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Empat Pilar Kebangsaan yang saat
ini sudah berubah menjadi Empat
Konsisten Berbangsa dan Bernega-
ra, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI
dan Bhineka Tunggal Ika.

Untuk membersihkan bendungan
yang terkena longsor, Subak di Desa
Buahan Kaja meminta bantuan
kepada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Ginayar dan
TNI Koramil 1616-7 Payangan.

Tampilkan Seni Pagelaran, Parade, dan Lomba

PAWESTRI 7

Terkait peringatan Hari Kesatauan
Gerak (HKG) PKK ke-45, Koordina-
tor Kegiatan Kesejahteraan Sosial
(K3S) bekerjasama dengan Dinas
Sosial Kabupaten Gianyar, memberi-
kan bantuan paket sembako pada 50
orang KKMiskin dan lansia yang ada
di Desa Saba Blahbatuh dan di Desa
Temesi Gianyar, Senin (20/2).

Metrologi Legal, membentuk unit pelaksana
teknik dinas atau UPTD sebagai salah satu per-
syaratan penetapan DTU.  Gedung

Metrology Legal itu sendiri dilengkapai den-
gan peralatan  kemetrologian.

Kata Suamba mewujudkan Kabupaten Gi-
anyar sebagai DTU merupakan komitmen Pemk-
ab untuk memberikan pelayanan sekaligus per-
lidungan kepada masyarakat (konsumen) mela-
lui program peningkatan tertib ukur. Dengan
dit etapkannya Kabupaten Gianyar sebagai
DTU, tidak ada masyarakat yang merasa dirugi-
kan dengan penyalahgunaan UTTP seperti,
SPBU, SPBE, PDAM, listrik hingga timbangan
emas. Tak hanya bagi konsumen, penetapam
DTU ini juga akan memberi perlindungan kepa-
da pedagang terutama para peda-
gang di  pasar t radi sional

Kuatkan Predikat Gianyar Gumi Seni dalam PKB

Siapkan Tujuh Penera,
Layani Klungkung dan Bangli

KONTINGEN Kabupaten
Gianyar selalu siap ‘tempur’
dalam hajatan seni untuk Pes-
ta Kesenian Bali (PKB), antara
lain untuk PKB ke-39 di Art
Centre, Denpasar, 10 Juni  - 8
Juli 2017. Gianyar memastikan
menggelar semua materi PKB
baik pagelaran, parade, dan
lomba yang diagendakan Pan-
itia PKB Provinsi Bali.

Kepala Dinas Kebudayaan
Gianyar I Gusti Ngurah Wija-
na mengatakan,  pada PKB
tahun tahun lalu, Gianyar ikut
dalam lomba drama gong. Na-
mun untuk PKB tahun ini, tak
lagi ada lomba itu.

Kata Ngurah Wijana, Gian-
yar selain menampilkan seni
yang sudah umum, Gianyar
juga menggelar Joged Bum-
bung Tradisi dari Sangar Quci
Mas, Banjar Bayad, Desa Mel-
inggih Klod, Payangan.
Topeng Prembon dari Sanggar
Yoga Suara, Desa/Kecamatan
Tegallalang, dan Topeng Bon-
dres Inovasi dari Sanggar Jaba
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Satu peristiwa menarik mungkin luput
dari perhatian pamedek termasuk
warga pangempon saat puncak wali
dipuncak Karya Pura Puseh dan
Desa, Desa Pekraman Beng Gianyar
dipentaskan wayang emas pening-
galan kerajaan Majapahit serta
topeng gajahmada yang juga terbuat
dari emas.

yang kebanyakan awam tentang hal ini. Alat ukur
ada ketentuan waktu teranya hingga terjadi peny-
usutan selama kurun waktu tertentu. Hal ini ten-

tu juga akan dapat merugikan pedagang dan
konsumen yang awam tentang hal ini.

Pihak Direktorat Metrologi Legal, Band-
ung, Matin mengatakan berdasarkan hasil
evaluasi yang dilakukan oleh tim selama dua
hari, Kabupaten Gianyar siap ditetapkan se-
bagai DTU. Hal ini berdasarkan hasil evalu-
asi, dimana Kabupaten Gianyar telah memi-
liki database tentang jumlah, jenis, pemilik/
pengguna dan lokasi UTTP.

Tahun 2014, dari hasil evaluasi Metrologi
Bandung didapati 43.136 unit meter air
yang belum bertanda tera sah yang ber-
laku milik PDAM dan 42.735 unit meter Kwh
yang belum bertanda tera sah yang ber-

laku milik PLN. Berdasarkan Permenda No 8
Tahun 2010 tentang UTTP yang wajib ditera
dan ditera ulang. Penggunaan meter air lebih
dari 5 tahun wajib melakukan tera ulang, se-
mentara meter kwh penggunaannya lebih dari
10 tahun. Untuk tindak lanjut dari hasil temuan
tersebut, dibuat komitmen kerja/fakta integri-
tas antar pihak – pihak yakni PLN dan PDAM
pengguna UTTP massal dengan Bupati Gian-

yar sebagai bentuk duku-
ngan dalam mewujud-

kan dan mesukseskan
pembentukan Daer-
ah Tertib Ukur

ntas

Gianyar Menuju Daerah Tertib Ukur

‘’Di antara Provinsi
Bali dan Kota Denpasar,

Gianyar paling layak
menyelenggarakan

Tera Mandiri”

KABUPATEN Gianyar
tahun 2017 akan menjadi

kabupaten tertib ukur
kedua setelah Kota

Denpasar. Target ini
direngkuh karena Gianyar
telah mempersiapkan diri

sejak 2012 lalu.
Kini Gianyar punya tujuh

penera atau penguji
alat-alat berupa timbangan,

takar, dan sejenisnya.
Gianyar dirancang akan

melayani Kabupaten
Klungkung dan Bangli.
Tujuh penera dimaksud
terdiri dari dua penera

ahli, satu penera terampil
dan sisanya pengamat tera.

PASWARA/tas
Kadisperindag Gianyar, I Wayan Suamba dalam sebuah acara.

Metrologi Kabupaten Gianyar akan bergkan-
tor di Gedung Metrologi yang dibangun Pem-
prov Bali di Desa Sidan, Ganyar. Sementara kan-
tor ini masih dipinjam Pengadilan Negeri (PN)
Ganyar. Karena PN Gianyar sedang memban-
gun gedung baru di Jalan Ciung Wanara, Kota
Gianyar.

Guna memantapkan Gianyar sebagai Kabu-
paten Tertib Ukur tersebut, Selasa (20/2), Kepa-
la Disperindag Gianyar I Wayan Suamba be-
rangkat ke Metrologi Bandung, Jawa Barat. Hal
itu terkait penyusunan panduan mutu dan stan-
darisasi di Metrologi setempat. Tujuannya,
mengajukan surat untuk dinilai dan rencana
peresmian Kantor Metrologi Kabupaten Gian-
yar oleh Pusat.

Pelayanan Metrologi di Bali akan dibagi tiga
yakni yakni Kantor Mertrologi Denpasar me-
layani Badung dan Tabanan. Kabupaten Gian-
yar melayani Klungkung dan Bangli, dan Kan-
tor Metrologi Buleleng melayani Karangasem
dan Jembrana.

‘’Di antara Provinsi Bali dan Kota Denpasar,
Gianyar paling layak jadi menyelenggarakan
Tera Mandiri , karena persiapannya sejak 2012.
Untuk bisa Tera Mandiri dengan target 2017,’’
ujarnya, beberapa waktu lalu.

Kata Suamba, pihak Metrologi Bandung
sudah mengecek ke Gianyar pada 19 Januari
2017.  Kantor Metrologi di Bali ini sangat pent-
ing karena selama ini kabupaten  dan kota di
Bali belum mandiri. Selama ini dilayani dari Balai
St andarisasi Metrologi  Legal R egional II

Wilayah Jawa, Bali, NTB-NTT.
Suamba mengakui, untuk menuju Daerah

Tertib Ukur (DTU) kini sudah mencapai 95 per-
sen. Terkait itu, pada 21 Oktober 2014, Tim
Evaluasi Pusat dari Direktorat Metrologi
Bandung telah mengevaluasi ke Gianyar.
Bersama tim evaluasi ini, Disperindag juga
telah melaksanakan penyisiran ke bebera-
pa wilayah untuk menemukan alat Ukur,
Takar, Timbang dan P erlengkapannya
(UTTP) yang masih tercecer yang belum
memiliki tanda tera sah. Dari hasil penyisi-
ran tersebut, dari 1.6984 unit UTTP yang
terdaftar ditemukan sebanyak 2.245 unit
tanda tera sudah tidak berlaku. Terhadap
temuan tersebut telah dilakukan tera ulang
kepada  2.235 unit UTTP sedang sisanya
sebanyak 10 unit diganti karena tidak layak
pakai (rusak).

Data tahun 2014, saat ini di Kabupaten Gian-
yar jumlah pengguna/pemilik UTTP sebanyak
2.472 orang. Rinciannya, Kecamatan Gianyar
sebanyak 738 orang, Kecamatan Blahbatuh  se-
banyak 398 orang, Kecamatan Sukawati 430 or-
ang, Kecamatan Ubud 303 orang, Kecamatan
Tegallalang 152 orang, Kecamatan Payangan
224 orang, dan Kecamatan Tampaksiring seban-
yak 227 orang.

Sementara itu, untuk Stasiun Pengisian Ba-
han bakar Umum (SPBU) 25 unit, sementara Sta-
siun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) 1 unit.
Untuk mewujudkan Kabupaten Gianyar se-
bagai DTU, Pemkab telah  membangun gedung

Jero, Kelurahan Bitera. Gianyar
juga menggelar kesenian rekon-
struksi karena punah yakni Sa-
ron dari Sekka Suarron Pancagi-
ta Dewata, Banjar Pujung, Desa
Sebatu, Tegallalang. Ada juga
Kesenian Khas Kabupaten dari
Sekaa Ende, ST Pandawa Banjar
Tarukan, Desa Mas, Ubud. Kes-

enian B aru dari Sanggar Puri
Taman Musik, Desa Saba, Keca-
matan Blahbatuh. Untuk Pawai
Pembukaan PKB diwakili Desa
Keliki, Tegalallang. ‘’Gianyar
harus tampil maksimal, karena ini
bagian dari bukti Gianyar pusat
seni di Bali,’’ jelasnya.

Untuk pagel aran,  Gianyar

akan mengirimkan  Sekaa
Gong (SG) Dewasa dari
Sanggar Manik Suari,
B anjar Budaireng,
Desa Batubulan Kan-
gin, Sukawati. Untuk
SG Anak-anak diwakili
SG Anak-anak Sanggar
Semara Madu, B anjar
Kebon S ingapadu,
Sukawati. Dua SG ini
berlatih mulai Desem-
ber 2016. Untuk wanita
diwaki li S G S anggar
Pandawa, Banjar Taru-
kan, Desa Mas, Ubud,
sudah  berl atih  sej ak
Januari 2017.

Untuk lomba, Lomba
Gender Wayang Anak-

anak diwakili Sanggar Ceraken,
Desa Batubulan Kangin, Suka-
wati. Taman Penasar oleh Sang-
gar Gita Lestari, Banjar Patolan,
Desa Pering, Blahbatuh. Untuk
S ekaa B aleganjur masih
menunggu seleksi  atau hasil
Lomba Baleganjur se Kabupat-
en Gianyar, 11 April 2017. Lomba

itu serangkaian perayaan HUT
Kota Gianyar ke-246, 19 April
2017.

Lomba Lagu Pop diwakili
Sanggar Bali Hati, Desa  Kera-
mas, Blahbatuh. Lomba Me-
lukis Tingkat Siswa/Pelajar di-
wakili SD 4 Pengosekan, Desa
Mas, Ubud, SMPN 1 Sukawati,
dan SMK2 Sukawati.

Lomba Film Dokumenter di-
wakili SMKN 1 Mas, Ubud.
Lomba Karya Tulis dan Foto
dengan peserta umum, atau
tanpa melalui koordinasi Dinas
Kebudayaan. Parade arja, di-
wakili Arja Sanggar Suara Kan-
ti, Banjar Abasan Singapadu
Tengah, Sukawati. Ngalawang
dari  Sanggar Agrawangsa,
Banjar Benawah, Desa Petak.
Drama Gong diwakili Kecama-
t an Tampaks i ri ng dengan
Sanggar Yowana Gurnita Ter-
uma Kertha Darma, Banjar
Umakuta, Desa Pejeng Kan-
gin, Tampaksi ring. Wayang
Kulit  dari Sanggar Gita Ma-
hardika. ntas

PASWARA/tas
Pentas Nglawang Duta Gianyar dalam PKB lalu.

TARISA
Ia menekuni olahraga Perisai

Diri sejak usia 9 Tahun.
SELENGKAPNYA
SIMAK di Hal...15 !
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MEJA REDAKSI

Maaf Jika Koran Lambat Tiba di Tempat
PANGARASA

SATUAN Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)
Kabupaten Gianyar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap
oknum juru parkir RSUD Sanjiwani Gianyar, Senin (13/2). Oknum tersebut,
NT, 48, asal Kintamani, Bangli, dan DKR, 55, warga Gianyar.

Petugas mengamankan uang dari tangan NT Rp 310.400 dan dari tangan
DKR Rp 4.685.500. Gerakan satgas ini cukup mencengangkan publik di
Gianyar, dan Bali umumnya. Terlepas dari berapa uang negara yang
diselamatkan, gerakan ini tentu layak diapresiasi banyak kalangan.

Apresiasi itu tentu sangat mendasar. Karena Satgas Saber Pungli relatif
lembaga baru. Publik sulit membayangkan seperti apa Satgas ini akan
bertindak, dan jenis korupsi apa saja yang akan disasar di daerah. Ke
depannya, sejauh mana efektivitas aksi ini memberikan efek jera bagi
koruptor mulai kelas rendah hingga kelas tinggi?

Belum jelas, apakah Satgas Saber Pungli ini sebuah  kelembagaan
addhoc atau lembaga permanen. Terlepas dari itu, selama ini banyak
lembaga bentukan pemerintah, terutama era orde baru, sering hanya
sebatas formalisme. Salah satu ciri formalisme, ketiadaan keseriusan dan

keberadaannya hanya
simbol ketimbang men-
jalankan peran dan fungsi
sesungguhnya. Lebih-
lebih jika gerakan Satgas
ini hanya menyasar
‘mangsa-mangsa’ kecil,
dan menghindarkan dari
gerakan koruspi masif
yang melibatkan para elit.

Namun, apapun nama
dan gerakan serta sasaran
pemberangusannya,
keberadaan S atgas Saber
Pungli adalah sebuah
sebuah eksesi tensi negara.
Artinya, negara punya
kuasa atau kewengan
leluasa untuk menjadikan
negeri in lebih tertib. Lebih
mulus dengan tak korupsi,
bahkan sempurna karena
semua jajaran dan lembaga
terkait penyelenggara
negara tampil bersih dan
elegan dalam setiap
pelayanan. Satber ini mesti
jadi lembaga yang tak

sekadar menabur janji pemberantasan, melainkan bukti atas kerja nyata.
Sebagaimana seruan dalam program Presiden Jokowi, kerja, kerja, dan kerja.

Satgas ini menjadi catatan penting bagi pihak-pihak yang memilik
sumber daya korupsi besar. Atau, praktik-praktik lain yang berdampak pada
koruspi masif namun berdampak lebih besar pada penggerogotan keuan-
gan/kas daerah atau lembaga. Apakah praktik korupsi masif memang
sengaja belum disentuh oleh Satgas Saber Pungli atau menunggu waktu?

‘PR’ Tim Satgas Saber Pungli ke depan tentu tak ringan. Karena
persoalan ke depan yang dihadapi yakni

pungli tak lagi dalam praktik masyakat bawah, atau korupsi kecil-kecilan.
Tapi korupsi masif dengan nilai tak kecil setiap tembakan korupsi dan
dilakukan oleh banyak aktivitas korupsi. Bentuk koruspi masif bisa banyak
hal. Salah satunya, pemberian bantuan sosial yang berdampak politik bagi
pemberi bantuan itu. Atau, membiarkan tindakan aparatur negara mulai
yang paling bawah sampai paling atas untuk melanggar aturan. Pengger-
gotan keuangan negara juga tak hanya korupsi, juga pembiaran. Misal,
tindakan pegawai yang membiarkan alat-alat tertentu nyantol dengan soket
listrik hingga barang itu jadi cepat rusak. Listrik pun boros tak karuan. *

Saber Pungli

nphoto/teks : tas

KELIR LEMAH

”Sikap Yoga Paling Sempurna”

YOGA belakangan ini makin jadi populer dan bagian penting dari gaya hidup masyarakat.
Tak hanya dewasa, yoga juga banyak ditekuni kaum remaja, bahkan anak-anak.
Seperti pada foto ini, sekelompok anak sedang melaksanakan Asanas Yoga dengan sikap Sawasana
(posisi tubuh istirahat penuh) di Jalan Jaya Negara, Kota Gianyar. Foto ini mungkin layak mendapatkan
judul tema; ‘’Yoga, Jalan Menuju Damai’’, ‘’Sikap Yoga Paling Sempurna’’, dan lainnya.

DALAM hitungan capaian berben-
tuk kecepatan, setiap orang selalu in-
gin cepat . Cepat berencana,  cepat
bertindak, cepat jadi hasil, hingga ce-
pat memberikan kepuasan.  Tapi, ke-
cepatan belum cukup, jika tak disertai
dengan ketepatan.  Apa reaksi orang
jika sering didera keterlambatan?

Pembaca Setia PASWARA.
Beberapa hari  terakhir beberapa

pembaca PASWAR A menanyakan,
karena merasa terlambat menerima ko-
ran. Menurut pembaca yang kepala
dusun itu, keterl ambatan ini cukup
mengganggu karena biasanya, jika tak
Kamis, Jumat koran PASWARA pasti
tiba hingga ke tangan kepala dusun/
banjar.

Terkait kondisi ini, beberapa hal
perlu kami jelaskan. Antara lain, keter-
lambatan koran ini tiba di tangan pem-
baca hingga ke pelosok banjar/dusun
di Kabupaten Gianyar, bukan karena
keterlambatan mengirim. Namun ket-
erlambatan itu memang kemungkinan
koran belum dicetak karena beberapa
sebab. Bisa jadi, ada masalah teknis
komputer di redaksi dan percetakan,
atau belum siap nyetak karena naskah
pada 16 halaman koran ini belum
lengkap at au sempurna. Penyebab
lain, koran ini memang belum tiba di
tempat sebagaimana yang diperkira-
kan pembaca. Hal ini karena jadwal
nyet ak koran ini bukan mingguan,

melainkan tiga kali sebulan. Dengan
ritme cetak seperti ini, maka sulit di-
pastikan koran ini akan tiba di tangan
pembaca tetap pada hari-hari tertentu.

Pembaca Budiman.
Kami sangat memahami tentang

apa yang ‘dikeluhkan’ para pembaca
atas keterlambatan koran ini. Olah kare-
na itu, kami mohon maaf atas kelema-
han itu. Bagi kami, segala masuk, sa-
ran, dan kritik pedas sekalipun pasti
menuju kebaikan. Bagi kami, semua itu
adalah guru dan kami siap menjadi
‘murid’ yang tak hanya belajar, tapi
berbenah dari pelajaran yang kami da-

patkan. Kami mohon agar para pem-
baca tetap sabar dan selau meberikan
kami masukan, saran, dan bimbingan
demi  peningkatan kualit as layanan
koran ini.

Pembaca.
Sesungguhnya kami  telah terus

membenahi pelbagai kelamahan man-
agemen koran ini terjutama di jajaran
redaksi. Bagi kami pembenahan adalah
sebuah keharusan, dan tetap menjadi
jalan terbaik. Terbaik dimaksud baik
dalam bentuk peningkatan kuantitas
dan kualitas dari sebuah layanan. Ant-
ara lain, caranya menepati dead line

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (0361) 943123

RSUD Sanjiwani (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

“Apapun nama dan
gerakan
serta sasaran
pemberangusannya,
keberadaan Satgas
Saber Pungli adalah
sebuah sebuah
eksesitensi negara.
Artinya, negara punya
kuasa atau kewengan
leluasa untuk
menjadikan negeri in
lebih tertib. ’’.

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

Penerb it  :  D in as Ko mu nikasi dan Inf ormatika Kabu paten  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 Penanggungjawab : Bidang Layanan 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

sebagai jadwal terbitan. Namun
ketepatan itu tidak berarti juga
pas karena ban yak hari -hari
tertentu juga dalam tanggal
merah atau libur atau cuti ber-
sama. Akibatnya, petugas kur-
ir koran ini juga cuti hingga
koran baru bisa dikirim pada
hari setelah libur.

Pembaca.
PASWARA terbitan pekan

ini menurunkan puluhan tu-
li san,  ant ara l ain,  Gianyar
Menuju Daerah Tertib Ukur
(S iapkan 7 Penera, Layani
Klungkung dan Bangli). Kuat-
kan Predikat Gianyar Gumi Seni
dalam PKB (Tampilkan Seni
Pagelaran, Parade, dan Lomba),

dan banyak lagi tulisan lainnya. Ban-
yak tulisan dan foto tak kalah menarik
kami sajikan, antara lain, di rubrik Meja
Redaksi, Opini, Parlemen, Pemerintah-
an,  dan lainnya hingga Senggang di
halaman 16.

Sekali  lagi, sebagai  komunit as
biasa, kami  atas nama T im R edaksi
PAS WAR A mohon maaf yang
sebesar-besarnya.  Karena apa
yang kami suguhkan ini  t entu
masih jauh dari sempurna. Semoga
Ida Sanghyang Widhi Wasa/T u-
han Yang Maha Esa, menganuger-
ahkan kit a sehat sentosa,  dan se-
jahtera. R ahajeng.  *
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Valentine Day
(Hari Kasih Sayang),

yakni tiap tanggal
14 Pebruari, selalu

disambut antusias para
muda-mudi. Valentine

Day membawa
kesibukan tersendiri

bagi para remaja,
untuk memberikan

hadiah kepada
teman yang dikasihi.

Valentine Day dan Makna Kasih

Beberapa hari menjelang Val-
entin Day para remaja telah mer-
encanakan acara bahkan memper-
siapkan hadiah apa yang akan
diberikan kepada kekasih pujaan.
Intinya, mereka ingin memberikan
kejutan yang paling mengembira-
kan di hari itu. Evoria Valentine
Day begitu lekat dengan para re-
maja. Tidak hanya sekadar mem-
beri hadiah sebagai tanda cinta,
mereka pun mengisi hari itu den-
gan jalan-jalan ke tempat-tempat
yang mereka sukai. Mereka ingin
menciptakan kenangan yang ter-
indah dengan orang yang paling
dicintai.

Valentine (Bhs Inggris) berarti
‘tanda kasih’. Day(Bhas Inggris)
berarti ‘hari’. Valentine Day berar-
ti hari merayakan kasih sayang,
dengan memberikan tanda kasih
kepada orang yang dicintai.
Karenanya, banyak orang men-
gatakan Valentine Day merupakan
hari “ Kasih Sayang”.

Kasih sayang menurut Kamus
Umum Bahasa Indonesia (W.J.S.

Purwodarminto ialah perasaan
sayang, perasaan cinta,  at au
perasaan suka kepada seseorang.
Berdasarkan arti itu,  kasih say-
ang merupakan perasaan, yang
bersifat abstrak. Untuk menyata-
kan, perlu dikomunikasikan mela-
lui tanda(simbol) baik secara ver-
bal maupun non verbal yang bisa
menyentuh indra.

Berbagai cara dilakukan dalam
menyatakan rasa kasih sayang
dan cinta. Seperti, mengucapkan
kata rayuan menghanyutkan,
memberikan cendramata yang in-
dah, memberi bunga yang harum,
memberi sentuhan lembut dan
lainnya dengan tulus agar  meny-
enangkan perasaan. Semua itu
merupakan tanda kasih (valen-
tine).

Tapi jauh dari itu, sesungguh-
nya Valentine Day merupakan
momentum untuk mengungkap-
kan kejujuran perasaan kasih
yang dikomunikasikan dengan
pri laku nyata.  Valentine Day
menuntun keselarasan perasaan

dan tidakan kasih sayang seseor-
ang, yang berlandaskan pengor-
banan, tanggung jawab, kejuju-
ran, saling percaya, terbuka dan
saling pengertian. Untuk menuju
ini tentu proses belajar yang ter-
us menerus. Momen Valentine
Day mestinya dimanfaatkan yang
posi tif untuk menumbuh-
kembangkan kasih sayang dan
cinta, sebagai hakibak yang wajib
dimiliki setiap orang, yang katan-
ya makhluk yang memiliki kelebi-
han pikiran.

Valentine Day hendaknya jan-
gan dijadikan ajang berbagi tan-
da kasih dan momen untuk
menumpahkan rasa cinta kepada
orang yang dicintai. Valentine Day
hendaknya dijadikan momentum
evaluas i bagi kemampuan
menumbuhkan kasih sayang
dalam diri , sehingga mampu
mewujudkan kasih sayang se-
bagai kebutuhan yang hakiki
dalam hidup. Sebab, kasih sayang
merupakan bagian dari hidup
manusia. Maka,  kasih sayang

harus hidup dan tumbuh dalam
setiap sanubari setiap orang. Han-
ya dengan kasih sayang yang
dalam, bisa merasakan bersatu
tanpa syarat dengan orang yang
disayang atau dicinta. Hal itu se-
suai yang diungkapkan Yose Or-
tega Gasset dalam novelnya yang
berjudul”On Love”. Ortega men-
gatakan di kedalaman sanubari
seseorang pencinta merasa dirin-
ya bersatu tanpa syarat dengan
obyek cintanya. Persatuannya
bersifat kebersamaan yang men-
dasar dan melibatkan seluruh ek-
sistensinya. Si pecinta tidak akan
kehilangan eksistensinya, malah
akan memperkaya dan dibebas-
kan. Cinta yang demikian meru-
pakan pintu bagi seseorang pe-
cinta untuk mengenal dirinya.
Kemampuan  terpenting dalam
menentukan apakah seseorang
maju dalam hidup atau tidak ber-
evoliusi.

Seperti telah disebutkan sebe-
lumnya, kasih sayang dan cinta
merupakan bagian hidup manu-

sia. Sejak masih dalam kandungan
dan tumbuh berkembang menja-
di dewasa dan  tua seseorang
hidup dan dibesarkan dalam asu-
han kasih sayang. Sejak dalam
kandungan anak diasuh dengan
kasih sayang orang tua. Selanjut-
nya terjun dalam lingkungan dia-
suh oleh kasih sayang lingkun-
gan sosial. Setelah berkeluarga
diasuh oleh kasih sayang dan cin-
ta anggota keluarga. Setelah jom-
po, diasuh oleh kasih sayang
anak, cucu bahkan cicit. Hidup
manusia, sesungguhnya tak bisa
lepas dari kasih sayang. Kemajuan
seseorang mampu menumbuh-
kembangkan kasih sayang meru-
pakan ukuran kemajuan seseor-
ang. Karena dengan kasih say-
ang dan cinta akan memberi ke-
bahagiaan bagi dirinya dan juga
orang lain. Karena, kasih sayang
dan cinta merupakan landasan
manus ia untuk menuju keba-
hagiaan.

Namun, dalam kehidupan
yang semakin modern sekarang
ini dengan sikap manusia yang
semakin materialistis dan individ-
ual, kebahagiaan hanya diukur
dari kemampuan memiliki materi.
Kasih sayang diukur dengan se-
berapa besar materi yang bisa

diberikan. Hal itu menyebabkan
berlomba-lomba mengejar materi
agar bisa hidup bahagia. Padahal
itu belum pasti, jika materi itu bu-
kan diperoleh dengan kasih say-
ang.

Demikian pula sebagian rema-
ja dalam menyukai atau mencintai
seseorang kadang hanya melihat
dari kecantikan atau ketampanan
fi sik.  Atau berdasarkan pada
kekayaan materi yang dimiliki.
Walaupun itu penting, namun
bukan penentu ut ama keba-
hagiaan. Keduanya itu perlu dim-
bangi kekayaan kasih sayang dan
cinta.

Dalam kehidupan sosial luas
juga dibutuhkan kasih sayang.
Kasih sayang dan cinta akan bisa
merekatkan suku, agama, ras dan
antar golongan yang ada dalam
kemajemukan bangsa. Jadi Valen-
tine Day sangat penting untuk
mengasah lebih tajam rasa kasih
sayang dari remaja yang mulai
menerima asuhan kasih sayang
dan cinta dari lingkungan, sehing-
ga nantinya mampu menumbuh-
kan bibit kasih sayang sejati yang
tidak hanya menyatukan dengan
pasangannya, namun juga mam-
pu menebar vibrasi kasih sayang
kepada lingkungan, bangsa dan
negara. ***

Pi li han 1. Valent ine Day
menuntun keselarasan perasaan
dan tidakan kasih sayang seseor-
ang, yang berlandaskan pengor-
banan, tanggung jawab, kejuju-
ran, saling percaya, terbuka dan
saling pengertian.

Pilihan 2. Hidup manusia, se-
sungguhnya tak bisa lepas dari
kasih sayang. Kemajuan seseor-
ang mampu menumbuhkembang-
kan kasih sayang merupakan
ukuran kemajuan seseorang.
Karena dengan kasih sayang dan
cinta akan memberi kebahagiaan
bagi dirinya dan juga orang lain.

“Namun, dalam kehidupan yang
semakin modern sekarang ini
dengan sikap manusia yang
semakin materialistis dan

individual, kebahagiaan hanya
diukur dari kemampuan

memiliki materi. Kasih sayang
diukur dengan seberapa besar
materi yang bisa diberikan.”

noleh :Ketut Dana Wirawan
(wartawan dari Desa Buahan

Kaja, Payangan, Gianyar)
nphoto-photo : wet/ira
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PPI Gelar Sosialisasi Empat Pilar
Kebangsaan dan Bernegara

Kelakan.
Wayan Koster menambah-

kan, dal am sejarah perjalanan
bangsa, pertama kali dirumuskan
oleh proklamator RI yaitu Ir.
Soekarno yaitu rumusan men-
genai Pancasila yang berisikan
5 sila pada tanggal 18 Agustus
1945 sehari setelah bangsa In-
dones ia merdeka. Adapun in-
spirasi yang dijadikan dalam
penyusunan empat  pi lar ke-
bangsaan yaitu nilai – nilai bu-
daya bangsa baik dari suku, ras
dan agama yang ada di Indone-
sia. Dimana Soekarno sendiri la-
hir dengan orang tua yang ber-
beda suku yaitu ayahnya meru-
pakan keturunan suku Jawa dan
ibunya merupakan keturunan
dari suku Bali.

“ Dalam perkembangannya

banyak gerakan baik secara ter-
buka maupun t ertutup  yang
merongrong idiologi Pancasila
dengan idiologi lainnya. Kegia-
tan sosialisasi ini dapat mem-
berikan wawasan bagi para gen-
erasi muda tentang Empat Pilar
Berbangsa dan bernegara seh-
ingga dapat disebar luaskan ke
seluruh lapisan masyarakat ,”
terang Wayan Koster

Ketua PPI Kabupaten Gian-
yar, I Komang Wahyu Utarama
P mengatakan, PPI merupakan
sebuah wadah bagi para genera-
si muda yang telah menyelesai-
kan tugas mulia sebagai Pasu-
kan Pengibar B endera Pusaka
(Paskibraka) baik di tingkat Na-
sional, Provinsi maupun Kabu-
paten untuk membina dan men-
ingkatkan jiwa Pancasil a dan

Empat Pilar Kebangsaan yang saat ini sudah berubah menjadi
Empat Konsisten Berbangsa dan Bernegara, yakni Pancasila,

UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain, dimana empat
pilar tersebut tercemin secara keseluruhan dalam UUD 1945.

Adapun inspirasi yang dijadikan dalam penyusunan empat pilar
kebangsaan yaitu suku, ras dan agama yang ada di Indonesia.

Demikian disampaikan Ang-
gota Komisi X DPR RI, Ir. I Way-
an Koster, MM saat membuka
kegiatan sosialisasi Empat Pilar
Berbangsa dan Bernegara di Bal-
ai Budaya Gianyar, Sabtu, (18/2).

Kegiatan sosialisasi ini dise-
lenggarakan oleh Purna Paski-
braka Indonesia (PPI) Kabupat-
en Gianyar diikui oleh para pela-
jar SMA/SMK se – Kabupaten
Gianyar. Acara sosialisasi meng-

hadirkan narasasumber, Anggo-
ta Komisi X DPR RI, Ir. I Wayan
Koster, MM, Ketua Komisi IV
DPR Provinsi Bali, I Nyoman
Parta, SE serta sebagai modera-
tor,  I Gusti Ngurah Alit Kusuma

kecintaan terhadap NKRI. Selain
itu, PPI juga merupakan organ-
i sasi  yang terorgani si r dan
sudah memiliki pengakuan se-
cara nasional baik dari pemerin-
tah, swasta maupun masyarakat
tentunya memiliki  tugas  dan
fungsi sebagai wadah pembi-
naan untuk mempersiapkan gen-
erasi muda yang berkompeten
memiliki daya saing dan siap
menjadi pilar - pilar penopang
bangsa. Namun tidak dipungki-
ri pula, banyak yang menilai PPI
hanya organisas i Agustusan
yang hanya berperan dal am
proses pengibaran dan penu-
runan Sang Merah Putih.

“ Semua itu kita jawab dengan
berbagai kegiat an positif dan
terlibat aktif dalam berbagai keg-
iatan dalam proses  pemban-

gunan, khususnya di Kabupat-
en Gianyar. Kegiatan sosialisasi
ini merupakan salah satunya,”
terang Komang Wahyu.

Komang Wahyu menambah-
kan, kegiat an ini merupakan
salah satu bentuk kepedulian PPI
Kabupaten Gianyar untuk ber-
peran aktif dalam mempersiap-
kan generasi emas Bangsa In-
dones ia. Sehingga generas i
muda nantinya memiliki pijakan
yang tepat agar nantinya di set-
iap hal yang dilakukan tidak me-
nyimpang dari konsensus ber-
bangsa dan bernegara yaitu Pan-
cas ila sebagai dasar i deologi
bangsa, UUD 1945 sebagai kon-
stitusi  bangsa, NKRI sebagai
bentuk negara serta B hineka
Tunggal Ika sebagai semangat
pemersatu bangsa.n set

KEMENPORA SIAP MELAKSANAKAN
4 PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN

PEMBANGUNAN SEPAKBOLA NASIONAL
Kepentingan Nasional sektor

olahraga bagi Indonesia dalam
perkembangan global adalah dimi-
l ikinya kemampuan meraih presta-
si tinggi di berbagai ajang kompetisi
antar bangsa. Keunggulan olahraga
menjadi simbol kemajuan ekonomi, i lmu
pengetahuan, teknologi dan peradaban. Hal
ini karena prestasi olah raga melib atkan
sepenuhnya kekuatan riset, i lmu pengetahuan,
teknologi, pendidikan, ekonomi, kebijakan poli-
tik, dan dukungan sosial masyarakat.untuk ber-
tarung dan unggul dalam kompetisi glo-
bal pembinaan olahraga harus mel-
ibatkan komponen-komponen di
atas yang kemudian dikelola se-
cara  canggi h, sistematik,  dan
modern.

Kecanggihan pengelolaan ditan-
dai dengan adanya Kebijakan Na-
sional Keolahragaan serta elabo-
rasinya ke dalam perencanaan
strategik dengan kerangka kerja
jangka panjang yang merupakan
proses dinamis untuk mewujud-
kan visi olahraga nasional. Mana-
jerial yang terorganisir rapih serta
program latihan yang sarat inova-
si dan terapan sports science
menjadi tuntutan perbaikan yang
terus menerus perlu dilakukan.

Sistem pembinaan juga harus
mampu menggerakkan bangunan
olahraga mulai dari hulu, diawali
dari olahraga sekolah, pendidikan
jasmani, pencarian dan konfirma-
si bakat, perluasan partisipasi un-
tuk menambah pool atau lumbung atlet berbakat sampai ke program
perkembangan atlet pemula potensial dan berpuncak pada program
performa tinggi yang khusus dikemas guna mengantarkan para atlet
elit ke podium Internasional.

Faktor-faktor seperti fasil itas dan infrastruktur, peningkatan mutu
pelatih, kompetisi yang berkualitas, sports science, keunggulan kar-
akter dan budaya juara, serta nilai-nilai goodsportsmanship juga harus
mendapat tempat yang utama.

Menciptakan atlet berprestasi Internasional tentu tidak dapat di-
lakukan secara instan dan mendadak. Pembinaan atlet seharusnya
dilakukan secara kontinyu, berkelanjutan dan berjenjang melalui suatu
proses yang modern dan mutakhir.

Prioritas Kemenpora 2017 di bidang Sepakbola, Mulai dari Pembi-
naan Sepakbola Usia Dini, Pemenuhan Pelatih dan Wasit Berlisensi
hingga Penyediaan Infrastruktur Olahraga.

Sejak Rapat Terbatas (Ratas) per-
tama kalinya mengenai Percepatan
Pembanguunan Sepakbola Nasional
yang dipimpin langsung oleh Presiden
Joko Widodo pekan lalu, Kementeri-
an Pemuda dan Olahraga telah men-
indaklanjuti arahan Presiden tersebut
dengan mempertajam sejumlah pro-
gram prioritas yang sudah direncana-
kan dan akan dilakukan di tahun 2017.

Dalam Ratas yang dihadiri oleh
Wakil Presiden, para Menteri Koordi-

nator serta sejumlah Menteri Kabinet
Kerja, Presiden Joko Widodo telah mene-

kankan 4 prioritas yang harus dilakukan dalam
pembangunan sepakbola nasional yaitu: 1) Pem-

binaan Sepakbola Usia Dini, 2). Pembenahan
Sistem dan Tata Kelola Sepakbola, 3). Pem-

benahan Manajemen Klub dan 4). Penye-
diaan Infrastruktur Olahraga.

Ada komitmen yang harus dikawal
bersama-sama untuk memperbaiki sep-
akbola di Indonesia, karena cabang olahr-

aga ini menjadi salah satu cabang olahra-
ga yang sangat populer di kalangan masyarakat.

Selain itu juga perlu adanya sinergi bersama se-
luruh Kementerian, Lembaga dan seluruh stake-

holder sepakbola untuk meningkatkan prestasi
olahraga ini.

Prestasi dapat diraih j ika sejak awal kita melaku-
kan program pembinaan yang dimulai sejak usia dini,

grass roots, kompetisi sepakbola berjenjang di berb-
agai level usia, peningkatan jumlah pelatih dan wasit

berlisensi hingga penyediaan infrastruktur olahraga yang
memadai di seluruh Indone-
sia.

Kem en p ora d i era
kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memulai program-
program peningkatan prestasi olahraga dengan mengacu pada
konsep Indonesia Sentris yang mencerminkan Nawacita Pres-
iden yang mengamanatkan pembangunan Indonesia dari ka-
wasan pinggiran melalui Pogram 1 Desa 1 Lapangan.

Pada tahun 2015 telah terbangun sebanyak 470 lapangan
olahraga desa, sementara di tahun 2016 telah terbangun seban-
yak 346 lapangan dan target di tahun 2017 akan dapat terban-
gun sebanyak 1000 lapangan olahraga desa. Tahun 2017 se-
suai dengan arahan dari Bapak Presiden program ini harus di-
lakukan secara gotongroyong oleh semua kementerian, den-
gan optimalisasi kerjasama fasil itasi lapangan olahraga desa
dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi maupun dengan Kementerian BUMN.

Sementara yang kedua, adalah memaksimalkan kegiatan

kurikulum ekstrakulikuler olahraga di sekolah,
khususnya terkait sepakbola dan memaksimal-
kan kompetisi olahraga sepakbola di berbagai
level dan jenjang usia.

Terkait dengan Pembinaan Usia Dini, Ke-
menpora saat ini terus dan tengah meng-
galakkan kompetisi dan pembinaan sepa-
kbola diberbagai level dan jenjang usia.
Pembinaan Sekolah Sepakbola (SSB) di
seluruh Indonesia sebagai fondasi awal. Kompetisi di
berbagai level/jenjang usia: mulai dari U-10, U-12, U-14, U-16, U-17,
dan U-18, Liga Pelajar, dan tidak ketinggalan Liga Mahasiswa.

Lebih lanjut mengenai arahan Presiden terkait Pembenahan Sistem
dan Tata Kelola Sepakbola serta Manajemen Klub, Kemenpora dalam
hal ini mewakili Pemerintah akan bekerjasama lebih erat dengan PSSI
dalam mengawal adanya pembenahan sistem dan tata kelola sepak-
bola melalui Road Map Pengembangan Sepakbola Indonesia menuju
pentas dunia.

Apa yang terjadi dulu dalam sepakbola Indonesia, berbeda dengan
kondisi yang ada saat ini.  Adanya komunikasi dan koordinasi antara
Pemerintah dan Federasi (PSSI) saat ini telah berjalan dengan baik, se-
suatu yang tidak atau bahkan mungkin belum pernah ada sebelumnya.

Untuk pembudayaan cabang olahraga sepakbola di seluruh lapisan
masyarakat, sejak tahun 2015 lalu Kemenpora sudah menginisiasi
terlaksananya Liga Santri Nusantara untuk menggalakkan olahraga di
kalangan santri di pondok pesantren, sementara di tahun 2017 Ke-
menpora akan menggalakkan kembali Gala Desa (Kompetisi Olahra-
ga Antar Desa) di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Terkait program penambahan pelatih dan wasit profesional berlisensi
yang menjadi arahan Presiden, Kemenpora telah melakukannya melalui
Program Pelatihan Wasit, Pelatih dan Tenaga keolahragaan yang te-
lah berjalan dan akan ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya.

nBiro Humas dan Hukum
Kemenpora dan Tim Komunikasi

Pemerintah Kemkominfo

PASWARA/set
Anggota Komisi X DPR RI, Ir. I Wayan Koster,menjadi pembicara dalam

sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di Balai Budaya Gianyar, Sabtu, (18/2)
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Nasdem Gianyar Merapat ke PDIP
Teka-teki terkait kemana Partai Nasdem akan
berkoaliasi saat hajatan Pilkada 2018, mulai

terbuka. Bahkan, Ketua DPD Nasdem Gianyar,
AA Alit Asmara yang ditemui Selasa (14/2)

mulai buka suara terkait kemaa akan berlabuh.
Tokoh Puri Bitera ini menegaskan hingga saat

ini, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan
PDIP yang akan mengusung paket

Agus Mahayastra-Agung Mayun (AMAN).

KPUD Gianyar Turut Serta
Monitoring Pilkada Buleleng

DI dalam tubuh yang sehat,
terdapat jiwa yang kuat. Hal ini
diyakini Ketua KPU Gianyar, AA
Gde Putra. Di tengah kesibukan
menjalani rutinitas kerja, tak jarang
anggota dan staf KPU tak memili-
ki waktu untuk berolahraga. Kare-
na itu, Agung Putra pun mewajib-
kan olahraga bagi stafnya setiap
hari Jumat. “ Ya, setiap kami me-
wajibkan anggota dan staf KPU
untuk ikut Yoga," tegasnya.

Menurutnya,  ol ahraga yoga
selain sangat menyehatkan sekali-
gus mampu mengontrol emosi
dan menguatkan konsent rasi .
Bahkan, pihaknya sengaja men-
datangkan instruktur Yoga untuk
membimbing staf KPU ke kentor
KPU Gianyar. “ Selama ini hasiln-
ya sangat positi f. Staf dan ang-
gota KPU merasa lebih nyaman
dalam bekerja,” ungkapnya.

Bahkan, usai melakukan yoga,
pihaknya pun mengajak stafnya
untuk sekedar makan bersama

demi menjalin kebersamaan. Biasanya masak pun dilakukan di kantor KPU
dengan menu yang bervariasi setiap minggunya. “ Biasnaya kami memasak
bubur kacang ijo atau makanan lainnya. Sebisanya, setiap minggu menun-
ya terus berubah. Selanjutnya kami makan bersama sembari ngobrol hal-
hal yang berkaitan dengan pekerjaan,” jelasnya.

Disinggung apakah hal itu tak menganggu pekerjaan KPU, tokoh asal
Puri Delod Blumbang, Kendran, Tegallalang ini mengatakan sama sekali tak
menganggu. Malah, dengan kegiatan ini semua pekerjaan akan mampu
diseleaikan dengan baik. “ Selama ini, pekerjaan KPU sama sekali tak terk-
endala. Malah, pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu,”
jelasnya.

Untuk itulah, kegiatan olahraga Yoga bersama ini akan terus dilanjutkan
seterusnya sehingga jiwa dan raga semua staf KPU menjadi sehat dan
kuat. Dengan demikan, mereka akan lebih fokus dalam menyelesaikan
pekerjannya.ndev

PKPI Rancang Koalisi Besar
*Targetkan Deklarasi Akhir Pebruari

MESKIPUN hanya
beranggotakan 2  orang
di DPRD Gianyar,
namun Partai Keadilan
dan Persatuan Indone-
sia (PKPI) tetap ingin
ambil bagian dalam
haatan Pilkada Gianyar
2018. Bahkan, saat ini
PKPI sedang merancang
koalisi besar untuk
memastikan kendaraan
untuk mengusung
pakety kandidat. Hal ini
diungkapkan Ketua
DPK PKPI Gianyar,
Ngakan Ketut Putra,
Kamis (9/2).

Menurut tokoh asal
Sampiang Gianyar ini,
untuk bisa mengusung
paket  kandidat  saat
pilkada Gianyar, hanya
baru PDIP yang berhak
mengusung paket
sendi ri. Sedangkan
semua parpol lainnya
harus mengadakan
koalisi. Sebab,  syarat parpol
untuk mengusung paket minimal
8 kursi di DPRD Gianyar. Atas
kondisi inilah, PKPI bersama
sejumlah parpol lainnya kini
sedang gencar melakukan
pendekatan untuk berkoalisi.

Diakui, untuk saat ini, PKPI
sedang gencar menjajaki  koalisi
dengan Partai Golkar, Gerindra
dan Nasdem. Bahkan, komunika-
si intens if sudah mulai berjalan.

“ Ya, kami  kini sudah mulai ancang-
ancang untuk merancang koalisi
besar bersama sejumlah parpol lain
selain P DIP,” terangnya. Bahkan
dirinya berharap kendaraan koalisi
ini sudah terbentuk  dan didek-
larasikan akhir Pebruari ini.
“ Mudah-mudahan koalisi ini
segera terbentuk sehingga akhir
Pebruari ini bisa dideklarasikan,”
harapnya.

Disinggung soal paket kandidat

*Tetap Mengacu Elektabilitas Calon

Menurut AA Alit Asmara, sampai
saat ini Partai Nasdem memang belum
melakukan langkah untuk persiapan
Pilkada. Pasalnya, waktu pelaksanaan
masih tergolong jauh. Namun, sejum-
lah partai diakui sudah mulai untuk
melakukan pendekatan untuk berkoal-
isi. “Sampai saat ini kami memang sudah
menjalin komunikasi dengan PDIP, kare-
na ini satu-satunya partai yang sudah
menentukan paketnya,” ujarnya.

Di tegaskan,  untuk menentukan
arah dukungan, pihaknya tetap akan

berpacu kepada tingkat elektabilitas
calon yang dimunculkan. Untuk itu,
pihaknya kini masih menunggu mun-
culnya calon lain yang akan maju
dalam Pilkada. Setelah itu, pihaknya
akan melakukan survey internal un-
tuk melihat tingkat elektabiitas mere-
ka. Jika memang ada yang elektabili-
tasnya tinggi, bukan tidak mungkin
Nasdem akan mengarahkan dukungan
ke figur tersebut. “ Politik ini sifatnya
dinamis, sehingga kami akan menga-
rahkan dukungan degan mengacu tin-
gat elektabilitas mereka,” terangnya.

Menurutnya, untuk menentukan
siapa yang cocok menjadi Bupati Gi-
anyar sangat  suli t. Sebab,  sebagai
daerah seni dan budaya, seharusnya
pemimpin Gianyar faham dan memiliki
kemampuan dalam bidang seni dan

budaya. Sehingga, saat memimpin
nanti benar-benar menguasai bidang
tersebut selain kemampuan mengelo-
la birokrasi.

Pihaknya menambahkan, saat ini
sudah melakukan komunikasi dengan
pengurus PDIP Gianyar. Hal ini meng-
ingat Nasdem di pusat juga berkoalisi
dengan pemerintahan yakni PDIP.
Meski demikian, tidak menutup kemu-
ngkinan akan berkoalisi dengan par-
tai lain. “ Saat ini kami memang menga-
rah ke PDIP. Kami sudah melakukan
komuikasi dengan pengurusnya. Na-
mun kami juga punya pedoman, kalau
ada tokoh yang elektabilitasnya lebih
baik,  kemungkinan akan mengusung
tokoh itu,” pungkas pria yang juga
Ketua Majelis Madya Desa Pekraman
(MMDP) Gianyar. ndev

yang akan diusung nant inya,
pihaknya akan menyerahkan ke
parpol koalisi. Yang peting, calon
yang akan diusung nanti memiliki
komitmen yang jelas terhadap
part ai pengusungnya. “ Terpenting
paket kandidat yang akan diusung
nantinya memiliki peluang besar
untuk memenangkan Pilkada
Gianyar,” harapnya.

Sementara, sembari menunggu
terwujudnya kenadaraan koal isi

parpol ini, secara
internal PKPI pun
sudah mulai  melakukan
survey t erhadap
sejumlah tokoh yang
dipandang layak dan
pantas untuk diusung
dalam pesta demokrasi
lima tahunan ini.
Bahkan, sejumlah nama
tokoh sudah mulai
disurvey untuk
menegtahui tingkat
elektabili tasnya di
masyarakat.  Adapun
sejumlah nama yang
masuk dal am survey
diantaranya, Cok Raka
Kerthyasa (Cok Ibah),
Cok Ngurah Suyadnya
(Cok Wah), Cok Ngurah
Pemayun (Sekda Bali),
IB Gaga Adisaputra
(Sekda Gianyar), Cok
Raka Sukawati, AA
Waisnawa P utra (Gung
Wis), Nyoman Partha
(PDIP) dan Gede

Kasjaya (Sekjen PKPI Bali ). Hasil
survey internal PKPI Gianyar ini
nantinya akan diserahkan ke
koalisi parpol untuk dijadikan
sebuah masukan. “ Masalah
siapa nantinya yang akan
dicalonkan, semua kami seeah-
kan ke koalisi parpol. Yang jelas,
PKPI akan menyerahkan nama
kandidat  berdasarkan has ils
survey internal ,” pungkasnya.

ndev

Anak Agung Gde Putra

Jalin Kebersamaan

PILKADA serent ak tahap 2
yang diselenggarakan pada hari
rabu 15 Februari 2017 kali  ini,
di ikuti  ol eh 101 daerah di
seluruh Indonesi a.  Khusus
daerah Bal i, pil kada serent ak kali
ini dii kut i oleh Kabupaten
Bulel eng untuk memi lih  bupati
dan waki l bupatinya.  Pi lkada
Bulel eng di ikuti  ol eh 2 paslon
(pasangan calon) yaitu; 1.  Dewa
Nyoman Sukrawan dan I Gede
Dharma W ijaya, SE, MM, M.Kes
2.  Putu Agus Suradnyana. , S T,
dan dr. I Nyoman Sutji dra, Sp. OG
KP U Gianyar dalam kesempatan
pi lkada kal i i ni  berkesempatan
untuk melakukan monitoring ke
Kabupaten Buleleng sebagai
bagian dari langkah-l angkah

persi apan guna menyongsong
penyelenggaraan pi lkada di
Kabupaten Gianyar yang akan
disel enggarakan pada tahun
2018 mendatang. Dari 9  kecama-
tan yg ada di  Kabupaten
Bulel eng, KPU Gianyar melaku-
kan moni toring ke Kecamatan
Sukasada yang terdi ri dari 15
desa. Dari pantauan di  beberapa
tps dil apangan,  di antaranya di
Desa S ambangan dan Kelurahan
Sukasada, s it uasi  pemungutan
suara berj alan kondus if,  t ert ib
dan lancar. Masyarakat meng-
gunakan hak pil ihnya dengan
antus ias  di t ps mas ing-masing
mulai  dari pukul 7.00 sampai
dengan pukul 13. 00 Wita P roses
penghitungan suara dimulai

pukul  13.00 W ita dengan dihadi ri
ol eh saksi dari mas ing2 paslon
dan P PL.  Selain melaksanakan
monitoring yang dikoordinir ol eh
KP U B ali , KPU Gianyar juga
turut  mendukung KPU Buleleng
dengan mengirimkan tenaga
operator untuk membantu proses
scan c1 pasca rekap di  T PS nanti
untuk dikirim ke KPU RI.

nkpudgianyar/dev

KPUD Gianyar
memonitoring

Pilkada Buleleng
rabu 15 Februari

2017  lalu.

PAS WARA/ dev
Gedung DPRD Gianyar

PAS WARA/ dev
Anak Agung Gde Putra

Dalam Pilkada Gianyar
Nasdem kemungkinan
akan  berkoalisi PDIP.
Karena di Pusat juga
Nasdem mendukung
Pemerintahan, yakni PDIP
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Berbenah Lebih Awal, Jelang High Season

KAWASAN

Pariwisata Pedesaan Masih Jadi Pilihan

SEPERTI tahun-tahun se-
belumnya, pelaku pariwisata
di Ubud dan sekitarnya sela-
lu berbenah menghadapi
musim liburan (High Season)
wisatawan ke Bali antara Juni
– Oktober. Mulai dari pena-
taan usaha wisata maupun
peningkatan kualitas sumber
daya manusia (SDM).

Penataan usaha atau jasa
wisata umumnya dil akukan
mulai  dari renoovasi  ban-
gunan seperti cat ulang, pe-
nambahan aksesori s atau
s tyle bangunan,  penat aan
kebun,  kebers ihan koman
renang dan toilet sehingga
penampilan dari usaha wisa-
t a t et ap menarik bagi
wisatawan baik untuk mengi-
nap atau mencoba jasa wisa-
ta yang ditawarkan.

Seperti  halnya yang di-
lakukan Dewa Wibawa, salah
satu pemilik penginapan di
jalan raya Monkey F orest

PASWARA/rah
Wisatawan di Ubud.

Ubud. Dirinya sejak awal Janu-
ari  telah melakukan berbagai
penataan t erut ama memper-
indah bangunan dengan
melakukan cat ulang. Selain itu,
tentu saja melakukan pembi-
naan kepada SDM yang beker-
ja ditempatnya untuk mengede-
pankan pel ayanan yang baik,
sehingga wisat awan merasa
nyaman dan betah tinggal.

“ Penataan ini juga bertujuan
untuk menambah masa tinggal
wisat awan,” terang Dewa
W ibawa saat  di t emui
PASWARA di tempat usahan-
ya, Jumat (16/2).

Dikatakan,  dirinya sengaja
jauh-jauh hari berbenah baik
dalam peningkatan sarana, fa-
silitas maupun SDM, agar saat
musim wisatawan nanti segala
sesuatunya sudah baik sehing-
ga tidak perlu khawati r lagi
menghadapi persaingan mau-
pun complain dari wisatawan.

Bahkan, saat ini  pihaknya

menambah kamar lagi untuk
menghadapi  mus im l iburan
wisat awan atau high season
Juni – Oktober.  Pengalaman
tahun-tahun sebelumnya, pi-
haknya kekurangan kamar
menghadapi  serbuan
wisat awan yang datang dari
negara-negara Eropa.

“ Penambahan kamar ti dak
banyak,  karena kami menguta-
makan kenyamanan tamu baik
saat i stirahat  maupun ketika
bersant ai  di l uar ruangan, ”
ucapnya.

Terkait dengan adanya pen-
ertiban dan pendataan akomo-
dasi wisata seperti keberadaan
hostel di Ubud, pihaknya san-
gat mendukung untuk ketert-
iban usaha wisata. Hal ini un-
tuk mencegah jumlah akomo-
dasi yang tidak terkontrol yang
berakibat t erjadi  persaingan
tidak sehat.

Pantauan PASWARA, ham-
pir semua pelaku pariwisata di

Ubud dan sekitarnya yang me-
miliki usaha  melakukan pena-
taan dan berbenah. Hal ini un-
tuk menjaga kualitas dan daya
tarik, sehingga tetap dipercaya
wisat awan  untuk meng-
gunakan usaha at au j asa di
tempatnya.

“ Jika tidak rutin kita melaku-
kan penataan dan pembenah-
an,  tentu kita akan ditinggal
wisatawan dan kalah saingm”
ujar  Ngurah Raka, salah seor-
ang pelaku pariwisata di Ubud
yang menyewakan jasa t rans-
port asi.

Sementara Kepala Diparda
Kabupaten Gianyar, A.A. Ari
Brahmanta mengatakan,  pi-
haknya sangat mengapresi asi
kesadaran pelaku pariwi sata
untuk selalu berbenah baik
dalam sarana, fasilitas, pelayan-
an, kebersihan maupun SD. Hal
ini membuktikan Sapta  Pesona
telah diterapkan.

Pemkab Gianyar sendiri se-

cara rutin telah melakukan pe-
nataan di obyek-obyek wisata
yang dikelola pemerintah sep-

erti kebersihan toilet, kebersi-
han, penataan taman, hingga
pelati han bagi guide lokal.

Bahkan, menggali  potensi
anyar untuk menambah
obyek wi sata. nrah

Pemkab Gianyar
sangat mendukung
dan menaruh
perhatian  dengan
antusias masyarakat
mengembangkan
desanya menjadi
desa wisata.
Hal ini menandakan
masyarakat
memperhatikan
potensi yang dimiliki.

Potensi yang dimaksud yak-
ni, pelestarian seni budaya, pe-
lestarian rumah tradisional, ser-
ta dapat  mengantisipas i lebih
awal permasalahan lingkungan,
kesehatan dan sosial lainnya.
Serta diharapkan mendorong
perekonomian di desa itu untuk
bergerak, sebagaimana konsep
Ecotourism.

Alasan lain  pengembangan
Desa Wisata adalah berdasarkan
data Disparda Kabupaten Gian-
yar, lama masa tinggal (Lenght
of st ay) wisatawan turun dari
rata-rata  3,9 hari menjadi 3,1 hari.
Salah satu penyebabnya adalah
wisatawan jenuh akan kemacet-
an karena pesatnya pemban-

gunan..
Bupati Gianyar A. A.  Gde

Agung Bharata dal am suatu
kesempatan mengatakan, pem-
bangunan pariwisata pedesaan
akan memberikan multiflier effect
terhadap sektor- sektor lainnya
seperti pertanian, perkebunan,
peternakan, industri kecil, dan
dapat membuka lapangan kerja.
Konsep pembangunan pariwi-
sata pedesaan itu dikenal den-
gan istilah Community Based
Tourism harus dilakukan oleh
masyarakat itu sendiri, dari, oleh
dan untuk masyarakat dan den-
gan sendirinya diharapkan kese-
jahteran masayarakat dapat di-
wujudkan.

Tawarkan Paket Nyepi, Hotel Wajib Taati Catur Brata Penyepian
Momentum Hari Suci Nyepi,

28 Maret 2017, sejumlah hotel
mulai banyak menawarkan paket
Nyepi. Paket Nyepi sudah mulai
ditawarkan kepada wisat awan

baik domestik maupun asing  dua
bulan sebelumnya.

Informasi  yang dihimpun
pada sejumlah hotel di kawasan
Ubud, paket yang dit awarkan

beragam, mulai dari harga sewa
kamar hotel hingga paket mengi-
nap. Ada yang menawarkan pa-
ket dua hari tiga malam, ada yang
juga yang menawarkan saat dan

setelah Nyepi. Pada hari raya
Nyepi,  kawasan seperti Ubud,
Sanur dan Kuta  akan menjadi
tujuan utama untuk menginap.

Terkait dengan adanya paket

LINTAS WISATA

Candi Tebing Jukut Paku sebagai
Destinasi Wisata Sesa Singakerta

KEPALA Disparda
Kabupaten Gianyar
A.A. Bagus Ari Brah-
manta, Jumat (17/2) ber-
sama staf meninjau Can-
di Tebing Jukut Paku
Desa Singakerta dalam
rangka penyusunan
master pl an untuk
dikembangkan sebagai
destinasi wisata.

Sebelumnya pada,
Minggu (12/2) telah dilakukan paruman paruman yang membahas
tentang pemahaman pengembangan Destinasi Candi Tebing Jukut
Paku dalam rangka penyusunan master plan.

Rapat dilaksanakan di Wantilan Br. Jukut Paku, Desa Singekerta
dibuka oleh kelian dinas Br. Jukut Paku I Gusti Made Wijayana,
yang dihadiri kelian Adat Jukut Paku Gusti Made Sudiana, Bendesa
Singakerta A.A. Raka Sukawati, Kepala Desa Singakerta I Kt Murja,
SE, Penasehat Ida Bagus Pt Putra Purdata, S.Pd dan masyarakat
setempat.

Dalam pengarahannya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gi-
anyar, Anak Agung Bagus Ari Brahmanta, SE menyampaikan kepa-
da masyarakat Jukut Paku tentang rencana pengembangan dan pen-
gelolaan situs Candi Tebing Jukut Paku. nrah

Stage Sidan Bangkit Lagi
PEMENTASAN Barong & Keris Dance di Stage Sidan,  Rabu (8/2)

dan  Kamis, (9/2) oleh Bali Budaya Culture Village dalam Tour Moun-
tain Batur and Bali Art dari lanjutan rombongan Kapal Pesiar HALL-
VOLENDAM yang didampingi oleh kepala bidang Destinasi Pariwi-
sata Ni Ketut Mariatni Sukadewi, S.Sos. M.Si dan kasi Pengemban-
gan Daya Tarik Wisata Ni Ketut Sumpah Ayuni, SH. MAP. nrah

Pendataan Tempat Yoga
BIDANG Destinasi Pariwi-

sata Disparda Kabupaten Gi-
anyar melakukan pendataan
Bikram Yoga /  Hot Yoga di
Ubud Yoga Center yang bera-
da di  Banjar Dangin Labak,
Desa Singakerta,  Kecamatan
Ubud.

Bikram Yoga / Hot Yoga ad-
alah yoga yang dilakukan di

dalam ruangan ber suhu 38-42o C, pelaksanaan Bikram Yoga/ Hot
Yoga biasanya 1 jam sampai 1 jam 30 menit. nrah

Pembangunan Desa Wisata
ini sejalan dengan program Pe-
merintahan Presiden jokowi
yang termuat dalam Program
Nawa Cita.  Sektor Pariwisata di-
jadikan sebagai sektor unggu-
lan, sebagai bagian dari upaya
pemerintah dalam peningkatan
penerimaan devisa Negara. Di-
mana target kunjungan wisata
diharapkan mencapai  20 juta
pada tahun 2020.

Dalam menyambut kunjun-
gan wisata ini perlu didukung
dengan pelayanan kepariwi-
sataan yang memadai. Di kabu-
paten Gianyar telah tersedia fa-
silitas hotel bintang dengan jum-
lah kamar 647 kamar, hotel melati

2.8829 kamar dan pondok wisa-
ta 3.605 kamar. dengan tingkat
hunian/okupensi mencapai rata-
rata 60%.

Dari data kunjungan dan hu-
ni an kamar yangg ada maka
pengembangan desa wisata den-
gan menyediakan fas i li tas
penginapan dan akt ivi tas
masyarakat dengan nuansa ke-
hidupan di desa masih sangat
potensial dan memungkinkan
untuk dikembangkan sebagai
alt ernat ive pi li han para
wisatawan dalam menentukan
tempat menginap dan berwisa-
ta.

Dalam pengembangan desa
wisata    agar mampu merebut

peluang pasar dan menjadikan
desa wisata sebagai desti nasi
pilihan wisatawan maka yang
perlu diperhatikan adalah pen-
gelolaan Manajemen Kepariwi-
sataan Desa yang menyangkut
: produk layanan, Promosi/Mar-
ket ing Mix dan penentuan
branding desa yang akan dijadi-
kan ikon sebagai ciri khas daya
tarik desa itu sendiri.

Sampai tahun 2017 ini ada 22
desa dalam kawasan pariwisata Leb-
ih dan Ubud serta ada 6 desa di luar
kawasan yang sudah menjadi desa
wisata, setiap tahun terus semakin
bertambah permintaan masyarakat
untuk mewujudkan desanya men-
jadi desa wisata. nrah

Nyepi i ni , Kepala Disparda
Kabupaten Gianyar A.A. Ari
Brahmanta mengimbau untuk
menjaga keamanan dan taat
pada Catur Brata Penyepian.

“ Paket Nyepi tak masalah asal
tidak melanggar himbauan dan
larangan dari Parisada Hindu Dhar-
ma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali.
Dimana hotel dan akomodasi pari-
wisata harus taat pada Catur Brata
Penyepian,” tegasnya.

Menurutnya, pihak pengelola
hotel harus mematuhi norma-
norma Agama Hindu yang ber-
laku saat perayaan Nyepi, yakni
amati geni (tidak menyalakan api/
lampu), amati karya (tidak berak-
tivitas), amati lelungan (tidak
bepergian) dan amati lalanguan
(tidak bersenang-senang).

Dikatakan, paket Nyepi yang
dapat ditawarkan oleh kalangan
pelaku pariwisata adalah prose-
si sebelum Nyepi. Seperti pros-
esi  melasti  dan pawai ogoh-
ogoh. “ Dan saat nyepi mereka
ikut Nyepi,” tegasnya. nrah

PASWARA/rah

Wisatawan
mancan egara

melukat di
Pancoran
Suci yang
terletak di

Tegallalang
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Terkait peringatan Hari Kesatauan Gerak
(HKG) PKK ke-45, Koordinator Kegiatan

Kesejahteraan Sosial (K3S) bekerjasama dengan
Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, memberikan

bantuan paket sembako pada 50 orang KKMiskin
dan lansia yang ada di Desa Saba Blahbatuh

dan di Desa Temesi Gianyar, Senin (20/2).

K3S Serahkan Bantuan Paket Sembako

Gianyar Drs. I Made Watha, juga menga-
jak para warga kurang mampu dan lansia
untuk lebih memperhatikan kesehatan diri
sendiri dan lingkungan.  Cukup banyak
ragam bantuan yang diberikan pemerin-
tah terhadap warga kurang mampu mau-
pun lansia, seperti kursi roda bagi yang
membutuhkan, pemeriksaan kesehatan
gratis, bantuan kaca mata maupun op-
erasi katarak dan lain-lainnya. Oleh kare-
na itu, pihaknya sangat berharap agar
masing-masing desa mampu memberikan
data yang pasti berapa jumlah KK miskin
dan lansia yang ada di wilayahnya.

Pada kesempatan itu, secara spon-
tan istri Wakil Bupati Gianyar Made
Mahayastra membagikan sebotol min-
yak urut pada warga lansia. Agar mere-
ka tetap hangat mengingat cuaca yang
tak menentu belakangan ini.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh
Kadis Sosial Kabupaten Gianyar, Drs. I

Made Watha, kerjasama dengan aparat
desa mengenai validasi data dibutuhkan.
Agar jangan sampai ada warga yang ter-
cecer tidak mendapatkan bantuan. Un-

Bantuan paket sembako ini merupa-
kan program rutin dari K3S dan Dinas
Sosial Kabupaten Gianyar, untuk mem-
bantu meringankan beban hidup KK
miskin dan lansia yang ada di Kabupat-
en Gianyar. Seperti ditegaskan oleh Ket-
ua K3S Kabupaten Gianyar, Ny. Surya
Adnyani Mahaystra, meski bantuan
yang diberikan tidak seberapa besarn-
ya, namun semoga bisa dimanfaat un-
tuk meringankan kebutuhan pokok be-
berapa hari kedepan. Dijelaskan juga,
pemberian bantuan ini juga untuk meng-
isi kegiatan terkait HKG PKK dan hari
kasih sayang di bulan Pebruari.

“  Moment ini kami manfaatkan seba-
gi bulan peduli pada sesama terutama
untuk kalangan kurang mampu dan lan-
sia di Kabupaten Gianyar,” jelas Ny.
Adnyani Mahayastra.

Ny. Adnyani  Mahayastra yang
didampingi Kadis Sosial Kabupaten

Pelayanan KB Gratis di Desa Batuan, Jaring Akseptor KB Jangka Panjang
Pelayanan KB gratis rutin diberikan pada

seluruh masyarakat di Kabupaten Gianyar,
Karena ini merupakan program dari Pemerin-
tah Kabupaten Gianyar. Namun demikian,
selain merupakan program rutin, pemberian
KB juga bisa diberikan berdasarkan per-
mintaan dari desa atau kecamatan. Seperti
yang dilakukan masyarakat Desa Batuan
bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3AP2KB) Kabupten Gianyar,
dalam rangka kegiatan  HKG PKK-KB-Kes
memberikan pelayanan KB gratis bagi
akseptor KB di Kantor Desa Batuan
Sukawati, Rabu (15/2)

Meskipun rutin, namun pelayanan KB
gratis selalu ramai peminatnya. Ini mungkin

tuk saat ini bantuan paket sembako diberi-
kan pada 50 orang KK miskin dan lansia,
yaitu sebanyak 25 orang KK miskin di
Desa Saba Kecamatan Blahbatuh dan 25

orang lansia di Desa Temesi Gianyar.
Sementara itu, Prebekel Desa Saba, I

Gusti Ngurah Mahendradinata mengu-
capkan banyak terima kasih atas bantu-

an yang diberikan pada warganya. Bu-
kan besarnya bantuan yang dilihat, tapi
perhatian pemerintah pada warga di
Desa saba Blahbatuh Gianyar. neni

disebabkan karena kesadaran mayarakat
akan pentingnya keluarga kecil sejahtera
makin meningkat. Pelayanan KB yang
dibuka mulai pagi hari ini menjaring sekitar
40 akseptor KB.

 Seperti dijelaskan oleh Kabid. Pengen-
dalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergera-
kan di DP3AP2KB Kab. Gianyar, A.A Anom
Sukamawa pelayanan KB gratis di Kabupat-
en Gianyar selalu ramai peminat. Apalagi
untuk memancing minat masyarakat untuk
ikut KB, diberikan juga bantuan paket
sembako gratis.“  Pasang KB saja gratis,
apalagi ditambah bonus paket sembako
tentu mereka akan tertarik untuk ikut serta,”
tegas A.A Anom Sukamawa

Target akseptor KB baik untuk pria dan
wanita di tahun 2017 belum ditentukan masih
menunggu Rakerda di tingkat Provinsi,
namun pasti jumlahnya tidak terpaut jauh
daari target di tahun 2016. Untuk tahun 2016
total seluruh sasaran di Kabupaten Gianyar
7093 akseptor dengan realisasi 5283 akseptor

atau 74,48 %.
Dijelaskan juga untuk alat kontrasepsi

pemerintah kini tengah mengupayakan
adanya perubahan dari alat kontrasepsi
jangka pendek ( pil dan suntik) ke alat
kontrasepsi jangka panjang (IUD dan
Implan). Tentu saja semua alat kontrasepsi
ini ada kelemahan dan keunggulannya
masing-masing, namun seperti dijelaskan
oleh dokter konsultan daari RSUD
Sanjiwani Gianyar yang hadir pada
kegiaatan tersebut, dr. IB Gde Udyoga
Manuaba,SpOG. Semua alat kontrasepsi
bagus hanya ada beberapa orang yang
mengalami efek samping seperti mens
tidak teratur, gemuk, ataupun jerawat.

Namun, untuk Alat kontrasepsi jangka
panjang seperti IUD dan Implan efek
sampingnya sangat kecil. Sepeerti tidak
mengggangu sistem hormonal atau
mentsruasi, jika ingin hamil lagi tidak
membutuhkan waktu lama dan tentu saja
irit dari segi biaya. neni

Perilaku Cerdik
Mengelola Lingkungan

BERBICARA di depan umum bukan hal yang baru Dewi
Avena. Namun wakil Kabupaten Gianyar dalam lomba Penyu-
luhan Kader Posyandu (Pokja IV) dalam rangka Jambore HKG
PKK ke-45 Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa Art Center Den-
pasar tetap saja merasa grogi.

“  Groginya hanya diawal saja, selanjutnya sudah biasa lagi
memaparkan materi lomba,” jelas Dewi Avena tersenyum.

Berbicara di depan umum yang terpenting kita harus men-
guasai materi, selanjutnya pasti akan lancar. Penguasaan ma-
teri inilah yang beberapa waktu lalu membawa Dewi Avena asal
Candi baru ini menjadi juara favorite se-Indonesia saat mengikuti
lomba sebagai Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dalam lomba
yang di selenggarakan oleh BKKBN Pusat.

Dalam Jambore kali ini Dewi Avena membawakan materi
Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Keluarga dn Lingkun-
gan. Dalam menerapkan PHBS menurut Dewi masayarakat harus
menerapkan pola “Prilaku Cerdik”. Cerdik disini terdiri dari C
adalah cek kesehatan, E adalah enyahkan asap rokok, R adalah
rajin aktifitas fisik, D adalah diet kolesterol, I adalah istirahat
cukup dan K adalah kelola stres.

Jika hal ini diterapkan niscaya masyarakat akan hidup sehat,
terbebas dari segala macam masalah baik itu kesehatan mau-
pun kebersihan lingkungan.nen i

Tampil dengan atribut dari produk daur
ulang sampah, TP.PKK Desa Batubulan yang
mewakili Kabupaten Gianyar dalam Lomba
Yel-yel dalam Jambore HKG PKK ke-45 tampil
cukup energik.

Meski rata-rata sudah berusia, masih ter-
lihat lincah membawakan yel-yel yang disel-
ingi lagu gerak dan tarian. Membawakan
materi “ PKK Peduli Sampah” materi lebih
banyak ditekankan pada penanganan sam-
pah di masyarakat. sampah yang dibiarkan
menumpuk tampa pengolahan akan
menyebabkan penyakit. Sampah sangat de-
kat dengan lingkungan keluarga karena ru-
mah tangga merupakan penghasil sampah
yang cukup besar setiap harinya.

Yel-Yel Peduli Sampah, Ala PKK Gianyar
Dihadapan Ketua TP.PKK Provinsi Bali,

Ny. Ayu Pastika dan Ketua TP.PKK Kabu-
paten/Kota se-Bali, PKK Desa Batubulan
memaparkan pengelolaan sampah yang ter-
baik dapat dilakukan dengan 3 R( Reuse, Re-
duce dan Recykle) disamping mengelola sam-
pah menjadi kompos at au memanfaatkan
sampah menjadi sumber listrik.

Penanganan sampah merupakan langkah-
langkah yang dilakukan dengan bertujuan
mengubah sampah dari material yang tidak
berguna menjadi material yang memiliki nlai
ekonomis seperti sampah organik. Mengo-
lah sampah menjadi material yang tidak mem-
bahayakan lingkunganb hidup, seperti me-
milih sampah organik menjadi kompos.neni

HAMPIR setiap hari
kita mendengar berita ten-
tang terjadinya kasus de-
mam berdarah,  baik terja-
di pada keluarga, tetangga
ataukah orang yang bera-
da di tempat lain terutama
pada musim-musim perali-
han dari musim hujan ke
musim kemarau ataukah
sebal iknya sepert i
sekarang ini.

Demam berdarah meru-
pakan penyakit yang dis-
ebabkan oleh Virus Den-
gue, termasuk kedalam ge-
nus Flavivirus, family fla-
vifiridae. Terdapat  empat
tipe virus ini yaitu DEN-1,
DEN-2, DEN-3 dan DEN-
4. Keempat serotype ini
dapat ditemui di daerah hujan
tropis seperti di Indonesia. Sese-
orang yang telah terinfeksi satu
jeni s virus  Dengue, biasanya
akan kebal terhadap virus terse-
but seumur hidupnya, namun
hanya dalam waktu singkat ke-

bal terhadap ketiga tipe vieus
dengue lainnya. Dari keempat
serotype t ersebut , serotype
Den-3 merupakan serotype dom-
inan dan penyebab demam ber-
darah dengan derajat yang pal-
ing berat diikuti oleh Den-2. Hal

inilah yang menyebab-
kan t erdapat dengan
gejala yang sangat ce-
pat dan berat, tetapi ter-

dapat pula pasien demam
berdarah yang tampak se-
gar bugar.

Virus dengue ditularkan
ke tubuh manusia melalui
perant ara nyamuk Aedes
aegypti atau Aedes albop-
ictus, yang masuk kedalam
aliran darah melalui gigitan
nyamuk ini. Infeksi virus
dengue tidak dapat menu-
lar antar manusia, melalui
udara bebas atau melalui
pertukaran cairan. Didalam
tubuh virus ini berinterak-
si dengan trombosit seh-
ingga jumlah trombosit tu-

buh menurun. Virus ini juga
menyebabkan kemampuan dind-
ing pembuluh darah ditembus
cairan meningkat sehingga se-
bagian komponen cairan darah
dan sel darah putih (leukosit)
keluar ke jaringan tubuh. Akibat-

nya pada pemeriksaan darah
ditemukan keadaan trombosi-
topenia (penurunan jumlah trom-
bosit ), leucopenia (penurunan
jumlah sel darah putih) dan pen-
ingkatan hematokrit (peningka-
tan konsentrasi sel darah akibat
berkurangnya cairan darah ke
jaringan). Akibat dari trombosi-
topenia, penderita akan mengal-
ami  gangguan pembekuan
darah yang bermanifestas i se-
bagai bintik-bintik merah di ku-
lit, gusi berdarah, mimisan dan
perdarahan saluran cerna.

Seseorang terinfeksi virus ini
bi asanya mengalami demam
yang tinggi hari ke-1 sampai ke -
3 dan hari ke-4 demam akan tu-
run yang merupakan masa kritis
sampai hari ke-7. Gejala lain yang
sering ada adalah sakit kepala,
nyeri otot dan sendi, mual-mun-
tah , nafsu makan menurun dan
manifestasi perdarahan.

Pengobatan pada infeksi vi-
rus Dengue bersifat simtomatis.
Pada gejala klinis yang ringan,

diobati dengan obat anti demam
(seperti paracetamol) yang ber-
guna untuk menghilangkan de-
mam dan keluhan sakit kepala
serta nyeri otot dan persendian.
Obat anti mual dan muntah (sep-
erti antacid) juga dapat diberi-
kan, disamping terapi ut ama
dengan cairan per oral atau le-
wat infuse. Jika keluhan tidak
membaik sebaiknya penderita
memeriksakan diri ke puskesmas
atau RS terdekat.

Penyakit Demam Berdarah ini
sebenarnya bisa dicegah. Caran-
ya dengan melakukan 3 M plus
yaitu menguras bak penampun-
gan air setiap minggu 2 kali, men-
gubur kaleng-kaleng atau barang
lain yang berpotens i untuk
perkembangbiakan nyamuk,
menutup tempat-tempat penam-
pungan air dan penaburan bubuk
abate. Jika 3 M plus ini dilakukan
secara kontinyu dan berkesinam-
bungan oleh semua komponen
masyarakat, niscaya penularan
penyakit ini dapat dicegah.n

Mengenal Lebih Dekat Infeksi Virus Dengue
Oleh :

dr Kadek Suryawan,M.Kes

PASWARA/lan
 Ketua K3S Kabupaten Gianyar, Ny. Surya Adnyani Mahaystra menyerahkan bantuan paket sembako kepada KKMiskin da di Desa Saba, Senin (20/2).

Pelayanan KB gratis bagi
akseptor KB di Kantor Desa
Batuan Sukawati, Rabu (15/2)
serangkaian  HKG PKK-KB-Kes
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Tumpangsari Jeruk-Cabe Untungkan Petani Desa Taro

Ditengah mahalnya harga cabe rawit
di pasaran saat ini turut menambah

semangat petani di Desa Taro, Kecamatan
Tegallalang, Gianyar untuk lebih giat

berupaya meningkatkan produksi tanam
jenis Holtikultura di wilayah tersebut.

Kerajinan Topeng Etnik Makin Langka

Gairahkan Semangat Membaca Warga
Desa Tegallalang Hidupkan Taman Bacaan

“ Saya yakin saja bahwa yang
namanya kesenian maupun hi-
asan dinding topeng etnik  tidak
akan kalah oleh zaman. Maka,
saya tetap bertahan  menekuni
kerajinan topeng etnik berbah-
an kayu suar  dan cendana ini,”
kata pengerajin topeng etnik, I
Made Sumerta di bengkel sen-
inya di banjar Tegallalang Ka-
mis(16/2).

Pria yang menekuni kerajinan
topeng kayu sejak usia 22 tahun
itu mengatakan bahwa justru
beberapa tahun terakhir pesan-
an yang datang relati f cukup
banyak.

“ Bahkan, kadang saya mera-
sa kewalahan memenuhi teng-
ga waktu yang diinginkan pe-
mesan karena keterbatasan ten-
aga,” katanya sambil melanjut-
kan pembuatan topeng.

Para pemesan yang beber-
apa di antaranya berasal dari
daerah luar Bali  tersebut, bah-
kan rela menitipkan uang tan-
da jadi dalam jumlah relat if
cukup besar.

“ Mereka yang memesan
hingga 20 buah topeng etnik
menitipkan uang Rp2 juta hing-
ga Rp3 Juta, t ergantung pada
jenis topeng yang dipesannya,”

DESA Tegallalang berhasil menghidupkan
semangat belajar warga desa dengan mendiri-
kan taman bacaan berlokasi di Kantor Desa
Tegallalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupat-
en Gianyar, dengan koleksi bacaan yang men-
capai sekitar 400  buku saat ini.

 “ Diharapkan adanya taman bacaan ini dap-
at menjadi sarana pembelajaran serta meningkat-
kan minat  baca di  kal angan masyarakat,
khususnya generasi muda di desa ,” kata Per-
bekel Desa Tegallalang, Dewa Gede Rai Sutrisna
saat ditemui PASWARA, Kamis(16/2).

Talenan Temesi Tetap Pertahankan
Kualitas dan Ciri Khas

PAS WARA/ yes
Made Neka salah satu petani cabai yang menerapkan sistem tumpang sari.

Made Neka salah satunya. Den-
gan luasan lahan 10 are, Neka  berha-
sil memanfaatkan lahan tersebut un-
tuk ditanami cabe dengan pola tump-
ang sari di areal tanaman jeruk  mil-
iknya.

Pihaknya berhas il menanam ko-
moditas cabai dan tumbuh baik dalam
cuaca buruk saat  i ni . Komodit as
cabainya inipun tidak didapatkan
dengan mebalikkan telapak t angan,
namun dengan berkali-kali kegagalan
dalam mencoba mengembangbiakkan
komoditas cabai.

“ Penanaman cabai ini saya laku-
kan sejak tiga tahun lalu,  beberapa
kali gagal dan tahun ini kebetulan saat
harga naik, kami menikmati hasilnya,”
kata Neka saat di temui Paswara di
Banjar Let, baru – baru ini.

Lebih lanjut, Neka menututurkan,
awalnya dirinya menanam komoditas
Jeruk. Namun dengan menanam jeruk
saja, dirinya tidak mendapatkan hasil
yang maksimal, mengingat jeruk terse-
but  hanya berbuah set ahun sekali.
“ Maka saya berkeinginan ada tump-
ang sari dibawahnya. P ernah juga

tanam bunga Mitir, Pacar Galuh dan
lainnya.  Dan saya juga mencoba
menanam cabai,” terang Neka lagi.

Dengan memanfaatkan lahan sem-
pit, menurutnya di sela-sela tanaman
jeruk tersebut bisa ditanam tumpang
sari asalkan tidak boros air dan tidak
mengganggu pohon induk, jeruk.

Sekilo buah cabainya dijual den-
gan harga Rp 100 ribu. Sedangkan
masa panennya dil akukan set iap
minggu sekali. Setiap panenya, Neka
memperoleh hasil 100 kg.

Selain memprediksi harga cabai
masih mahal sampai  pert engahan
tahun ini , komoditas lainnya juga
masih berpeluang dengan harga ting-
gi. Sehingga dirinya mengajak petani
lain untuk menanam apa saja di sela-
sela tanaman jeruk, sehingga meng-
hasilkan nilai ekonomis.

Ketika dit anya bagaimana cara
perawatan tanam cabe dengan pola
tumpang sari tersebut, Neka  menga-
takan perlu keuletan dan ketekunan
dalam hal perawatannya karena
harus menjaga ranting daun yang tak
jarang menutupi hamparan tanaman

Bupati Gianyar, Anak Agung Gde
Agung Bharat a memerintahkan
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (BPMD) Gianyar bisa menun-
taskan secepatnya persoalan belum
cairnya tunjangan perangkat desa
di Kabupaten Gianyar.

Bahkan ketika disebutkan selu-
ruh perangkat desa belum mendap-
at gaji sejak Januari lalu, Bupati
Bharata selain prihatin juga terkejut.

“ Soal gaji itu yang merupakan
hak perangkat  desa, mes ti harus
dibayarkan. Ini harus segera disele-
saikan,” kata Bupati Bharata di Gi-
anyar, baru – baru ini.

Bupati Agung Bharata menegas-
kan siapapun tidak mau diperlaku-
kan seperti itu dan penyelesaiannya
harus disikapi secepatnya oleh in-
stansi yang menangani.

Disisi lain, Bupati Agung Bhara-
ta meminta instansi yang menanga-
ni persoalan APBDes bisa memberi-
kan pendampingan terkait berlarut-
larutnya penyelesaian penyusunan
APBDes.

Diyakininya desa yang belum
menuntaskan penyusunan AP B-
Des salah satunya karena terken-
dal a SDM.  Diharapkannya juga,
agar bisa dicarikan jalan keluar, bagi
desa yang sudah selesai  dal am

penyusunan APBDes agar bisa dicar-
ikan jalan keluar, sehingga dananya
bisa diterima masing-masing desa.

“ Persoalannya harus  dicari agar
bisa cepat diselesaikan, Bahkan tan-
pa menunggu perintahpun, penyele-
saian persoalan APBDes semakin ce-
pat akan semakin bagus, S aya kira
tidak mesti menunggu selesai semua
atau kolektif, berapa selesai itu saja
yang dicairkan, sehingga tidak saling
tunggu,” tegas  Agung Bharata.

Sementara itu, Kepala BPMD Gi-
anyar, Ketut Suweta saat  dikonfirma-
si terpisah menyebutkan kalau dari 64
desa di Gianyar sudah 48 desa yang
menuntaskan APBDes.

Menurutnya,  desa-desa yang
sudah selesai penyusunan AP BDes
semestinya sudah bisa dicairkan dan-
anya ke desa tersebut.

“ S etelah berkoordinasi  dengan
keuangan, dikatakan jika dana itu ma-
suk dalam Alokasi Dana Desa yang ber-
sumber dari Dana Alokas i Umum
(DAU), sedangkan hingga saat ini DAU
belum ditransfer dari pusat sehingga
belum bisa dicairkan,” terangnya.

Lebih lanjut Ketut Suweta men-
jelaskan lagi, persoalannya ada dipros-
es pencairan dana.  “ Nah, ketika dana
DAU sudah masuk saya kira lang-
sung bisa ditansfer dananya ke desa,

cabe tersebut. Mengingat tanaman
cabe tidak boleh terlindung dari ma-
tahari.

“ Tanam cabe pola tumpang sari
harus rajin merawat dan membersihkan

lahan. Namun dengan pola ini, hasil
yang di dapatkan sangat menguntung-
kan dan dapat meningkatkan pereko-
nomian keluarga,” pungkasnya.

Dengan keberhas ilannya menan-

am komodi tas jeruk, beberapa petani
lain juga mengikuti jejaknya menan-
am cabai.  Ada sekitar 40 petani yang
mengkikut i jejaknya pada lahan seki-
tar 15 hektar di wilayah Banjar Let

Desa Taro.
 “ Kalau saya sudah memetik cabai,

namun karena cuaca buruk, kami
prediksi harga cabai masih bertahan
mahal sampai pertengahan tahun ini,”

tegasnya l agi.
Paling tidak menurut Neka, ada

usaha untuk melakukan penanaman
tumpang sari pada tanaman jeruk, se-
hingga bisa meningkatkan perekono-

mian. Selain ramai-ramai melakukan
tumpang sari, pet ani di wilayahnya
tidak hanya menanam cabai, namun
menanam komodi tas  lain,  seperti
sayuran atau tanaman lain. nyes

Bupati Belum Terima Laporan Terkait  APBDes
*Dinas PMD Siap Sediakan Pendampingan

sebab DAU itu biasanya diberikan
secara bertahap” tu turnya.

Disinggung soal kendala yang
dialami desa untuk menyusun APB-
Des, pihaknya mengatakan karena
harus melengkapi Rencana Angga-
ran Biaya (RAB) dari setiap kegia-
tan yang dilaksanakan.

“ Persoalannya karena SDM di
desa tidak semuanya paham den-
gan RAB, Namun di kantor kami
siap melakukan pendampingan,”
pungkasnya.

Dari 16 desa yang belum menun-
taskan APBDes.  Salah Satunya
Desa Tegal Tugu. Perbekel Desa
Tegal Tugu, I Dewa Made Tantra,
mengatakan, Terhambatnya peny-
usunan APBDes  disebabkan se-
bagian besar  secara  teknis dalam
penyusunanya, terlebih ada bany-
ak perubahan peraturan yang harus
di sinkronkan.

 "Sebagian kendalanya  memang
pada desa, karena lamban menyusun
APBDes, Selain itu kemarin ada be-
berapa kali perubahan sistem dan
peraturan, sehingga cukup memb-
ingungkan. Tapi  sekarang sudah
tidak ada masalah, karena sudah
diperbaiki. Ya dalam beberapa hari
ini bisa dipastikan sudah kel ar,"
tutupnya.n yes

Lebih lanjut Sutrisna mengatakan, Memban-
gun dunia membaca didaerah pedesaan me-
mang tidak mudah, Apalagi masyarakat saat ini
kurang memerikan perhatian lebih terhadap keg-
i at an yang akrab dengan buku-buku.
Perkembangan jaman membuat masyarakat lebih
memilih menonton televisi dan bermain smart-
phone sebagai kebiasaan utama.

Untuk itu kami perangkat desa berupaya se-
maksimal mungkin menghimbau kepada
masyarakat agar mencintai buku, dan juga ge-
mar membaca sehingga membaca menjadi suatu

kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini
akan sinkron sesuai dengan pro-
gram pemerintah yang menitikber-
atkan pada perpustakaan pedesaan
menjadi prioritas utama.

Selain itu, Sutrisna juga berteri-
makasih kepada warga dan para do-
nasi yang yang sudah bersedia
menyumbangkan buku-buku bekas
maupun baru  kepada pihaknya.
“ Saya berterimakasih kepada para
donator yang telah berpartisipasi
dalam kegiatan ini dan berkontribusi
terhadap pembentukan budaya
membaca. Tahap awal, Kapasitas rak
buku yang kami buat bisa menam-
pung sekitar 700 buku, untuk selan-
jutnya nanti masih kami upayakan
lagi, sementara sambil jalan, kami
masih kordinasi dengan perpusta-
kaan Kabupaten Gianyar,” tutur ayah
yang memiliki dua orang anak ini.

Sementara itu, Surya Diputra,
Salah satu pengunjung taman ba-
caan tersebut mengaku senang
dengan adanya t aman bacaan di
desanya. Selain mengurus admin-
istrasi di desa,  Iapun bisa memilih
dan membaca buku-buku di tem-
pat tersebut.nyes

MENGGERGAJI kayu,
membuat pola, memotong dan
menghaluskan kayu adal ah
aktivitas yang seakan tak per-
nah berhenti. Sejak pagi sam-
pai sore hari, aktivitas itu terli-
hat di bengkel usaha milik I
Ketut Suarta (44) warga Desa
Temesi Kecamatan/Kabupat-
en Gianyar.

Di balik bilik kayu beruku-
ran 5x3 meter,  Suarta  merintis
usaha t alenan (landasan un-
tuk memotong) berbahan
kayu asem selama bertahun-
tahun.  Meski kel ihatannya
sederhana, namun ribuan
buah talenan bisa diproduksi
dalam sebulan.

Ayah yang memiliki dua
orang anak ini, dulunya bek-
erj a sebagai buruh indus tri

kayu di Bangli,kemudian  ia me-
mutuskan untuk membuka usa-
ha sendiri.

“ Saya merintis usaha sejak
tahun 1995. Susah sekali awaln-
ya, jatuh bangun. Dulu modaln-
ya kecil, barang belum terjual,
bahannya sudah habis duluan,”
katanya saat  di temui
PASWARA di Banjar Peteluan,
baru – baru ini.

Lebih lanjut Surta menjelas-
kan, untuk keraj inan talenan
produksinya memang mas ih
menggunakan beralatan seder-
hana atau manual seluruhnya
sehingga corak karakteristik se-
rat kayu masih bisa terlihat in-
dah dan mulai diminati  kon-
sumen.

Menurutnya produksi secara
manual lebih unggul karena ada

corak karakteristik kayu yang
bisa dipertahankan ketimbang
memakai mesin. Meskipun leb-
ih efisien,  nyatanya produksi
mesin tidak bisa menampilkan
corak kayu.

Proses produksi talenan cuk-
up sederhana. P ert ama kayu
yang berbentuk potongan diber-
sihkan dan pola oval sesuai uku-
ran. Setelah ini, dipotong sesuai
dibentuk yang dikehendaki dan
kemudian diamplas hingga per-
mukaan halus.

“ Ada juga kayunya yang dis-
ambung menggunakan lem,
penyambungan kayu bentuk ko-
tak-kotak itu membuat corak
kayu menjadi indah alami dan
seratnya menjadi  warna as li
tersendiri, ” uj ar S uart a yang
dibantu tiga orang tenaga kerja

ini bisa menghasilkan
50 buah talenan dalam
sehari.

Sementara itu, ba-
han baku kayu asem
yang digunakan dida-
pat dari langganan su-
player yang memang
didatangkan dari daer-
ah luar Bali.

Ukuran kecil 20 cm
dihargai senilai Rp
10.000per buah se-
dangkan ukuran besar
60 cm Rp 300.000 per
buah.  B ukan hanya
tal enan,  Suarta j uga
memroduksi alat dapur
lain seperti centong,
irus, tempat pisau dan
banyak lagi.

“ Kalau ukurannya
(dimensi talenan) ter-
gantung pesanan.
Untuk suvenir biasan-
ya ukurannya keci l.
Kalau ada yang butuh
alat dapur lain  yang
terbuat dari kayu, juga
bisa,” paparnya.nyes

Permintaan kerajinan
topeng etnik pada pengrajin

di Desa Tegallalang,
Kecamatan Tegallalang,

Kabupaten Gianyar,
terus mengalir seiring

dengan makin langkanya
kerajinan tersebut.

beber Sumerta yang dibantu dua
tenaga kerja, menghasilkan 10
buah topeng dalam sehari.

Ia menyebutkan harga
topeng etnik ukuran kecil hing-
ga sedang yang sering di -
gunakan untuk hiasan dinding
maupun oleh-ol eh t ersebut,
berkisar antara Rp50 ribu hingg
Rp600 ribu per buah.

“ Biasanya yang ukuran be-

sar itu pesanan untuk keperlu-
an pribadi sebagai hiasan dind-
ing atau untuk di rumah makan
dan galeri seni,” ujar ayah yang
memiliki satu orang putra ini.

Berbicara soal desain, ia men-
gakui, untuk kerajinan topeng
etnik t erbagi  at as  beberapa
tahapan. Ada desain yang dicip-
takan perajin langsung, ada pula
desain has il kreativit as  dari

pengembangan produk yang
ada.

Namun, sekarang kerajinan
topeng etnik ini memiliki beragam
corak warna yang selalu disesuai-
kan dengan bentuk ukiran yang
dimunculkan pada tiap jenis
topeng. “ Walaupun hanya hiasan
dinding,  topeng  etnik ini memiliki
nilai seni klasik yang sangat artis-
tik,” pungkasnya.nyes

PAS WARA/ yes
Kegiatan Musrenbang di Kecamatan Ubud.

PAS WARA/ yes
MPerbekel Desa Tegallalang, Dewa Gede Rai Sutrisna

hidupkan kembali program Taman Bacaan.

Pedagang Talenan
di Desa Temesi,
Gianyar tetap eksis
dengan peralatan
tradisional

I Made
Sumerta

merupakan
salahsatu

pengerajin
topeng etnik

di Desa
Tegallalang.
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Warga, TNI dan BPBD Bersihkan Bendungan

Komitmen Pemkab Gianyar
Menekan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Hujan deras yang terjadi beberapa hari
belakangan ini menyebabkan banyak

tanah longsor. Material longsoran
menyumbat beberapa bendungan subak.

Seperti Bendungan Subak Gede
Buahan, Desa Buahan dan Bendungan

Subak Petak, Banjar Saren, Desa Kerta.
Keterbatasan kemampuan subak dan

faktor keselamatan menyebabkan subak
harus meminta bantuan kepada

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Ginayar dan

TNI Koramil 1616-7 Payangan.

Kedua bendungan itu tersum-
bat saat hujan lebat Kamis(9/2)
lalu. Material longsor dan banjir
bandang dari daerah hulu sun-
gai  menyebabkan bendungan
tak sangup menampung material
longsor. Beberapa dahan kayu
dan batu nyankut di pintu bend-
ungan, sehingga bendungan ter-

tutup material longsor. Karena
itu, praktis irigasi subak tak bisa
mengalir.

Penyarikan Tengah (Ketua
Subak yang tergabung dalam
Subak Gede) Subak Gede Buah-
an, I Nyoman Jejel mengatakan,
akibat tertutup logsor air irigasi
tidak bisa mengalir. Bahkan ma-

terial longsor sempat masuk sam-
pai t rowongan subak. Karena
anggota subak kesulitan mem-
bersihkan, pihaknya minta ban-
tuan BPBD Gianyar. Enam orang
personel BPBD dengan bantuan
mesin, Kamis(16/2)datang ke
lokasi melakukan  penyemprotan
material dibantu anggota subak

untuk  membersihkan trowongan
subak Gede Buahan. “ Kami ber-
terima kasih atas bantuan yang
diberikan, sehingga kami bisa
mengalirkan air,” katanya.

Diungkapkan, kini empat sub-
ak yang tergabung dalam Subak
Gede Buahan, yakni Subak Ten-
gipis, Subak Selat, Subak Buah-

an dan S ubak Susut , sedang
membutuhkan air. Karena petani
ada yang  baru usai menanam
padi,  ada yang masih sedang
menanam padi dan ada pula yang
sedang mengolah lahan. Jika air
tak mengalir dikhawatir tidak bisa
mengolah tanah, untuk menge-
jar mus im tanam yang sudah

membantu membersihkan mate-
rial. Karena ada batu besar di
depan pintu bendungan, kini air
belum bisa mengalir normal.

Danramil 1616-7 Payangan
Kapten AA Mulia mengatakan,
dalam rangka membersihkan ma-
terial longsor tersebut, pihaknya
mengerahkan puluhan  personel
untuk membantu anggota sub-
ak. Kini bendungan sudah ber-
sih dari material tanah. Hanya
saja, batu besar yang menutup
pintu bendungan belum bisa di-
atasi. “Kemungkinan ini perlu di-
lakukan pengeboman. Kami
masih kaji ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPBD
Gianyar, AA Oka Digjaya men-
gungkapkan, di Gianyar memang
banyak terj adi tanah longsor.
Baik menimpa jalan raya, menim-
pa rumah bahkan beberapa
menyumbat saluran irigasi. BPBD
selalu siap membantu masyarakat
dalam mengatasi ini. Hal ini meru-
pakan tugas pelayanan BPBD
Gianyar kepada masyarakat.

Selain itu, Digjaya menghim-
bau, selama musim hujan yang
masih berlangsung ini, diharap-
kan masyarakat  berhati-hat i.
Karena musim hujan cukup lama
struktur tanah makin labil dan
berpotensi terjadi logsor. “ Hati-
hatilah terhadap bahaya benca-
na. Sekarang ini banyak tanah
longsor,” himbaunya.nira

mendesak.
Hal sama dialami Subak Petak,

Banjar Saren, Desa Kerta. Bend-
ungan subak ini juga tertutup
material longsor. Bahkan pintu
bendungan tertutp batu, sehing-
ga air tak bisa mengalir normal.
Karenanya, Jumat(17/2) person-
el dari Koramil 1616-7 Payangan

PASWARA/ira
Anggota Subak Petak, Banjar Saren, Desa Kerta, Payangan, bersama TNI dari Koramil 1616

membersihkan material longsor yag menutup bendungan.

dimaknai secara positif oleh se-
tiap kepala pasar. Sebab, dengan
adanya Saber Pungli, manaje-
men pasar akan lebih transpran.
Manajemen Pasar akan terhin-
dar dari punggutan-punggutan
yang tidak sah. Dia mencontoh-
kan, di Pasar Tanah Abang Jakar-
ta, semenjak ada Saber Pungli,

pasar itu bersih dari punggutan
tidak sah. Dengan demikian, ke-
san pasar sebagai ladang untuk
mencari pendapatan tidak legal
bisa segera diminimalisir.

Dalam pert emuan i tu  di-
ungkapkan berbagai persoalan
yang terjadi  di  pasar cukup
dilematis. Seperti banyak pedan-

gan yang berjualan di  tempat
yang bukan untuk berjual an.
Dalam hal i ni, petugas pasar
dibuat  ewuh pekewuh. Karena,
kalau dipunggut seakan mel-
egalkan mereka berjualan di tem-
pat itu. Sementara jika dibiarkan,
akan menganggu suasana pasar.
Lebih sulit lagi, sebagaian pe-

MENINDAKLANJUTI sos-
ialisasi Tim Sapu Bersih Pung-
gutan Liar(Saber Pungli), yang
dilakukan Tim Saber Pungli
Provinsi Bali, di Mapolres Gian-
yar, Kamis(16/2). Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) Gianyar  Ir. I Way-
an Suamba, M.M., segera men-
gupulkan sembilan Kepala Pasar
se- Kabupaten Gianyar, di ruang
rapat Kantor Disperindag Gian-
yar, Jumat(17/2). Pertemuan itu
untuk melakukan sosialisasi Sa-
ber Pungli, dan memberikan
bimbingan untuk mencegah ter-
jadinya pelanggaran punggutan
yang berpotensi bisa dicokok
oleh Saber Pungli, di pasar-pasar.
Kini, Saber Pungli sedang gen-
car beroperasi di lapangan,  ter-
masuk di pasar-pasar. “ Kami tak
ingin ada petugas pemunggut
retribusi di  pasar yang ada  di
Gianyar,  ada yang tertangkap
tangan(OTT) oleh Tim Saber
P ungl i . Di Tabanan dan
Klungkung sudah ada yang ter-
tangkap,” ujarnya.

Suamba menegaskan, para
kepala pasar setelah mendapat
sosialisasi tersebut  diharapkan

memberikan pembinaan kepada
petugas pemunggut retribusi di
pasar. Jangan sampai memung-
gut retri bus i tanpa landasan
perda. Dan, jangan memunggut
tanpa memberikan karcis. Hal itu
bisa bisa digolongkan pungli.
Dia menyarankan dalam memu-
nggut retribusi di lapangan, pe-
munggut mesti terlebih dahulu
memberikan karcis, baru mener-
ima uang. “ Jangan coba-coba
menerima uang tanpa memberi-
kan karcis,” tegasnya.

Selain itu, ditegaskan agar
hat i-hat i dal am melakukan
punggutan di pasar. Jangan me-
munggut sesuatu tanpa ber-
dasarkan peraturan yang ada.
Kalau ragu lebih baik jangan
dipunggut. Konsultasikan ter-
lebih dahulu , agar jangan sam-
pai salah.  Lebih baik tidak men-
capai target daripada terjerat ka-
sus hukum. “ Jangan memung-
gut sesuatu di luar yang diteta-
pkan perda,” cetusnya.

Katanya, Seber Pungli  me-
miliki tujuan yang baik, untuk
mencegah punggutan-punggu-
tan yang tak sah yang tidak ma-
suk ke kas daerah. Hal ini mesti

mahaman pedagang liar itu men-
ganggap pasar sebagai tempat
mereka mengais  rezeki secara
bebas. Untuk menertibkan ini
masih sangat sulit.

Selain itu, juga persoalan bi-
aya piodalan di Pura Melanting
di pasar, yang dilaksanakan  se-
tiap  Buda Wage, Kelawu, tiap
enam bulan sekali(210 hari). Bi-
asanya piodalan dibiayai oleh
para pedagang di pasar, dengan
sist em iuran. Dengan adanya
Seber Pungli ini dikhawatirkan
untuk biaya piodalan tidak ada.

Terkait  persoalan-persoalan
tersebut di atas,  Suamba mene-
gaskan, pihaknya akan melaku-
kan konsultasi dengan instansi
terkait, untuk mencarikan solusi
permasalahan.  Untuk permasala-
han di pasar yang belum diatur,
akan diusulkan melakukan
melakukan revisi perda. “ Kami
akan konsultasikan dengan Bagi-
an Hukum Setda Gianyar, untuk
melakukan revisi perda yang ber-
laku sekarang ini,” katanya.

Sementara itu,  Kepala Pasar
Gianyar I Nengah Artawa, me-
nilai keberadaan Seber Pungli
sangat baik untuk menuntun

bekerja sesuai tugas pokok dan
fungsi masing-masing. Sebagai
pasar terbesar di Gianyar, pi-
haknya akan segera melakukan
sosialisi tentang Seber Pungli ini
kepada para pemunggut retribu-
si  di pasar tersebut. Dengan
demikian, para tukang punggut
akan memahami apa yang boleh
dipunggut dan apa yang tidak.
Sehingga, dengan pemahaman
itu mereka bisa melakukan tugas
t anpa melanggar aturan.
“ Menyosialisasi Saber Pungli
kepada Pemunggut jadi priori-
tas kami ke depan,” ungkapnya.

Katanya, permasalahan yang
dihadapi sekarang ini adalah mem-
fungsikan pasar di lantai III. Sela-
ma ini, para pedagang yang menda-
patkan lokasi di lantai III, banyak
yang berpindah jualan ke bawah.
Padahal, di bawah sudah krodit.

Diungkapkan, target  penda-
patan dari Pasar Gianyar 2017 Rp
1,375 milar. Target itu tercapai
bahkan melampaui sebersar 23
persen. Sementara target 2017
mencapai 1,442 milyar. “ Walau
Saber Pungli Gencar kami opti-
mis target itu terealisasi,” un-
gkapnya. nira

Sikapi Saber Pungli, Kadis Perindag Kumpulkan Kepala Pasar

PEMBUKAAN jalan Buah-
an Kaja-Kerta, Payangan akan
diusulkan lagi melalui T NI
Manunggal   Membangun
Desa (T MMD) 2018. Untuk
itu, Danramil 1616-7 Payangan
meninjau lokas i , untuk
mengetahui  kondis i lapangan
sebenarnya. Tahun 2015 Sil-
am, jalan i ni juga sempat  di-
usulkan melalui TMMD. Na-
mun karena yang menjadi pri-
orit as  TMMD jal an Penya-
bangan- Pi lan,  Desa Kert a,
jalan ini tertunda.

Walau gagal mendapatkan
TMMD 2016, namun Desa
Buahan Kaja telah berhas il
membuka badan jalan sepan-
jang 500 meter, melalui Program
Peningkatan Infrastruktur Per-
desaan (PPIP) 2015,  dengan
besar anggaran R p 250 juta.
Panjang jalan  perkiraan men-
capai 3 kilo meter, yang meng-
hubungkan Banjar Singaper-
ang,  Desa Buahan Kaja-Ban-
jar Saren, Desa Kerta. Karena
t erbentur anggaran, hingga
kini tak bisa dilanjutkan.

Sabtu(18/2) Danramil 1616-
7 Payangan Kapten AA Mulia,
didampingi Perbekel Buahan
Kaja, Drs. I Wayan Wirtama,
Ketua BPD , Ketua LPM, Bab-
insa, Kelian Banjar Dinas dan
unsure masyarakat meninj au
lokas i rencana pembukaan
jalan itu. Menyusuri semak dan

menyebrangi sungai untuk me-
li hat kondisi lapangan sebe-
narnya, di mana kiranya paling
memungkinkan dibuka badan
jalan.

P erbekel B uahan Kaja I
Wayan Wirtama mengungkap-
kan, jalan ini sangat dibutuh-
kan masyarakat.  B ahkan
masyarakat  merelakan lahan-
nya t anpa gant i  rugi  di -
gunakan jalan. Katanya, jalan
ini untuk mengatasi keterhiso-
l iran masyarakat  yang ber-
mukim di Pondokan Keling, un-
tuk jalan lintas desa yang se-
lama ini belum ada. “ Jika ter-
buka jalan ini masyarakat akan
lebih dekat ke Desa Kerta pal-
ing hanya 5 kil o meter. Tapi,
selama ini harus mel ingkar
dengan jarak tempuh hampir 30
kilometer.

Jalan ini j uga diharapkan
menjadi  penghubung sos-
ioekonomi Buahan Kaja-Desa
Kerta, yang memiliki kesamaan
potens i. Jal an i ni juga akan
menunjang Ekowisat a Desa
Kerta yang telah digagas.

Dari aspek pendidikan juga
t ak kal ah pent ing,  karena
si swa  dari B anjar Seming,
Saren dan Bunteh Desa Kerta,
bi sa bersekolah di SMPN 3
Payangan yang berlokasi di
Buahan Kaja. Jalan ini juga
direncanakan sebagai jalan al-
ternat if saat di Desa Buahan

melaksanakan upacara Nyepi
lokal. Selama ini, selama hari
nyepi , kendaraan tak bi sa
melint as di Banjar tersebut.
Akibatnya, masyarakat  yang
ingin berpergian harus lewat
Kint amani  Bangli .  “ Kami
harapkan, semua pihak men-
dukung upaya kami membuka
jalan Buahan Kaja-Kerta ini,”
harapnya.

Dandim Kapten AA Mulia
menil ai, cukup besar manfaat
bagi masyarakat dengan mem-
buka jalan. Pihaknya akan men-
coba mengusulkan. Mudah-
mudahan ada respon pos it if
dari para pemegang kebijakan.
“ Kami di Koramil berkewajiban
mengusulkan, karena kami lihat
ini membantu masyarakat. Soal
berhasil , i tu t entu peni lai an
para pimpinan,” katanya.

Mulai  mengharapkan,
masyarakat tet ap kompak dan
sabar. Jika tahun 2018 ti dak
terealisasi , tahun berikutnya
akan ada lagi.

P ihaknya mengharapkan
desa memohon dari  Dinas
yang membidangi  untuk
melakukan survey lokasi . Di
mana pun lokasi yang di ren-
canakan hasil P U itu harus di-
ikuti. Karena instani PU yang
paling mengetahui peren-
canaan jalan. “ Mari kita usul-
kan dan suarakan bersama-
sama,” harapnya.nira

Pembangunan Jalan Buahan Kaja-Kerta
akan Diusulkan Melalui TMMD

Berkembangnya sek-
tor pariwisata telah mem-
bangki tkan ekonomi
masyarakat. Pariwisata te-
l ah mendatangkan
pendapatan bagi pemerin-
tah, namun juga membu-
ka kesempatan kerja bagi
masyarakat.  Pariwisata
sudah menjadi bagian dari
kehidupan masyarakat.

Dampak berkembang-
nya pariwi sat a telah
menyebabkan alih fungsi
lahan pertanian produktif
menjadi sarana pariwisa-
ta. Hal ini mengkhawatir-
kan, akan mengganggu
ketahanan pangan
masyarakat.

Di Gianyar, alih fungsi lahan
pertanian juga t erj adi  cukup
tinggi. Terutama di daerah-daer-
ah yang berkembang sektor pari-
wisata. Ketidaktersediaan lahan
untuk membangun sarana pari-
wisata, menyebabkan alih fung-
si lahan sawah.

Kepala Dinas Pertanian Gian-
yar Ir. I Made Raka, Saat dim-
intai keterangan di Kantor Bu-
pati Gianyar, Kamis(17/2), men-
gakui alih fungsi lahan pertanian
di Gianyar terus terjadi. Hal ini
terus akan mempersempit lahan
pertanian yang ada. Alih fungsi
yang paling cukup tinggi di Ke-
camatan Ubud. Ini dimaklumi,

karena Ubud sebagai sentra pari-
wisata Gianyar.

Raka mengungkapkan, untuk
tahun 2016, di Kecamatan Ubud
saja terjadi alih fungsi sawah 44
hektar, dari luas lahan sawah se-
luruhnya di Gianyar yang han-
ya 14.400 hektar.

Alih fungsi juga terjadi di
Kecamatan lain. Namun tidak
set inggi  di Ubud. P ihaknya,
mengakui alih fungsi juga men-
jadi salah satu faktor akan men-
ganggu ketahanan pangan ke
depan.  Karena itu , pihaknya
menyambut baik ada Ranperda
inisiatif DPRD tentang Lahan
Pertanian Abadi. Perda ini di-

harapkan bisa segera dibahas,
dan ditetapkan menjadi Perda.
Melalui Perda itu nanti diharap-
kan alih fungsi lahan produktif
bisa dicegah. Karena ada dasar
bagi pihak terkait untuk melaku-
kan penerapan sanksi bagi pet-
ani yang mengalihfungsikan la-
han.

Sebelum itu, diharapkan para
prajuru subak ikut mencegah
terjadinya aligh fungsi l ahan.
Dengan menerapkan awig sub-
ak yang ket at  prajuru bisa
mencegah alih fungsi yang se-
makin tinggi. “Kami himbau para
prajuru subak ikut mencegah
alih fungsi ini,” cetusnya.

Diungkapkan, untuk
mensiasati lahan sawah
yang semakin sempit pi-
haknya terus mengenjot
produksi beras dengan
berbagai upaya. Seperti
meningkatkan luas tan-
am,  menerapkan
teknologi tepat guna.

Terkait luas tambah-
an tanam Oktober-
Maret 2016-2017 Gian-
yar ditarget 19 ribu hek-
tar lebih. Kini petani se-
dang melakukan penan-
aman.  Diperki rakan
sekarang luas tanam te-
lah mencapai 11 ri bu
hektar. Di beberapa sub-
ak sekarang sudah mu-

lai menanam “Tiap hari kami tu-
run ke lapangan melakukan pen-
anaman padi,” ujarnya.

Pihaknya optimis sampai 31
Maret 2017 target itu tercapai.
Karena, sekarang banyak sub-
ak sedang mengolah lahan, un-
tuk segera bisa ditanami.

Di samping mengenjot luas
tambahan tanam, petani juga di-
harapkan menerapkan teknolo-
gi baru. Seperti penanaman den-
gan sistem jajar logowo 2:1, den-
gan melakukan pemupukan
yang berimbang. Dengan
demikian diharapkan produksi
beras Gianyar bisa terjaga, tetap
aman. nira

PASWARA/ira
Bangunan sarana pariwisata yang memanfaatkan lahan sawah

mengancam program ketahanan pangan.

PASWARA/ira
KaDisperindag  Ir. I Wayan Suamba, M.M., mengupulkan sembilan Kepala Pasar se- Kabupaten

Gianyar, di ruang rapat Kantor Disperindag Gianyar, Jumat(17/2).



Halaman

11Suara Wawasan Seni
PASWARA Halaman

11Suara Wawasan Seni
PASWARAPendidikan/Iptek

Edisi 5, Tahun XIV, 14 - 20 Februari 2017

Lay anan I nformasi Publik

SMP Negeri 1 Blahbatuh

Wujudkan Sekolah Ramah Anak dan Lingkungan
Berdiri diatas tanah hibah milik Puri Jelantik Blahbatuh,
SMPN 1 Blahbatuh dikenal sebagai sekolah ramah anak

dan lingkungan. Sekolah juga komitmen melatih  kedisiplinan
siswa agar taat terhadap segala aturan,

sehingga terwujud Sekolah Adiwiyata Mandiri.

Anak Agung Gede Oka

Berbagi Pengalaman

Rangkul Warga Wujudkan Sekolah Adiwiyata Mandiri
MENJADI sekolah Adiwiyata Mandiri

merupakan salah satu indikator keberhasi-
lan pendidikan di SMPN 1 B lahbatuh.
Guru, pegawai, siswa dan masyarakat
sedang menyiapkan berbagai  hal demi
terwujudnya hal tersebut.

Salah seorang guru SMPN 1 B lahbatuh,
Kadek Suarna mengaku pihaknya dan guru
yang lain  sangat konsen mewujudkan
sekolah Adiwiyata. Menjaga kebersihan
sekolah bukan saja tugas siswa, guru dan
pegawai j uga rutin melaksanakan hal
tersebut. S ekolah yang berlokas i di Jalan
Udayana Kecamatan Blahbatuh ini
memiliki 28 Rombongan Belajar (Rombel).

Sedangkan ruang kelas terdiri dari 14
ruangan di  bagian bawah dan 4 ruangan
di lantai dua. Hampir semua kelas sudah
memiliki fasilitas yang layak untuk
kegiatan belajar dan mengajar dan bahkan
ada beberapa kel as yang sudah berbasis
IT.

Lebih lanjut, ia mengatakan keper-
cayaan warga menyekolahkan anak ke
SMPN 1 Blahbatuh terus meningkat, siswa
dari pelaj aran 2013/2014 dit erima 725
orang, tahun pelajaran 2014/2015 diterima
999 orang, tahun pelajaran 2015/2016
diterima 1.047 orang dan kini terdapat
1.057 siswa. Ketersediaan tenaga pendidik
dan kependidikan juga sudah memadai,
guru-guru rata-rata lulusan S1 dan
pegawai minimal l ulusan SMA. “ Kini
terdapat 60 orang guru dan 22 orang
tenaga kependidikan, ”paparnya.

Desak Gede Tarisa Mahesanti siswa

kelas 8D SMPN 1 Blahbatuh mengaku
senang dan bangga bisa sekolah di SMPN
1 Blahbatuh. Disamping menyediakan
fasilitas terbaik, sekolah juga mengako-
modir hobi  siswa lewat puluhan Ektra-
kurikuler. Sedangkan fasilitas l ain seperti
LAB, Perpustakaan, ruang ket rampilan,
ruang kesenian, sarana olah raga cukup
memadai.

Fasilitas tersebut juga memicu seman-
gat siswa untuk belajar lebih giat. Banyak
siswa yang mampu meraih prestasi
akademik maupun non-akademik. Kedepan
jika sekolah mampu meraih Adiwiyata
Mandiri, t entu akan menjadi kebanggaan
sekolah dan siswa. Apalagi selama ini
sekolah sangat baik kerjasamanya dengan
warga seki tar dan orang tua si swa. “ Saya
bangga, di samping mampu menjadi Juara
Nasional Pencak Silat Prisai Diri , hobi saya
juga dibina disekolah,”imbuhnya.nsuar

Kepala SMPN 1 Blahbatuh,
AA Gede Oka (57) mengatakan,
sebagai sekolah ramah anak dan
lingkungan, SMPN 1 Blahbatuh
juga konsen mewujudkan Adi-
wiyata Mandiri. Meraih prestasi

tersebut bukanlah hal mudah,
partisipasi seluruh warga sekolah
sangat  dibutuhkan.  Apalagi
sekolah masih terkendala keter-
batasan di pelbagai hal. Namun
selama ini, kendala tersebut bisa

diatasi lewat berbagai kerjasama
dengan pihak ketiga. “ Misalnya
masalah sampah plastik dan se-
jenis, kita sudah bekerjasama
dengan PT Inviro Tabanan,” pa-
par AA Gede Oka, di SMPN 1

SEBAGAI guru senior, AA Gede Oka (57) sangat dikenal di
kalangan waerga SMPN 1 Blahbatuh. Apalagi semenjak di-
lantik menjadi Kepala SMPN 1 Blahbatuh, pria yang akbrab
dipanggil Gung Oka ini selalu suka berbagi tugas sesuai
tupoksi kepada guru dan pegawai. “ Saya ingin opti-
malkan peran guru dan pegawai agar berkerja sesuai
tugas dan peran masing-masing,”paparnya saat dite-
mui PASWARA, beberapa waktu lalu.

Mengawali karir sebagai guru Matematika di
SMPN 1 Kubu, Karangasem, kakek lima cucu
ini berharap SMPN 1 Blahbatuh mampu men-
jadi sekolah yang mampu meraih Adiwiyata
Mandiri serta mendukung Gianyar sebagai
Kabupaten Layak Anak. Komitmen memban-
gun Gianyar dimulai sejak lulusan D I di FKIP
Singaraja 1980 ini pindah ke SMPN 3 Gianyar
1985 lalu. Pindah ke SMPN 3 Gianyar, sebab
sekolah tersebut baru dibuka dan diresmi-
kan. Selama 16 tahun mengajar di  SMPN 3
Gianyar, suami dari A.A Istri Rai Ratnawati
(56) ini memiliki segudang pengalaman yang
bisa ditularkan kepada guru yang lain.

Pengalaman tersebut juga membawanya
dipercaya menjadi Kepala SMPN 1 Tegallalang periode 2001 hingga 2002. Setelah itu berturut-turut
dipercaya memimpin SMPN 2 Tampaksiring periode 2002 hingga 2007, Kepala SMPN 3 Gianyar
periode 2007 hingga 2010 dan Kepala SMPN 1 Blahbatuh sejak 2010 hingga sekarang. Kakek dua
putra seorang putri ini juga dipercaya menjadi Ketua PGRI Kabupaten Gianyar periode 2012 hingga
2016. “ Kegiatan sekolah sangat padat, perlu kebijaksanaan dalam mengatur waktu, sehingga sekolah
mampu meraih apa yang diharapkan,”cetusnya.

Kedepan, ia berharap pendidikan di Gianyar semakin harmonis. Pria asal Puri Kaleran Br Pesala-
kan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring ini juga dikenal tegas dalam pelbagai hal.”Saya
masih banyak berbenah di SMPN 1 Blahbatuh, penataan di berbagai ruangan dan halaman terus
dilaksanakan guna mampu menjadi yang terbaik untuk pendidikan di Gianyar,”Paparnya.nsuar

SEBAGAI sekolah
yang berada di antara
jalan jurusan Denpasar-
Gianyar,  Klungkung
hingga Karangasem,
S MP N 1 B lahbatuh
sering dikunjungi pihak
luar. Hal t ersebut di-
ungkapkan,  Wakasek
Kes iswaan,  Wayan
Sadra, diruang kerjan-
ya,  beberapa waktu
lalu.

Berada di jantung
Kecamatan Blahbatuh,
berjarak 7 Km arah bar-
at Kota Gianyar dan 18
km dari Denpasar,
S MP N 1 B lahbatuh
merupakan sekolah me-
nengah pertama yang
berdiri setelah yayasan
S MP  B lahbatuh.
Diresmikan, 3 Septem-
ber 1979 SMPN 1 Blah-

batuh awalnya berdiri di-
atas tanah pribadi milik  Puri
Jelantik Blahbatuh. Pada tahun
1985 dikeluarkan surat Hak Guna
Pakai dengan nomor sertifikat,
A 1088498 tertanggal 6 maret
1985. Setelah berlangsung sela-
ma 7 tahun, tepatnya tanggal 9
Maret 1992 dikeluarkan Buku
Tanah/Akta Tanah
no.22.05.02.01.4.00009. “Akta

tersebut menerangkan bahwa
tanah tempat berdirinya ban-
gunan SMPN 1 Blahbatuh meru-
pakan tanah hak milik Depdik-
bud Prop. Bali,”papar Sadra.

Perkembangan dunia pendid-
ikan membuat sekolah yang ber-
diri dekat Polsek Blahbatuh ini
selalu berhasil dalam pelbagai
pres tasi. S ehingga tak jarang

dipergunakan sebagai l okasi
kunjungan pihak luar. Bahkan
saat  Asi an F orum beberapa
Nopember 2016 lalu, SMPN 1
Blahbatuh dikunjungi berbagai
anak asal  delegas i yang
mengikuti F orum Anak-anak
Asia di Bali. Prestasi tersebut
juga tak lepas dari cita-cita para
pendiri yang ingin mewujudkan

Cetak SDM yang Tangguh dan Berbudaya
sekolah yang penuh
semangat juang dalam
membangun pendidi-
kan, mencetak sumber
daya manusi a yang
tangguh, cerdas  dan
berbudi luhur. Sehing-
ga tercapai masyarakat
adil dan makmur, ber-
guna bagi Bangsa dan
Negara dibawah lind-
ungan Tuhan Yang
Maha Esa di  Negara
Republik Indonesia.

Lebih lanjuti ia men-
gatakan masyarakat se-
ki tar SMP  Negeri  1
Blahbatuh sangat
hetrogen, hal tersebut
menambah derajat ke-
beragaman latar bela-
kang siswa dan orang
tua. Sehingga sekolah
ini sangat  s trat egis
dalam menciptakan pel-
bagai prestasi. Partisi-

pasi masyarakat  beserta stake
holder pendidik berjalan dengan
baik, sehingga tercapai RPS (Ren-
cana Pengembangan Sekolah) dan
MB S (Manajemen B erbas is
Sekolah) yang optimal. “Sehing-
ga SMPN 1 Blahbatuh dijadikan
salah satu barometer keberhasi-
lan pendidikan di Gianyar,”
pungkasnya.n su ar

Masyarakat bersama
dengan warga sekolah
membersihkan Lingkun-
gan SMPN 1 Blahbatuh

Blahbatuh, Jumat (17/2) lalu.
Lebih lanjut, ia mengatakan

sampah plastik dan sejenis dikel-
ola PT Inviro guna dijadikan
barang layak pakai, sampah diolah
menjadi Krat Plastik, Tali Rafia
serta barang kerajinan lainnya.
Sebagai sekolah lanjutan pertama
yang didi rikan atas  prakarsa
masyarakat, SMPN 1 Blahbatuh
juga menjalin kerjasama dengan
Eco Bali di Kuta. Yayasan ini
khusus mengurus serta mengelo-
la sampah kertas yang dihasilkan
sekolah, kotak minuman dan se-
jenis sampah kertas lainnya. Sam-

pah-sampah tersebut diolah di-
jadikan Asbes, cendramata mau-
pun barang layak pakai lainnya.
Hanya saja sekarang bagaimana
meningkatkan kedisiplinan siswa
agar taat terhadap segala aturan,
sehingga sekolah Adiwiyata
Mandiri bisa terwujud.

Senada yang diungkapkan,
Wakasek Kurikulum,  Wayan
Beratha S.Pd (55), selama ini pi-
hak sekolah rutin mengumpulkan
serta memisahkan sampah sesuai
jenisnya. Siswa juga mengum-
pulkan sampah organik untuk
dijadikan pupuk, serta memilah

sampah an-organik sesuai perun-
tukannya. Sedangkan pihak Bali
Eco dan PT Inviro mengambil
kesekolah sampah yang tidak
bisa diolah di sekolah. SMPN 1
Blahbatuh juga telah berupaya
mewujudkan sekolah yang ramah
anak serta lingkungan. Sebagai
sekolah layak anak, pihak
sekolah selalu bersosialisasi ter-
kait Gianyar sebagai Kabupaten
Layak Anak (KLA). Hak-hak anak
di sekolah benar-benar diwujud-
kan agar mampu melaksanakan
hal tersebut tanpa kendala.

Berdiri diatas lahan 4.950 M2,

SMPN 1 Blahbatuh memiliki ar-
eal yang cukup sempit. Bahkan
tanah bekas lapangan tersebut
sangat dioptimalkan untuk ban-
gunan dan ruang kel as .
Masyarakat serta lulusan SD di
sekitar Kecamatan Blahbatuh di-
harapkan mampu ditampung di
sekolah tersebut. Lahan yang
sempit juga memicu semangat
sekolah membangun hutan di
areal luar sekolah. “ Kami memili-
ki hutan sekolah di areal Pura
Musen Desa Blangsinga dengan
bekerjasama dengan warga set-
empat,” imbuh Beratha. nsuar

PASWARA/suar
Anak Agung Gede Oka

Para siswa
SMPN 1
Bahbatuh
bergotong
royong
membersihkan
lingkungan di
sekitar sekolah

PASWARA/suar
Suasana belajar mengajar di SMPN 1 Blahbatuh
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Menjaga Rahasia ODHA (5)
SAAT mulai pengobatan ARV, Do-

dol (nama samaran) merasakan efek
samping obat. Rasa pusing yang amat
sangat dirasakan, hingga beberapa kali
Dodol putus minum obat. Berkat duku-
ngan petugas kesehatan, Dodol per-
lahan-lahan kembali bisa patuh minum
obat ARV, bertahan akan efek samp-
ing obat  yang dirasakan beberapa
hari, yang  dikemudian harinya mulai
memudar. Memang salah satu faktor
yang membuat ODHA (Orang Dengan
HIV-AIDS) tidak patuh minum obat
ARV adalah efek samping obat, hing-
ga butuh dukungan. Rasa ada yang
salah, dimana perkiraan dalam  pikiran
bahwa bila mengkonsumsi obat, ten-
tu akan tambah membaik dan pulih.
Dengan menjalankan terapi ARV, kok
malahan merasakan sakit. Seperti dike-
tahui bahwa Obat anti HIV dalam tu-
buh akan mengalami  penyesuai an,
sehingga menimbulkan efek yang mas-
ing-masing ODHA bervariasi. Kuat rin-

gannya efek samping obat yang dial-
ami tergantung pada kondisi tubuh.
Ada ODHA yang hanya mengalami
sedikit meriang atau bintik merah pada
kulit, ada yang diare atau ada juga yang
merasakan pusing kepala yang amat
sangat.

Berangsur-angsur kondisi Dodol
dan sang anak bisa pulih. Dodolpun
kembali bisa bekerja dan merawat sang
anak. Status ODHA pria yang berasal
dari sebuah desa di Kecamatan Gian-
yar ini hanya diketahui oleh kedua or-
ang tuanya saja, masyarakat sekitar
tidak ada yang mengetahui. Namun
masyarakat banyak yang curiga, kare-
na mereka mengetahui istri dan seor-
ang anaknya Dodol meninggal den-
gan ciri-ciri seperti AIDS (Aqui red
Immuno Defi ci ency Syndrome).
Demikian pula kecurigaan pada anak
Dodol yang masih hidup, juga kondi-
si tubuhnya kurus dan sakit-sakitan.
Masyarakat sekit arpun mengetahui

akan perilaku Dodol saat muda, san-
gat suka seks bebas, doyan datang ke
tempat-tempat penjaja seksual di ka-
wasan Denpasar,  yang merupakan
salah satu perilaku yang sangat ber-
esiko tinggi tertular HIV (Human Im-
munodeficiency Virus).

Karena Dodol orangnya cuekan,
dan bisa kembali pulih, serta anaknya
bisa sekolah, bermain  dan nampak
sehat-sehat saja, jadinya masyarakat
sekitar tidak begitu akan kondisi apa-
kah Dodol terinfeksi HIV atau tidak.
Dodolpun beranggapan tidak ada uru-
san dengan masyarakat sekitar, yang
penting diri dan anaknya memperoleh
pel ayanan kesehatan, obat  ada dan
ada dukungan kedua orang tuanya
yang masih perhatian dan sayang pada
dirinya. Aktivitas sehari-hari  Dodol,
bisa bekerja mencari nafkah di wilayah
Ubud,  bisa ikut kegiatan sosi al di
masyarakat seperti ngayah di pura,
hajatan di tetangga, keluarga besar

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

Pelayanan Kesehatan Jiwa di Blahbatuh

SE MUA orang
akan merasakan was-
was bila mengetahui
adanya suatu penya-
kit menjangkit beber-
apa orang di wilayah
sekitarnya. Hal ini di-
ungkapkan oleh pria
yang bernama I Way-
an Tengah yang saat
ini dipercaya sebagai
Kelihan Banjar Lebah,
Keramas Blahbatuh,
dimana waktu sebel-
umnya beberapa war-
ga banjar telah men-
derit a penyaki t De-
mam B erdarah Den-
gue (DBD). Pria kela-
hiran 1961 ini men-
yampaikan bahwa
upaya penanggulan-
gan sudah beberapa
kali dilakukan, namun
masih juga ada yang
terjangki t.  Upaya
yang dilakukan seper-
ti kunjungan petugas
kesehatan dari
puskesmas  B lah-
batuh I maupun ma-
hasiswa Stikes Wira
Medika Denpasar un-
tuk masuk-masuk ru-
mah melakukan PSN
(P emberantasan S a-

rang Nyamuk), pemberian bubuk anti larva, adanya petugas Jumantik (Juru
Pemantau Jentik) di banjar, fogging dari Dinas Kesehatan sudah pernah
dilakukan, namun masih ada warga yang kena DBD.

Bapak dari Wayan Toni Adi Santika, Kadek Dodik dan Komang Lenok
lewis ini menjelaskan bahwa dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk se-
cara rutin melakukan  PSN dengan 3M Plus, yaitu menguras dan menyikat
bak-bak air, menutup rapat penampungan air dan mendaur ulang barang-
barang bekas yang bisa menjadi tempat genangan air serta memelihara ikan
pemakan jentik, membubuhkan bubuk anti larva yang bisa diperoleh di
puskesmas dan lainnya. Suami dari Ni Ketut Seruti menyampaikan bahwa
mungkin masyarakat masih susah melaksanakan PSN secara rutin. Karena
kesibukan masyarakat, menyebabkan  mereka membiarkan  lingkungannya
menjadi tempat perindukan nyamuk. Demikian pula dengan keberadaan
seorang jumantik tanpa dukungan masyarakat, sangatlah sulit untuk bisa
memberantas tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk, sehingga sulit
dari masyarakat  bisa menjaga rumah dan sekitarnya supaya bisa bebas
dari jentik. Alumnus  SMA TP45 Gianyar ini menyampaikan akan bersama
ibu-ibu PKK banjar lebih fokus akan kegiatan PSN ini, dan berharap agar
nanti tidak ada lagi penyakit DBD di masyarakat. nmaba

dan lainnya, tanpa mengalami diskrimi-
nasi atau pengucilan. Mungkin kare-
na status ODHAnya Dodol masih di-
jaga agar tidak bocor ke masyarakat,
sehingga tidak ada diskriminasi. Atau
mungkin juga tingkat  pengetahuan
masyarakat  akan HIV-AIDS sangat
baik, walaupun mereka mengetahui
ada ODHA yang ikut kegiatan sosial,
tidak akan terjadi penularan .

Dalam perkembangannya, Dodol
yang duda ini ingin memiliki pasan-
gan hidup, yang akan diajaknya beru-
mah tangga dan bisa mengasuh anak
satu-satunya.  Akhi rnya Dodol
berkenalan dengan seorang gadis
lugu,  dan bersedia menjadi pacar
yang set ia dan bersedia menikah.
Namun status ODHA Dodol ti dak
dibuka pada sang pacar. Dodol tidak
ingin hubungan dengan gadi s lugu
tersebut  bubar karena mengetahui
dirinya t erinfeksi HIV. Kas ihan sang
gadis lugu .nmaba

SMK Kesehatan Sanjiwani Gelar Workshop Edukasi Kesehatan

Manfaat Buah Apel
untuk Kesehatan

tal maupun materi.
Hal senada disampaikan oleh Ni

Made Yuliasmini, Pengelola Program
Kesehatan Jiwa UPT Kesmas Blah-
batuh I dimana pelayanan kesehatan
jiwa diberikan kepada masyarakat den-
gan gangguan kesehatan seperti depre-
si, gangguan mental, epilepsi dan lain-
nya. Diharapkan dengan pemberian
pelayanan ini, penderita tidak putus
obat, rutin berobat dan kontrol ke sara-
na pelayanan kesehatan dengan duku-
ngan keluarga dan masyarakat sekitar.

I Wayan Tengah, Kelihan Banjar
Lebah, Keramas, Blahbatuh saat men-

segi kehidupan manusia dengan ciri
menyadari sepenuhnya kemampuan
dirinya, mampu menghadapi tekanan
hidup yang wajar, mampu bekerja
produktif dan memenuhi kehidupan
hidupnya, dapat berperan serta dalam
lingkungan hidup, menerima dengan
baik apa yang ada pada dirinya mera-
sa nyaman bersama orang lain. Jadi
kesehatan jiwa (mental) merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan
dari kesehatan secara keseluruhan.
Gangguan kesehatan jiwa menimbul-
kan penderitaan yang mendalam bagi
individu dan keluarganya, baik men-

dampingi kegiatan ini menyampaikan
terimakasihnya kepada pemerintah,
khususnya kepada petugas kesehatan
yang telah memperhatikan kesehatan
warga banjar, dengan melakukan kun-
jungan rumah. Memang kondi si
masyarakat saat ini membutuhkan
dukungan pemerintah untuk bisa mem-
peroleh pelayanan termasuk pelayan-
an kesehatan. Demikian pula diharap-
kan agar ada dukungan pemerintah
dalam memberikan jaminan kesehatan
bagi masyarakat yang kurang mampu,
sehingga mereka bisa memperoleh pe-
layanan kesehatan secara gratis.nmaba

I Wayan Tengah

‘Dihantui’ Penyakit
Demam Berdarah

PASWARA/maba
Pelayanan kesehatan jiwa oleh UPT Kesmas Blahbatuh I bersama Mahasiswa Progsus Keperawatan

Stikes Wira Medika Denpasar Kamis, (16/2), di salah satu rumah warga penderita.

BUAH apel telah dipercaya memiliki berbagai manfaat untuk memelihara
kesehatan tubuh, yang dikonsumsi mentah atau bentuk jus.  Buah cantik
ini bersifat sebagai anti-kanker, yang sangat efektif untuk melindungi tubuh
dari sel-sel kanker. Diketahui bahwa mengkonsumsi flavonoid yang
tersimpan banyak dalam buah apel dapat membantu menurunkan risiko
penyakit kanker pankreas. Di dalam kulit apel juga terdapat senyawa
bernama triterpenoid yang melengkapi kinerja flavoanoid untuk mencegah
pertumbuhan tiap sel kanker. Maka dari itu ketika hendak konsumsi apel,
jangan buang kulitnya, karena bagian tersebut juga memberikan khasiat
pada kesehatan. Karena buah apel juga kaya akan serat, penyakit kanker
kolorektal dapat dikalahkan, cukup rutin makan buah ini tiap harinya.

Apel sangat kaya akan serat larut yang fungsinya bersaingan dengan
lemak dalam usus. Kedua nutrisi yang saling bersaing tersebut akan
mengakibatkan penurunan penyerapan LDL (Low Density Lipoprotein)
atau kadar kolesterol jahat dan melebihkan produksi atau penyerapan kadar
HDL (High Density Lipoprotein) atau kolesterol baik yang sangat
diperlukan tubuh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buah apel
dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan memperbanyak jumlah
kolesterol yang baik.

Satu cangkir jus apel yang diminum ketika cuaca terik dapat memper-
baiki sel-sel saraf pada otak yang mengalami kerusakan, ini berkat
peranan flavonoid sebagai antioksidan kuat. Jika begini terus, keistime-
waan apel yang akan tubuh rasakan adalah terhindar dari penyakit
Alzheimer. Masalah pernapasan seperti gejala asma dan mengobati
secara perlahan, bisa memanfaatkan buah apel karena kandungan
fitokimia dan polifenol nya membantu tubuh memulihkan asma. Masih
banyak sih manfaat buah apel. nmaba

ODHA (Orang Den-
gan HIV-AIDS ) adalah
bagian dari  masyarakat
dan tidak semua pender-
ita adalah pelaku yang
beresiko tinggi. Banyak
juga di ant ara mereka
yang hanya menjadi kor-
ban, t etapi diharuskan
memikul banyak beban.
Seperti anak ODHA yang
tertular dari orangtuanya
sewaktu dalam kandun-
gan, ibu-ibu rumah tang-
ga baik-baik yang tertu-
lar dari suaminya yang
tidak setia. Hal ini disam-
paikan dalam Sambutan
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Gianyar,
yang dibacakan oleh Tri
Roesmini, SKM, Kepala
Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit saat kegiatan
Workshop Kesehatan Reproduks i,
Narkoba, HIV & AIDS, Jumat (17/2) di
Sekolah SMK Kesehatan Sanjiwani
Gianyar dengan didampingi Drs. Dewa
Nyoman B awana,  M.P d.  Kepala
sekolah beserta guru pembina sekolah
set empat,  dengan fas ilitator Work-
shop dari Yayasan The Bali Children’s
Project Ubud,  dengan ketua Supri
Hartini Sulaeman.

Tri Roesmini, SKM memaparkan
bahwa kasus HIV-AIDS bagai venom-
ena gunung es, dimana kasus yang
ada merupakan ujung gunung yang
nampak,  sedangkan masih banyak
kasus  HIV-AIDS yang ada di
masyarakat yang tidak kelihatan. Se-
lain itu masih adanya stigma dan dis-
kriminasi sampai saat ini menjadi ken-
dala dalam penanggulangan HIV-
AIDS. Stigma merupakan pandangan

atau cap buruk  pada masyarakat yang
belum t entu kebenarannya, seperti
anggapan bahwa ODHA yang telah
meninggal tidak boleh dimandikan,
peralatan makan bisa menularkan HIV
dan lainnya yang ketentuannya tidak
benar. Diskriminasi yaitu tindakan
yang diambil oleh masyarakat karena
stigma yang dimiliki seperti memisah-
kan peralatan makanan, memisahkan
tempat tinggal/dikucilkan, tidak mau

bergaul dengan ODHA
dan l ainnya. Ditam-
bahkan bahwa hal ini
harus menjadi bahan
renungan agar para
generasi  muda lebih
mawas diri. Sudah se-
harusnya berhati-hati
dal am bertindak, su-
paya tak terjerumus ke
arah pergaulan yang
salah dan menghan-
curkan masa depan.

Drs. Dewa Nyoman
Bawana, M.Pd men-
yampaikan ucapan ter-
imakasih kepada se-
mua pihak, khususnya
Yayasan The Bali Chil-
dren’s P roj ect  Ubud
yang mendukung
t er se l en gg a ra ny a

workshop ini, karena sangat tepat un-
tuk generasi muda khususnya siswa
kesehatan dalam mengantisipasi diri
akan bahaya Narkoba dan
HIV&AIDS. Penyampaian informasi
kesehatan pada umumnya memang
perlu digarap bersama, baik itu pemer-
intah maupun lembaga lain guna men-
ingkatkan pemahaman bersama dalam
membentengi diri dari bahaya  Narko-
ba dan HIV-AIDS ini.nmaba

UPT Kesmas
Blahbatuh I bersama
Mahasiswa Progsus
Keperawatan Stikes

Wira Medika Denpasar
menggelar pelayanan

kesehatan jiwa dengan
melakukan kunjungan
rumah Kamis, (16/2),

di salah satu rumah
warga penderita
di Banjar Lebah,

Keramas, Blahbatuh.

Dr. Ni Made Dahlia Kepala UPT
Kesmas Gianyar I, saat di temui
PASWARA menjelaskan bahwa  keg-
iatan kunjungan pelayanan kesehatan
jiwa memang sangat penting dilaku-
kan guna memantau kesehatan pasien
jiwa dengan memberikan pelayanan
kesehatan guna memantau kondisi
kesehatannya.

Seperti diketahui bahwa kesehatan
jiwa merupakan  suatu kondisi mental
sejahtera yang memungkinkan hidup
harmonis dan produktif sebagai bagi-
an yang utuh dari kualitas hidup sese-
orang, dengan memperhatikan semua

PASWARA/maba
Suasana  Edukasi Workshop Tentang Kesehatan Reproduksi, Narkoba, HIV & AIDS.

Jumat (17/2) di SMK Kesehatan Sanjiwani Gianyar.

PASWARA/maba
I Wayan Tengah
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Wabup. Mahayastra Hadiri
Mlaspas di Pasar Yadnya

Pengempon Pura
Melanting Pasar

Yadnya, Desa
Pakraman Blahbatuh

Kecamatan
Blahbatuh, Gianyar,

melaksanakan
Upacara Melaspas

Mendem Pedagingan
Lan Ngeresigana,

Soma Manis Tolu,
(20/2) Siang.

I Wayan Kantor melaporkan persia-
pan upacara Yadnya yang digelar te-
lah dipersiapkan satu tahun sebelum-
nya, dengan tuntunan Bapak Bupati
Gianyar  dan Wabup Gianyar, agar
apa yang direncanakan membuahkan
hasi l dengan semangat menyama
braya iklas ngaturang yadnya.

“ Pengempon Pura Melant ing

melaksanakan upacara yadnya untuk
mengucapkan rasa syukur dan bhak-
ti kehadapan Ida Bhatara agar dikaru-
nia kesel amatan lahi r dan bathin,”
terang Wayan Kantor. Ditambahkan-
nya,  pengempon P ura Melanting
Pasar Yadnya Blahbatuh  berjumlah
1600 KK,  yang terdiri dari 8 banjar.
Semuanya sangat bhakti dan iklas

Upacara dipuput Ida Peranda Istri
Geria Purnawati Blahbatuh Gianyar.
Dihadiri Wabup Gianyar Made Ma-
hayas tra, C amat B lahbatuh Ketut
Nariana, Perbekel Blahbatuh Agung
Udayana dan Para Kelihan Adat dan
Dinas se-Desa Blahbatuh.

Menurut Ketua Panitia yang juga
Bendesa Pakraman Desa B lahbatuh

ngaturan ayah-ayahan dalam melak-
sanakan yadnya.

Wakil Bupati Gianyar Made Agus
Mahayastra mengajak semua peda-
gang dan pengempon Pura Melant-
ing Pasar Yadnya,  untuk ikl as dan
Bhakti ngemargiang Bhakti Marga
Yoga, karena sikap yang iklas itu akan
mengantarkan kedamaian terhadap

pemujanya.  Wabup Mahayas tra,
berpesan agar kedepannya Pasar Yad-
nya Blahbatuh dipromosikan lewat
media cetak dan elektronik, sehingga
keberadaanya semakin dikenal.

”Saya harapkan pengelola mem-
buat  promosi yang baik, misalkan
menceritakan tentang perjalanan se-
pasang keluarga untuk sembahyang

ke Pura besakih, karena sibuk waktu-
nya terbatas, bukan hambatan untuk
tangkil, solusinya  Pasar Yadnya Blah-
batuh, tolong dikemas dengan baik,
buatkan iklan dilengkapi dengan pe-
ran yang manis dan cantik pasti terke-
nal,” ujar Wabub Mahayastra diirin-
gi tepuk tangan para undangan dan
pemedek.nsanduts

Pelatihan Pecalang se-Kecamatan Payangan

Kapolsek : "Tingkatkan 3S"
SEBANYAK 450 orang peca-

lang se-Kecamatan Payangan,
mendapat pelatihan yang dise-
lenggarakan oleh Majelis Alit

Desa Pakraman (MADP) Keca-
matan Payangan. Pelatihan dige-
lar selama tiga hari dari Jumat -
Minggu (17-19/2). Pelatihan ber-

langsung di dua tempat yaitu
penyampaian teori/materi dilaku-
kan di balai pertemuan kantor
Camat Payangan dan pelatihan
keterampilan teknis dilaksana-
kan di lapangan umum Kecama-
tan Payangan.

Ketua MADP  Kecamatan
Payangan, I Nyoman Darma
mengatakan, pelatihan pecalang
ini diselenggarakan dengan tu-
juan meningkatkan kualitas sum-
ber daya pecalang dalam meme-
lihara keamanan dan ketertiban
banjar/desa pakraman. Materi
pelatihan bertema "sesananing
pecalang" di sampaikan ol eh
ketua MADP Kecamatan Pay-
angan. Turut sebagai narasum-
ber adalah Kapolsek Payangan,
AKP. I Gede Endrawan, SH.,MH.

Kapolsek Endrawan mene-
kankan kepada para pecal ang
bahwa kalau pecalang mau maju,
harus terstandarisasi, misalnya

bagaimana cara membantu
menyeberang jalan. Melalui pel-
atihan ini, Kapolsek Endrawan
berharap citra pecalang semakin
baik.  P ihaknya menekankan
bagaimana dalam menjalankan
sesana/tugas agar pecal ang
meningkatkan 3S yaitu senyum,
sapa, salam. "Ini tips dari saya,
beli sebuah cermin bulat kecil di
pasar dan belajarlah tersenyum
di depan cermin, kesan garang
pasti hilang," ujarnya berkelakar.

Kapol sek Endrawan tidak
menampik segelintir masyarakat

menganggap pecalang arogan.
"Inilah, melalui pelatihan ini kita
tekankan pentingnya atti tude,
agar pecalang mengembangkan
sikap suka menolong, pernak-
pernik kecil yang gaungnya be-
sar," uj ar pria yang baru tiga
bulan memimpin di Polsek Pay-
angan ini. Kapolsek Endrawan
mengatakan pecal ang adal ah
mitra kerja bagi pihak kepolisian
dalam pengamanan wil ayah.
"Pecalang termasuk dalam Pam
Swakarsa seperti Satpam, Lin-
mas, Hans ip yang berada di

bawah koordinasi pihak kepoli-
sian, keberadaan pecalang san-
gat membantu dalam pengaman-
an wilayah," ujarnya.

48 desa pakraman yang ada
di Kecamatan Payangan mas-
ing-masing mengirimkan 45 or-
ang pecalang untuk mengikuti
pelatihan. Hari pertama diikuti
para pecalang dari Desa Brese-
la, Kelusa, dan Melinggih Kel-
od. Hari kedua diikuti para pe-
cal ang dari  Desa Mel inggih,
Bukian, dan Puhu. Hari ketiga
diikuti Desa Kerta, Buahan, dan

Buahan Kaja. Secara keseluru-
han terdapat 600 orang peca-
lang di seluruh Kecamatan Pay-
angan. Ketua MADP Kecama-
tan Payangan, Nyoman Darma
mengatakan akan membuat kar-
tu anggota pecalang yang diser-
tai dengan nomor keanggotaan.
"Jadi dalam menjaga keamanan
dan ketertiban wilayah desa pa-
kraman, tidak ada lagi keraguan
terutama saat pecalang tidak
menggunakan atri butnya, ini
semacam kartu identitas," tandas
Nyoman Darma.nasti

 GUNA menyatukan gerak
dan menyamakan persepsi ten-
tang kerjasama  antara Bupati Gi-
anyar dengan Bendesa Adat Gi-
anyar, Bendesa Adat Gianyar
mengundang kurang l ebih 25
orang pedanggang sengol jalan
Ngurah Rai Minggu 19 Februari
2017 bertempat di Pura Puseh
dan Pura Desa, Desa Adat Gian-
yar. Hadir dalam pert emuan
tersebut  S taf bendesa Adat,
Petugas Keamanan  senggol ,
Petugas Restribusi Senggol dan
para pedagang.

Bendesa adat Gianyar Dewa
Made Suardana, S .Sos. pada
kesempatan tersebut memaparkan
bahwa kerja sama antara Bende-
sa Adat Gianyar dengan Bupati
Gianyar t ent ang pengelolaan
pasar senggol jalan Ngurah Rai
sudah berlangsung kurang lebih

10 tahun. Diberikannya desa adat
Gianyar untuk mengelola semg-
gol  tiada lain adalah untuk men-
ingkatkan  kesejahteraan
Masyarakat Desa Adat bukan saja
bagi para pedagang  juga kepada
warga adat yang bukan pedagang
, papar Suardana.

Lebih l anjut  S uardana
memaparkan bahwa sosialosa-
si tiada maksud untuk mencuri
kesempatan lain melainkan
hanya sebagai pemberitahuan
kepada para pedagang karena
mulai  1  Januari 2017 Pasar
Senggol dan Parkir di Wilayah
Desa Adat Gianyar tidak lagi
dikelola oleh Koperasi Geria
Anyar Sari Boga melainkan
dikelol a langsung ol eh Desa
Adat  Gianyar. Sehingga ke
depan para pedagang Senggol
tidak lagi berhubungan dengan

Koperasi  Geri a Anyar S ari
Boga melainkan langsung den-
gan prejuru desa atau petugas
desa yang ada di  S enggol .
“ kami  prejuru Desa Adat ad-
alah pengayah Desa, yang siap
ngayah dengan l ascarya, kare-
na ngayah dengan lascarya
adalah sebuah Yadnya”papar
Suardana lagi.

Pada akhir sosialisasi diam-
bil kesepakatan  antara Bende-
sa Adat dengan para pedagang
Senggol.  Pedagang Senggol
akan berkontribusi ke Desa Adat
dalam bentuk retribusi untuk
Keamanan, Kebersihan dan lain
lain sebesar Rp. 30.000 setiap
pedagang setiap hari  flesibel
sesuai dengan barang dagan-
gan yang dijual dan tidak ada
lagi kontrak mengontrak lapak
dan jatah jatahan. nand

CEKI sudah menjadi
kegiat an yang hampir
tidak terpisahkan dari tr-
adi si  "magebagan",
yaitu tradi si begadang
bersiaga 'menjaga' per-
siapan upacara sampai
dengan pel aksanaan-
nya. Secara faktual ceki
telah menjadi bagian dari
local culture value (nilai
budaya lokal )
masyarakat  Bal i yang
bersifat meluas,  tidak
eksklusif, dan merakyat.
Namun selama ini ceki
identik dengan judi dan
judi dilarang ol eh un-
dang-undang.  Untuk
menjaga sekaligus  me-
lestarikan ceki secara di-
namis  dan sehat  agar
tidak terjerumus menja-
di alat judi semata, Ban-
jar Kutuh Kaja, Desa
Petulu, Ubud bekerjasama den-
gan FORMI (Federasi Olahraga
Rekreasi Masyarakat Indonesia)
Bali menggelar Turnamen Olah
Raga Rekreasi Ceki yang dige-
lar di Balai Banjar Kutuh Kaja,
Desa Petulu, Ubud, (15/2).

Sistem pertandingan dalam
turnamen ini prinsipnya sama
dengan aktivitas ceki biasanya,
hanya ada beberapa modifikasi
dengan menggunakan sist em
point.  Sistem ini justru memberi-
kan sensasi tersendiri bagi pe-
main, pasalnya selain meny-

usun strategi agar mendapat
poin, mereka juga harus mem-
perhatikan pergerakan poin la-
wan.

Dalam satu meja ada 4-5 pe-
main ceki yang berkompetisi
dalam waktu 1,5 jam atau sekitar
6 putaran.  Pemain ceki yang
mendapat akumulasi nilai tert-
inggi  dalam tot al putaran itu
akan keluar sebagai pemenang
untuk selanjutnya maju ke ba-
bak berikutnya hingga final.

Turnamen ini  dibuka oleh
Ketua DPRD Gianyar I Wayan

Tagel Winarta yang juga Wakil
Ketua FORMI Gianyar. Menu-
rut Tagel, ada dua tujuan yang
dapat dicapai dalam turnamen
ceki ini yakni berekreasi sambil
melakukan pelestarian budaya
Bali. Disamping itu turnamen ini
juga untuk menggalang dana
untuk pembiayaan pemban-
gunan pelinggih di Pura Catur
B uana Desa Pakraman
Kutuh.“ Adanya turnamen ini
bisa menjadi  wadah bagi
masyarakat untuk menyalurkan
hobi bermain ceki tanpa harus

Bangun Pelinggih di Pura Catur Buana,
Desa Pakraman Kutuh Kaja Galang Dana Lewat Turnamen Ceki

berjudi dan secara
ti dak langsung ikut
Mepunia,” ujar Tagel.

Selaku pimpinan
DP RD, Tagel men-
gapresiasi inisiatif kra-
ma dalam menggali
dana untuk kepentin-
gan pembangunan.
Diakuinya, APB D
tidak maks imal bisa
mendanai  pemban-
gunan di masyarakat.
“ Dengan mengikuti
turnamen ceki ini, para
semeton sudah ikut
meringankan pepeson
krama Kutuh dal am
melaksanakan pem-
bangunan Pura Catur
Buana,” ujar Tagel ke-
pada para peserta tur-
namen.

Pada kesempatan
tersebut, Tagel juga

mengajukan bahwa masyarakat
sudah bisa menyampaikan pro-
posal Bansos ke dewan. Tapi
Tagel  mengingatkan bahwa
yang bisa mengajukan propos-
al  Bansos adal ah organisasi
yang berada di bawah naungan
organisasi adat seperti desa pa-
kraman misalnya. Di akhir sam-
butannya, Tagel Winarta meny-
erahkan sejumlah bantuan bagi
pembangunan Pura Catur Bua-
na yang diterima oleh Bendesa
Desa Pakraman Kutuh Ketut
Rai Yasa.nasti

Bendesa Adat Gianyar
Sosialisasi Kerjasama Pasar Senggol

PASWARA/ sanduts
Wakil Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra sembahyang bersama dalam  Upacara Melaspas Mendem

Pedagingan Lan Ngeresigana, Soma Manis Tolu, (20/2).

PASWARA/and
Sosialisasi kerjasama Pasar Senggol

PASWARA/asti
Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta membuka Turnamen Ceki

di Balai Banjar Kutuh Kaja, Desa Petulu, Ubud, (15/2).

PASWARA/asti
Pelatihan Pecalang se-Kecamatan Payangan.
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Disucikan Umat, Bersihkan Pantai Wajib Ditradisikan

Wayang Majapahit, Sebagai Sembah Karya Agung

KREMASI Ida Pedanda Simpangan
Manuaba, Pejeng, Tampaksiring, ber-
langsung kidmat dan langka, Senin lalu.
Selain diiringi dengan upacara per-
abuan, lokasinya pembakaran juga di
areal tegalan.  Karena  selain sebagai
pejuang kemerdekaan,  semasa hidup-
nya Ida Pedanda ini juga telah disuci-
kan.  Ribuan umat, anggota TNI, Polri
dan Pemuda Panca Marga  turut men-
giringi prosesi dengan kidmat, sebagai
wujud penghormatan terakhir.

Prosesi Pelebon, dilaksanakan set-
elah beberapa pekan layon/ j enasah
mendiang Ida Pendanda Simpangan
Manuaba, Pejeng,  disemayamkan di
griya setempat, Berbeda dengan um-
umnya, jenasah dikawal dan diboy-
ong  anggota TNI yang dipadukan

Letusan Salvo di Tegalan, Iringi Plebon Wiku Vetaran

PASWARA/ast
Para relawan dan pengunjung Pantai Saba menjadi ramai-ramai bersihkan memunggut sampah

Ribuan Warga Padati Plebon Agung  Nelly

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

PANTAI, merupakan salah
satu tempat yang disusikan oleh
umat Hindu di Bali. Namun say-
ang, kebersiahan tempat untuk
melebur mala,  membersihkan
badan serta rohani itu, kerap dia-
baikan. Terlebah di juaism hujan
ini, seluruh pantai di Bali, tak
terkecuali Pantai Saba, Blahbatuh,
Gianyar, menjadi penampungan
sampah kiriman. Syukurnya,
gabungan relawan, sekeha tru-
na serta pengunjung,  kini men-
tradisikan aksi bersih pantai.

Pasca hujan ektrim,   Pantai
Saba memang tampak seperti
tempat  penampungan sampah
kiriman.  Apalagi Pantai ini di-
apit dua muara sungai besar dan
diperparah dengan gelombang
pasang yang meratakan pantai
dengan sampah. “  Ini belum se-
berapa. Hingga musim hujan
berakhi r biasa setelah sas ih
sada, tumpukan sampah bahkan

menggunung,” terang I Made
Kiki, Warga Saba yang juga ak-
tivis penyelamatan penyu.

Melihat kondisi pantai yang
kotor ini, syukurnya ratusan rel-
awan, karang taruna, siswa  ser-
ta dibantu para keluarga yang
hendak berkreasi , dengan
sukarela melakukan aksi bersih
pantai, Minggu pagi. Meksi hu-
jan gerimis,  tak menyurutkan se-
mangat mereka untuk mengum-
pukan sampah di kawasan pan-
tai tersebut. Petugas di Dinas
Loingkuhan Hidup, yang awala-
ny  hanya berencana menga-
ngkut sampah, ytalk maua ket-
ingalan bergabung dalamn aksi
bersih sampaha itu.

Menariknya, pembersihan
pantai ini tidak sekedar mengum-
pulkan sampah sebanyak-ban-
yakny, lalu dievakuasi ke tam-
pat lain. Namun, untuk menum-
buhka kesadaran bersama, dalam

aksi ini juga mentradisikan pemi-
lahan sampah. Sampah plastik
dan anorganik lainnya dipisah-
kan. Demikian pula sampah or-
ganik yang dapat berfungsi dip-
isahkan untuk menghemat pen-
gangkutan sampah. “ Yang ter-
penting adalah membangun ke-
sadaran. Karena itu, kami meli-
bat anak-anak dan remaja, un-
tuk mmentradisikan  pemilahan
sampah. Bahkan kebiasaan ini
harus  dil akukan  dari ti ti k
produksi sampah, spertai sam-
pah rumah tangga, ” t erang
Koordinator aksi,  Made Aksara
dari Trust Hero Saba

Kepala Dinas DKP Gianyar,
I Wayan Kujus Pawitra, sangat
mengapresiasi kegiatan  itu dan
si ap menfas il it as inya seti ap
saat.  Segal kegiatan yang ber-
kaitan dengan kebersiahan dna
les traian lingkaungan tentun-
ya akan  kami akan support.

Terlebih kegiatan ini  melibat-
kan anak-anak dan remaja.
“ Kegiatan inim, kami harap-
kan dapat mengugah kesa-
daran semua warga sedini mu-
ngkin. Karena kesadaran ter-
hadap kebersihan lingkun-
gan yang harus dibangun se-
bagai pondasinya.  Teriut a-
manya memahami  bahaya
sampah plas ti k bagi  masa
depan bersama, “ terangnya.

Selain mendukung kegia-
tan itu, selain dengan armada
sampah pada hari itu juga pu-
luhan pasukan hijau diturun-
kan untuk menbantu aksi
pembersihan pantai tersebut.
“  Kami harapkan, relawan dari
lain juga ikut bergabung. Ter-
lebiah kegiatan iani akan dige-
lar setiap hari minggu di pan-
tai-pantai, serta tempat umum
lainnya di  Gianyar,” pungkas
Kujus. nast

dengan upacara kemiliteran.
Secara perlahan, jenasah mendiang

diangkat menuju menara Padma Putih.
Iringan pemberangkatan  menara pad-
ma ini diikuti oleh ribuan umat.   Selain
anggota TNI dan POLRI, juga meli-
batkan umat dari Desa Pejeng, Desa
Pejeng Kangin, P ejeng Kawan dan
umat dari desa Singakerta, Ubud, ser-
ta  sejumlah  pedanda  juga turut men-
giringi.

Bendesa Agung , Desa Pakraman
Pejeng, Cokorda Gde Putra Pemayun
menyebutkan,   semasa hidupnya
yang telah disucikan secara spiritual,
menjadi cacatan khusus bagai umat
serta adat setempat. Kareana itupula,
tempat  kremas i  di siapkan secara
khusus. “ Lokasinya bukan di kubu-

ran umum, melainkan di areal
tegal persawahan,” terangnya.

Mengenai pelaksaasn up-
acars  militer atau perabuan,
disebutkan jika zaman masa
perjuangan,  mendiang ter-
catat sebagai salah satu pejua-
ng kemerdekaan RI dan selan-
jutny dinobatkan sebagai ang-
gota Legiun Vetaran Cabang
Tampaksiring. “ Setelah zaman
kemerdekaan dan sebelum
menjadi sulinggih, disebutkan
juga jika Idsa Pedanda seor-
ang tokoh subak di desa set-
empat. Selama puluhan tahun
menjadai seorang pekaseh.

Sementara it u, hingga di
lokasi upacara, jenasah kemu-
dian dipindahkan  ke patung

lembu putih yang telah disiapkan.
Lanjut it u digelar upacara perabuan
yang dit andai  dengan penembakan
senjata olah anggota TNI dan dilan-
jutkan  kembali dengan prosesi Hin-
du yang dipimpin oleh sejumlah
pedanda. Sengkaian prosesi ini me-
narik perhati an, karena tergolong
unik dan hanya digelar khsuus un-
tuk  seorang pendeta.  Hingga kre-
masi dimulai, umat kembali menenungi
bimbingan dan tuntunan mendiang.
Karena semasa  hidupnya, tela meng-
abdikan  diri  untuk keselamatan dan
kesej ahteraan umat  secarabatini ah
dan spiritual.  Pada  kesempatan itu
pula,mendiang  didoakan  agar  per-
jalanannya  menuju nirwana tidak ada
hambatan.  nast

PASWARA/ast
Prosesi Plebon Ida Pedanda Simpangan Manuaba, Pejeng

UBUD kembali menjadi  magnet ribuan orang, senian
lalu. Ribuan warga iringi Pelebon Agung di Puri Agung
Ubud. Rangkaian Pelebon Agung  ini diawali dengan upa-
kara Nyiramin, Ngaskara  dan upacara perabauan jenasah.
Jenasah diberangkatkan ke Setra Dalem Puri pukul 12:30
Wita dengan mengunakan Bade Tumpang Sembilan (tingkat

9). Bade setinggi 21 Meter dengan bobot delapan Ton terse-
but diusung ratusan warga secara bergantian menuju Set-
ra Dalem Puri yang jaraknya sekitar 1 Km.

Bade dibuat atas arahan undagi Tjokorda Gde Raka
Sukawati alias Cok De tokoh asal Puri Saren Ubud. Prosesi
juga diawali dengan Mlaspas Bade dan Lembu. Prosesi

pemberangkatan jenasah ke Setra Dalem Puri di-
awali dengan menaikan jenasah ke Bade tumpang
sembilan diiringi tabuh Angklung, iringan bandran-
gan, tedung, Bungan Jaja. Iringan berikutnya meru-
pakan pengusungan tempat pembakaran jenasah
berupa Lembu Selem “Kami selaku penglingsir men-
gucapkan terima kasih atas bantuan semua warga.
Kami juga mohon doa agar almarhum diberikan tem-
pat sesuai dengan amal baktinya,”terang Tjok Raka
Kerthyasa.

Nelly Sukawati merupakan istri mantan dubes
Indonesia untuk Swiss, Cokorda Ngurah Wim Suka-
wati atau akrab dikenal Cok Sasrabahu (almarhum).
Prosesi pelebon yang menggunakan sarana bade
setinggi 21 meter dan satu lembu. Ribuan pasang
mata menyaksikan prosesi iringan jenasah menuju
kuburan. Momen ini pun menjadi kesempatan bagi
masyarakat dan wisatawan untuk berfoto bersama
dengan latar belakang dua lembu maupun bade.

Kerabat Puri Kantor Ubud, Cokorda Asmara,
menjelaskan, almarhum Nelly Sukawati ini merupa-
kan keturunan Belanda, yang bergabung dengan
keluarga puri. Meski demikian almarhum dikenal
sebagai sosok yang banyak memahami budaya dan
kesenian Bali. “Soal tradisi dan adat, beliau sangat
paham,” ujar Asmara.

Dikatakannya, Nelly Sukawati merupakan orang
asing pertama yang bergabung dengan keluarga
puri yakni menikah dengan Cokorda Ngurah Wim
Sukawati atau akrab dikenal Cok Sasrabahu. Sekali-
gus orang asing yang jadi bagian dari puri, yang di
pelebon secara khusus pert ama menggunakan
bade. nast

PASWARA/ast
Plebon Nelly Sukawati, magnet ribuan warga

Satu peristiwa menarik
mungkin luput dari perhatian

pamedek termasuk warga
pangempon saat puncak wali
dipuncak Karya Pura Puseh

dan Desa, Desa Pekraman
Beng Gianyar dipentaskan
wayang emas peninggalan
kerajaan Majapahit serta

topeng gajahmada yang juga
terbuat dari emas.

Menempati posisi di jeroan,  dipen-
taskan wayang lemah. Namun gedeb-
ong (batang pisang) dit ambah plat
besi dengan pipa pendek berderet di
atasnya. P emedek yang l alu-lalang
sekitar tempat itu, dibuat penasaran.
Bahkan ada yang menduga, akan  ada
wayang lemah inovatif seperti sering
dilakukan mahasiswa pedalangan ISI.

Seriing tabuh pembuka  gender,
kotak wayang dibuka oleh Jro Dalang.
Wayang yang biasa terbuat dari kulit,
kini justru terbuat dari emas. Hanya saja,
coraknya khas wayang Jawa, l ebih
ramping serta lazimnya wayang Jawa
hidung dan wajahnya lebih runcing.
Pegangan bawahnya semua wayang
seperti tangkai keris berukir (tidak runc-
ing). Jadi wajar di atas gedebong mesti
dipasang pipa besi yang nantinya di-
pakai menaruh pegangan wayang.

Pakem memainkan wayang, ucapan

dalang, dan pengiring gambelan gen-
der 100% khas Bali. Hanya wayangn-
ya beda, bergaya Jawa,  berbahan
emas (kuning dan putih), dan ukuran
umumnya 1/2 dari ukuran wayang Bali.

IB Waskitan dari Gria Tegal, Padan-
gtegal Ubud yang mendampingi pe-
mentasan ini  membenarkan jika way-
ang itu berbahan lempengan emas asli
diukir itu adalah pusaka asli kerajaan
Majapahit. Sejak tahun 2013 wayang
emas yang berpaket dengan topeng
emas Gajah Mada mulai dipentaskan
dari satu upacara ke upacara wali lain
di berbagai Pura di Bali. Disebutkan
sejumlah tempat khususnya di Gian-
yar yang menggelar karya agung. Sep-
ert Wali Agung di  Pura Puseh dan
Desa, Desa Pekraman Beng saat itu.

Disebutkan, jelang keruntuhan ker-
ajaan Majapahit banyak benda-ben-
da pusaka terancam dimusnahkan atau

di jarah sehingga ditugaskan pen-
gawalan pasukan Ajisaka di bawah
koordinasi Danghyang Nirarta  sebe-
lum melakukan perjalanan ke Bali. Be-

lakangan diketahui benda-benda pusa-
ka Majapahit itu tersimpan di berbagai
negara di Eropa. Yang terbanyak ter-
simpan di gudang di Swiss.

IB Waskitan menjelaskan sejak 2013
gudang itu dibuka dan mengizinkan
diboyong ke Bali untuk ikut muput
upacara wali skala besar (utama). Dan

Griya Peling, Padangtegal Ubud diper-
caya menghandle pementasan topeng
dan wayang emas pusaka Majapahit
itu selama dibutuhkan. nast

PASWARA/ast
Pementasan Wayang Emas saat Karya Agung di Pura Puseh dan Desa Beng
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Bintang
Ramalan

CAPRICORN
Keberuntungan belum menjumpai
hari ini, namun tetap sabar dan se-
mangat.
Kesehatan : tidak bermasalah.

Keuangan: bedakan antara pelit dan hemat.
Asmara : jangan terlalu cuek dengan si dia.

AQUARIUS
Disiplin kerja selama ini y ang dilakukan akan

mendapatkan apresiasi dan tangga-
pan y ang positif dari atasan.
Kesehatan: bergerak minimal 30
menit, kurangi duduk y ang lama.

Keuangan: ketram pilan berbisnis
akan mendatangkan hasil.
Asmara: saling melengkapi diantara pasan-
gan.

PISCES
 Apa y ang anda rencanakan
sepertiny a akan berjalan se-
suai y ang diinginkan.

Kesehatan: selalu berpikir positif agar tubuh
menerima energy positif.
Keuangan: jangan gensing menjadikan anda
menghabiskan tabungan.
Asmara: terimalah realita y ang ada dengan
hati y ang senang.

ARIES
Manfaatkan kesempatan y ang ada dipelupuk

mata.
Kesehatan: stamina menurun.
Keuangan: kurang pengeluaran
y ang tak bermanfaat.

Asmara: tidak ada gunanny a men-
dengarkan omongan orang.

TAURUS
Bersiaplah menghadapi situasi
baru y ang tidak terduga.
Kesehatan: jangan ulangi kebi-
asan buruk sebelumnya.
Keuangan: akan terganggu.

Asmara: jangan hanya diam terpaku meman-
dang si dia yang lagi kacau pikirannya.

GEMINI
Titik terang akan dialami dalam
perjalanan karier anda.
Kesehatan : tubuh sedang tidak

fit.
Keuangan: mendapatkan bany ak tratiran.
Asmara: terlalu baper, berpikirlan positif den-
gan kesibukan akhir-akhir ini.

CANCER
Minggu ini kesempatan meraih
sesuatu yang selama ini belum
sempat di raih.

Kesehatan: perbany ak konsumsi makanan
berserat.
Keuangan: bany ak pengeluaran tak terduga.
Asmara: jadilah yang terbaik dari yang baik.

L E O
Kesempatan tidak datang dua kali, manfaat-

kan kesempatan y ang datang kali
ini.
Kesehatan: jaga pola makan.
Keuangan: pengeluaran men-

ingkat.
Asmara: pertahankan suasana y ang lebih in-
dah dan menyenangkan ini dengan menuruti
segala keinginannya.

VIRGO
Tak perlu mendengarkan gunjin-
gan orang y ang membikin suasa-
na hati menjadi panas.
Kesehatan: perhatikan asupan

makanan. Keuangan: stabil.
Asmara: terkadang katany a meny akitkan hati,
akan tetapi hatinya yang paling dalam cukup
baik dan say ang.

LIBRA
Akan bany ak kebahagian yang
menghampiri akhir-akhir ini, jan-
gan lupa bersyukur. Kesehatan
: coba lakukan releksasi.

Keuangan: sedang meningkat.
Asmara: terimalah realita y ang ada dengan
hati yang senang, tidak perlu cemas dengan
situasi y ang cukup sulit.

SCORPIO
Jangan merasa puas dengan
apa y ang anda dapatkan
sekarang.

Kesehatan : sakit gigi.
Keuangan: baik.
Asmara: as ati kebosanan di tempat y ang
berbeda.

SAGITARIUS
Kehidupan sosial akan terlihat
lebih baik dari sebelumnya.

Kesehatan: sedikit menurun.
Keuangan: bonus akan mengalir.
Asmara: mengenang masa pacaran me-
mang selalu meny enangkan.

Sepucuk Salam Dari Griya Anyar

Remaja dan Balapan Motor ‘Liar”
JAJARAN Polres Gianyar beberapa hari lalu

membubarkan aksi balap motor liar yang dilakukan
kelompok remaja di kawasan Desa Kemenuh,

Sukawati. Dari operasi pengamanan itu, sejumlah
remaja dibawa ke Mapolres untuk dilakukan

pembinaan. Hasil pemeriksaan polisi, ditemukan
senjata tajam dan buku mantra dibawah jok sepeda
motor mereka. Orang tua mereka pun akhirnya ikut
sibuk berurusan dengan polisi karena ulah anaknya.

Merindukan Sebuah Kisah di Kotamu

njaka dara

Senyum

njaka dara

Tiap kali aku tersenyum
Kamu tersenyum
Tak tahu arti senyummu

Kala aku tak lagi tersenyum
Tapi, engkau tetap tersenyum
Dan aku tetap tak tahu arti senyummu

Dibalik senyummu
Aku termenung
Ringan tak bersuara adalah senyum
Murah tak ternilai rupiah juga senyum
Selalu tampak indah adalah senyum
Ibadah termudah juga senyum

Lalu apa arti senyummu?
Jawaban penuh senyum
Aku pun bingung
Dan jadi tersenyum

Udara begitu dingin  terasa malam ini,
Saa t kesu nyian  kemba li mengusikku,
Untu k berh alusin asi akan dirimu,
Pada wajah yang membangkitkan sejuta mimpi, Berlaksa

– la ksa rind u menghu jani hatiku,
Tak mampu membendung

beribu  sa ngkalan  akan
mimpi itu,

pada diri mereka sendiri maupun orang lain
dan lingkungan sekitarnya.

 Dampak negatif balapan liar, terhadap para
pelaj ar adalah menimbulkan tindakan kek-
erasan jika mereka tidak dapat mengontrol
emosi dalam suatu masalah. Akhirnya memun-
culkan geng-geng motor, akibat ada yang mera-
sa paling hebat sehingga menimbulkan kesen-
jangan sosial. Selain itu, aksi balapan liar san-
gat menganggu lalu lintas dan menimbulkan

keresahan bagi masyarakat, khsusnya peng-
guna jalan.

Selain dari sisi negatif, apabila kegiatan bal-
apan motor yang dilakukan sesuai dengan

penyaluran bakat dan hobinya tentu akan
membuahkan sebuah hasil yang positif.

Balap motor merupakan olahraga otomotif

MENGKUTI ajang Nasion al Pencak Silat khusus Prisai Diri (PD) meru-
pakan keba nggaan, Desak Gede  Tarisa Mahesanti (14). Dara
kelahiran Gianyar 20 Desember 2002 ini mampu meraih Juara
II kategori Serang Hindar pada Kejuaraan Nasional PD Piala
Hamengku Bowono X di Jogjakarta, beberapa waktu lalu.

Tarisa, begitu ia biasa disapa, menekuni PD awalnya diajar-
kan orang tuanya. Putri pertam a dari tiga bersaud ara pasan-
gan, Dewa Ketut Astawa dengan  Desak Putu Sri Ma intari ini
lanjut mengasah bakat di Balai Banjar Lingkungan Kaja Kauh,
Kelurahan Beng, Gianyar. Kemampuan tersebut juga diasah siswa
Kelas 8D SMPN 1 Blahbatuh tersebut bersama te man-teman
melalui Ektrakurikuler di sekolah. Sehingga ia mampu memba-
wa nama baik Gianyar dan sekolah di ajang nasional. Ketekunan
berlatih PD membuat penghobi dengar musik ini meraih berbagai
kejuaraan dari tingkat kabupaten hingga nasional.

“Silat khusu snya Prisai Diri (PD) memang hobi saya sejak kelas 3 SD,
setelah diajak mengikuti beberapa kejuaraan, saya semakin tertantang untuk
mengasah bakat saya dengan mengikuti berbagai kejuaraan lainnya. Hal
tersebutlah yang memacu semangat dan kemampuan saya dalam men-
guasai PD karena pengalaman juga diperoleh dari berbagai lomba. Se-
jak SD saya pernah meraih juara II Porsenijar di Kabupaten Gianyar, dan
Piala Hamengku Bowono X saya peroleh pertama kali saat masih duduk
di kelas I SMP,”paparnya, saat ditemui PASWARA, beberapa waktu lalu.

Dara berkulit sawo matang ini patut dijadikan tauladan teman seusian-
ya. Ketekunan berlatih dan berb uru pengalaman membuatnya mampu
mengharumkan nama Gianyar. Kede pan, walaupun masih malu-malu,
tarisa ingin menjadi Polisi. Mewujudkan hal tersebut ia akan selalu giat
berlatih dan belajar agar prestasinya selalu meningkat.nsuar

JAGO
BELA DIRI

Desak Gede Tarisa Mahesanti

Tips Remaja

Meski a ku ingkari ra sa ini,
Nam un selalu ha dirka n kena ngan itu.

Pujaan h atiku….
Berulang  kali aku mencob a mengusir hadirmu dari
kh ayalku .
Sua ra jan gkrik  yang tak jemu b ordering,

Men jadi alunan  lagu  meng iring i kerinduan ku.
Aku coba tuliskan catatan kecil tentang kamu,
Seb uah kisah kebersamaan yang begitu sing kat
namun beg itu membekas di benakku.
Keb ersama an den gan p enuh suka cita,

Kala bertanda ng ke ko tamu,
Tak perna h len yap d ari in gatan ku,
Entah kapan masa itu datang lagi.
Aku rindu denting gitar musisi jalanan,
Men galun kan temban g cin ta.
Sesekali suara khasmu turut membau r diantara  riuh
sua sana kala itu.

Sa yang ….
Aku masih ingat betul ketika lambaian tanganmu
sirna ditelan  gemilang awan putih. Tetes air matapun
memba sahi pipimu yang terpaku ketika deru suara
mesin meningg alkan dirimu.
Dalam hati aku berguma m, tunggu aku kembali
sayan g…!!

Demikian gambaran dari salah satu aksi
balapan liar yang dilakukan oleh sekelompok
remaja. Aksi balap motor liar di kalangan rema-
ja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat.
Bagi mereka aksi balap liar ini bagian dari per-
gaulan mereka. Ironisnya, mereka kabanyakan
masih berstatus pelajar.

Balapan liar bagian dari sebuah kenakalan
remaja. Melihat aksi balapan liar yang dilaku-
kan, mempunyai dampak negatif dan positif

yang menggunakan sepeda motor. Olahraga
otomotif ini terdiri dari road race, motor cross,
drag bike, grasstrack dan supersport. Keselu-
ruhan jenis balap motor itu dibawah naungan

Federat ion Interna-
ti onal de Motorcy-
clisme (FIM), suatu
badan internat ional
yang berfungs i
menaungi berbagai je-
nis kegiatan olahraga
balap motor.

Untuk itu, meng-
hindari terjadinya bal-
ap motor liar, dibutu-
hkan peran dari
sejumlah pihak. Baik
orang tua maupun
pemerint ah dalam
menangkalnya. Sep-
erti, menyediakan ru-
ang atau tempat pen-
yaluran bagi remaja
yang punya hobi
olahraga balap motor.

Sehingga bakat mereka bisa tersalurkan dan
tidak melakukan aksi liar dengan balapan di
jalanan yang penuh dengan resiko. nkris
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PKK Kabupaten Gianyar mengawali defile  Jambore Hari
Kesatuan Gerak  (HKG) PKK ke 45 tahun 2017 Provinsi Bali

dengan yel-yel yang memikat. Dengan mengambil tema
“ PKK Peduli Sampah” PKK Kabupaten Gianyar berhasil meraih

Dua predikat juara dari tujuh kriteria yang dilombakan
di Gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar, Selasa ( 14/2).

ini ada peningkatan untuk kredit produktif,”
ujar Suparsa Widana. Ditambahkannya, strate-
gi program kerja PD.BPR. Werdi Sedana tahun
2017 adalah transformasi dari product orient-
ed ke service oriented dan revitalisasi dengan
menjadi lebih baik.

Perayaan HUT ke-49 PD.BPR. Werdhi Se-
dana diisi dengan acara potong tumpeng yang
dilakukan oleh Dirut didampingi jajaran direk-
si dan dewan pengawas. Pada kesempatan
tersebut diserahkan piagam penghargaan
masa kerja 15 tahun dan 25 tahun kepada pe-
gawai atas nama Gusti Ayu Nyoman Soka dan
I Made Suja Antara. Juga dilakukan peluncu-
ran Transaksi Tabungan Online dimana sistem
transaksi ini akan memberikan kepastian dan

rasa nyaman bagi nasabah dalam bertransak-
si. Kolektor tabungan PD.BPR. Werdhi Sedana
yang bertugas di lapangan akan dibekali sep-
erangkat android dan alat cetak transaksi yang
portable sehingga nasabah bisa melihat tran-
saksi yang mereka lakukan pada saat itu juga
tanpa harus ke teller.

“ Ke depan kami akan selalu berinovasi un-
tuk memberi  layanan terbaik didukung
teknologi informasi  dan kompetensi  SDM
yang memadai sehingga proses transformasi
dan revitalisasi menuju PD.BPR. Werdhi Se-
dana menjadi tuan rumah di daerah sendiri bisa
terwujud sehingga peran kami dalam pemban-
gunan Kabupaten Gianyar bisa optimal,” tan-
das Suparsa Widana.nen i

HUT ke-49 PD. BPR. Werdhi Sedana

Luncurkan Transaksi Tabungan Online
HUT BPR.Werdhi Sedana ke-49 dirayakan

dengan sederhana di aula kantor setempat,
Senin (13/2). Perayaan hari jadi bank milik Pemk-
ab Gianyar tersebut dihadiri oleh jajaran direk-

si, dewan pengawas, pejabat eksekutif, per-
wakil an nasabah,  dan seluruh pegawai
PD.BPR. Wedhi Sedana.

Direktur Umum, Nyoman Suparsa Widana

mengatakan, di tengah pertumbuhan ekonomi
yang melambat, PD. BPR. Werdhi Sedana tetap
eks is  memberi  pelayanan t erbaik bagi
masyarakat Gianyar. “ Terbukti hari ini kami
meluncurkan Transaksi Tabungan Online, se-
bagai wujud komitmen memberikan pelayan-
an terbaik kepada nasabah secara real time,
mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keper-
cayaan nasabah,  dan semoga yang belum
menjadi nasabah bisa menjadi nasabah den-
gan layanan terbaru ini” ujar Suparsa Widana.

Anggota Dewan Pengawas, Anak Agung
Bagus menyampaikan, menurunnya laba yang
dibukukan tahun 2016, diharapkan tidak terja-
di tahun ini. Apalagi tahun ini, Werdhi Sedana
kembali dipercaya mengelola dana ADD yang
disalurkan Pemkab ke pemerintah desa, dima-
na dana tersebut sebelumnya sempat diserah-
kan pengelolaannya ke bank lain. “ Tingkat-
kan pelayanan dan kerja keras, kepercayaan
yang diberikan harus kita jaga, kesempatan baik
ini agar jangan terlepas lagi,” ujarnya.

Dirut. PD.BPR Werdhi Sedana Suparsa
Widana menjelaskan laba tahun 2015 sekitar
2,1 miliar rupiah dan tahun 2016 sekitar 2,094
miliar rupiah. “ Tahun ini kami yakin tidak terja-
di penurunan laba dengan inovasi produk ser-
ta kembalinya kepercayaan nasabah serta
stakeholder,” ujarnya optimis. Kredit yang dis-
alurkan PD.BPR Werdhi Sedana hingga saat
ini sebesar Rp.27 miliar dan kebanyakan ad-
alah kredit konsumsi. “ Kami berharap tahun

Gianyar Sabet Juara Koor dan Penyuluhan
Jambore Hari Kesatuan Gerak  PKK Ke-45

Didampingi l angsung oleh
Ketua PKK Kabupaten Gianyar
Ny. Surya Adnyani Mahayastra
kontingen PKK Kabupaten Gi-

anyar tampil maksimal. Menurut
Ny. Adnyani Mahayastra dalam
Jambore HKG PKK ke-45  tahun
ini diadakan berbagai  seperti

lomba paduan suara, l omba
penyuluhan pola asuh anak dan
remaja  dengan penuh cinta dan
kasih sayang dalam keluarga,

l omba penyuluhan
p e m b e r d a y a a n
ekonomi keluarga
melalui UP2K, lomba
penyuluhan peman-
faatan l ahan melalui
program halaman asri
teratur indah dan nya-
man ( Hatinya PKK)
lomba penyuluhan
hidup bersih sehat di
dalam keluarga dan
lingkungan dengan
pola PHBS dan per-
il aku cerdik,  lomba
gembi ra merias  den-
gan mata tertutup dan
lomba yel-yel.

Dari katagori yang
dilombakan tersebut,
wakil PKK Kabupaten
Gianyar berhasil meraih

juara 2 lomba paduan suara dan
juara 3 , lomba penyuluhan pe-
manfaatan lahan melalui program
halaman asri teratur indah dan
nyaman ( Hatinya PKK).

“  Saya sangat salut dengan
semangat yang ditunjukkan ibu-
ibu PKK, berani tampil, berani
unjuk kebolehan tanpa memikir-
kan juara. Kalupun akhirnya
kami berhasil meraih juara di ber-
bagai katagori lomba, ini meru-
pakan buah manis  dari kerja
keras kita semua, “  jelas Ny.

Adnyani  Mahayastra bangga.
Ny.  Adnyani Mahayas tra

juga menambahkan dalam defile
dan lomba yel-yel PKK Kabu-
paten Gianyar sengaja mengam-
bil tema PKK Peduli Sampah.
Mengapa sampah? Menurut Is-
tri Wabup. Made Mahayastra ini
masalah sampah masih menjadi
masalah ut ama di  Kabupaten
Gianyar. Untuk itu sebagai ang-
gota PKK dan juga sebagai war-
ga masyarakat,  ikut  menjaga
lingkungan dari sampah meru-

pakan bentuk tanggung jawab
kit a sebagai  anggota
masyarakat.

Sampah sangat dekat dengan
dengan lingkungan keluarga
karena rumah tangga merupakan
penghasil sampah yang cukup
besar setiap harinya.  Untuk itu
Ny. Adnyani mahayastra men-
gajak seluruh anggpta P KK
menjaga kebersihan lingkungan
dan mengelola sampah dengan
bijak. Seperti menangani sampah
dengan 3R atau reuse , reduce

recykel. Dengan semangat ini
semoga t ercipta li ngkungan
yang sehat dengan pola pungut,
pilah dan olah sampah. Sampah
yang dikelola dengan baik me-
miliki nilai ekonomis yang dapat
meningkatkan ekonomi keluar.

Hadi r j uga pada Jambore
HKG PKK ke-45 tahun 2017 di
Gedung Ksirarnawa Art Center
Denpasar Ketua T P. PKK
Provinsi Bali Ny. Ayu Pastika
dan Ketua TP.PKK Kabupaten/
Kota Se Bali.neni

PASWARA/eni
Koor Duta Gianyar unjuk kebolehan dalam HKG PKK ke 45 tahun 2017 Provinsi Bali

DIBALIK suksesnya perhelatan Gebyar Tari
Bali ke -X di Bali Budaya Gianyar, ada sosok
Komang Elen Juniadi yang berperan penting di
dalamnya. Namun bagi sosok pemilik sanggar
Widya Buana Aga Desa Belega Blahbatuh
Gianyar, kesuksesan lomba tari Bali dalam
Gebyar kali ini bukanlah karena dirinya se-
mata, namun kerja keras semua pihak’

Berkesenian bagi pria berkaca mata ini,
sudah seperti aliran darah dalam tubuh-
nya. Jika dia diminta untuk berhenti
berkreasi, berarti dia mati karena darah
tidak lagi mengalir memberi nafas dalam
kehidupannya.

Seni bagi dirinya adalah persembah-
an yang tulus ihklas, bagi Tuhan,
lingkungan maupun umat manusia.
Oleh karena itulah tema Gebyar Tari
Bali ke-X kali ini “  Karma  Tanpa
Pale AKU Palania” yang artinya ber-
buat dengan ketulusan tanpa meng-
harapkan imbalan, karena berbuat
dengan ketulusan tanpa meng-
harapkan hasil merupakan ketulusan yang abadi.

“  Semua jika didasari atas ketulusan, pasti akan menjadi indah,” tegas
Komang Elen

Selain kegiatan lomba tari Bali, menurut Komang Elen sanggar Widya
Buana Aga juga melakukan kegiatan sosial membantu sesama.  Seperti men-
gumpulkan donasi dari beberapa masyarakat di Desa Belga dan bantuan dari
Komunitas Pencinta Seni dan Budaya Desa Belega memberikan bantuan
bagi saudara-saudara yang tertimpa bencana di Daerah Karangasem melalui
Komunitas Taman Hati. Semua itu kami lakukan bersama teman- teman dan
masyarakat, sebagai wujud cinta kami pada sesama dan seni. neni

Komang Elen Juniadi,SE
 Pengabdian Seni

Gebyar Tari Bali Ke-X,  Lestarikan Seni dengan Ketulusan
BERDASARKAN tema “

Karma Tanpa Pale AKU Pala-
nia” ( berbuat dengan ketu-
lusan tanpa mengharapkan
imbalan, karena berbuat den-
gan ketulusan tanpa meng-
harapkan hasi l merupakan
ketulusan yang abadi).
Sanggar Widya Buana Aga
Desa Belega Blahbatuh bek-
erjasama dengan Dinas Ke-
budayaan Kabupaten Gian-
yar, berupaya meng ajegkan
seni dan budaya Bali dengan
menggelar  Gebyar Tari Bali
ke-X , Mingggu ( 19/2).

Berdasarkan ni at  t ulus
dan tanpa pamerih i nilah,
akhirnya S anggar Widya
Buana Aga berhas il men-
gadakan gebyar tari Bali yang
ke 10 kalinya. Seperti ditegaskan
pemilik Sanggar Widya Buana Aga,
Koming Elen Juniadi, SE, Sanggar
Buana Aga sudah berusi a hampir
12 tahun, dan sudah mampu secara
rutin mengggelar lomba tari melalui
event Gebyar Tari Bali.

Sedari awal tujuan gebyar tari
Bali ini lebih ditekankan pada up-
aya pelest arian seni dan budaya
Bali khususnya seni tari. Karena
upaya pelestarian seni dan budaya,
tidak semata-mata tugas pemerin-
tah dan pelaku seni semata. Namun
juga generas i muda yang sej ak

kecil sudah harus dikenalkan bagaim-
ana caranya melestarikan budaya mi-
lik kita sendiri.

“  Gebyar ini juga kami harapkan
mampu menjadi  wadah,  generasi
muda untuk mengekspresikan kreati-
fitas mereka dibidang seni tari,” te-
gas Koming Elen.

Dijelaskan juga, lomba tari kli ini
dibagi atas tiga katagori, yaitu kat-
agori A untuk peserta usia 6 tahun s/
d 9 tahun dan 7 tahun s/d 12 tahun
untuk jenis tarian Puspanjali dan tari
Baris Tunggal (2 babak). Katagori B
untuk peserta dengan usia 9 tahun s/

d 14 tahun dengan jenis tarian yang
dilombakan tari Condong dan t ari
Margapati. Sedangkan katagori C di-
ikuti oleh peserta usia 13 tahun s/d
14 tahun untuk katagori tari Oleg dan
Tari Jauk Manis. Total peserta yang
ikut lomba pada Gebyar Tari Bali ke-
X kali ini sekitar318 orang.

Sementara i tu  B upati  Gianyar
yang dalam kesempatan itu diwakili
oleh  Kepala Dinas Kebudayaan Gi-
anyar IGN. Wijana memberikan peng-
hargaan yang setinggi -tingga at as
upaya yang di l akukan Sanggar
Widya Buana Aga dalam upaya pele-

s tari an seni  dan budaya
khususnya di bidang tari Bali.

Apalagi dalam lomba kali ini
pesert a l ebih dikhususkan
pada anak-anak. Hal i ni san-
gat penting, mengingat gem-
puran t eknologi  modern
kadang membawa dampak
yang tidak baik bagi anak. Anak
terbi asa dengan gadget dan
segala aplikasi permainannya.
Namun, dengan mereka aktif
kegiatan menari minimal mere-
ka tahu seni budaya mereka
sendiri,  akt ifitas olah tubuh
melalui tarian dan memahami
filosofi taupun makna dari tar-
ian yang mereka pelajari.

Pada kesempatan itu  IGN
W i jana juga menegaskan
pada pelaku seni dan pemilik

sanggar,  agar kedepan mereka
t idak l agi menggunakan kat a
sanggar untuk perkumpulan t ari
yang mereka kelola.  Namun se-
baiknya kat a sanggar diubah
menjadi “  kelompok seni” karena
ini yang t ercamtum dal am peratu-
ran bupati . Hal i ni penting dalam
upaya permohonan bantuan atau
dana hibah.

Tampil sebagai dewan juri pada
kesempatan lomba tersebuat adalah I
Gede Oka Surya Negara, SST.MS.n,
Ni Nyoman Kasih, SST. MS.n dan I
Kadek Oleh Sugiarta, SS.n.neni

PASWARA/eni
Komang Elen Juniadi

PASWARA/asti
Dirut. PD.BPR Werdhi Sedana Suparsa Widana meniup lilin pada perayaan

 HUT BPR Werdi Sedana ke - 49 di aula kantor setempat, Senin (13/2).

PASWARA/eni
Gebyar Tari Bali ke-X , Mingggu ( 19/2) di Balai Budaya Gianyar.

PASWARA/asti
BPR Werdi Sedana launching Tabungan Online bersamaan dengan HUT ke - 49

 di aula kantor setempat, Senin (13/2).


