantung dari jenis tulang dan tingkat
kerumitannya.

Pasar kerajinan tulang ini paling besar memang datang
dari mancanegara. Bahkan, saat sebelum krisis 2008, Drika
mampu mengekspor kerajinan tulang hingga Amerika
Serikat dan Eropa. Sekali ekspor dia bisa mengirim ratusan
kerajinan, Namun sekarang menurun drastis.

“ Saat ini saya masih menggeluti kerajinan ini, sebagai
upaya melestarikan karya seni khas Bali, agar tidak hilang
tergerus jaman,” pungkasnya.nyes

Selanjutnya, potongan-potongan kertas
karton itu satu persatu ditempel dan disatukan
menggunakan lem hingga membentuk kotak
persegi enam ataupun persegi. Sementara, un-
tuk mempercantik tampilan luar kotak-kotak
persegi ini dihiasi berbagai macam jenis motif
sesuai ukuran dan dilapisi dengan plastik agar
terhindar dari air dan lebih awet dipergunakan.

Ia mengaku, bersama dua pegawainya
mampu menyelesaikan sekitar 150 unit ko-
tak karton dalam sehari yang sebagian be-
sar s udah dipesan.Mengenai harga  jual
untuk kotak ukuran standar mulai  Rp10.000
per unit sampai Rp75.000 per unit, bahkan
konsumen dapat memesan secara langsung
sesuai ukuran.nyes

PASWARA/yes
Petugas Polisi dan TNI serta beberapa Pecalang bahu-membahu menjaga keamanan dan ketertiban.

PASWARA/yes
Pengukuhan Pesikian Pecalang Desa Bakbakan beberapa waktu lalu.

Sujana salah seorang
penekun kerajinan tangan

berbahan fiberglassdi
Banjar Pande, Desa

Tulikup, Gianyar.

PASWARA/yes
Dua orang pekerja perempuan membuat kotak karton di  Desa Kendran
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Kodim Gandeng Pemkab Gianyar Kejar LTT
Kodim 1616 Gianyar  terus berupaya secara

berkesinambungan untuk melakukan  pemetaan  pertanian
di Gianyar dalam mencapai target  Luas Tambah Tanam

(LTT) Tahun 2017. Dalam mewujudkannya, Kodim
bekerjasama dengan Pemkab. Gianyar dalam hal ini
adalah Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum.

Dalam rangka menindak lanjuti program pe-
merintah tentang kedaulatan pangan, Kodim
1616/Gianyar, Dinas Pertanian(Distan), Dinas
Pekerjaan Umum(PU) Kabupaten Gianyar ser-
ta instansi terkait lainnya se Gianyar melak-
sanakan Rapat Koordinasi Percepatan Luas
Tambah Tanam(LTT) untuk musim tanam  Ok-
tober - Maret Tahun 2016 – 2017, di Aula Ma-
kodim Gianyar, Senin(16/1). Hal itu merupakan
upaya peningkatan k edaulatan pangan di
wilayah Gianyar.

Rapat dipimpin Dandim 1616/Gianyar Let-
kol. Kav. Berto SP. Capah, S.Sos.,  melibatkan
Kadistan Gianyar, Danramil , Babinsa dan Pe-
kaseh serta menghadirkan narasumber berta-
nian dan bidang irigasi serta BPS Gianyar.

Dandim 1616/Gianyar Letkol Kav Berto SP
Capah,S.Sos  menyampaikan Kodim, Distan dan
PU Gianyar telah berupaya secara berkesinam-
bungan untuk melakukan  pemetaan  pertanian
di Gianyag. Untuk mencapai target LTT tahun
2017. Salah satu langkah yang ditempuh men-
goptimalkan peran Babinsa maupun pengefek-
tifan alat pertanian agar digunakan bersama pet-
ani. Dengan demikian, persoalan dalam penger-

jaan lahan selama musim panen bisa diatasi. Di-
harapkan, pula  peran Pekaseh se Gianyar dap-
at bersinergi dan sejalan sehingga tujuan kedaul-
atan pangan dapat terwujud di Gianyar. “Peran
pekaseh sangat kami harapkan untuk program
ketahanan pangan yang telah dicanangkan pe-
merintah ini,” harapnya.

Kadistan Gianyar Ir. I Made Raka, M.Si
pada intinya menyampaikan, R melalui kesem-
patan Rakor tersebut bisa dipetakan segala
persoalan yang mungkin bisa menghambat ter-
capainya LTT. Dan sekaligus, melalui Rakor
ini bisa diupayakan solusi untuk mencapai LTT
yang diharapkan.

Menurut Raka, sampai saat ini belum terca-
painya target LTT sehingga perlu arahan ke-
pada pekaseh untuk memotivasi produktifitas
lahan yang belum dimanfaatkan. Salah satu
cara akan mendatangi untuk diberikan arahan
sehingga harapan kedepan tercapai swasem-
bada pangan di Gianyar.

Rapat bertujuan untuk mengevaluasi keg-
iatan LTTselama periode Oktober - Desember
2016 selanjut mengkoordinasi semua pihak
yang terkait agar target sampai dengan Maret
2017 sebesar 100 persen. Kekurangan LTT 2000
ha tercapai dengan langkah-langkah mengop-
timalkan irigasi, pengawal dan pendampingan
lebih intensif , memotivasi kelompok tani dan
kembali mengecek ulang lahan-lahan yang
ti dak  prod ukt if unt uk di kembalik an
fungsinya.n ira

TAK mudah memang membangun ekonomi
masyarakat secara massif, dan spontan. Tapi,
angka kemiskinan yang masih nyata ada di desa-
desa, menyebabkan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PMD) Gianyar Drs. I Ketut
Suweta, M.Si., 59, harus berkerja keras menyingkir-
ka kemiskinan, dengan meningkatkan pember-
dayaan masyarakat. Untuk itu, dia akan terus
mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik
Desa(BUMDES) di tiap desa di seluruh Gianyar.

Menurut pejabat asal Tegallalang ini, BUM-
DES meru pakan lembaga ekon omi y ang
berkedudukan di desa. Manfaatnya cukup sig-
nifikan untuk meningkatkan perekonomian desa.
Melalui BUMDES, masyarakat desa bisa berkreasi
untuk mengelola potensi desa, untuk meningkat-
kan tarap kesejahteraan masyarakatnya. “ Dari
BUMDES yang telah terbentuk, semua berjalan
baik. Dan telah menghasilkan sisa hasil usaha
yang makin meningkat,” ujarnya, saat dihubungi
PASWARA, di ruang kerjanya, Senin (23/1).

BUMDES menurut laki-laki berkumis lebat
ini, merupakan peluang bagi bisnis masyarakat
desa. BUMDES sesungguhnya lebih luas jan-
gkauannya dari koperasi. BUMDES milik
masyarakat desa. BUMDES menyerap tenaga
kerja , member i aks es permo dal an  bagi
masyarakat, bisa menjadi sumber pendapatan
asli desa dan memberdayakan masyarakat.
“ Melalui BUMDES, masyarakat bisa berkreasi
membangun ekonomi,” ujarnya.

Katanya, setiap desa memiliki potensi ekonomi
yang bisa digarap melalui BUMDES. Hanya saja,
perlu kejelian melihat potensi yang ada di desa,
dan selanjutnya dikembangkan sehingga bisa
memberi dampak peningkatan ekonomi bagi
masyarakat. Terlebih sekarang, dengan dukun-
gan dana ke desa yang semakin besar, sangat
memungkinkan desa membentuk BUMDES. Ter-
lebih dana desa dari APBN, jelas sekali arahnya

PASWARA/ira
Tanaman Kencur.

Drs. I Wayan Suweta, M.Si

Dorong BUMDES

untuk mengentaskan kemiskinan, salah satu car-
anya membangun ekonomi masyarakat. “Kalau
semua desa mampu membentuk BUMDES, saya
yakin desa-desa akan lebih cepat maju. Kita kan
membangun dari desa. Tidak hanya membangun
infrastruktur. Tapi ekonomi masyarakat juga perlu
dibangun,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya akan terus mendor-
ong desa bisa membentuk BUMDES, dengan
terus mensosialisasikan manfaat positif BUM-
DES. Bila perlu harus turun ke desa-desa un-
tuk memberikan sosialisasi tentang BUMDES,
sehingga desa-desa yang belum membentuk
BUMDES, tergugah. Sekarang baru 16 desa
memiliki BUMDES. Dari 16 BUMDES, 14 diben-
tuk karena ada bantuan Gerakan Pembangunan
Desa Terpadu (Gerbangsadu) Bali Mandara dari
Pemprov. Bali.  Du a BUMD ES dib ang un
swakarsa, yakn i BUMDES Batubulan dan
BUMDES Sidan.Dalam waktu dekat, ada 6 desa
lagi akan membentuk BUMDES.n ira

BADAN Usaha Milik Desa
(BUMDes) Bersama Paras Pa-
ros Kecamatan Sukawati gelar
Mu syawarah An tar  Desa
(MAD) Tutup Buku. Hal terse-
but diungkapkan Ketua Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) Ke-
camatan Sukawati, I Komang
Mardika, di Aula Kantor Desa
Batuan, Kecamatan Sukawati,
Kamis (19/1) lalu.

Lebih lanjut, Komang Mardi-
ka mengat akan MAD Tu tup
Bu ku merupakan agen da
tahunan yang mesti dilaksana-

kan UPK. Acara yang dipimpin
Ketua Badan Kerjasama Antar
Desa (BKAD) Kecamatan Suka-
wati, I Nyoman Netra juga mem-
bahas rencana laba dan surplus
pengelolaan dana oleh UPK un-
tuk tahun 2017. Kegiatan juga
dihadiri Dinas Pemerintahan
Desa Kabupaten Gianyar, Camat
Sukawati beserta Forum Koor-
dinas i Kecamatan Sukawati,
Perbekel beserta Ketua BPD se-
Kecamatan Sukawati, Ketua
LPM, Kelian Dinas beserta un-
sur PKK. “Sedangkan kami di

UPK juga hadir beserta pengu-
rus harian BKAD Kecamatan
Sukawati,”imbuhnya.

Aset yang dikelola UPK se-
jak  dih ibah kan modal aw al
PNPM Mandiri sejak 2003 hing-
ga 2014 berjumlah Rp 3,8M. Se-
dangkan Sisa Hasil Usaha (SHU)
sampai 31 Desember 2016 seban-
yak, Rp 291 Juta, SHU tersebut
dibagikan ke desa untuk kegia-
tan pembangunan sebesar Rp
102 Juta, Dana Sosial Rp 14 Juta,
bonus produksi Rp 58 Juta dan
penambahan modal Rp 116 Juta.

Bumdes Bersama dengan Paras Paros Sukawati
Gelar MAD Tutup Buku

“ Kami berharap masyarakat  Ke-
camatan Sukawati terutama kel-
ompok perempuan memamfaat-
kan dana perguliran yang dikel-
ola UPK,” papar Mardika.

Senada yang diungkapkan
Ketua BKAD Kecamatan Suka-
wati, I Nyoman Netra kalau dana
berupa Simpan Pinjam khusus
untuk Perempuan (SPP) yang
dikelola UPK cukup bagus. Di-
akui memang ada beberapa kel-
ompok binaan UPK yang usah-
anya kurang bagus, namun ber-
kat binaan semua pihak usaha
kelompok tersebut mulai mem-
baik dan mampu membayar pin-
jaman ke UPK. Keberadaan UPK
dengan SPP sangat mengun-
tungkan bagi semua pihak, bu-
kan saja bagi kelompok pem-
injam yang tanpa jaminan, UPK
juga memberikan pendampingan
us aha. Sedang kan  hasiln ya
dikembalikan lagi ke masyarakat,
“ Ini merupakan usaha yang par-
tisipatif, sehingga bisa bermam-
faat bagi warga, ”papar Netra.

Kedepan pihaknya berharap
warga semakin percaya memam-
faatkan modal usaha di UPK,
aset yang dikelola selama ini
agar dikelola dengan baik. Ka-
lau bisa dibentuk sebuah usaha
yang berbadan hukum, sehing-
ga memiliki jaminan usaha yang
pasti. SPP dan BUMDes bersa-
ma Paras Paros juga diharapkan
bisa diakomodir lewat UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa.nsuar

PENANAMAN padi di sawah
tak hanya memberikan pangan
yang cukup bagi petani, dan
masyarakat umumnya. Musim
panen padi penggembala itik juga
kebagian rezeki.

Musim panen padi disambut
gembira para penggembala itik.
Karena saat musim panen padi,
pengembala itik mendapatkan
pakan bagi itik secara gratis. Dewa
Gede Oka, 45, salah seorang
pengembala itik, asal Banjar Bua-
han, Desa Buahan, Payangan, se-
bagian hidupnya diabdikan untuk
memelihara itik. Karenanya, di
mana ada musim panen padi, di-
datangi sembari membawa ribuan
itik untuk digembalakan. “ Kalau
mampu mengembalakan , bisa
mengurangi biaya pakan sampai
60 persen, dari pada dikandang-
kan,” ujarnya, di rumahnya, be-

berapa waktu lalu.
Karena tingginya tunjangan

pakan unggas dari musim panen
padi, dia bahkan tak segan mem-
bawa unggasnya jauh dari desa.
Bahkan ke luar kabupaten. Seper-
ti ke Kabupaten Badung. Itiknya
diangkut dengan kendaraan. Lalu
digembalakan di areal sawah yang
dituju.

Mengembalakan itik tidak han-
ya menghemat biaya pakan. Na-
mun juga itik lebih sehat, karena
di swah mendapat pakan lain se-
lain sisa padi yang tercecer di ten-
gah sawah. “Di sawah itik kadang
mendapat belut, cacing tanah, be-
lalang dan binatang lainnya yang
bisa dimakan itik, yang mengand-
ung gizi cukup tinggi,” sebutnya.

Karena beraneka ragam asu-
pan itik saat digembalakan di
sawah, menyebabkan itik cepat

gemuk. Dan jika dijual lebih ma-
hal. Dan jika sedang musim berte-
lur, produksi telurnya lebih sema-
rak.

Hanya saja, mengembalakan
itik di luar desa perlu disiapkan
kandang sementara di tengah
sawah. Agar malam hari tidak di-
ganggu anjing atau binatang lain.
Selain itu, bagi itik yang sedang
bertelur, agar telur tidak tercecer
di mana-mana.

Hal sama diungkapkan I Nyo-
man Wana, 40, asal Banjar Gam-
bih, Buahan. Dia jika tidak ada
musim panen padi, dia harus men-
geluarkan biaya pakan cukup
banyak tiap hari. Selain jagung dan
gabah, juga perlu ditambah carun.
Jika digembalakan di sawah cuk-
up diberi makan sekali saja di sore
hari.

Menurutnya, itik yang bisa di-

gembalakan ke sawah jika sudah
berumur kurang lebih satu bulan.
Sudah tumbuh bulu besar. Itik
yang sudah berumur lebih dari
satu bulan, sudah mampu men-
cari pakan sendiri di tengah sawah
dan  itik sudah tahan terhadap
hawa dingin. “Kalau masih kecil
dibawa ke sawah akan banyak
yang mati kedinginan,” ungkap-
nya.

Dewa Gde Oka dan I Nyoman
Wana memang mata pencaharian-
nya dari memelihata itik. Musim
panen padi menjadi momen men-
guntungkan. Di samping itu,
musim hari suci umat bertagama
Hindhu juga momen yang mesti
diperhitungkan. Karena, pada
momen hari suci, harga telor dan
itik harganya cukup lumayan. Hal
ini karena kebutuhan itik dan te-
lor cukup meningkat.n ira

Musim Panen Padi, Penggembala Itik Sumringah

Dandim 1616/Gianyar,
Letkol Kav Berto SP Capah
terjun langsung saat acara
panen perdana.

PASWARA/ira
I Wayan Sweta

PASWARA/ira
Peternakmenggembalakan itik saat musim panen.

PASWARA/suar
Suasana MAD di Aula Kantor Desa Batuan, Sukawati, Kamis (19/1) lalu.
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SMKN 1 Sukawati Jaga Eksistensi Seni Rupa
SMKN 1 Sukawati
adalah satu-satunya

sekolah seni rupa
di Indonesia.
Sekolah yang

didirikan Ni Made
Kadjeng pada 28

Januari 1967 sudah
beberapa kali

mengalami
perubahan nama
dan lokasi. Saat

didirikan SMKN 1
Sukawati  bernama
Sekolah Seni Rupa

Indonesia (SSRI)
Denpasar dan

berlokasi satu atap
dengan

Museum Bali.

Perayaan Hari Saraswati di SMPN 2 Blahbatuh

Tingkatkan kompetensi serta kual-
itas SMKN 1 Sukawati, sekolah dan
masyarakat gelar pelbagai kegiatan di
Hari Ul ang  Tahu n (HUT) ke-50
sekolah. Hal tersebut terungkap saat
pelaksanaan pameran lukisan bagi
alumni, di Aula SMKN 1 Sukawati,
Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati,
beberapa waktu lalu.

HUT ke-50 SMKN 1 Sukawati juga
dipergunakan sebagai media menyer-
ap aspirasi serta tanggapan yang kon-
struktif dalam membangun sekolah.
HUT Emas yang puncaknya dilaksan-
akan Sabtu, (28/1) mendatang diawali
dengan kegiatan Matur P iuning (12/
1), dilanjutkan dengan kegiatan me-
lukis dan sarasehan bagi anak-anak
TK,SD,SMP serta undangan, Ming-
gu (15/1) lalu. Kegiatan juga akan di-
lanjutkan dengan kegiatan sosial, pen-
gukuhan Alumni serta kegiatan lain
hingga puncak acara Sabtu (28/1) men-
datang. “ SMKN 1 Sukawati berharap
kegiatan HUT Emas ini mampu men-
ingkatkan kualitas sekolah serta jaga
Bali dengan hati,”papar Kepala SMKN
1 Sukawati, I Ketut Arka , kepada
PASWARA, di sela-sela acara.

SMKN  1 Suk awati merupakan
sekolah seni rupa satu-satunya di In-
donesia. Sekolah yang didirikan Ni
Made Kadjeng tahun 1967 sudah men-
galami pelbagai perubahan nama dan
lokasi. Saat didirikan 28 Januari 1967,
SMKN 1 Sukawati diberi nama Sekolah
Seni Rupa Indonesia (SSRI) Denpasar
dan berlokasi satu atap dengan Mu-
seum Bali. Selanjutnya SSRI sempat
dipindahkan ke Taman Budaya Den-
pasar dan Kampus ISI Denpasar. Se-
dangkan tahun 1979, SSRI berubah
nama menjadi Sekolah Menengah Seni
Rupa (SMSR) Denpasar. Tahun 1986
sekolah pindah lagi ke Desa Batubu-

lan Kecamatan Sukawati.  “ Itu meru-
pakan perpindahan terakhir hingga
sekarang,”terang Arka.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat
pameran dipersembahkan 125 karya
Alumnus yang bisa dijadikan media
pendidikan bagi siswa. Bahkan saat
pameran, Anggota DPR-RI, I Gusti
Ngurah Arya Wedakarna MWS hadir
memberikan dukungan serta menyer-
ap pelbagai aspirasi civitas akademika
sekolah.

Ketua Alumni SMKN 1 Sukawati, I
Nyoman Arjawa mengapresiasi keg-
ia tan  yang mamp u d ilaksanak an
sekolah. Diakui selama ini warga masih
belum sepenuhnya memahami kuriku-
lum di SMKN 1 Sukawati. Sebagai
sekolah yang konsen kembangkan
program seni rupa seperti, Seni Lukis
Modern dan Tradisional, Seni Patung,
Disain Komunikasi Visual (DKV), Seni
Desain Interior dan Lansdcaving ini
ju ga men gemban gk an keahli an
Teknologi Informatika di Bali. Menga-
dopsi teknologi informasi ini dipan-
dang perlu dalam satu program inova-
tif,  serta bisa dipadukan secara manu-
al maupun teknical.

Perkembangan era global membuat
SMKN 1 Sukawati semakin inovatif,
tahun 1998 sekolah membuka kompe-
tensi Teknologi Informatika. Jurusan
yang dibuka konsen dalam bidang
Kompetensi Media Rekam dan Film
Animasi. Tak sampai disitu, tahun 2011
SMKN 1 Sukawati kembali membuka
Kompetensi Rekayasa Perangkat Lu-
nak (RPL) dan Tenologi Komputer Jar-
in gan  (TKJ). “ Dengan b erbag ai
perkembangan serta jurusan baru, di-
harapkan minat anak semakin banyak
sekolah disini, serta tanpa menguran-
gi kompetensi dasar sebagai sekolah
seni rupa,”pungkas Arjawa. n suar

TAK hanya dibidang seni, SMKN 1 Suka-
wati juga sukses mengembangkan memanfaat-
kan teknologi  leat  ide kreatif. Terbukti, siswa
SMPN 3 Sukawati berhasil mengolah barang
bekas menjadi mesin cuci dan mesin pengering
sederhana. Hal tersebut diungkapkan, Ni Putu
Wahyuni guru pembina ide tersebut seusai prak-
tek kepada PASWARA, di SMPN 3 Sukawati,
beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, ia mengatakan awalnya siswa
SMPN 3 Sukawati diberikan tugas berkelompok
dengan tema memamfaatkan barang bekas men-
jadi lebih berharga. Kelompok yang beranggo-
takan, Ni Komang Ais Pradnyawati, Ni Wayan
Ayu Mira Yanti, Ni Made Ayu Mita Dianti, Ni
Kadek Dwik Diantari, Ni Wayan Jeni Kursita
Yanti dan Ni Putu Mia Wulandari berhasil mem-
buat mesin cuci dan mesin pengering sederha-
na. Karya Ilmiah mesin cuci sederhana ini meru-
pakan sebuah karya ilmiah sederhana namun
kreatif. Pada umumnya mesin cuci terdiri dari
tiga proses, yakni, mencuci, membilas dan mem-
eras. “ Kami fasilitasi anak membuat karya ilmiah tersebut
secara sederhana dahulu, dengan memamfaatkan barang
bekas yang masih layak pakai,”terang Wahyuni.

Pembuatan mesin cuci sederhana dengan melobangi
toples bagian bawah dengan bor, lanjut pasang dynamo
dan lem di sekelilingnya. Setelah itu pasang 4 buah CD
bekas dan rekatkan empat buah sedotan tersebut dengan
lem. Jangan lupa pasang selang infus di sisi bawah toples,
hubungkan dynamo dengan daya yang sesuai. Mesin siap
dipergunakan, begitu juga dengan mesin pengering.

Karya mesin cuci dan pengering sederhana yang juga
dibantu guru pembina, I Gede Eva Janu Yudiantara, me-
mamfaatkan bahan Toples, Dinamo, CD, tempat kue, besi,
tutup pipa, selang infus, kabel serta pelbagai barang be-
kas lainnya. Kemudian bahan tersebut dirangkai menjadi
sebuah mesin cuci atau mesin pengering sederhana. Daya
bisa menggunakan battrai atau daya listrik.

Setelah mesin cuci atau alat pengering ini selesai dirak-

Ciptakan Mesin Cuci Sederhana dari Barang Bekas

it, siswa bisa mencoba menggunakannya sesuai kapasi-
tas. Ketelitian dalam merakit sangat diperlukan, agar mesin
tidak mudah bocor, namun jika siswa ingin membuat alat
yang lebih besar dengan kapasitas yang lebih baik, tentu
memerlukan perhitungan yang lebih matang. “ Alat seder-
hana ini mampu mencuci sapu tangan, serta pakaian yang
kecil karena kapasitasnya, semoga ide ini mampu mendor-
ong ide siswa membuat barang bekas menjadi lebih
berguna,”imbuhnya.

Kepala SMPN 3 Sukawati, I Made Cikera mengapre-
siasi ide siswa dan guru tersebut. Disamping mampu meny-
erap pelbagai pelajaran, siswa SMPN 3 Sukawati juga
mampu menciptakan alat yang berguna dari barang be-
kas. Ide kreatif ini merupakan salah satu upaya mengim-
plementasikan teori dalam menciptakan alat yang bergu-
na. Kedepan, pihak sekolah berharap banyak ide-ide kre-
atif muncul, sehingga siswa memiliki kompetensi di pel-
bagai bidang ilmu. n suar

LINTAS SEKOLAH

SISWA di Gianyar rayakan
Hari Saraswati yang diyakini
sebagai hari pemujaan terhadap
ilmu pengetahuan. Hal tersebut
diungkapkan Kepala SMPN 2
Blahbatuh, Sri Mulyawati Dar-
mayu ni (48 ), kepada
PASWARA, Sabtu (21/1).

Banyak acara yang dilaksan-
akan sekolah dalam merayakan
Hari Raya Saraswati, sebagai
hari yang diyakini umat Hindu
selaku hari pemujaan terhadap
ilmu pengetahuan yang berlam-
bangkan Dewi Saraswati. Saat
hari Saniscara Kliwon Wuku
Watugunung semua siswa ray-
akan Hari Saraswati, sudah se-
layaknya para siswa melaksan-
akan kegiatan pemujaan serta

rangkaian kegiatan tersebut di
masing-masing sekolah.

Kepala SMPN 2 Blahbatuh, Sri
Mulyawati Darmayuni (48), men-
gatakan persiapan Hari Saraswati
di sekolahnya telah dilaksanakan
siswa SMPN 2 Blahbatuh sehari
sebelumnya yakni sejak, Jumat
(20/1). Siswa melaksanakan keg-
iatan kebersihan kelas, halaman
serta lingkungan luar sekolah.
Pada hari tersebut, siswa juga
telah merias sekolah, Padmasa-
na serta bagian lain dalam men-
yambut Hari Saraswati. “ Kami
sudah bersihkan kelas, lapagan
dan tempat lain, sedangkan di
dalam kelas kami juga sudah le-
takan pelbagai sesajen untuk
persembahan,” terangnya.

Sedangkan di areal Padmasa-
na, upacara Pecaruan serta up-
acara Pujawali Saraswati diper-
siapkan di Hari Saraswati pada
pagi hari sebelum upacara dim-
ulai. Sebanyak 927 siswa mema-
dati areal sekolah yang berloka-
si di jalan Tukad pakerisan, Desa
Keramas, Kecamatan Blahbatuh
tersebut. Saat upacara puncak,
iringan tabuh, kidung serta tari-
an wali dibawakan siswa SMPN
3 Blahbatuh. “Pemuput upacara
juga dipuput seorang guru yang
juga seorang pemangku,” pa-
parnya.

Sejak pukul, 7:30Wita siswa
sudah memadati areal Padmasa-
na, walaupu hujan gerimis tidak
menghalangi niat sembahyang

siswa, guru serta jajaran pegawai
sekolah. Bahkan saat upacara
dimulai, siswa mampu mengirin-
gi dengan kidung yang menam-
bah suasana keheningan pros-
esi hingga upacara selesai. Set-
iap kelas, siswa juga membuat
Bant en Geb og an yang
dipersembahkan saat upacara,
banten ini jug a mengajarkan
siswa membuat banten dan me-
lestarikan budaya serta tradisi
sejak dini. Perayaan ini diharap-
kan mampu meningkatkan kuali-
tas siswa, serta pentingnya ilmu
dan teknologi. “ Kami berharap
perayaan Saraswati mampu mem-
bangkitkan kesadaran kebajikan
dalam mengimp lementas ikan
Iptek,”pungkasnya. n suar

PASWARA/suar
Serangkaian HUT SMK Negeri 1 Sukawati digelar Pameran lukisan dan Lomba Menggambar tingkat SD dan SMP.

PASWARA/suar
Kegiatan praktikum di SMKN 1 Sukawati

PASWARA/suar
Seluruh siswa dan guru SMPN 2 Blahbatuhsembahyang bersama ketika Hari Raya Saraswati.
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Menjaga Rahasia ODHA (2)
SYUKUR kepada Sang Pencipta

yang tak terhingga. Hal ini dirasakan
Dodol (nama samaran), seorang pria
yang sebelumnya tubuh kurus dan
mengalami diare yang tidak kunjung
sembuh, memperoleh pelayanan
kesehatan dengan terapi ARV (Anti
Retro Viral) hampir lima tahun di
RSUD Sanjiwani Gianyar, saat ini
tubuhnya sudah pulih, kembali
berisi, dan bisa bekerja pada bidang
pariisata di wilayah Ubud. Rasa
syukur pada Ida Sang Hyang Widhi,
karena dirinya bisa kembali merasa
sehat, dan diberikan kesempatan
pulih. Namun, ada rasa kekhawatiran
Dodol akan habisnya anggota
keluarganya. Saat sang istri dan
anak keduanya masuk rumah sakit
untuk rawat inap, dirawat dalam
beberapa waktu dan pada akhirnya,
sang istri dan anak  dipanggil oleh
Sang Pencipta. Selanjutnya Anak
pertama juga harus rawat inap di

RSUD sanjiwani karena menderita
demam dan tubuh sangat kurus,
karena berada pada fase AIDS.
Begitu ganasnya HIV yang telah
menyebar pada diri dan anggota
keluarganya, yang telah merenggut
istri dan seorang anaknya.

Saat sang anak pertama masih
dirawat, petugas kesehatan RSUD
Sanjiwani Gianyar juga menyarankan
untuk melakukan test HIV bagi
Dodol dan sang anak. Dodol pun
memperoleh konseling pra test untuk
mengetahui pemahaman maupun
kesiapan untuk test HIV. Dari
penjelasan konselor, Dodol menge-
tahui bahwa kebiasaan melakukan
seks bebas waktu-waktu sebelumn-
ya, sangat beresiko tertular HIV
termasuk infeksi menular seksual.
Kebiasaan ini telah dilakukan Dodol,
baik di wilayah Kabupaten Gianyar
ataupun  Denpasar. Untuk memper-
lancar perawatan sang anak, Dodol

minta kepada konselor untuk
pengambilan sampel darahnya
didahulukan pada sang anak.
Walaupun Dodol belum diambil
sampel darahnya, saat hasil
pemeriksaan sampel darah sang
anak keluar, Dodol kembali memper-
oleh konseling pasca test, dimana
untuk memastikan kesiapan
menerima hasil test HIV. Dari hasil
test darah sang anak, dengan
menggunakan tiga jenis reagen
Rapid test, ketiga-tiganya menunjuk-
kan hasil reaktif, yang artinya sang
anak positif trinfeksi HIV.

Selanjutnya, Dodol memperoleh
informasi pelayanan kesehatan CST
(Care Suport & treatment) yaitu
dukungan, perawatan dan pengoba-
tan dengan terapi obat Anti Retro
Viral, untuk sang anak. Sebagai
persiapan terapi ARV, sang anak
harus pemeriksaan laboratorium
seperti pemeriksaan darah lengkap,

T estimoni Terapi Anti Retro Viral pada ODHA oleh : I Made Maba, S. KM

Tim Pusat Tinjau Pengendalian Rabies

MEMPER OLEH
surat dari kelihan ban-
jar, ibu yang bernama Ni
Ketut Adnyani ini di-
tunjuk sebagai kader
Jumantik (Juru Peman-
tau Jentik) di lingkun-
gan banjarnya . Saat
pelaksanaan Pelatihan
Kader Jumantik, Senin
(23/1), di Ruang Perte-
mu an UPT K esmas
Sukawati I,   Istri dari I
Made Subur ini, bersa-
ma kader lainnya, keli-
hatan dengan seksama
meng ikuti pelati han
dengan narasu mb er
dari Dinas Kesehatan
Kab upaten  Giany ar.
Wanita kelahiran 8 Ok-
tober 1970 ini mengata-
kan baru pertama kali
ini mengenal tentang
Ju manti k d al am
menanggulangi penya-
kit  Demam Berdarah
atau DBD yang sangat
berbahaya ini.  Bahay-
anya peny akit DBD,
diketahui karena ada
seo rang k eponak an-
nya menderita  DBD,

dengan kondisi kritis sampai mengalami pendarahan.
Ibu dari Putu Pusparani, Kadek Wini Setyaningrum dan Komang Devi

Swari ini, merasa senang bisa mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
sebagai Kader Jumantik, dimana bisa memperoleh pengetahuan tentang
kesehatan, khususnya pencegahan penyakit DBD. Masih adanya informa-
si yang kurang tepat di masyarakat, dimana penyebaran penyakit DBD
tidak oleh nyamuk, namun karena virus, yang menular langsung dari orang
yang sakit ke orang yang sehat. Setelah memperoleh penjelasan, diketahui
bahwa penyebab penyakit DBD adalah Virus Dengue, yang disebarkan
melalui gigitan nyamuk. Tanpa adanya gigitan nyamuk, tentu virus DBD
tidak bisa ditularkan kepada orang lain. Upaya pencegahan yang paling
efektif yaitu dengan menghilangkan genangan air yang ada di lingkungan,
seperti bak mandi, kaleng-kaleng bekas, dan lainnya, yang sering disebut
PSN yaitu Pemberantasan Sarang Nyamuk.

Kader Jumantik Banjar Tegenungan, Kemenuh, Sukawati ini menyay-
angkan kesibukan masyarakat akan pekerjaan rutinitas, menyebabkan mere-
ka lupa akan bahaya yang ada di lingkungan mereka, membiarkan lingkun-
gan  men jadi  tempat peri nduk an n yamu k penular DBD, s ehin gga
berkembangbiak banyak. Tugas Kader Jumantik salah satunya mengingat-
kan warga untuk berperan aktif tiap minggu melakukan PSN di rumah dan
lingkungan masing-masing. Diharapkan agar upaya PSN ini bisa dilakukan
oleh seluruh warga masyarakat, sehingga bisa menekan keberadaan nya-
muk di lingkungan, sehingga bisa mencegah terjadinya kasus DBD di
masyarakat.nmaba

fungsi hati, foto torak/rontgent dan
lainnya, termasuk test CD4. Untuk
mengetahui tingkat daya tahan
tubuh, test laboratorium yang
digunakan biasanya test CD4. Pada
orang normal, seperti diketahui
bahwa hasil test CD4 nya berkisar
pada angka 600 sampai dengan 1.200.
Dari hasil  test CD4 anak Dodol,
menunjukkan angka dibawah 50,
yang artinya daya tahan tubuhnya
telah menurun.  Dengan mengetahui
gejala penyakit yang dialami oleh
sang anak, tentu bisa diketahui
bahwa sang anak  telah berada pada
fase akhir dari infeksi HIV yaitu AIDS.

Untuk dirinya,  karena merasa
masih terasa sehat-sehat saja, Dodol
berupaya untuk mundur dari pelayan-
an test darah. Dodol menyampaikan
kepada konselor, bahwa dirinya belum
siap untuk test darah, dengan alasan
masih mengurus sang anak yang
sedang rawat inap.n

Antisipasi DBD, Kader Jumantik diberi Pelatihan

Manfaat Lemon
untuk Kesehatan

umumnya ditularkan oleh anjing, di-
mana pad a anji ng rat a-rata  masa
inkubasi virus berkisar 3-8 minggu,
sedangkan pada manusia sangat ber-
variasi, biasanya berkisar 2-8 minggu,
yang kadang sampai 2 tahun. Penya-
kit Rabies merupakan penyakit menu-
lar yang  menyerang susun an saraf
pusat pada manusia  yang disebab-
kan oleh virus Rabies, ditularkan mela-
lui air liur hewan Rabies dengan jalan
gigitan atau jilatan melalui luka terbu-
ka. Penyakit ini bersifat fatal, karena
biasanya selalu berakhir dengan ke-
matian. Yang mempengaru hi
perkembangan virus Rabies dalam tu-
buh manusia antara lain jenis virus,
jumlah virus yang menginfeksi, lokasi
luka, jumlah luka gigitan, dalamnya
luka, luasnya luka dan lainnya. VAR
diberikan pada pasien yang betul in-
dikasi, dimana waktu pemberiannya

diberikan dengan penanganan luka
gigitan, pendataan dan p emberian
vaksin anti rabies atau VAR. Pada ka-
sus gigitan anjing, wajib dilakukan
cuci luka dengan sabun selama 10-15
menit, dan pemeriksaan resiko status
luka gigitan.

Penting juga informasi dari pasien
tentang keadaan  anjing yang meng-
gigit, seperti anjing liar, menggigit be-
berapa orang, anjing sudah divaksin
dan lainnya, sebagai indikasi pembe-
rian VAR. Tidak semua kasus gigitan
anjing memperoleh VAR. Dalam pen-
dataan, UPT Kesmas berkoordinasi
dengan Bidang Kesehatan Hewan,
Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar,
dalam upaya pemantauan anjing di
lapangan dan pengambilan sampel
otak anjing dalam menentukan adan-
ya virus Rabies pada anjing.

Seperti diketahui bahwa Rabies

dua vial pada kunjungan awal, satu
vial pada hari ke-7 dan satu vial lagi
pada hari ke-21.

Drh. Andri Jatikusumah, M.Sc men-
yampaikan bahwa pelaksanaan Ra-
bies Senter di UPT kesmas Tampak-
siring II sudah bagus, dengan adanya
kerjasama lintas sektor khususnya
dengan kesehatan hewan, dalam pen-
anganan kasus gigitan anjing, yang
tentunya berdampak baik pada pen-
anganan kasus gigitan anjing,  pelak-
sanaan sesuai prosedur dan tidak se-
mua kasus gigitan memperoleh VAR.
Diharapkan agar masyarakat selalu
waspada akan bahaya Rabies, dengan
merawat dan mengikat/mengandang-
kan, serta rutin tiap tahun memvaksin
anjing peliharaannya. Bila terjadi gigi-
tan, agar datang ke sarana pelayanan
kesehatan terdekat, guna memperoleh
penanganan sedini mungkin.nmaba

Ni Ketut Adnyani

Banyak
Mendapat Pengalaman

PASWARA/maba
Tim pusat meninjau pelaksanaan pengendalian Rabies, Kamis (19/1) di Rabies Senter UPT Kesmas Tampaksiring II

BUAH lemon merupakan salah satu varian jeruk dengan rasa asam, namun
menyegarkan, yang sering dijadikan campuran di berbagai hidangan. Tern-
yata lemon mengandung zat-zat yang sangat  baik untuk kesehatan, seperti
vitamin C, thiamin, riboflavin, vitamin B6, asam pantotenat, kalsium, magne-
siun, fosfor, kalium dan lainnya.

Pembuangan sisa pencernaan, dapat lebih mudah dengan mengkonsumsi
jus lemon secara teratur. Lemon dapat meningkatkan gerakan peristaltik di
perut, membantu buang air besar  secara teratur, sehingga menghilangkan
limbah tubuh dengan baik, sebagai pemurni darah dan agen pembersih. Lem-
on juga membantu masalah pencernaan lain seperti mual ketika asam lam-
bung naik.

Kandungan kalium pada lemon sangat baik dikonsumsi oleh penderita
penyakit jantung. Kalium mengontrol tekanan darah yang tinggi, pusing dan
mual, karena memberikan sensasi menenangkan untuk pikiran dan tubuh,
sehingga buah lemon banyak digunakan untuk mengurangi stres mental dan
masalah depresi. Selain itu lemon bisa mengatasi penyakit tonsilitis atau gang-
guan tenggorokan. Cukup dengan kumur pada air hangat yang telah ditam-
bahkan satu sendok jus air lemon. Untuk batuk dan pilek, berikan air hangat
yang telah ditambah sedikit manfaat madu. Untuk asma, setengah sendok teh
jus lemon pada secangkir air hangat sebelum makan.

Lemon dapat digunakan sebagai pembersih rutin gigi, juga dapat diterap-
kan pada gigi yang sakit. Selain itu, lemon juga dapat menghilangkan bau
mulut yang berasal dari berbagai penyakit atau kondisi gusi. Mengkonsumsi
jus lemon dapat menjadi detoksifikasi racun dalam tubuh. Terkadang makan-
an yang dikonsumsi, tidak semua mengandung zat yang baik. Zat racun yang
berbahaya dan menumpuk pada tubuh, tidak  baik untuk kesehatan. Kandun-
gan zat pada lemon membantu menghilangkan racun tersebut, dan mengelu-
arkannya bersama dengan sisa metabolisme lain. Lemon juga memiliki senya-
wa anti kanker dan memperlambat pertumbuhan tumor kanker, serta menun-
jang sistem kekebalan tubuh. nmaba

GUNA meningkatkan
peran s erta  mas yarakat
dalam penanggulangan
penyakit Demam Berdarah
Dengue (DBD), Pemerin-
tah Kabupat en Gianyar
melalui Dinas Kesehatan
Kabup at en Giany ar
menggelar beberapa kali
pelatihan Kader Jumantik
(Juru Pemantau Jentik),
yang salah satunya dilak-
sanakan Senin, (23/1) di
Ruan g Pert emuan UPT
Kesmas Sukawati I. acara
ini dibuka oleh Kepala Di-
nas Kesehatan Kabupat-
en Gianyar, yang diwakili
oleh Tri Roesmini, SKM,
Kepala Bidang Pencegah-
an & Pengendalian Peny-
akit yang didampingi oleh
dr . I Made  U day an a,
S.Ked.  Kepala UPT Kesmas Sukawati
I dengan narasumber I Nyoman Asta-
wa, S.Si, Kepala Seksi Pencegahan &
Pengendalian Penyakit.

Dalam sambutan  Kepala Dinas
Kesehatan, Tri Roesmini memaparkan
bahwa DBD merupakan penyakit in-
feksi akut, disebabkan oleh Virus Den-
gue dan ditularkan oleh Vektor utama
yaitu nyamuk Aedes Aegypti. Penya-

kit ini merupakan salah satu masalah
kesehatan masyarakat serta penyakit
yang berpotensi menimbulkan kejadi-
an luar biasa. Kegiatan ini menyasar
sejumlah 543 kader jumantik yang ter-
diri masing-masing banjar di wilayah
Kabupaten Gianyar, yang pelaksan-
aannya di masing-masing UPT Kes-
mas. Untuk UPT Kesmas Sukawati I
dilatih sejumlah 67 orang kader, dima-

na pelaksanaannya dibagi dua hari.
Secara umum, tujuan kegiatan ini un-
tuk menurunkan populasi nyamuk
penular DBD serta jentiknya, dengan
meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pemberantasan sarang nyamuk
melalui kader Jumantik.

I Nyoman Astawa, S.Si. memapar-
kan bahwa penyakit DBD umumnya
ditandai dengan  demam 2 hingga 7

hari, badan lemah, lesu, ge-
lisah, nyeri ulu hati, diser-
tai tanda perdarahan pada
kulit, yang kadang mimis-
an, berak darah atau mun-
tah darah. Bagi masyarakat
den gan g ejala  DBD di-
harapkan segera datang ke
puskesmas atau rumah sa-
kit terdekat, guna memper-
oleh perawatan dan pengo-
batan.

Upaya penanggulangan
dengan PSN (Pemberan-
tasan  Sarang Ny amu k)
yaitu 3M PLUS, dilakukan
dengan Men utu p rap at
tempat penampungan air,
Menguras dan men yikat
bak air, dan Mendaur ulang
barang-barang yang bisa
menjadi tempat penampun-
gan air,  ditambah dengan

menaburkan bubuk larvasida pada
tempat air yang sulit dikuras, memper-
baiki saluran talang air yang rusak,
mengganti air tempat minum hewan,
dan tempat lainnya. Dengan adanya
Kader Jumantik di seluruh banjar, di-
harapkan dap at mendu ku ng
masyarakat secara rutin dan serentak
melakukan PSN di wilayah Kabupat-
en Gianyar. nmaba

PASWARA/maba
Ni Ketut Adnyani

Kunjungan Tim
Pengendalian
Rabies Pusat

meninjau
pelaksanaan

pengendalian
Rabies

di Gianyar,
Kamis (19/1).

Tim yang terdiri dari yang terdiri
dari Drh. Andri Jatikusumah, M.Sc dari
Food And Agriculcure Organization
of the United Nation,  dan Drh. Dho-
ny Kartika Nugroho, Direktorat Jen-
dral Kesehatan Hewan, Kementerian
Pertanian RI, yang didampingi  I Nyo-
man Yuda Negara dari Dinas Keseha-
tan Propinsi Bali diterima oleh  I Nyo-
man As tawa, S.Si., Kepala  Sek si
Pencegahan dan Pengendalian Pen-
yakit Dinas Kesehatan Kabupaten Gi-
anyar. Tim Pusat engunjungi bebera-
pa instansi, yang salah satunya UPT
Kesmas Tampaksiring II sebagai sa-
rana  pelay anan k esehat an Rab ies
Senter.

Dr. Ni Luh Toni Parwati, Kepala
UPT Kesmas Tampaksiring  II saat
kunjungan ini memaparkan bahwa
pelayanan Rabies Senter di UPT Kes-
mas dilaksanakan 24 jam. Pelayanan

PASWARA/maba
Suasana pelatihan Kader Jumantik, Senin, (23/1) di Ruang Pertemuan UPT Kesmas Sukawati I.



Halaman

13Suara Wawasan Seni
PASWARA Halaman

13PASWARA
Suara Wawasan Seni

Agama
Edisi 2, Tahun XIV, 13 - 24 Januari 2017

Layanan Inform asi Publ ik

Ritual Metebus ring Setra

Arti dan Makna
Bhuwana Agung

HARI raya Saraswati  adalah hari yang penting bagi umat hindu,
khususnya bagi siswa sekolah dan penggelut dunia pendidikan kare-
na Umat  Hindu mempercayai hari Saraswati ad alah turunny a ilmu
penget ahuan yang s uci kepada u mat manusia  untuk kemak muran,
kemajuan, p erdamaian, dan menin gkatkan keberadaban umat manu-
sia. Hari raya Saraswati diperingati setiap enam bulan sekali, tepatnya
pada hari Saniscara Umanis wuku Watugunung.

Di hari Saraswati biasanya pagi -pagi para siswa sek olah sudah
sibuk mempersiapkan upacara sembahyang di sekolah masing2, seha-
bis itu biasanya para siswa melan jutkan sembahyang ke pura2 lain-
nya. Dan pu ra yang menjadi pafori t adalah pura Jagatnat ha yang ada
dipusatkota . Di sekolah, di pura , di rumah maupun di perkantoran
semua buku, lontar , pustaka2 dan alat2 tulis di taru h pada suatu tem-
pat untuk diupacarai.Adamitos pada hari Saraswati tidak diperboleh-
kan untuk menulis  dan membaca lho…

Hari Raya Saraswati yaitu hari Pawedalan Sang Hyang  Aji Saras-
wati, jatuh pada tiap-tiap hari Saniscara Umanis wuku Watugunung.
Pada hari itu kita umat Hindu merayakan hari yang penting itu. Teruta-
ma para pamong dan siswa-siswa khususnya, serta pen gabdi-peng-
abdi ilmu  pengetahuan pada  umumnya.

Dalam leg end a d igambarkan  bah wa Saraswati ada lah Dew i/
lstri Brahma. Saraswati adalah Dewi pelindung/ pelimpah pengetahuan,
kesadaran (w idya), dan sastra. Berkat anugerah dewi Saraswati, kita
menjadi manu sia yang beradab dan berkebudayaan.

Beliau disi mbolkan sebagai seorang dewi yang duduk diatas ter-
atai dengan  berwahanakan se-ekor angsa (Hamsa) atau seekor merak,
berlengan empat dengan membawa s itar/veena dan ganat ri di kedua
tangan kanan, tangan kiri membawa pustaka/kitab dan tangan kiri sa-
tunya ikut memainkan gitar membawa sitar/veena dan ganatri di kedua
tangan kanan, tangan kin membawa pustaka/kitab dan tangan kiri sa-
tunya ikut memainkan veena atau bermudra memberkahi.

Siapakah Dewi Saraswati ?
Dewi Saraswati adalah Shakti (pedamping) dan D ewa Brahma. Se-

menjak jaman permulaan Beliau s udah dianggap sebaga i bundanya
alam semesta dan segala penciptaan ini. Karena Beliaulah yang menda-
pat tugas k husus dan Dewa Brahma/Sang Pencipta untu k mencipta
dan merancang semua cip-taan ini.

Kata “ Saraswati: ber-asal dari : ‘Sara’  berarti: “ Dia yang memberi
essensi/arti”, ‘Swa’  berarti: ‘diri sendiri’ ,dan ‘Thi, berarti: ‘dia yang
mengetahui’ . “ Sarasvati” juga bera rti “ yang mengalir”, di dalam Rig
Weda beliau  digambarkan sebagai  sebuah sungai yang senantiasa
mengalir, b eliau memberi kesu-bu ran setiap kandungan  wanita dan
juga kesuciaan bagi semua pemu-janya. Oleh karena itu di India terda-
pat tiga su ngai suci, yaitu: Gan gga, Yamuna, dan Saraswati, yang
selalu di puja dan dihormati.

Nama-nama lain dari Dewi Saraswati adalah: Sarada (Pemberi arti),
Vagiswari (Guru tutur bahasa), Brahmi (Pendamping Brahma), Ma-
havidya (ilmu yang maha tinggi). Beliau adalah personifikasi dari se-
mua bentuk vidya ( ilmu), seni, culture, literature, sa ins, musik, keter-
ampilan, ukir, pahat, patung dan lain-lain.

Makna dan Simbol Dewi Saraswati
Beliau disi mbolkan sebagai seorang dewi yang duduk diatas ter-

atai dengan  berwahanakan se-ekor angsa (Hamsa) atau seekor merak,
berlengan empat dengan membawa s itar/veena dan ganat ri di kedua
tangan kanan, tangan kiri membawa pustaka/kitab dan tangan kiri sa-
tunya ikut memainkan gitar membawa sitar/veena dan ganatri di kedua
tangan kanan, tangan kin membawa pustaka/kitab dan tangan kiri sa-
tunya ikut memainkan veena atau bermudra memberkahi.

Pada masyarakat awam bertany a apa maksud menyembah dewa-
dewa atau dewi-dewi melalui simbol-simbol atau patung, gambar dan
sebagai-nya?  Padahal Tuhan hany a satu, kenapa ada b anyak dewa
atau dewi?

Dewa berasal dari kata”div” yait u sinar/pan-caran. Pengertiannya
adalah bahwa Tuhan itu adalah satu, tapi mempunyai aspek-aspek de-
ngan pancaran sinar-Nya (Nur Ill ahi) yang bermacam-macam sesuai
dengan fung sinya. ang bermacam-macam sesuai dengan fungsinya.
Pada saat menciptakan disebut Brahma, saat memelihara disebut Wish-
nu, dan saat pendaurulang disebut Shiwa, dan sebagainya. Tapi sebe-
narnya Brahma, Wishnu, Shiva adalah sat u (Trimurti).

Para dewa ini mempunyai pendamping (Shakti), yaitu: Brahma shakti-
Nya Saraswati, Wishnu shakti-Ny a Lakshmi dan Shiwa shakti-Nya
Parvati (Du rga). Disini Dewi Saraswati sebagai aspek  Tuhan Yang
Maha Esa pada saat menganugrah-kan/munurunkan ilmu pengetahuan
(vidya), kecerdasan, ucapan, musik, budaya dan seba-gainya. Demiki-
an pula dijabarkan dalam konsep Gayatri yang terdiri dari tiga aspek,
yaitu: Saraswati menguasai ucapan/tutur kata, Gayatri me-nguasai in-
telek/budhi d an savitri yang menguasai  prana/nafas.

Jadi makna pemujaan Dewi Saraswati adalah memuja dan bersyukur kepa-
da Tuhan Yang Maha Esa dengan memfokuskan pada aspek Dewi Sa-ras-
wati (simbol vidya) atas karunia ilmu penge-tahuan yang di karuniakan kepa-
da kita semua, sehingga akan terbebas dan avidyam (kebodohan), agar dibimb-
ing menuju ke kedamaian yang abadi dan pencerahan sempurna.

nsanduts/berbagai sumber

Dewi Saraswati dan
Ilmu Pengetahuan

*Roh Atman Dihaturkan di Pura Merajapati
Umat Hindu di Bali

memiliki berbagai
macam tradisi.

Kepercayaan atau
keyakinan sekala dan

niskala,  yang
diwariskan dari
jaman ke jaman,
tidak akan punah

sepanjang  generasi
hindu tetap

melestarikannya.

halnya  proses metebusan yang  sering
kita dengar di desa pakraman di Bali,
baik di desa maupun perkotaan, namun
ada juga yang tidak peduli apa itu me-
tebusan,  untuk siapa teb usan itu
dibuat,  apa gunanya?  Pertanyaan sep-
erti itu sering muncul, karena tidak
mengetahui maknanya sering dijawab
“ jalanan dogen, mule keto” Wah!!! Arti
dari semua itu tidak pernah  mencari
tahu kepada sang wikan atau sumber
tertul is yang pernah digores olih
pendahulu  baik  berupa buku, prasasti
maupun lainnya.

Menurut I Ketut Gayor Karmawan
asal Peliatan Ubud Gianyar menuturkan,
belajar tentang budaya Bali, jangan set-
engah-tengah, semuanya harus dipela-
jari sepenuh hati,  agar apa yang menja-
di tumpuan harapan  membuahkan ha-
sil,  yang tidak menggamangkan arti.

“ Mencintai Bali wajib kita laksana-
kan bersama, banyak kebudayaan Bali
yang tercecer wajib dipelajari dan diles-
tarikan bersama.” Tutur Gayor berse-
mangat.Menurut Jero Mangku Sudiana
asal Keramas Blahbatuh mengatakanMetebusan merupakan membayarkaul, hal itu dilaksanakan masyarakat

ketika melaksanakan metebusan ten-
tang kearipan lokal budaya Bali, yang
semuanya  bersu mb er dar i a jaran
tantrayana, di Bali.

Metebusan berasal  dari kata tebus
yang berarti membayar, ini artinya ada
sesuatu  yang  terlupakan yang belum
dibayar saat berjanji dulu atau saat me-
sesangi. Atau istilah lainnya metebusan
ini mempunyai arti membayar kaul bagi
yang kita janjikan. Sesuai tradisi sehing-
ga keturunan yang membayar. Tidak ten-
ang harus dilaksanakan dengan benar
sesuai dengan petujuk orang pintar.

Sarana penebusan itu adalah pejati
alit,  bermakna untuk apapun yang di-
lakukan oleh leluluhur kita dahulu  dalam
reinkarnasi berikutnya diwarisi memo-
rinya bukan fisiknya.

Dalam memorinya masih terpendam
sesuatu, itulah yang membuat keturu-
nannya seolah-seolah  mengingat keja-
dian masa lalu. Untuk melupakan itu di-
ambil alih dengan mepegat yang melaku-
kan penebusan itu adalah semua orang
baik secara sekala pribadi maupun sekel-
ompok orang. Ciri yang paling kelihatan
untuk orang metebusan adalah ia sering
melamun, berbuat yang aneh-aneng
tidak seperti biasanya.

Jenis jenis metebusan adalah  mete-
busan untuk orang meninggal, secara
tidak wajar. Yang dimaksud tidak wajar
mereka meninggal dengan cara menga-
ntung diri, minum racun, atau ada yang
ditabrak atau menabrakan diriya atau
jatuh terjun dari atas ke lantai.

Nah untuk itu perlu dibuat upacara
metebusam agar tidak teringat kembali
keturunan berikutnya. Dan ada juga up-
acara metebusan disaat pengabenan apa
pun yang dilakukan seseorang disaat
masih hidup agar dosanya diampuni
diperkecil pretisentananya melaksana-
kan  upacara serupa metebusan.  Na-
mun  tetap akan dijawab oleh karma
wesananya masing-masing, namun dan
upacara hanya sebagai jalan mana yang
harus dilalui.

Pada tradisi hindu ada yang melak-
sanakan penebusan di Setra atau kubu-
ran,  karena ada yang iri kepada saudara
atau keluarga  sehingga atma/roh kita
diaturkan  kehadapan Dewi Dhurga se-
bagai pengusaha Pura Dalem. Meng-
aturkan roh inilah yang dikenal dengan
matebusan di Setra. Biasanya roh/atma
dihaturkan di Praja Pati, pemuunan (ten-
gah setra), maupun  di Tungkub.

n sanduts

Berbagai kearipan lokal menunjang
ajegnya adat dan seni budaya Bali,
karena semuanya terkait dengan ket-
erikatan kehidupan yang kita laksana-
kan setiap hari tidak bisa dilepaskan
dengan Tri Kaya Parisudha. Seperti

ISTILAH yan g dipergunakan
menyebut Bhuwan a agung s ering
di ucap  mas yarakat  hi ndu adal ah
“ alam semesta”  atau “ alam raya”  dan
didalamnya terdapat berjuta-juta bin-
tang planet-planet bulan dan lain-lain-
nya. Dan salah satu planet yang sem-
purna diketahui oleh manusia adalah
planet bumi, karena di planet bumi
in il ah  man us ia  i tu  h id up  d an

berkembang bersama dengan bina-
tang dan tumbuh-tumbuhan.

Di dalam ajaran agama hindu di-
uraikan bahwa Bhuwana agung atau
alam semesta ini diciptakan oleh Tu-
han yang bergelar Brahman. Brahman
ini adalah Tuhan Yang Maha Kuasa,
beliau Maha Agung dan Mulia, beliau
adalah sumber dari segala yang ada di
alam semesta ini. Di dalam kitab suci

veda diuraikan suatu kalimat sebagai
berikut :

Hiranya garbah samarvatatagne
Bhutasya jatah patireka asti
Sa Maghasa prthvim,dyam uteman
Kasmail devaya havisa vidhema

(R.veda.X.121.1)
Artinya
Dewa apakah yang kami puja den-

gan persembahan kami ini,yang suci
yang ada dalam permulaam yang di-
wujudkan sebagai Tuhan sang pen-
cipta dan yang menguasai bumi serta
langit ini.

Dari uraian kalimat Weda seperti

diatas dijelaskan bahwa Tuhan atau
Brahman  beliau sangat suci ia meru-
pakan sumber dan permulaan dari se-
gala yang ada, beliaulah pencipta Bhu-
wana agung atau alam semesta ini.
Namun setelah beliau menciptakan
alam,  beliau menguasai alam ini, se-
mua kejadian-kejadian  di alam ini ad-
alah kehendak beliau seperti gempa,
gunung meletus, banjr, kering, penya-
kit dan lain-lainnya semua bersumber
jkepada beliau, dan alam semesta, bila
saatnya hancur akan kembali kepada-
Nya. Karena bliau adalah paling Maha
Kuasa dan Maha Agung.

nsanduts/berbagai sumber

“Jalan mulih jani ajak makejang,
sawireh pade kenyel ne melajah,

maca ngitung nulis
lan menggambar, ento

keadanin murid
anteng ne melajah”.

Demikian  kurang lebih  syair  tem-
bang Bali yang diajarkan  Alm I Made
Madra guru  SD Negeri 1 Lebih asal Se-
rongga Kelod Gianyar, kepada anak did-
iknya yang menimba ilmu pengetahuan
di SD Negeri 1 Lebih Gianyar.

Ajaran Catur Guru sudah sering kita
dengar namun pemahaman dan pe-
maknaanya untuk menciptakan anak
yang cerdas berbudi luhur perlu terus
ditingkatkan, agar anak didik tidak salah
arah bersikap ngulah laku.

Mengenang sosok Alm Made Madra.
Saat belajar kerapian lokal di pasraman
budi pakerti Sumarganda  Kesian Lebih
Gianyar. Sebutan nama Alm Made Madra
sering diucap. Pasalnya diantara sekian
banyak guru yang mengajar di pasraman
itu, dan di SD Negeri 1 Lebih  semuanya
pernah diajar   almarhum.

 “Almarhum Made Madra telah mam-
pu membukakan kami pintu terang, seh-
ingga tidak kepetengan, beliau  mengajar
kami dengan baik dan bijaksana, tuturnya
halus,  ajaran catur sinangguh guru yang
disampaikan tidak bisa  kami lupakan”.tutur
Ir. Wayan Nala Pradnya. M.A.gb. Alumni
SDN 1 Lebih  angkatan 1977-1984  yang
kini sukses sebagai pengusaha sumang-
ka di pulau seribu pura itu.

Karakternya yang baik sulit kami lu-
pakan almarhum Made Madra memberi-
kan tuntunan yang baik sehingga dapat
dijadikan titi pengancan bagi anak did-

iknya Di SDN 1 Lebih Kesian Lebih Gian-
yar, kesan Nyoman Ngurah Subagia
SH.MH. alumni  SDN 1 Lebih tahun l981
yang kini ngayah sebagai Sekretasis It-
wilprop Bali itu.

Selain Alm Made Madra,  Subagia
mengatakan banyak guru lain yang ber-
guna dan berjasa di  Sekolah Dasar No-
mor 1 Lebih seperti Alm Dewa Terima,
Alm Wayan Puana, Ni Wayan Wesma, I
Ketut Gara, I Wayan Karta,  Alm Made
Gobiah maupun yang lainnya.

Berkat kesungguhan mereka menga-
jar kebodohan dan kemiskinan  dapat
dibasmi menuju Kesian yang galang
bebas dari  kepetengan.

“Kami tidak bisa melupakan jasa alm
Made Madra yang penuh kecintaan men-
didik kami bersama di SD Negeri 1 Lebih,
Gayanya yang polos  dengan mimik pel-
an penuh makna melekat ada pada benak
ini.”kata Prof. DR. Drs. I Made Surada.
MA. Salah satu muridnya yang kini
mengabdikan diri mengajar di  IHDN

Denpasar itu.
Menurut  pengamat hukum adat Bali

Prof. Dr. Wayan Windia P. SH. M.Si.  men-
ciptakan anak didik yang cerdas dan ber-
budi luhur  mengenal lebah tegeh bukan
tugas guru saja,  melainkan tugas semua
pihak agar generasi mendatang lebih baik
dari generasi sekarang. Tahu  sopan, san-
tun,  tidak ngulah laku dan mengerti leb-
ah tegeh demikian obroolanya bersama
Paswara belem lama ini di Carik Buaji Candi
Baru Gianyar.

Dalam diskusi tersebut Pakar hukum
adat Bali yang juga guru besar Fakultas
Hukum Udayana itu, yang akrab dengan
gaya  bondres menggelitik dan pesaje
itu,  mengajak masyarakat dan  pihak
berkompeten untuk pesaje mengajarkan
anak didik agar  mengerti sopan santun
yang semuanya telah tersirat pada ajaran
Catur Guru.

Empat ajaran Catur Guru yang sering
disebut dengan  Catur Sinangguh Guru
memiliki ajaran yang baik dan mulia un-

tuk diterapkan guru kepada anak didikn-
ya karena ajaran itu releavan sepanjang
jaman harus disampaikan kepada anak
didik agar menjadi panutan bagi anak did-
ik dan masyarakat sekitarnya.  Ke-empat
ajaran itu terdiri dari Guru Swadhyaya,
Guru Rupaka, Guru Waktra dan Guru
Wisesa.

Guru Sawadhyaya yaitu Tuhan Hy-
ang Maha Esa, yang telah memberi
kesempatan dan mendidik manusia agar
memperbaiki karmanya sebelum mening-
gal dunia. Guru Rupaka  yang sering dis-
ebut Guru Reka yaitu bapak dan ibu yang
melahirkan, memelihara, mendidik dan
merawat membesarkan mengajarkan ber-
bagai ilmu pengetahuan yang benar. Guru
Waktra atau Guru Pengajian yaitu  guru
yang mengajar disaat menuntut ilmu/be-
lajar disekolah, sehingga mengerti dan
mengenal pengetahuan sehingga mem-
buat anak didiknya cerdas dan berbudi
luhur.  Dan Guru Wisesa  yaitu pemerin-
tah atau penguasa yang lebih tinggi,
yang menjalankan kebijkasanaan politik
pemerintahan di suatu Negara tertentu.
(adia Wiratmadja dkk. 1966,73)

Keempat ajaran tersebut dapat meny-
iapkan pondasi yang kuat pada anak didik
untuk menyambut hari esok yang lebih
dan berguna.

Ajaran Catur Guru sangat penting dan
berguna bagi generasi hindu,  karena
pada acaran suci yang dimiliki umat hin-
du seperti Weda maupun sastra lainnya,
mengandung pesan moral yang bergu-
na bagi  kelangsungan hidup manusia
agar berbuat baik tidak bertentangan den-
gan agama dan  selalu  berped oman
dengan ajaran Catur Sinanggauh Guru.

nsanduts/berbagai sumber

Melaksanakan Ajaran Catur Guru dalam Sehari-hari

PASWARA/sanduts
Sejumlah umat Hindu bersembahyang di Pura Merajapati dalam ritual metebus di Setra.

PASWARA/sanduts
Pasraman salah satu bentuk pengamalan Catur Guru.
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Tradisi Melukat  Jiwa dan Raga
pada Hari Raya Banyupinaruh

genap mendapat percikan  11
pancuran. “Tidak hanya warga
lokal, wisatawan asing pun tu-
rut ikut ambial bagian  merasa-
kan segarnya  air pengunungan
ini” tambahnya.

Lanj utnya, H ari Bany upi-
naru h, diyakini s ebagai hari
baik un tuk membersih kan se-
gala kotoran di badan dan piki-
ran. Lanjut itu mohon  anuger-
ah  Dewi Sarasw ati , b eru pa
il mu  p eng et ah uan. “ Tid ak
hanya   bermak na  si mbo li s,
sesuai kitab suci hindu,  mela-
lui mandi dan keramas dengan
menggunakan ai r ilmu penge-
tahuan , u mat akan  te rbeb as
dari l aut an k ebo doh an d an
dosa,” terang nya.nast

Tuntunan Saraswati
Menyeimbangkan
Lingkungan Sekolah

PENGLUKATAN dapat
dilakukan di beberapa tempat
seperti Sumber mata air (kleb-
utan), Campuhan (pertemuan
aliran sungai dan laut), Pan-
tai,  Meraj an. Pengluka tan
sendiri dapat dipuput oleh
Pandita, Pinandita/Pemangku,
ataupun dilak ukan sendiri
langsung ke sumber-sumber
mat a ai r sepert i kl ebut an,
campuhan, maupun di pan-
ta i. Bant en pen gelu kat an
yang paling sederhana dap-
at menggunakan canang sari
atau pejati sebagai atur piun-
in g/ permakl uman  d al am
memohon air suci.

Dalam tradis inya, t idak
hanya di pantai, serangkaian

ritua l Banyupi naruh, r ibuan
umat Hindu dari seluruh Bali
juga melaksanakan mandi suci
massal di Pura Tirta Empul Tam-
paksiring. Demi mendapatkan
siraman air di mata air  keramat
itu , umat  rela antre sambil  ber-
desak-desakan. Dalam ritual ini,
umat memohon  kepada   Dewi
Saraswati agar dianugerahkan
pengetahuan.

Umat mulai berdatangan  se-
jak dinihari.  Tidak hanya umat
dari Gianyar, umat yang men-
jalani prosesi  banyu  pinaruh
ini juga dari seluruh Bali. Hing-
ga di madya pura, umat lang-
sung masuk bar isan  antrean
untuk memasuki kolam keramat
dengan sebelasan pancuran .

Lantaran membludaknya pe-
serta, umat  rela berdesak-desa-
kan menanti giliran membasuh
seluruh badan.  Meksi peserta
laki-laki dan perempuan berbaur,
niat tidak baik  mereka buang
jauh-jauh.

Untuk melengkapi ritual man-
di Banyu Pinaruh, masing-mas-
ing orang tidak lupa memberi
sesaji berupa bunga canang sari
di atas pancuran. Para pengun-
jung  kemud ian melanjut kan
prosesi dengan bersembahyang
di sekitar kolam.

Dar i ke teran gan Bend esa
Pura Tirta Empul, I Made Mawi
Arnata, prosesi mandi suci ini
berurutan dari pancuran paling
kiri  bergiliran ke kanan hingga

SEMAKIN meningkatnya
perekonomian warga, maka
kelebihan dananya olehbse-
bagian warga digunakan un-
tuk memiliki sebuah pusaka.
Pusaka yang paling lumrah
dimiliki masyarakat Bali ad-
alah sebilah keris, dengan
ukuran dan bentuk yang be-
raneka ragam.

Salah  sa tu p eng raj in
keris di Banjar Jeleka, Desa
Batuan, Kecamatan Suka-
wati, Made Sabar (46) yang
sudah menekuni kerajinan
keris sejak Tahin  198 9.
Made Sabar sendiri mewa-
risi ilmu membuat warang-
ka keris dari ayahnya almar-
hum, Mad e Ritu g almar-
hum. Dirinya belajar bersa-
ma 10-an murid lainnya un-
tuk menimba ilmu membuat
warangka keris. "Saat ini
yang sudah membuka usa-
ha sendir ada enam perajin, se-
lain sudah mandiri juga sudah
memiliki pelanggan tetap," ter-
ang Made Sabar.

Dirinya yang kini sudah me-
miliki 600-an keris untuk dijual,
meny ebutkan saat  ini masih
banyak warga yang takut untuk
merawatkan kerisnya ke tukang
keris. Selain alasannya macam-
macam karena takut itu adalah
benda p usaka, maka pening-
galan leluhurnya menjadi rusak
karena diam. "Banyak yang da-
tang kesini memperbaiki keris,
baik bilah dan warangka. Sebagi-
an besar sudah dalam keadaan
rusak parah," terang Made Sa-
bar, Minggu (15/1) kemarin. Hal

ini sangat disayangkan, benda
pusaka milik keluarga yang ter-
us diberikan upakara, namun
lupa atau tidak berani merawat.
"Nah, kalau sudah rusak parah,
perbaikannya butuh eaktu eks-
ta, memperbaiki bilah dan mem-
buat ulang warangka," bebern-
ya lagi.

Disisi lain, yang sering terja-
di warga sering membeli keris
karena hanya merasa cocok den-
gan tampilan keris, sehingga
tergiur  membeli nya. Namun
menurut Sabar dan perajin keris
lainnya, sebelum membeli keris
sebaiknya dipastikan dulu, keg-
unaannya u ntuk apa. Se lain
keris biasanya untuk pusaka

Peminat Keris Banyak, Perawatan Kurang

keluarga, biasanya keris dibawa
pada saat kundangan atau sem-
bahyang sebagai seselet. Disisi
lain ada juga keris yang mesti
dimiliki karena berprofesi se-
bagai penari. "Kalau salah me-
milih keris bisa berakibat sial,
karena masing-masin g orang
memiliki sikut (ukuran) berdasar-
kan hari lahirnya dan ukuran
jempol dan jari tangan pemilik,"
ungkapnya. Dicontohkannya,
bila panjang keris diukur dengan
jempol berurutan, maka kelipa-
tan jempol enam mesti dihindari
karena bisa membawa sial.

Ditambahkannya, bila ada ke-
inginan memiliki keris, menurut-
nya lebih baik mengatakan hari

PASWARA/ast
Mandi suci di  Pura Tirta Empul, Tampaksiring penuh sesak.

lahir (otonan) kepada da-
gang keris, sehingga oleh
dagang keris diberikan pili-
han keris yang cocok den-
gan hari kelahiran. "Tapi ka-
lau hanya ingin koleksi saja,
itu yang penting bagus bi-
lah, gagang dan warangka,"
terangnya lagi.

Selain membuat warang-
ka dan gagang keris, Made
Sabar juga menerima servis
keris baik warangka dan bi-
lah keris. Disebutnya men-
je lan g rahi nan Tump ek
Landep yang jatuh pada 4
Februari nanti, akan bany-
ak warga yang memperbai-
ki keris. "Jangan khawatir
atau ragu, keris tidak akan
hilang atau tertukar, dan
jangannkhawatir kalau tak-
su keris hilang. Justru den-
gan  keris  dirawat, maka
keris akan muncul pamorn-

ya," pesannya.
Di toko kerisnya di Banjar

Jelek a, diriny a menyed iakan
juga keris berbagai macam uku-
ran baik keris luris dan luk. Har-
ganya juga bervariatif mulai dari
harga Rp 200 ribu sampai pulu-
han juta. "Kalau yang harg dua
jutaan sudah bagus kok. Setiap
rumah sebaiknya memiliki satu
pusaka," harapnya. Selain keris
berbagai ukuran dan jenis, terse-
dia juga keris dengan bahan kayu
lokal dan kayu luar seperti Cen-
dana, Areng, Timoho atau kayu
lainnya. Begitu juga dengan mo-
tif gagangnya juga beragam dari
yang polos, geratiman atau uki-
ran dewa-dewa. nast

RITUAL sering dijumpai di
Bali menggunakan sarana arak
dan berem sebagai persembah-
an. Sarana upakara ini sering dis-
ebut tetabuhan. Hampir setiap
ritual disudahi dengan tabuh
arak dan berem jangan berpikir
yan g buk an-bu kan, jika di-
maknai secara difilosofi persem-
bahan keseimbangan kekuatan
alam baik buana alit dalam diri
manusia dan buana agung alam
semesta.

Ri tua l t etab uhan d i-
angkat sebagai tema pame-
ran tunggal perupa I Putu
Bo nu z Sudi an a. Men-
gusung tema tersebut di-
an gka t ruang pemeran
member ikan  pemahaman
pecinta seni dalam berkrea-
si selalu mendepankan kes-
imbangan hidup walalau
pun  hid up s erba  sus ah.
Rasa syukur  keberkahan
yang  di dap at  pa tut  d i-
syukuri jan gan melawan
kehendak personal memak-
sakan keinginan.

Pemeran yang akan dibu-
ka di Bidadari Art Space, Mas
Ubud, Gianyar mulai 20 Jan-
uari mendatang selama sebu-
lan. " Para Pemabok Kesu-
cian bertumbuh terus hing-
ga samar antara benar dan
salah. Mari tanuh kembali,
Tata Bunyi, Nada, Irama hati,
di seimbangkan, agar hidup
menjadi gembira dan "sehat
pikir" dalam menata "bumi"

dalam diri, " kata Putu Bonuz.
Ritual Arak Berem, menurut

Putu Bonuz merupakan keseim-
bangan dalam diri bahwa saat
ini mulai terdegrarasi mental
dengan mudahn ya mas uk
kelembah pembodohan dan ke-
dunguan. Gelap mata melihat
dari satu sisi saja menganggap
diri paling benar sementara yang
lain salah. Mementingkan ego
tanpa logika dan etika memper-
tahankan kedunguan.

Ritual ‘Tetabuhan’
dalam Pameran Tunggal Sudiana

Hari raya Saraswati adalah hari yang penting bagi
umat hindu, khususnya bagi siswa sekolah dan penggelut dunia

pendidikan karena Umat Hindu mempercayai hari Saraswati
adalah turunnya ilmu pengetahuan yang suci kepada umat
manusia untuk kemakmuran, kemajuan, perdamaian, dan

meningkatkan keberadaban umat manusia. Hari raya Saraswati
diperingati setiap enam bulan sekali (210 hari),

tepatnya pada hari Saniscara Umanis wuku Watugunung.

Di hari Saraswati biasanya
pagi2 para siswa sekolah sudah
sibuk mempersiapkan upacara
sembahyang di sekolah masing-
masing. Di sekolah, di pura, di
rumah maupun di perkantoran
semua buku, lontar, pustaka2
dan alat2 tulis di taruh pada
suatu tempat untuk diupacarai.

Perayaan hari Saraswati di laku-
kan sebagai media untuk mengin-
gatkan dan menyadarkan umat
manusia betapa pentingnya arti
ilmu pengetahuan dalam kehidu-
pan. Pengetahuan merupakan alat

penopang di dalam kita mengarun-
gi kehidupan, serta untuk men-
ingkatkan kualitas kehidupan ma-
terial dan spiritual menuju kehidu-
pan yang lebih baik.

Ada lima aspek yang perlu
kita cermati dalam perayaan Hari
Raya Saraswati sebagai hari Ilmu
pengetahuan. Sebagai faktor
Edukatif, secara sadar mendor-
ong seseorang untuk melaku-
kan proses pembelajaran diri, in-
trospeksi diri dan keberanian
untuk mengevaluasi diri. sebagi
upaya t mewujudkan peningka-

tan kualitas diri.
Sebagai faktor inspiratif, da-

pat mengilhami seseorang un-
tuk selalu berusaha agar ilmu
pengetahuan yang dimilikinya
dapat  bermanfaat bagi orang
ban yak/  mas yarakat, Fak tor
Trasformatif, ilmu pengetahuan
hendaknya mampu mengubah
sikap mental dan prilaku sese-
orang, kearah yang lebih baik.
Faktor Integratif, ilmu penge-
tahuan dapat mendorong tum-
buhnya suatu keyakinan yang
utuh, yang tercermin dalam pen-

gamalan berupa tingkah laku
yang  ba ik dan b enar di
masyarakat. Faktor Kreatif,  ilmu
pengetahuan dapat mendorong
seseorang untuk selalu berkrea-
si dan mengadakan pembaharu-
an pada diri dan lingkungannya.
Faktor Motivatif, mendorong
umat manusia untuk menentu-
kan sikap memilih yang baik dan

benar, dan dapat memotivasi
untuk meningkatkan SDM.

Karenanyalah umat Hindu
memuja Dewi Saraswati sebagai
sumber daripada ilmu penge-
tahuan. Dengan menghaturkan
upakara Saraswati sebagai sem-
bah sujud bhakti  atas adanya
ilmu pengetahuan di dunia ini.

Sebagimana perayaaan Raya

saraswati, sejumlah sekolah  di
Bali menggelar prosesi istimewa.
Siswa mempersembahkan tari
sakra l  se rta  p ros esi  r itu al
berkearifan lokal.   Wujud syukur
warga sekolah  atas anugrah
ilmu pengetahuan yang di turun-
kan oleh sang pencipta.

Prosesi ini diharapkan  dapat
meny atu kan   lin gku ng an

sekolah dengan guru, siswa dan
warga sekolah lainnya. Sekali-
gus  wujud syukur atas anugrah
ilmu pengetahuan yang di turun-
kan oleh sang pencipta. Mem-
bangun kecerdasan  universal.
Selai n di bidang  akad emik,
anak-anak  juga dituntut  mem-
bangun kecerdasan rasa sosial
dan kearifan lokal. nast

PASWARA/ast
Prosesi Saraswati di Sekolah, sebagi upaya menyatukan  lingkungan sekolah dengan guru, siswa dan warga sekolah lainnya.

Lebih janjut, kata Putu Bonuz
arak berem itu simbol ke Akasa-
Pertiwi (Arak akasa, berem perti-
wi) sekarang ini banyak Buta kala
bermunculan, Butakala yang ek-
sis sakarang ini. Buta kala yang
dimaksud manusia sudah gelap
mata menghalalkan segala cara
demi keberlangsungan diri. Jadi
dengan ritual ini berharap manu-
sia hidup stabil dan seimbang.
Sehingga bumi pun menjadi dam-
ai makanya di sebut Nyomia. nast

PASWARA/ast
Salah satu lukisan dalam pameran ‘ Tetabuhan”

PASWARA/ast
Pengerajin Keris di Desa Batuan tetap eksis hingga kini
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Bintang
Ramalan

CAP RICO RN
Berusalah untuk tetap tenang dalam
menyikapi permasalahan agar
terhindar dari pengambilan
keputusan yang salah.
Kesehatan : atur pola makan.

Keuangan: jangan boros.
Asmara : semua berjalan sesuai rencana.

AQ UARIUS
Jangan bimbang atau ragu bila sudah ada

rencana, segera laksanakan jangan
tunggu nanti.
Kesehatan: rencanakan kegiatan
olahraga secara teratur.

Keuangan: atur ulang rencana
keuangan.
Asmara: isu yang beredar sebaiknya tidak
perlu didengarkan, cobalah lebih percaya
pada apa yang di ucapkan olehnya.

PISCES
Jangan mensia-siakan
bantuan dari orang luar, ada
baiknya disikapi dengan

sebijaksana mungkin.
Kesehatan: coba berkunjung pada dokter THT.
Keuangan: kurang baik.
Asmara: kata-katanya sebaiknya didengarkan,
jangan hanya masuk terlinga kiri lalu keluar
telinga kanan.

ARIES
Tak ada gunanya dimasukan dalam hati

omongan yang menjengkelkan,
karena hanya akan mengganggu
konsentrasi kerja.
Kesehatan: batuk mulai menyerang.
Keuangan: sedang buruk.

Asmara: bimbang menentukan pilihan.

TAURUS
Jaga motivasi untuk tetap tinggi agar tidak

mengalami kesulitan untuk menyele-
saikan semua rintangan yang ada.
Kesehatan: gangguan tenggoro-
kan. Keuangan: tidak
bermasalah.Asmara: coba ajak

pasangan berlibur di tempat baru.

GE MINI
Usahakan untuk bisa bertindak

secara tepat, cepat dan
sistematis.
Kesehatan : kontrol porsi

makan.
Keuangan: sedang tiris.
Asmara: harus sabar dan mau mengalah jika
ingin suasana kembali tenang dan mesra.

CANCER
Tinggalkan dulu kegiatan yang hanya buang

waktu dan kesempatan saja.
Kesehatan: kurang stabil.
Keuangan: ada pengeluaran tak

terduga.
Asmara: jangan memperbesar persoalan yang
ada, kasihan pasangan jadi menderita hatinya.

L E O
Ada orang yang iri dengan anda, tapi tak perlu

ditanggapi secara serius.
Kesehatan: stress karena banyak
pikiran. Keuangan: tabungan
terkuras. Asmara: jangan buru-
buru mengatakan asmara pada

orang yang baru dikenal.

VIRGO
Waspada, Minggu ini penuh dengan jebakan
yang cukup rapi sekali, sehingga jika lengah

sedikit maka masalah besar akan
menimpa.
Kesehatan: kurangi asupan yang
mengandung garam dan gula.
Keuangan: tabungan terkuras.

Asmara: Minggu ini penuh dengan selisih
pendapat yang mengarah kepertengkaran,
mengalah sajalah.

LIBRA
Meski suasana hati sedang
runyam, jika sudah di kantor
usahakan tetap ceria dan
menyenangkan.

Kesehatan : sedang kurang baik.
Keuangan: sedikit bermasalah.
Asmara: sekali-sekali ajak suami berkencan di
luar agar hubungan harmonis.

SCORPIO
Ada masalah pelik yang dihadapi

tapi ingat jangan sampai salah
mengambil keputusan.
Kesehatan : hindari tidur
terlalu malam.

Keuangan: jangan lupa menabung.
Asmara: tergantung diri pribadi, jika mampu
menyerap segala keinginan maka tentu saja
ketulusan asmaranya dapat dijaga terus.

SAGITARIUS
Bila tidak mengerti jangan segan

untuk bertanya daripada
dipaksakan untuk jalan nanti
hasilnya malah akan membikin

kecewa saja.
Kesehatan: perbanyak minum air putih.
Keuangan: prioritaskan untuk membayar
hutang.
Asmara: jagalah hatinya supaya bisa
berbunga-bunga terus, jangan malah sakiti
dengan kata-kata pedas.

Sepucuk Salam Dari Griya Anyar

Menyikapi Fenomena Berita HOAX
BELAKANGAN ini

banyak kita dengar
soal hoax. Menurut
Wikipedia, Hoax itu

sebuah pemberitaan
palsu. Berita untuk

menipu atau mengakali
pembaca atau

pendengarnya untuk
mempercayai sesuatu,
padahal sang pencipta

berita palsu tersebut
tahu bahwa berita

tersebut adalah palsu.

Kembalikan Cinta Kita yang Hilang

njaka dara

Saraswati

njaka dara

Dalam puja

Engkau begitu agung

Penuh luhur

Tak lekang batas waktu

Mehadewi

Engkau maha kekal

Penuh Suci dan tenang

Anggun dan berwibawa

Saraswati,

Ibu dari pengetahuan

Mengajarkan keindahan

Maha seni tuk dunia

Hujan di pagi hari itu hanya gerimis.
Aku terbangun dan duduk pada sebuah kursi kayu.
Dua lembar koran terbitan berbeda diatas meja, dan secangkir
kopi menemani.
Berlahan aku buka koran, isinya sama tentang sebuah cerita

kekuasaan.
Tak ada cerita cinta,

semua bercerita
tentang ambisi
untuk meraih
kekuasaan.

Hoax suatu k ata yang di-
gunakan untuk menu njukan
pemberitaan palsu atau usaha
untuk menipu atau mengakali
pembaca atau pendengarnya
unt uk mempercayai  sesu atu
yang bi asanya  di gu nak an
dalam forum internet seperti fa-
cebook, tweeter, blog, dan yang
paling sering adalah di forum
Kaskus.

Jadi, keberadaan berita hoax
ini tidak terlepas dari teknologi
yang kian berkembang. Diten-
gah semakin bertambah bany-
ak pengguna internet, sebaran
berita hoax pun semakin bertam-
bah banyak. Berita yang dikirim oleh seseor-
ang cepat sekali sampai pada orang lain, kare-
na ada orang lain yang membagikannya den-
gan segera.

Berita hoax atau bohong sebenarnya bisa
di deteksi dengan beberapa cara. Meski tidak
100 persen bisa mengungkap, namun langkah
ini setidaknya perlu untuk dilakukan apabila
menerima sebuah informasi dari dunia maya.

Pertama, lakukan cross check terhadap ber-
ita provokatif. Banyak sekali berita yang terse-

bar di internet bernada provokatif. Berita sep-
erti itu tentu untuk tidak langsung dipercaya,
perlu dilakukan cross check. Kita bisa melaku-
kan cross check menggunakan mesin pencari
seperti Google, Bing dan lainnya untuk me-
mastikan apakah berita yang anda terima terse-
but ditulis juga oleh situs berita lain, dan pas-
tikan situs yang menuliskannya kredibel dan
dikenal luas.

Kedua, cek URL Situs. Sangat penting un-
tuk melakukan pengecekan apakah berita yang

dikirimkan tersebut berasal dari
situs yang bermutu atau tidak.
Cek apakah situs tersebut meng-
gunakan URL yang benar.

Ketiga, cek foto. Langkah
yang ketiga bisa dilakukan ad-
alah dengan  men gecek fo to
yang ada di dalam berita terse-
but. Sering kali pembuat berita
palsu juga melakukan editing
foto untuk memprovokasi para
pemb aca.

Keempat , k et ahu i s iapa
penulis beritanya. Penting un-
tuk mengetahui siapa penulis
berita tersebut, karena saat ini
banyak sekali berita yang dibuat

hanya agar menjadi viral di media sosial dan
penulisnya kebanjiran uang karena websiten-
ya yang dipasangi iklan tersebut dikunjungi
oleh banyak orang.

Tidak kalah  pentin g dalam menyi kapi
fenomena berita hoax, yaitu gunakan akal se-
hat saat membaca berita. Jangan terlalu mudah
percaya, jangan mudah terpancing, dan jan-
gan ragu untuk mengecek keaslian dan kebe-
naran sebuah berita yang Anda terima melalui
dunia maya.nkris

TAK bany ak rem aja memiliki kesempat an belajar langsung di instansi
pemerintahan, sebut saja Ni Way an Puspay ani (16) . Siswa Kelas II

Jurusan Administrasi Perkantoran SMKN 1 Giany ar ini sempat degdegan
saat pertama masuk kantor. “Say a senang setelah melewati beberapa

hari, terny ata staf f  dan pegawai baik-baik dan mau mengajar siswa,
“paparny a saat ditemui PASWARA, beberapa waktu lalu.

Puspa, begi tu ia biasa disapa, s eakan tak pernah meny angka bisa
langsung praktek  di Humas dan Protokol Kabupaten Giany ar. Putri

pertama pasangan, I Way an Mertana (47) dengan Ni Way an Puspa (41)
asal Banjar  Pegesangan, Desa Tem esi, Kecamatan Giany ar ini juga

suka masak.  Pelbagai masakan Bali dan Nusantara ia bisa buat,
awalny a hany a hobi namum hobi tersebut terny ata membuat dara

penghobi jalan-jalan ini secara tak sengaja melestarikan buday a kuliner
Nusantara. D iakui, saat kecil ia m emang pernah belajar m enari Bali,

namun karena jarang pentas tubuhny a semakin kaku menarikan tarian
tersebut. Kedepan pemilik kulit sawo matang ini akan bela jar mengasah

kemampuanny a menari Bali. “Say a ingin mengenalkan kuliner Giany ar
akan terkenal ke internasional,”imbuhny a.

Baginy a, belajar pemerintahan secara langsung membuat dara
kelahiran, 30 Juni 2000 ini semakin memahami teori y ang diberikan di

sekolah. Kakak dari, I Made Dwi Mertay ana (13) ini juga berci ta-cita ingin
memajukan desa dan tanah kelahiran.  Belajar di SMK memang sangat asik,

disamping langsung menjurus ke jurusan y ang diminati, s ekolah juga
menempatkan siswa Praktek Kerja  Lapangan (PKL) sesuai jurusan

y ang diminati.  Kedepan, ia ingin mengabdi  bagi Giany ar,
sehingga bis a ikut membangun daerah tercinta.

n suar

AWALNYA
MINDER

Ni Wayan Puspayani

Tips Remaja

Cerita cinta yang pernah terjalin dulu kini sudah pudar.
Sang kekasih saling caci dan benci. Bersikeras hati gak ada
yang mau mengalah. Aku terdiam menyaksikan prahara
diantara mereka.
Walau sebenarnya aku bisa cuek, dengan membuang pikiran
bahwa semua itu sebuah karma.
Namun dalam hati aku merasa miris.
Nurani tak bisa dibohongi.
Aku masih mencintai mereka dan hati kecilku menangis melihat
pertikaian itu.

Berhari - hari, berbulan, atau sampai kapan
semua akan diakhiri?
Cerita yang penuh kebencian karena dilatari sebuah
cantiknya kekuasaan.
Mereka melupakan semua asmara yang pernah terjalin.
Kala senyum, sapaan dan tawa berkumandang seakan tak akan
ada rintangan yg bisa memisahkan cinta itu.
Tingginya tembok pembatas cinta terasa hangat tak seperti
saat ini yang penuh dengan rasa curiga, kebencian, dan kuasa.
Senyum yang dulu mengembang kini sudah layu.
Tawa pun yang dulu mampu menggentarkan lawan kini
menjadi api perlawanan cinta yang pernah terjalin.

Kekasihku..,
Kembalilah pada cinta.
Kembali pada janji yang pernah terucap.
Kenanglah kembali masa dimana indahnya kebersamaan kita.
Semua demi keberlangsungan dan masa depan yang telah
di cita citakan.
Tersenyumlah kembali, rajutlah cinta dan jalinan asmara
yang pernah ada antara kita demi kebahagian semua.
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Layanan Inform asi Publ ik

Wisata trekking di areal persawahan di
buka oleh Bupati Gianyar yang diwakili oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelay-
anan Terpad u Satu P intu, I Ketu t Mudana ,
Senin (24/1)

Wisata alam sawah hampir seluas 92 ha ini
menyug uhkan pemand angan yang sangat
menyejukkan mata. Jika ingin menikmati indah-
nya persawahan teras ering dengan petani
yang mengerjakan sawah secara tradisional,
wisatawan dapat menyusuri jalan setapak sep-
anjang 2,7 meter. Seperti ditegaskan oleh Pe-
kaseh Subak Sukabayu, I Wayan Sudana, ide
untuk menjadikan lahan persawahan ini se-
bagai obyek wisata sudah tercetus setahun
yang lalu. Setelah membangun sarana dan
prasarana penunjang seperti toilet, jalan seta-
pak yang dibeton melewati areal persawahan
dan beberapa penunjang lainnya, akhirnya

obyek wisata ini diresmikan, Senin (23/1).
Wis alata alam sawah, menu rut Wayan

Sudana selain menawarkan rice field view, jog-
ging track dan trekking, kedepannya akan juga
menjadi wisata edukasi. Nantinya, wisatawan
akan dapat melihat atau belajar bagaimana itu
pertanian tradisional Bali yang lekat dengan
nuansa budayanya. Wisatawan akan disugu-
hkan cara menanam padi, mulai dari pembibi-
tan, membajak sawah, menanam hingga me-
manen hasil pertanian.

“ Yang kami perkenalkan tentu saja perta-
nian tradisional, tidak ada sentuhan modern
seperti traktor. Begitu juga dengan berbagai
upacara agama yang selalu melekat pada ke-
hidupan di Bali,” jelas Sudana.

Selain itu, sebagai pendukung wisata alam
pesawahan, juga dibangun lokasi berfoto atau
lebih beken disebut lokasi foto selfie. Tidak
hanya itu, ditempat lokasi selfie juga diban-
gun seperti panggung terbuka yang dikelilin-
gi semacam terali yang disebut dengan lokasi
gembok cinta. Lokasi ini menyasar muda mudi
yang tengah dilanda asmara, untuk memasang
gembok sebagai lambang ikatan cinta abadi
mereka. Ide gembok cinta ini memang meniru
hal yang sama yang ada di luar negeri seperti
di Paris dan Korea Selatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P intu, I
Ketut Mudana mengatakan sangat mengagu-
mi inovasi dari masyarakat di Br. Gagah khusus-
nya krama Subak Sukabayu. Menurutnya, se-
lain sebagai obyek wisata, ide ini juga sebagai
langkah yang bagus untuk konservasi atau
pelestarian lingkungan.

Tidak bisa di pungkiri saat ini, gelombang
alih fungsi lahan demi kepentingan ekonomi
tidak bisa  dibendung lagi. Dengan upaya
seperti ini, selain Br. Gagah terkenal menjadi
salah satu destinasi wisata alam juga areal
persawahan dapat dij aga. Pada kesempatan
it u, I K etut  Mu dan a j uga  men yerahk an
se jumlah b ant uan d ana  y ang  dapa t d i-
gunakan untuk kepentingan pengembangan
wisalam alam sawah di Subak Sukabayu, Br.
Gagah Tegallalang.n eni

Bagi remaja yang sedang di mabuk asma-
ra berbagai cara dilakukan untuk menunjuk-
kan kesungguhan cinta mereka. Salah satu
yang lagi ngetren dikalangan. anak.muda di
Kabupaten Gianyar adalah tempat wisata
Gembok Cinta.

Lokasi gembok cinta menjadi satu den-
gan kawasan wisata alam sawah di Subak
Sukabayu, Br. Gagah
Kec. Tegallalang Gian-
yar. Obyek wisata ini
baru diresmikan oleh
Bupati Gianyar, yang di
wakili oleh Kepala Di-
nas Penanaman Mod-
al dan Pelayanan Ter-
padu Satu P intu, Pemk-
ab. Gianyar I Ketut
Mudana, Senin ( 23/1).

Mes k i pu n .b aru
diresmikan, lokasi gem-
bok cinta sudah cukup
dikenal luas dikalangan
remaja. Bagi pengguna
medso s seperti face-
book, instagram dan
lain lainnya, w isata
gembok ci nta sudah
tidak asing lagi. Seperti
dituturkan salah satu
pengelola tempat wisa-
ta gembok cinta I Way-
an Astina. Tempat wisa-
ta gembok cint a itu sen diri meru pakan
gagasan dari anak muda setempat dan bek-
erjasama dengan krama Subak Sukabayu.  Ide
awalnya menurut Wayan Astina adalah be-
rasal dari I Wayan Sugiarta anak dari salah
satu pemilik lahan.di.subak tersebut.

Ide itu awalnya adalah keinginan mendiri-
kan lokasi tempat foto selfie, kebetulan pe-
mandangan di areal lokasi persawahan wisa-
ta alam itu sangat indah dan alami. Sawah
terasiring, kicauan burung, ada petani yang
membajak sawah dan jika cuaca cerah dike-

jauhan nampak deretan gunung.yang san-
gat indah jika dijadikan latar belakang foto
selfie.

Astina juga menjelaskan, setelah mereka
berembuk jika hanya untuk foto saja rasanya
kurang menarik. Akhirnya terinspirasi den-
gan yang ada di Paris maupun Korea Sela-
tan, terwujudlah lokasi gembok cinta.

Dengan retribusi Rp. 10 ribu, masyarakat
bisa bebas berselfie ria sepuas hatinya dan
memasang gembok sebagai lambang kesung-
guhan cinta mereka.

“  Tempat wisa ta ini cukup len gkap,
wisatawan dapat jogging kemudian dapat me-
lepas lelah di lokasi gembok cinta,” papar I
Wayan Astina. Ia bersama dengan pengelola
lainnya berharap Tempat wisata gembok cin-
ta akan dapat menjadi ikon wisata dikalangan
remaja tidak hanya di Gianyar namun juga
dikenal hingga ke luar negeri. n eni

Pilihan obyek wisata
khususnya wisata alam
di Kabupaten Gianyar

kini bertambah satu lagi,
dengan dibukanya obyek

wisata alam sawah
di Subak Sukabayu,

terletak di Br. Gagah,
Desa Tegallalang.

Gembok Cinta, Cara Unik
Mengikat Tali Kasih

Mengemban Misi Pelestarian Budaya Bali
Emoni Bali Band

MELESTARIKAN budaya Bali tak
harus dengan pola tradisional, gabungan
antara tradisi dan  modern diharapkan
mampu menggugah s emangat generasi
muda kini. Sehingga makin banyak anak
muda yang peduli budaya Bali. Emoni Bali
sebuah kelompok musik yang terlahir dari
penggabun gan ide tradisi dan modern.

Kesamaan hob i menabu h para maha-
siswa Fakultas Teknik Universitas
Uday ana (Unu d), mend orong mereka
membentuk grup musik  Parasu Geni, cikal

bakal Emoni. Personil Emoni terdiri dari,
Gung De (gitaris & vokalis) , Gung BJ
(perkusi & vokalis), Eka (gitaris), Gus
Yogi (bassis), Dony (rindik), Gung Tango
(rindik), D eny (seruling), sert a Gung Wah
(seruling). Dibentuk, 11 Januari 2011 lalu,
grup  musik t ersebut  mampu menghipn otis
penonton di Balai  Budaya Gianyar,
beberapa w aktu lalu. Nama Emo ni sendiri
dicetuskan Gus Yogi. Sedangkan, tulisan
Emon i disus un beberapa b entuk h uruf
Bali, dan dibaca “ manyaga” yan g memiliki
makn a menj aga.

Emoni ingin melest arikan kemerdakaan
deng an menjaga dan melesta rikan bu daya
Bali d engan cara  Emoni. “ Membuat
inovasi di  musik dengan mengk olaborasi-

kan ala t-alat tradisi onal dengan in strumen
modern merup akan ide  kami,”p apar
vokalis, AA Gde Raka Gunawarman,
seusai pen tas di Balai Buday a Gianyar,
beberapa waktu lalu.

Grup band  asal Batubulan ini sudah
berhas il melahirkan beberapa lagu ci ptaan
sendiri, diantarany a berjudul Harmoni
Nada Cinta , Aku dan Waktu, Bilang Aku
Suka  Kamu, d an Rindu . Namun pada
setiap penamp ilannya, mereka s elalu
membawakan  lagu tradisional Bali seperti
sekar rare, hingga  pupuh  di sel a-sela lagu
cipt aan mereka, seh ingga mampu men gin-
gatkan masyarakat Bali akan kebud ayaan
yang dimiliki sekaligus menjadi ciri khas
penampilan dari Emoni Bali.nsuar

PASWARA/eni
Beberapa wisatawan bersepeda di obyek wisata Gembok Cinta

Emoni Bali Band, saat
pentas dalam sebuah acara
di Balai Bud aya Gia nyar
beberapa waktu lalu.

PASWARA/eni
Peresmian obyek wisata Gembok Cinta Tegallalang, Senin (24/1)




