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Menuju Soft Opening Kebun Raya Gianyar 2017

PEMERI NTAHAN
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Momen Puncak Merawat Alam

Untukmenyusun Rancangan
Peraturan Daerah Propinsi Bali
tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Propinsi Bali No.8
Tahun 2002 tentang Lembaga
Perkreditan Desa (LPD), Tim Pansus LPD DPRD Propinsi Bali yang
diketuai Nyoman Parta menggelar
Sosialiasi Ranperda LPD di Balai
Budaya Gianyar, Kamis (12/1).
PAWESTRI
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Suasana di ‘Omah Apik’ Pejeng
Minggu (8/1), tampaksumringah.
Puluhan anak-anakusia PAUD, TK
dan SD tampak duduk rapi
mendengarkan dongeng yang
disampaikan Made Taro (78).
Sesekali, alunan suara cungklik
mengiringi lagu tradisional yang
diperkenalkan.
AGRO & NIAGA

10

TAHUN 2017 boleh
terbilang sebagai tahun
konservasi bagi Gianyar.
Karena sesuai rencana,
soft opening Kebun Raya
Gianyar (KRG) di Banjar
Pilan, Desa Kerta,
Kecamatan Payangan,
Gianyar, akan dilakukan
17 Juli 2017. Tahun ini
pula menjadi momen
penting bagi masyarakat
Gianyar untuk merawat
alam secara serius.
PASWARA/tas

Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gianyar menanam tanaman untuk taman di Kebun Raya Gianyar,
Banjar Pilan, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Gianyar, Rabu (11/1).
Hujan gerimis menjelang pagi, tak
mengurungkan niat ibu-ibu beranjak
dari tempat tidur menuju dapur.
Meninggalkan suami dan anaknya
yang sedang tidur pulas. Mereka
bangun lebih awal untuk memasak
lebih pagi, karena akan pergi ke
sawah untuk berburuh memanen
padi(mederep).
KESEHATAN
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Serangkaian pemenuhan kebutuhan
darah donor bagi masyarakat di awal
tahun 2017, Unit Transfusi Darah
Palang Merah Indonesia (UTD PMI)
Kabupaten Gianyar berupaya mencari
kelompok, instansi dan masyarakat
lainnya, agar bisa mendonorkan
darahnya.

KRG dig agas Bup ati Gian yar AA Gde
Agung Bharata. Ide ini didorong kondisi hutan yang berperan penting untuk kehidupan,
sekaligus paru-paru dunia.
Efek hutan memang semakin b erkurang.
Cuaca pun makin memburuk karena tidak ada
unsur yang membantu karbondioksida menjadi oksigen. Pernafasan menjadi terganggu. Pencemaran udara tak terelakkan.
Pepohonan memiliki fungsi penting
bagi lingkungan, menjadi penyejuk,
mengu ran gi pol usi, dan j auh dari
pencemaran udara.
Sejurus dengan itu, pen grusakan
hutan dan pengurangan veg etasi hijauan akibat pembangu nan, teramat
sulit dikendalikan . Akibatnya, pemanasan global makin menjadi-jadi. Jika
semakin banyak adanya penebangan pohon dan penggundulan hutan, maka jumlah karbondioksida akan semakin banyak berkumpul di atmosfer hingga menyebabkan pemanasan global. Oleh karena itu, reboisasi dan
peng hijauan pada hut an agar pohon-p ohon
yang ada di sekeliling hutan bisa tumbuh lebih cepat dan subur. Langkah ini akan mengurangi pemanasan global karena banyaknya
po hon men yerap gas karbon dio ksid a d an
menghasilkan oksigen.

Pemkab Gianyar melalui Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Gianyar, kini makin mematangkan perwujudan kebun raya pada lahan 9,7
h ekt ar

‘’Kebun raya ini
secara langsung akan
berdampak sosial dan
ekonomi kepada
masyarakat sekitar dan
Gianyar umumnya.”
itu. Kepala DLH Gianyar, I Wayan Kujus Pawitra, Rabu (11/1) lalu, menyatakan, pihaknya
kini sedang menanam beberapa jenis spesies
tanaman untuk taman kebun raya ini. Banjar
Pilan, Desa Kerta, Payangan, Gianyar terletak

sekitar 30 km arah utara kawasan wisata Ubud.
Lo kas i ini berada di berbatas an wi layah
Payangan,Gianyar – Kintamani, Bangli ini
terkenal berhawa sejuk. Status lahan kebun
raya ini adalah tanah atau hutan adat milik
Banjar Pilan, Desa Kerta. Kujus Pawitra
menjelaskan, sesuai master plan, KRG
ini terdiri dari tujuh zona. Yakni, zona
peneri ma k unj ungan b erup a gerbang, loket, dan pusat informasi.
Zona pen gelola yakni p erkantoran dan pemb ibitan, restoran,
dan area servis. Zona koleksi
tanaman, Zona tematik tentang
ragam hayati, zona rekreasi atau
hib uran, Zona k onservasi atau
pelestarian, dan Badan air.
Secara tematik, l anjut Kujus
Pawitra, KRG dipadukan dengan
keragaman flora dan fauna yang telah ada di kawas aan Hu tan P ilan.
Dalam zona koleksi, KRG juga dilengkapi
koleksi tu mbuhan langka yang banyak digun akan untu k kep entin gan u pacara keagamaan di Bali.
KRG d irancang dengan k asanah sp esies
hayati yang beragam dan berkual itas. Oleh
karena itu , Bupati Gianyar AA Gde Agung
Bharata menjalin kerjasama dengan pihak LIPI

(Lem bag a Ilm u P en get ah uan In do nes ia).
Didampingi Kabid Pengendalian Kerusakan
dan Pencem aran Lingkungan DLH Gianyar
Ida Ayu Rusmarini, Kujus Pawitra menyatakan DLH Gianyar sejak beberapa hari terakhir
men erju nkan puluh an p etugas pertamanan
untuk menanam beberapa jenis tanaman hias.
Selain dengan LIPI, KRG juga diwujudkan
melalui kerjasama dengan Desa Pakraman Pilan. Kerjasama itu menyangkut pemanfaatan
lahan milik desa adat dan sistem pengelolaan
kedepan. Fungsi utama KRG yakni sebagai
wahana konservasi su mber daya hayati dan
resapan air, serta wahana pengembangan ilmu
pengetahuan ke depan. KRG juga akan menjadi salah satu alternatif objek wisata di Kabupaten Gianyar. Dengan demikian, kebun raya
ini secara langsung akan berdampak sosial
d an
ek o n om i
k e p a d a
m as ya rak at
s ek it ar dan
G ian yar
umumnya.
nta s

Gianyar Wujudkan Sekolah Bebas Pungli

Hindari Paksa Anak Ikut Tamasya
DINAS Pendidikan (Disdik) Gianyar kini terjika ada sekolah berkonsultasi ke Disdik, apa
us mengkampanyekan sekolah bebas pungli
itu SD dan SMP negeri, Disdik tetap tak men(pungutan liar). Caranya, pihak sekolah harus
gizinkan memungut biaya. Menurut mantan
lebih berhati-hati jika melakukan pengenaan
Kepala Badan Kepegawaian Dearah (BKD)
sejumlah uang untuk peningkatan kegiatan
Gianyar ini, karena SD dan SMP negeri bagisekolah. Langkah waspada ini menyusul kean dari proses mewujudkan wajar (wajib besiapan operasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar
lajar) sembilan tahun.
(Saber Pungli) yang telah dibentuk di masingSuradnya mengakui selama ini, para ormasing kabupaten/kota di Bali.
angtua murid sering minta bantuan kepada
Terkait larangan bagi sekolah memungut
pihak sekolah untuk membelikan kostum
dana untuk kegiatan sekolah dan lainya, Dissiswa. Tujuannya, agar pembeliannya seragdik telah menggelar rapat dengan para kepala
am dengan jenis dan kualitas yang sama.
sekolah SD dan SMP di SMKN 1 Sukawati,
Terk ait s eko lah yan g i ng in mengg el ar
sekitar Desember 2016. Rapat menghadirkan
tamasya usai ulangan semester atau saat keunsur Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar unlulusan/kenaikan kelas, lanjut Suradnya, bituk menjelaskan tentang keberadaan Tim Saasanya kepala sekolah mohon izin ke Disdik
PASWARA/tas
ber Pungli di Kabupaten Gianyar, dengan sasauntuk menyelenggarakan kegiatan itu. UnSejumlah siswa SD serius mengikuti praktek pelajaran di sekolah.
ran kegiatan memberantas pungli di sekolahtuk itu, pihaknya mengharapkan sekolah tidak
sekelah.
memaksakan anak-anak untuk bertamasya.
Kepala Disdik Gianyar Made Suradnya mengatakan,
genaan pungutan apapun jenisnya, Disdik tidak mau cam- Tamasya sebaiknya hanya di Bali. Jika bertamasya ke luar
pihaknya telah mewanti-wanti agar sekolah tidak melaku- pur tangan. Terlebih kini (Disdik kabupaten/kota) tidak lagi
daerah, tak masalah sepanjang tak ada keberatan dari para
kan jenis pungutan apapun kepada siswa. ‘’Namun pun- mengelola SMA dan SMK negeri. ‘’Jelas, kami tak bertang- orangtua murid. Ia mengingatkan para orangtua murid tidak
gutan terjadi karena sekolah mendapatkan izin dari komite gungjawab jika ada pungutan di sekolah ini,’’ jelasnya.
segan-segan untuk melapor ke Disdik jika ada pemaksaan
sekolah. Biasanya menggalang dana untuk menunjang
Suradnya menegaskan, sesuai aturan, u ntuk sekolah
untuk bertamsya oleh sekolah. ‘’Saya tak setuju, anak tak
kegiatan sekolah,’’ jelasnya, beberapa waktu lalu. Pungu- negeri dibebaskan dari segala pungutan sekolah. Namun
ikut tamasya tetap dikenai biaya baik penuh atau setentan itu, antara lain, untuk biaya membuat taman, uang les, komite sering berkehendak membantu sekolah. Hal ini bi- gahnya. Karena tak ada ketentaun sekolah wajib memtamasya, dan lainnya. Suradnya menjelaskan, jika ada pen- asanya tergantung pendekatan masing-masing sekolah. Tapi,
buat kegiatan tamasya,’’ tegasnya. nta s

DIANTARI
Ia dipercaya
menjadi Ketua OSIS
SMPN 3 Ubud,
Periode 2016/2017.
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Tak Selalu Mencontoh ke Belakang
SECARA alamiah at au bentukan, seti ap manusia normal selalu
berhasrat untu k maju. Karena
kem ajuan pada kesejahteraan
hidup. C aranya mencapai kemajuan
yakni den gan berpikir, berkata dan
bertindak tentang hal-hal kini dan
ke depan . Jurnalisme pu n bagian
dari keyakinan untuk mewujudkan
kemajuan itu.

Kenapa Mesti
Bunuh Diri
SEDIKITNYA 27 warga Gianyar meninggal karena bunuh diri pada tahun
2016. Sedangkan awal tahun 2017, seorang warga Banjar Ambengan, Desa
Peliatan, Ubud, Ni Kadek Sasih, usia 24 tahun, tewas gantung diri di rumah
orangtuanya di Banjar/Desa/Kecamatan Tegallalang, Gianyar, Selasa (3/1) pagi.
Berdasarkan sejumlah literatur yang beredar, ada tiga faktor utama yang
menyebabkan seseorang mengeksekusi nyawanya dengan bunuh diri. Tiga
faktor itu yakni psykologis, kemiskinan, dan sakit menahun. Tiga faktor ini
merupakan lingkaran setan, dalam arti bertemali antara satu dengan yang lain.
Diantara tiga faktor itu, faktor psykologis berupa gangguan jiwa umumnya
sebagai penyebab terbesar. Orang yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa
memiliki risiko bunuh diri, ketimbang yang tidak. Namun sebagian dari korban
bunuh diri karena punya riwayat depresi.
Selain itu, faktor kejiwaan karena sebagai pecandu narkoba juga rentan
jadi korban bunuh diri. Aksi nekat itu dilakukan karena mereka umumnya
dibebani rasa malu , merasa berdosa, hina dan hal-hal negetif lai n yang
mengidap pada diri korban. Korban pelecehan seksual juga tak kelah rentan.
Pasca jadi korban, mereka biasanya didera rasa malu yang berat, kehilangan
percaya diri, mereasa hina,
merasa tak berguna dan lainnya.
Orang m eng idap stres
kehidupan juga sangat rentan beri si ko bu nu h di ri .
Penyebabya, karena o rang
s ep ert i it u t ak mamp u
menyeimbangk an piki ran.
Sel alu m erasa sial, nasib
jelek, banyak masalah, selalu merasa kekurangan, dan
lainnya.
Menyimak kasus bunuh
diri dengan trend yang cenderu ng naik, p em eri nt ah
tentu sangat memungkinkan
membentuk lembaga konseling bidang kejiwaan. Lembaga ini diperu ntukkan bagi
m as yarak at yan g d id era
masalah berat hingga selalu
berniat dan mencoba bunuh
diri.
Lem bag a it u p ent in g
k aren a banyak nya kasu s
warga bunuh diri merupakan persoalan serius di masyarakat. Dan, tindakan bunuh diri ini lebih pada
kondisi individunya, bukan karena lingkungan sekitarnya.
Sesungguhnya, secara tak langsung, pemerintah telah menangkal terjadinya kasus bunuh diri. Caranya dengan mengembangkan pelbagai program
yang ditujukan kepada segala lapisan masyarakat. Meskipun program itu tak
mengkhusus untuk menangkal kasus bunuh diri, namun digarap melalui pelbagai sektor. Program dimaksud, antara lain, bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) untuk mencegah kasus bunuh diri pada warga yang terjerat masalah
ekonomi keluarga. Pengobatan gratis oleh Dinas Kesehatan bagi warga miskin yang rentan bunuh diri karena karena sakit-sakitan. Khusus di Gianyar,
jika ada warga mengidap sakit jiwa, maka akan dibawa ke RSJ Bali di Bangli.
Program lain, bea siswa untuk anak KK miskin, bahkan Dinas Kesbangpol
dan Linmas pun punya program deteksi dini untuk mengetahui kondisi
masyarakat terkini. Sedangkan program di Pusat, untuk mencegah kasus bunuh
diri ini, masyarakat agar kembali ke revolusi mental.*

“Meskipun
program itu
tak mengkhusus
untuk
menangkal
kasus bunuh diri,
namun digarap
melalui pelbagai
sektor.’’.

Pembaca Set ia PASWARA,
Seperti tak terasa, kita telah
memasuki p erteng ahan b ulan
pertama pada Januari 2017.
Apapun ramalan orang, dalam
perspektif kegen apan, tahu n 2017
dengan deret jumlah 10 ini
(2+0+1+7 ), terbilang tahun yang
sempurna. Sekali lagi, s empurna.
Pert anyaan nya ki ni, kesempurnaan
seperti apa yan g tersuguh , dan
bagaimana kit a akan meraih
sempurnaan itu? Cara menjawabnya tentu bukan dengan il usi atau
daya khayal. Tapi, sekali lagi,
dengan kemajuan dalam tindak
nyata, kerja. S emua itu tentu
didorong dengan pola k ata dan
gerak pi kir ke depan, n yata dan
terarah.
Pembaca budiman.
Sulit memang m enerapkan pola
berpikir, berkata dan b ertindak
maju. Kesulitan itu terj adi pada

entitas penting. Tapi j ika kami
bergerak ke depan, namu n selalu
menoleh ke belakang, maka gerak
kami akan terhu yung. Jatuh pun
tak terelakkan di jalan cita-cita itu.
Oleh karena itu , kami menyimak
kerja dari masa lampau i tu untuk
memuluskan seg enap kerja ke
depan. Intinya, jurnali sme yang
kami bangun adalah u ngkapan
akan ang an ke depan, buk an malah
memun durkan keadaan.

PASWARA/wet

Seorang pekerja mengecat Media Center (Dapur Redaksi PASWARA)
beberapa waktu lalu.
orang, keluarga, lembaga, termasuk
dalam tat aran kerja jurnali stik yang
bertradisi map an. Mapan ini
biasanya berb entuk cara kerjanya
rutin dan memb osankan. Tapi
kemapanan kerap karena membandingk an tindakan yan g keliru
sebelu mnya. Bahasa sed erhana
yang sering mun cul; kita bukan

terlambat, tapi memang begini
sejak lam a, mule keto, dan setaranya.
Pemb aca.
Kami berusaha t ak lagi bercermin pada cara-cara kerja tradisi
yang usang. B agi kami yang
lampau, bahkan sejarah adalah

Pemb aca.
PASWARA yang terbit pada
pekan ini menurunkan sejumlah
laporan, antara lain, Men uju Soft
Opening Kebun Raya Gian yar 2017
‘
Momen Puncak M erawat Alam’,
dan Gianyar Wu judkan Sekolah
Bebas Pun gli (halamn 1). Koran ini
juga menyuguhkan pul uhan
tulisan s esuai rubrik di halaman 2
hingga 16.
Kami menyadari apa yang kami
sajikan i ni masih jauh dari sempurna dan memuas kan pembaca.
Untuk itu, kam i mohon saran,
masukan, bahkan kritik kepada
sidang pembaca demi kemajuan
Koran ini . Akhir kata, izi nkan kami
mohon maaf, bil a apa yang kami
sajikan m asih jauh dari s empurna.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa
melindungi k ita semua.*

KELIR LEMAH

”Spontan, Gaya Jadi Elegan”

ORANG tak jarang matang dalam bergaya terutama dalam urusan berpose. Tapi tak jarang orang
bergaya spontan dengan hasil tak kalah elegan.
Seperti pada foto ini seorang perempuan memotret sesuatu pada sebuah tempat Ubud, Gianyar, beberapa
waktu lalu. Posisi terbatas menjadikan ia memotret hingga tak sadar memunculkan gaya tubuh. Foto ini
mungkin cocok mendapatkan judul tema; "Spontan, Gaya Jadi Elegan","Bergaya Mungpung Belum
Dilarang", dan lainnya.
nphoto/teks : tas

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

PoskoPembantu Pemadam Kebakaran (0361) 9080848

Koran
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Urusan Cabai Rawit Jadi Ruwet
Kesan remeh temeh,
cabai rawit bisa
membuat sebagian
masyarakat menjerit.
Cabai rawit biasanya
hanya seharga Rp 10
ribu per kilogram,
merangkak mencapai
ratusan ribu.
Masyarakat harus
beririt. Urusan cabai
rawit jadi ruwet.
Mening katn ya h arga cab ai
rawit di sebagian daerah di Indonesia membuat pemerintah,
terutama kementerian terkait kalang kabut. Cabai rawit harganya membumbung tinggi terutama di Jawa dan Bali. Bahkan di
Jakart a, cab ai rawi t semp at
menyentuh harga Rp 150 ribu
per kilogram. Dalam sejarah, tak
pernah harga cabai rawit setinggi itu.
Syukurnya, harga setin ggi
itu bisa ditekan dengan mendatangkan cabai rawit dari daerah
lain, yang saat ini produksinya
berlimpah. Seperti di beberapa
daerah sentra produksi cabai di
Sulawesi dan Kalimantan. Tapi,
droping produksi cabai rawit di
Kalimantan dan Sulawesi, hanya mampu menekan harga sampai Rp 80-100 ribu. Harga itu tentu masih memberat kan bagi
masyarakat kelas bawah.
Dalam kondisi normal, urusan cabai rawit mungkin terkesan remeh temeh. Tak pernah
m en jadi p erh at ian . Kecu al i

diperhatikan petani karena meman g pekerjaanya sehari-h ari
harus menanam cabai. Walau
sering kali mereka jatuh bangun
tertimpa kerugian.
Kondisi petani cabai secara
umum mungkin tak ada beda
dengan kondisi petani cabai di
Bali, dan Gianyar khususnya.
Walau untu ng sek ali, rugi
dua kali mereka tetap menanam
cabai. Keseharian mereka mempertaruhkan nasib terhadap cuaca, hama, dan harga pasar. Kalau harga bagus petani dikejar.
Kalau harga jeblok, dicueki. Bahkan tak ada beli, sehingga buah
cabainya dibiarkan rontok tanpa dipanen. Situasi seperti itu
sang at seri ng dial ami pet ani.
Tidak hanya petani cabai.
Urusan cabai bukan perkara
sederhana. Harga mahal akan
m em perng aru hi
p ril ak u
masyarakat. Tidak hanya prilaku
berhemat mengkonsumsi cabai.
Tapi akan mempengaruhi selera
makan anggota keluarga. Contoh, karena selera keluarga ma-

“ Kita telah terbiasa dengan
prilaku mengabaikan
sesuatu yang tersedia
berlimpah. Ketika menjadi
langka baru merasakan
bahwa itu penting. ”.

kan dengan selera pedas, disajikan makanan hambar pasti akan
menimbulkan kekecewaan. Bagi
anggota keluarga yang bertempram en kas ar, mu ngkin akan
mengumpat si ibu, yang biasanya menyiapkan makanan seharihari. Si ibu yang jadi tukang
masak pun kecewa karena makanan yang dibuat susah payah
tak mau disantap oleh keluarga.
Apalag i di t am b ah o m el an .
Sudah susah, m alah perasaan
gerah. Itu suatu contoh k ecil
cerita di suatu keluarga dampak
harga cabai rawit yang melangit.
Cabai merupakan salah satu
kebutuh an pokok masyarakat.
Walau sekalanya kecil. Namun,
harga cabai meningkat t inggi
akan menyebabkan peningkatan
inflasi. Dan menekan daya beli
masyarakat.
Terlebih bagi masyarakat Bali
yang umumnya doyan makanan rasa pedas plus sambal. Tentu membu tuhkan cab ai lebih
tinggi per kapitanya dibandingkan dengan masyarakat daerah
lain yang lebih doyan masakan

rasa manis. Di samping itu, Bali
sarat kegiatan adat dan upacara
agama yang disertai pesta, membutuhkan cabai dalam jumlah
yang lebih besar.
Soal cabai jika tidak disikapi,
bukan mustahil dalam momen
tertentu ke depan, akan terulang
terjadi kegawatan yang disebabkan kelangkaan cabai rawit.
Kita di Gi anyar patut bersyukur, masih memiliki petanipetani cabai yang begitu gigih.
Dengan kondisi apa pun mereka tetap menanam. Dengan berbagai cara mereka agar tet ap
berproduksi. Contoh nyata saat
ini berdasarkan data dari Bidang
Hortiku ltura Din as Pertan ian
Kabupaten Gianyar, di Gianyar
ada 50 ha, tanaman cabai. Dari
50 ha tersebut 10 ha sedang berpro duksi . Sisanya m enjel ang
panen dan b eberap a m ing gu
baru di tanam. Di tengah cuaca
buruk yang dit uding sebagai
penyebab kegag alan produksi,
petani cabai berjuang demi isi
perut keluarga dan juga kebutuhan cabai masyarakat.
Di tengah harga cabai rawit

yang tinggi, petani cabai jadi
sorotan. Tapi d i tengah harga
cabai no rmal, tak pern ah jadi
perhatian. Kita secara umum telah terbiasa dengan prilaku tidak
menghargai sesuatu yang tersedia berlimpah. Saat sesuatu itu
langka baru merasakan bahwa
itu penting.
Ket ers ed iaan cab ai rawi t
sama pentingnya dengan keters ediaan bahan pan gan lainnya. Karenanya mesti tersedia
setiap saat dengan harga yang
terjang kau masyarakat . Untuk
itu, perlu perhatian yang lebih
serius semua pihak terkait permasal ahan i ni. Tid ak han ya
menyangkut cabai rawit. Namun
juga bahan pan gan yang lainnya. Sebab, bukan mustahil, besok atau lusa jenis bahan pangan lain yang langka dan harganya tinggi.
Unt uk ketah an an bahan
bumbu dan sayuran sebelumnya semp at pemerintah melaksanakan program rumah keluarga pangan lestari(RKPL). Di tiap
keluarga diharapkan menanam
kebutu han sehari -hari di p ekarangan rumah. Baik bahan
bumbu, salah satunya cabai dan
sayur-sayuran. Jika saja anjuran
dari RKPL tiap KK memiliki 2-5
pohon cabai di pekarangan rumahnya soal harga cabai tinggi
mungkin tak menjadi masalah
bagi masyarakat. Namun, program itu di Bali tak jelas keberhasilannya.
Di samping itu, orientasi petani perlu memikirkan kebutuhan

pokok mereka sendiri dulu baru
berorientasi bisnis. Karena, kenyataan sekaran g tidak b anyak
petani mampu menyiapkan bahan pangannya sendiri. Mereka lebih memilih mengusahakan
tanaman yang bernilai ekonomi
ting gi tan pa diim bangi mengusahakan tanaman kebutuhan
untuk keluargan ya sehari-hari.
Akibatnya, sangat lucu, jika seoran g petani meng eluh h arga
cabai tinggi. Mestinya mereka
sen ang karena produk pet ani
dihargai tinggi.
Selain itu , perlu juga perhatian instansi terkait dari pemerint ah. Prog ram pertani an
yang dilaksanakan pemerintah
mesti memprioritaskan ketahanan pangan masyarakat. Bukan
mengejar nilai ekspor yang tinggi. Apa artinya nilai ekspor tinggi jika untuk kebutuhan pangan
masyarakat susah.
Pemerintah juga perlu melindungi petani-petani yang berani bertaruh nasib saat cuaca ektrim. Karena petani yang mengusahakan tanaman tertentu di
saat musim ini cukup riskan. Biaya tinggi, kemungkinan gagal
juga tinggi. Asuransi pertanian
mestinya diarahkan untuk petan i yang beran i berjuang di
musi m yang berisi ko tin ggi.
Karena m ereka akan menj adi
penyelamat jika terjadi kenaikan
harg a su at u prod uk p an gan
yang cukup tinggi seperti kasus
k en ai kan h arga cabai rawi t
sekarang ini. Contohnya, seperti
p et an i-pet an i Gi anyar yan g
meng usahakan 50 h a k eb un
cabai rawit sekarang ini.
Cabai rawit hanya sebagian
k ecil keb ut uh an p an gan
masyarakat. Namun, jika tidak
m en jad i p erhat ian
b is a
menyebab kan sit uas i g adu h.
Karena itu, ketersediaan bahan
pangan mesti d ijaga sehingga
mampu mencukupi kebutuhan
masyarakat. Gerakan ketahanan
pangan perlu di perluas, tidak
hanya menyang kut kecukupan
beras saja, namun juga bahan
bumbu -bumbuan , sayur-sayuran dan lauk-pauk lainnya.***
noleh :KetutDana Wirawan
(wartawan dari Desa Buahan
Kaja, Payangan, Gianyar)
nphoto-photo : wet/ira
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Sosialisasi Ranperda LPD se-Gianyar
Untuk menyusun Rancangan
Peraturan Daerah Propinsi Bali
tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Propinsi Bali
No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga
Perkreditan Desa (LPD),
Tim Pansus LPD DPRD Propinsi
Bali yang diketuai Nyoman Parta
menggelar Sosialiasi Ranperda
LPD di Balai Budaya Gianyar,
Kamis (12/1). Acara sosialisasi
tersebut juga dimaksudkan
menyerap aspirasi dan menerima
masukan-masukan dari Ketua LPD
dan Pengawas LPD (Bendesa)
se-Kabupaten Gianyar.
PASWARA/ast

Ketua Pansus Ranperda LPD, I Nyoman Parta saat Sosialisasi LPD di Balai Budaya Gianyar, Kamis (12/1)

Pada kesempatan tersebut, iuran 5
persen keuntungan LPD serta peran
BKS-LPD /LPLPD, menjadi sorotan
dari pen gurus LPD s erta Bendesa.
Karena, pemanfaatkan dana itu dinilai
tidak transparan. Demikian pula, peranan BKS-LPD serta LPLPD dipertanyakan saat sejumlah LPD di Gianyar

dalam keadaan tidak sehat dan tidak
beroperasi.
Pada giliran, m asukan pen gurus
LPD serta Bendesa se-Gianyar, lebih
menekank an pada penggun aan dana
iuran 5 persen keuntungan LPD yang
diset orkan setiap tah unnya. Karena
selama 32 tahun LPD berdiri di Bali,

peruntukan dan pertanggungjawaban
iuran pembinaan itu tidak jelas. “Katanya iuran pembinaan, LPD kami yang
sebelumnya kocar-kacir hingga kini
dalam masa membangunan kembali,
tidak ada timbal balik dari iuran itu
yang kami rasakan,” terang I Wayan
Sirat pengurus LPD Pakraman An-

Bumdes Sila Chandra Wujudkan Tri Sakti

PASWARA/tas

Peresmian Bumdes Sila Chandra, Desa Batubulan.
BADAN Usaha Milik Desa (Bumdes) Sila Chandra Desa Batubulan diharapkan mampu wujudkan Program
Tri Sakti Bung Karno, hal tersebut diungkapkan Ketua BPD Desa Batubul an , I Kom ang M ard i ka, s eu sai
peresmian Bumdes tersebut, di Halaman Kantor Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut ia mengatakan, peresmian Bumdes merupakan upaya mamayungi beberapa usaha yang telah dirintis Pemerintah Desa Batubulan sejak beberapa tahun lalu. Sebelumnya
Desa Batubulan telah memiliki usaha
Warung Desa dengan usaha foto copy
dan penjualan alat tulis kantor. Unit

usaha tersebut juga menyediakan jasa
pembayaran listrik, telepon, PDAM,
pulsa hingga pembayaran BPJS. Sedangkan di tempat lain, Desa Batubulan juga mengelola Pasar Kuliner serta
kios. “ Unit usaha tersebut dibangun
secara bertahap menggunakan bantuan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan
bant uan PNP M Mandiri Perdesaan
beberapa waktu lalu,”imbuhnya.
Pasca diterbitkan UU No. 06 tentang Desa, Negara memberikan pelbagai kewenangan ke desa. Pendirian
Bumdes merupakan salah satu wujud
meningkatkan perekonomian desa serta diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan d i d esa. Sehing ga

desa memiliki pendapatan yang mampu dikelola secara mandiri. Didukung
anggaran Dana Desa yang cukup besar, Desa Batubulan juga telah membangunStage Pertunjukan yang akan
menampilkan pelbagai kesenian khas
Desa Batubulan. Pengembangan unit
tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi Desa
Batubulan. Stage yang berlokasi di
areal Kantor Desa Batubulan diharapkan mampu menyerap tenaga k erja
serta potensi desa, hanya saja bagaimana kedepan memas arkan hal tersebut. “ Kedepan kami sudah siapkan Rp
2 00 j u ta d ari Dana Desa un tu k
pengembangan, sebelumnya juga diang garkan Rp 160 u ntuk penat aan
pasar kuliner,”imbuhnya.
Kad is P emberdyaan Mas yarakat
dan Pemeri ntahan Desa Kabupaten
Gianyar, I Ketut Sweta mengapresiasi
pendirian Bumdes Sila Chandra Batubulan. Warga juga sudah bisa bekerja
menjadi p engurus pasar ti ga orang,
pelayanan jasa dua orang dan bertugas di warung desa seorang. Sumber
daya tersebut mampu mengoptimalkan potensi Desa Batubulan. BPD
Batubulan serta Perbekel Batubulan,
Dewa Gede Sumertha mampu mengakomodir potensi desa. “ Sebagai Bumdes mandiri pertama di Gianyar, Bumdes Sila Chandra diharapkan mampu
menjadi sumber pendapatan asli desa
s erta terwu ju dn ya k em an d irian
ekonomi desa,”terangnya. nsu ar

tugan, Blahbatuh.
Hal yang sama juga disampaikan
oleh Ketua LPD Taro Kaja, I Made Pinda. Diakuinya, jika dilihat dari fungsinya, iuran 5 persen itu sangat penting
dalam pemerataan pembangunan LPD
di seluruh Bali. Karena akan ada pola
s ub si d i u nt uk LP D yan g b aru

berk embang. Hanya saja, pihaknya
berharap ada kesatuan gerak berbagai
elemen LPD, terutamanya di tingkat
atas untuk menunjukan komitmennya
membangun LPD. “ Sekarang ini, kinerja di lapangan yang sangat lemah.
Karena ini pengawasannya patut ditingkatkan,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Pansu s DP RD Bali , I Nyoman Parta
menyebutkan jika, dalam sosiaalisasi
Ranperda LPD, ada beberapa hal yang
menjadi catatan penting. Mulai dari regenerasi, iuran pembinaan 5 persen,
pol emik perg antian bendesa serta
beberapa persoalan lainnya. “ Khusus
mengenai iuran 5 persen keuntungan
LPD, sebagian besar masih membutuhk an. Karena keb eradaan dana i tu
akan berperan penting untuk membantu LPD yang perkembangannya lamban,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Parta membeberkan jika, dari 1.143 LPD yang ada
di Bali, 172 diantara sudah dikatagorikan bangkrut. Syukurnya, berkat pembinaan yang dilakukan, 14 diantaranya kini sudah mulai bangkit lagi. “ Ini
terjadi karena kondisi kerja di setiap
LPD sangat beragam. Kenyataannya
ada LPD yang omsetnya mencapai 500
M dan ada pula yang hanya bermodalkan Rp.70 juta,” terangnya.
Menyikapi itu, pihaknya mewajibkan untuk melakukan hearing/dengar
pen dapat ke setiap kabupat en/k ota
unt uk men dapatk an mas ukan yang
riil di l apangan. Untuk selanjutnya
akan dijadikan acuan, masukan dan
pert im bang an dalam pemb ah as an
Ranperda lebih lanjut. “ Intinya, kita
sepah am bah wa P erd a LPD harus
kembali ke tujuannya. Yakni meringankan krama adat, melestarikan seni
dan budaya, menekan rentenir serta
memberikan peluang kerja dan yang
lainnya. nyul/ast

LPD Peliatan Tingkatkan Perolehan Laba
DI TENGAH lesunya ekonomi global, serta membanjirnya kredit usaha
rakyat (KUR) yang digelontorkan pemerintah, banyak dikeluhkan lembaga
keu angan aki bat semakin k etat nya
serta mempengaruhi laju usaha lembaga keuangan yang ada.
Pengelontoran KUR dengan suku
bunga sangat rendah dengan jaminan
serta proses administrasi singkat itu,
dinilai banyak lembaga keuangan justru menjadi batu sandungan. Sehingga harus meningkatkan kreatifitas dan
aktifitasnya, jika tidak ingin dilindas
oleh kebijakan itu.
LPD desa pakraman Peliatan yang
juga merasakan kondisi itu, justru mengaku sebagai tant angan untuk lebih
maju. LPD yang merupakan lembaga
keuangan milik desa pakraman itu, terbukti mampu melalui dengan menunjukan hasil lebih gemilang.
Dengan upaya yang dilandasi rasa
ngayah demi des a pakraman, LPD
desa pakraman Peliatan dalam tahun
buku 2016, justru meningkatkan labanya. ‘’Dari tahun buku 2015 yang mampu meraih laba Rp 4.359.180, tahun ini
kami (LPD Peliatan-red) berhasil meningkatkan perolehan laba menjadi Rp.
4,665.502. hal ini cukup menggembirakan di tengah persaingan semakin ketat,’’ jelas ketua LPD Peliatan Ir. Ni Putu
Puspadi, disela sela penyampaian laporan usaha 2016 yang dirangkai penyerahan d an a p em ban gu nan d es a
tahun 2016.

PASWAR A/rama

Ir. Ni Putu Puspa
Dihadapan tokoh masyarakat beserta warga desa pakraman Peliatan,
Puspadi yang menyerahkan dana pembangunan desa tahun 2016 sejumlah
Rp. 933.100.327, juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang
berkisar Rp 871.836.018. Sedangkan
akumilasi dana bantuan selama sepuluh tahun terakhir LPD Peliatan yang
sudah diserahkan ke desa pakraman
mencapai Rp. 5,998.132.945.
Bend es a pakram an P el iatan, I
Ketut Sandi, menyambut gembira pertumbuhan LPD Peliatan itu. Karena di
tengah banyaknya co mpetito r d an

menjamurnya lembaga keuangan termasuk aneka jenis bank di wilayah
Ubud saat ini. Selain bank perkreditan maupun bank nasional bank internasional banyak merambah sekitar
daerah Peliatan. Namun demikian diakui Bendesa Ketut Sandi, LPD Peliatan mampu bertahan bahkan berhasil
meningkatkan laju usahanya.
Terkait dana pembangunan desa
tahun 2016 sejumlah Rp. 933 juta lebih, Bendesa Peliatan mengakui akan
dialokas ikan untuk memb angun di
tiga sector yang dilandasi Tri Hitta
Karana. ‘’ Dana dari LPD ini (Dana
pemb angunan desa) nant inya akan
diperunt ukkan menunjang pembangunan di sector parahyangan, pawongan dan palemahan. Di Parahyangan
kami akan melaksanakan karya Ngusaba Dalem yang diagendakan tanggal 25 April 2017, selain melaksanakan pasraman dan menata lingkungan
agar lebih indah dan asri serta mewujudkan lingkungan yang sehat,’’ ungkap Bendesa Peliatan Ketut Sandi.
Laporan tahunan yang dirangkai
penyerahan dana pembangunan desa
dari LPD kepada desa pakraman Peliatan, yang bertempat di Puri Agung Peliatan diisi dengan berbagai pem,entasan
seni dari karma setempat serta sejumnlah penyanyi pop Bali. Acara yang dipadati krama desa pakraman Peliatan dan
sekitarnya itu, juga diisi dengan pesta
kuliner berbagai menu yang dibagikan
secara gratis.nra ma

DIKLAT TEKNIS BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM rangka mendukung implementasi e-Government di Indonesia, Balai Pelatihan dan
Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan
Informatika akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Diklat akan dilaksanakan selama 5 hari pada hari Senin hingga hari Jumat tanggal 30 Januari s.d 3 Februari
2017 dengan kuota 120 orang peserta.
Diklat Teknis yang akan diselenggarakan yaitu sebagai berikut :
#1 Diklat Desktop Program ming Tingkat Dasar (kuota: 30 orang peserta)
#2 Diklat Graphic Design Tingkat Dasar (kuota: 30 orang peserta)
#3 Diklat Netw ork Administration Tingkat Dasar (kuota: 30 orang peserta)
#4 Diklat Web Programm ing Tingkat Dasar (kuota: 30 orang peserta)
Seluruh diklat di tersebut akan diselenggarakan di Balai Pelatihan dan Pengembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Kominfo, Jl. Sekolah Hijau No. 2
Jababeka Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jaw a Barat.
Biaya diklat, akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal Kota Bekasi ditanggung oleh
BPPTIK. Sedangkan biaya perjalanan dinas dan uang harian untuk peserta ditanggung oleh
instansi pengirim.
Pendaftaran hanya dilakukan melalui formulir pendaftaran online pada w ebsite BPPTIK
paling lambat tanggal 20 Januari 2017 pukul 09.00 WIB.
Informasi detail masing-masing diklat, persyaratan, dan pendaftaran dapat dilihat pada
menu “Diklat Teknis Bidang TIK untuk ASN” pada w ebsite BPPTIK (klik di sini )
Jakarta, 13 Januari 2017
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Noor Iza
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Warga Keluhkan Pelayanan JKN
*Integrasi JKBMke JKN Masih Krodit

Ribuan warga
kurang mampu di Gianyar
terancam tak dapat
pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional
(JKN) atau Kartu
Indonesia Sehat (KIS).
Hal ini terjadi pasca
program integrasi Jaminan
Kesehatan Bali Mandara
(JKBM) ke Jaminan
Kesehatan Nasional
(JKN)/Kartu Indonesia
Sehat (KIS).
PAS WARA/ dev

Sejumlah Anggota Dewan menggelar sidak di Puskesmas Sukawati 1terkait pelayanan JKN beberapa waktu lalu.
Dari seban yak 28 6 ribu pesert a JKBM , yang t erco ver
dalam J KN hanya s ebanyak
48 .45 7 s esu ai d eng an kuo ta
yang dikeluark an Tim Nasional P ercep atan Pen an ggu lang
Kemis kinan (TNP2K).
Ketua Komisi IV DPRD Gian yar, Pu tu Pebrian tara saat
ditemui Rab u (4/1 ) menjelaskan, dari kuota 48.457 itu, ternyata yang t erv al id asi h an ya

seban yak 22 .072 orang . S edangk an si san ya mas ih bermasal ah di karenakan adan ya
nama ganda, NIK t idak sesuai
KT P, b ed a al am at at au
masalah lainnya. “ Kami banyak menemu kan keluhan dari
warga yan g ti dak men dapatkan pelayan an JKN,” ujarnya.
Salah satun ya di Puskesm as I
Sukawati. Dalam sidak mendam ping i Kom isi IV DPRD

Bali , ada s ebanyak 619 warga
yan g tak mendapatkan fasi litas pelayan an JKN dari sebanyak 2335 warga. Mereka pun
terpaksa harus melal ui jal ur
umum.
Atas ko ndisi inilah, pihaknya akan seg era menggelar rapat dengan instansi terkait, dian taranya Di nas Kesehatan,
Dinas Sosial, RS yang melayani, pihak BPJS, Puskesmas

d an Din as Kep en du d u k an
dan C atatan Sip il, Kamis (5/1)
hari ini. “ Saat ini kondis inya
masi h krod it, seh ingga kami
akan segera mengadakan pertemuan d eng an in stansi terkait khusus membahas hal ini,"
t eran gn ya.
Kader P DIP as al Batuan,
Su kawati ini men amb ahkan,
untuk program JKN ini, Pemkab Gi anyar su d ah s h ari n g

dana s eb esar Rp 13 M il iar.
Namun d eng an ko ndi si in i,
d an a yan g t ers erap han ya
sebesar Rp 7 Miliar. Untuk itu
pi hakn ya b erharap nant in ya
bisa kembali meng usuklan ke
pu sat sehi ngga bis a tercov er
semu an ya.
Menurut Peb riantara, dari
kuota sebanyak 48.457 itu, ada
s eb an yak 2 .4 4 4 si sa ku ot a
yang masih bisa dimanfaatkan.

“ Kondisi inilah yang akan kami
efek t ifk an s ehi n g ga s em u a
kuota bisa dimanfaatkan, ” tegasnya. Sebab, dari kuota sebanyak itu, yan g bisa tervalidasi h anya sebanyak 22.0 72
oran g. S ed ang kan sebanyak
26.450 peserta tersebut masih
belum tervalidasi. Jumlah yang
belum tervalid asi it u akib at
adanya nama g anda seb anyak
2 83 p es ert a dan s ud ah t er-

daftar di BPJS secara mandiri
sebanyak 2161 peserta.
Un tuk mengat asi masal ah
ini, Pemprop Bali melalui SE Gub ern u r m as ih m emb erik an
tenggang waktu selama 3 bulan hingga Maret 2017 untuk
warg a ku ran g m amp u b is a
klaim JKN satu kali saja. Selanjutnya, warga yang belum terco ver di berik an kesemp at an
untuk mendaftar lagi. ndev

Disarankan Menggunakan Jalur Mandiri
*Pengguna JKBM Yang Belum Terdaftar JKN/KIS
MASYARAKAT Gianyar
yang belum terdaftar dalam
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) atau Kartu In donesia
Sehat (KIS) untuk sementara
diasarankan agar mengunakan
jalur KIS Mandiri. Hal ini agar
mereka tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlebih, jalur mandiri ini bisa dilaks anakan selam a sebu lan,
setel ah itu ak an didaft arkan
ulang di JKN KIS. Hal ini diungkapkan Kad is Kesehatan
Gianyar, dr IA Cahyani diselasela rapat dengan Komisi IV
DPRD Gianyar, Kamis (5/1).
Kepala Dink es Gianyar,
Id a Ayu Cahyan i mengat akan, proses p eralih an dari
JKBM ke JKN/KIS, bukanlah
persoalan mudah. Membutuhkan waktu yang relatif lama,
yakni tiga bulan. Namun selama masa peralihan tersebut,
bagi warga miskin yang be-

lum terdaftar di JKN/KIS, akan
dianjurkan menggunakan jalur
mandiri. Dimana, untuk mendapatk an p el ayan an k es eh at an
selama sebulan, mereka hanya
diwajibkan membayar Rp 25 ribu.
“ Pengguna JKBM yang belum terdaftar dalam JKN/KIS,
kalau dia memang warga miskin,
kami sarankan untuk mandiri
sekali. Yakni dengan membayar
Rp 25 ribu, untuk mendapatkan
pelayanan k es eh atan selama
sebulan. Untuk berikutnya kami
akan masukkan dan daft arkan
lagi di JKN KIS,” ujarnya.
Lebih lanjut Dayu Cahyani
menegaskan, berdasarkan regulasi Pemerinta Pusat, tidak semua warga miskin di Gianyar
akan mendapat JKN/KIS. Melain kan han ya 40 persen dari
masyarakat termiskin di Gianyar.
Kriterianya, tidak memiliki pekerjaan tetap, tak punya lahan pertanian, memiliki peyakit kronis,

dan tidak memiliki asuransi kesehatan. Demi mendapatkan data
akurat, pihaknya bersama Dinsos Gianyar ak an turun langsung ke banjar-banjar melakukan pendataan.
Ditambahkan, JKN/KIS ini
bukan untuk semua masyarakat
miskin. Tetapi 40 persen dari
masyarakat yang termiskin. Untuk mendata, digunakan sisitem
jemput bola, bekerjasama dengan Dinas Sosial dan instansi
terkait, untuk mencari warga
yang betul-betul memanfaatkan
JKBM tapi tak terdaftar dalam
JKN/ KIS. Dikatak an, jemput
bola tersebut juga dilakukan untuk memvalidasi hasil survei Tim
Nasional Pengg alangan Percepata Kemi sk in an (T NP 2K).
Sebab tidak menutup kemungkinan yang terdaftar dalam JKN/
KIS, ada yang sudah meninggal. Bila ada hal demikian, jatah
tersebu t akan di berik an p ada

pengguna JKB M yang belum
terdaft ar.
“ Kami juga turun ke lapangan
untuk memvalidasi dan memverifikasi data yang sudah jelas ada,
berdasarkan survei TNP2K. Kalau memang betul ada, kami akan
lanjutkan. Tapi kalau sudah tidak
ada, misalnya karena meninggal,
akan diberikan kesempatan untuk yang lain,” ujarnya.
Meman g b erdasarkan data
Komisi IV DPRD Gianyar, selama ini masyarakat kurang mamp u di Gi an yar yan g meng gunakan JKBM sebanyak 286
jiwa. Namun setelah ada kebijakan Pem erin tah Pusat un tuk
meng int eg ras ikan JKB M ke
JKN/KIS, hanya 48 ribu jiwa saja
yang terdaftar dalam JKN/KIS.
Sementara sisanya sampai saat
ini masih belum jelas nasibnya.,
Anggota Komisi IV DPRD
Gianyar, Cokorda Wisnu Parta
dalam rapat tersebut mengkritik

PAS WARA/ dev

Pertemuan Dinas Kesehatan dengan Komisi IV DPRD Gianyar, Kamis (5/1).
integ rasi JKB M ke JKN/KIS
tersebut. Menurutnya, program
i ni b u kann ya mem bant u
masyarakat, melainkan malah
menimbulkan prsoalan baru di
masyarakat. Terlebih lagi selama
proses peralihan dari JKBM ke
JKN, mereka harus berobat mela-

lui jalur umum dan membayar
dengan uang pribadi.
Atas kondisi ini, pihaknya
men gharap kan i nsans i terk ait
harus secepatnya memprosesnya. Sebab, hal ini sangat berdampak dan mem beratkan warga
kurang mampu dalam mendap-

atk an p elayanan kes ehat an.
“ Kasihan mereka yang hidup
sehari-hari saja susah, lagi disuruh membayar biaya berobat. Kalau begini, artinya sama
saja dengan meyuruh orang
miskin untuk dilarang sakit,”
tukasnya. ndev

PKPI Belum Tentukan Arah Koalisi Dalam Pilkada Gianyar 2018
*Fokus Genjot Soliditas Kader

PAS WARA/ dev

Suasana acara konsolidasi partai PKPI Gianyar menjelang hajatan
Pilgub Bali dan Pikada Gianyar 2018 mendatang

PARTAI Keadilan dan
Persatuan Indonesia (PKPI)
Gianyar masih belum memastikan arah koalisi saat Pilgub Bali
dan Pilbup Gianyar 2018
mendatang. Saat ini, PKPI
masih menguatkan soliditas
kader untuk meghadapi pilkada
serentak tersebut. Diharapkan,
dalam koalisi nanti, akan ada
sinergitas antara kandidat yang
diusung dalam Pilkada Bali dan
Pikada Gianyar. Hal ini diungkapkan Ketua DPP PKPI
Bali, Wayan Wirata disela-sela
kegiatan konsolidasi partai di
Bukit Jati, Jumat (30/12).
Menurut Wirata, dalam
menentukan arah koalisi nanti,
pihaknya mengharapkan
searah. Maksudnya, paket
yang akan diusung dalam
Pilkada Gianyar maupun Pilgub
Bali harus ada sinergitas
sehingga tak menimbulkan
kebingungan ataupun tekanan
psikologis, khususnya saat

masa kampanye nanti. “Antara
Pilgub dan Pilbup nanti akan
dilaksanakan secara serentak,
sehingga kami harapkan koalisi
partai pun harus sejalan antara
di propinsi dan di Kabupaten,”
harap nya.
Kader PKPI asal Bangli ini
menegaskan, dalam hajatan
Pilgub dan Pibup Gianyar nanti
PKPI tak mau hanya sebatas
sebagai partai pendukung,
melainkan harus sebagai partai
pengusung. “ Harapan kami,
PKPI harus tetap menjadi partai
pengusung calon dalam Pilgub
maupun Pilbup, bukan hanya
sebagai partai pendukung,”
terangnya. Untuk itulah, saat
ini pihaknya lebih menekankan
kepada soliditas kader sebelum
menentukan arah koalisi
nantinya. Pihaknya tak mau
grasa-grusu dalam menentukan
koalisi nanti walaupun diakui
sejumlah parpol sudah mulai
melakukan pendekatan. “ Untuk

sementara di Pilgub sudah ada
pendekatan dari Ketut Sudikerta, kandidat Golkar. Namun,
kami belum berani memberikan
jawaban, sebab kami belum
tahu apakah kader Golkar mau
berkoalisi dengan kami,”
kelitnya.
Sementara, di Gianyar
sendiri saat ini 2 wakil PKPI
memang masuk di Fraksi Golkar.
Namun, arah koalisi untuk
Pilbup pun masih belum jelas.
Padahal, Golkar dengan 7 kursi
jika menggaet PKPI duah
dipastikan bisa mengusung
paket. Sebab, minimal kursi
yang dibutuhkan hanya 8 kursi.
Ketua DPK PKPI Gianyar,
Ngakan Ketut Putra menegaskan, jika PKPI tidak mau grasa
grusu dalam menentukan arah
koalisi. Selain waktu masih
panjang, proses politik yang
dibutuhkan juga masih
menunggu serapan dinamika
yang ada. “ Kami tidak ingin

grasa-grusu. Langkah pertama
kami adalah meningkatkan
soliditas di internal, selanjutnya
baru mengarah ke koalisi partai
dan penggodokan bakal
calon,” ungkapnya.
Disinggung soal keberadaannya di Fraksi Golkar,
Ngakan Putra mengatakan,
memang ada harapan sejumlah
kader agar koalisi ini berlanjut
hingga Pilbup, namun pihaknya
masih belum berani memberikan
jawaban. Diakui, sejumlah parol
lainnya pun sempat melakukan
pendekatan untuk koalisi.
“ Yang jelas, kami masih
menunggu momen untuk
menentukan arah koalisi.
Terlebih, di inetrnal kami juga
ada mekanisme untuk menentukan tingkat elektablitas bakal
calon yang akan diusung,
sehingga benar-benar bisa
memenangkan hajatan
demokrasi lima tahunan ini,”
pungkasnya.n dev
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Menengok Perjalanan Turis di Ubud

Diawali ke Ceking, Hingga Mandi di Air Terjun

PASWARA/rah

Sejumlah wisatawan menikmati pemandangan di kawasan wisata Air Terjun Tegenungan.
W IS ATAWAN yan g dat an g
dan meng inap di kawasan wisata
Ubud, umumnya sudah mempunyai rencana terkait obyek wisata
di Gianyar yang akan dikunjungi.
Merek a mengetah ui tentang daya

tarik yang ada di Gianyar melalui internet. Sehingga rata-rata masa tinggal mereka singkat.
M en s iasat i
m as a
t in g gal
wisatawan yang singkat ini, para pelaku pariwisata di Ubud kini membuat

terobosan dengan membuat paket tour
khusus ke obyek2 wisata yang ada di
Gianyar. Hal ini menyusul kebiasaan
wi satawan yang selalu mel akuk an
k un ju n gan baik d eng an meng gunakan taxi atau menyewa sepeda

motor ke beberapa rute yakni mulai
dari rice terrace Ceking, Coffee Plantation, Pura Tirta Empul, Gunung Kawi,
Goa Gajah dan air terjun Tegenungan.
Keb iasaan i nilah yang m engi nspirasi pelaku pariwisata untuk mem-

buat pak et t our d engan rut e tersebut. Rute ini kini sudah umum dijalankan para s opi r freelance atau pengusaha pariwisata, misalnya pemilik
vi lla, h ome st ay atau pengi nap an
kecil lainnya.
“ Kami memang menawarkan paket
tour khusus untuk obyek wisata yang
ada di Gianyar terutama tempat-tempat favorit yang banyak d ikunjungi
wisatawan,” teran g Dewa Ari, salah
seo rang pemil ik hom e stay di kawasan Monkey Forest Ubud.
Ini juga s ebagai bentu k inov asi
untuk menambah pendapatan ketika
hu nian kam ar menu run pad a awal
tahun . Rut e j uga sewak tu-wak tu
b eru b ah
ses uai
permi n t aan
wis atawan, nam un u mu m nya
wisatawan cu kup puas dengan rute
yang ditawarkan.
Dipilihnya air terjun Tegenungan
s eb ag ai t uj u an t erakh i r, agar
wis atawan yang sebelumn ya u sai
jal an-jalan dan b erman di k ering at,
bisa m andi sepuas nya di air terjun
Tegenu ngan.
Sementara dipilihnya pertama kali
rice teracce C eking karen a men uju
tem pat in i dip erluk an ten aga yang
fresh karena haru s menuruni undagundag persawahan dan berjalan mengeli lin g perbu kit an . Sel an jut nya,
wisat awan diajak sing gah ke coffee
plant ation yang banyak terdap at di
utara Ceking untuk melihat proses

pengolahan kopi luwak dari kotoran binatang bernama Luwak, setelah makan buah kopi.
Perjalanan dilanjutnya ke Pura
Tirta Emp ul yang memang s atu
jalur dari arah C eki ng, Gunu ng
Kawi dan Goa Gajah. Umumnya
setelah tiba di Gunung Kawi atau
Goa Gajah wisatawan akan mencari
restoran untuk makan siang.
Rebecca (28), salah seorang turis asal Kanada yang menginap di
salah satu home stay milik warga di
Ubud Kelod, ketika ditemui Paswara
mengaku pertama kali datang ke Bali.
Kendati demikian, dia mengetahui
obyek-obyek wis ata yang ada di
Bali yang akan dikunjungi.
Tempat pertama kali yang dikunjungi saat menginjakkan kakinya di
B an dara In t ernas io n al I Gu st i
Ngurah Rai, Tuban adalah Ubud,
Gianyar. Dia hanya tiga hari tinggal di Ubud dan itu menurutnya
sudah cukup.
“ Hari pertama s aya jalan-jalan
seputar Ubud, seperti Monkey Forest, Puri Ubud, Campuhan dan tokotoko souvenir hingga spa. Malamnya menon ton tari-tarian ” t erang
Reb ecca. Keesok an harinya akan
tour sesuai paket tour yang ditawarkan. Namun terk adang, b anyak
wis atawn a yang melakuk an t our
dengan menyewa sepeda motor dan
mengandalkan petunjuk jalan.nrah

Menjaring Duta Pariwisata 2017
Pemilihan
Jegeg Bagus Duta
Pariwisata Gianyar
memang ajang
bergengsi yang
ditunggu setiap
tahunnya yakni setiap
bulan April
bertepatan dengan
HUT Kota Gianyar.
Disebut bergengsi
karena ajang ini
mempertemukan
talenta-talenta muda
yang mengadu
penampilan,
wawasan,
pengetahuan,
ketrampilan dan lainnya

PASWARA/rah

Suasana rapat Pemilihan Jegeg Bagus Duta Pariwisata Gianyar Tahun 2017.
Tidak salah kalau Dinas Pariwisata
Kabupaten Gianyar sebagai pelaksana
kegiatan jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri mensukseskan kegiatan
terutama dalam menjaring peserta. Salah
satu terobosan yang dilakukan adalah
melaks anakan pra seleksi atau road
show ke sekolah SMU/SMK yang dilaksanakan dari tanggal 13 Januari - 11
Februari 2017. Selain itu sosialiasi kepada sekehe teruna dan memberikan

informasi lewat media massa dan media social lainnya.
“ Road show ini bertujuan menjaring langsung peserta di sekolah yang
memiliki potensi dan bakat, sehingga
jumlah peserta dan kualitas lebih meningkat,” terang Kepala Dinas Pariwisata A.A. Ari Brahmanta, saat rapat persiapan road show di Kantor Diparda
Gianyar, Senin (9/1).
Teknisnya, tim yang terdiri dari Di-

parda dan Semeton Jegeg Bagus (Sejebag) turun ke sekolah-sekolah dan
mengumpulkan siswa dalam satu ruangan untuk menunjukkan penampilan
dan wawancara. Pilihan pun dilakukan
sesuai penilaian, namun sebelum menjadi peserta mesti melengkapi persyaratan pendaftaran terlebih dahulu.
Pemil ihan Jegeg Bagus Gi anyar
Tahun 2017 mengusung tema “Diva
Bhawana Duta Pusaka”. Untuk peser-

ta yang lolos pra-seleksi harus melengkapi administrasi pendaftaran. Sementara bagi sekolah/umum lainnya
yang berminat untuk mengikuti menjadi peserta seleksi Jegeg Bagus dapat
melakukan pendaftaran ke Kantor Diparda pada hari kerja Senin – Jumat dari
pukul 08.00 - 14.30 wita. Pendafaran dibuka 6 Pebruari – 3 Maret 2017. Bagi
peserta yang sudah mendaftar selanjutnya diberikan pengarahan tentang

persiapan pelaksanaan seleksi Pemilihan Jegeg Bagus tahun 2017 pada saat
technical meeting.
Proses pemilihan dilanjutkan ke tahap
seleksi sebanyak 3 kali seleksi. Tahap
pertam a d ari selu ruh pes ert a yang
mengikuti Seleksi Jegeg Bagus akan diciutkan menjadi 30 pasang finalis (Jegeg
30 orang, Bagus 30 Orang), seleksi kedua
akan diciutkan menjadi 20 pasang pinalis
(Jegeg 20 orang, Bagus 20 Orang), dan
seleksi ketiga menjadi 10 pasang pinalis
(Jegeg 10 orang, Bagus 10 Orang).
Selanjutnya unt uk meningkatkan
pengetahuan dan wawasan bagi 10 (
sep uluh ) pasang fin alis dilaku kan
tahapan p embekalan melalu i proses
pra-karantina dan dilanjutkan dengan
masa karan tina. Dalam p roses prakarantina dan masa karantina diatas,
akan diberikan pembekalan oleh tim Juri
yang ditun juk (b erupa pembek alan
materi dan latihan koreografi).
Pada malam penjurian pelaksanaan
penilaian dilaksanakan di Balai Budaya
Gianyar dengan beberapa tahapan yakni, tahap interview dari para Juri untuk
mengetahui sejauhmana wawasan/materi yang diberikan oleh narasumber
yang dapat dipahami oleh para finalis.
Kedua, tahap Fashion Show untuk penilaian charming dan hospitable para
finalis dan sekaligus merupakan malam
penentuan calon yang akan masuk ke
tahap 5 besar pada saat Grand Final
Jegeg Bagus Gianyar 2017.
Pelaksanaan seleksi terakhir dilaksanakan oleh para dewan juri untuk
penentuan Juara Pemilihan Jegeg Bagus Gianyar tahun 2017 yang akan menjadi Duta Kabupaten Gianyar di Tingkat
Provinsi. nrah

K AWA SAN

I Made Indiasa, SS

Antusias
PENGALAMAN tahun-tahun
sebel umn ya, seti ap pen daftaran
Jegeg Bagus Gianyar selalu diikuti
ratusan peserta. Hal ini membuktikan tingginya komitmen generasi
muda untuk mengasah diri sehingga bisa berprestasi.
“ Ya. Ani mo pes erta un tu k
mengikuti pemilihan Jegeg Bagus
makin besar, m udah-mu dah an
tahun ini kembali mendapat respon
positif remaja di Gianyar,” papar
Kasi Pening katan Sumber Daya
Pariwisata DIparda Kabupaten GiPASWARA/rah
anyar, I Made Indiana, SS, ketika
I Made Indiana
ditemui Paswara, Selasa (10/1).
Membludaknya peserta menandakan semakin banyak generasi muda
yang tertarik mengikuti seleksi Jegeg Bagus Gianyar dari tahun ke tahun.
Apalagi sejak dilakukan Road Show ke sekolah SMU/SMK mulai tahun
2014 lalu, para peserta makin banyak yang mendaftar. Keadaan tersebut
makin meyakinkan bahwa ajang ini adalah ajang bergengsi yang paling
dinanti-nanti.
"Remaja sekarang makin sadar, bahwa ajang ini merupakan ruang bagi
mereka untuk memperdalam pengetahuan, dan kami memberi apresiasi buat
generasi muda Gianyar, apalagi ada juga yang sekolah di luar Gianyar ikut
sebegai peserta" jelas pria murah senyum ini.
Ia menjelaskan, Jegeg Bagus adalah ajang bagi semua remaja di Gianyar.
Tidak melihat latar belakang, asal dan status sosial. Jika memang merasa
mampu bersaing, ajang ini terbuka untuk remaja pada umumnya.
Pemenang juga ditentukan dari sisi lain meliputi kepribadian, sikap selama mengikuti karantina serta kemampuan berinteraksi terhadap rekan –
rekan. nrah

Gianyar Kembangkan Agribisnis Berdaya Saing
SELAIN mengandalkan seni budaya dan peninggalan sejarah, daya
tarik Gianyar di mata wisatawan adalah keberadaan wisata pertanian atau
agrowisata. Kombinasi pertanian dan
pariwisata ini juga diharapkan menekan laju alih fungsi lahan pertanian.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Gianyar, I Gusti Ayu Dewi Hariani,
Rabu (11/1) menjelaskan, pihaknya
fokus mengembangkan tiga kawasan
yang diandalkan menjadi agribisnis,
yaitu kawasan anggur, kawasan bunga/heliconia, kawasan jeruk. Sesuai
dengan visi yang dimiliki yakni terwujudnya kawasan dengan sistem agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, lestari men uju Gianyar Jagaditha.
Dipilihnya ketiga jenis itu tak terlepas dari potensi pertumb uhan dan
pasar yang bersin ergi untuk menghasilkan produksi yang optimal. Misalnya kawasan anggur di Saba, pihakn ya opt im is bud id aya an gg ur
mampu bersaing di pasaran lantaran
di sana petani bekerjasama deng an
pabrik Wine/Anggur Saba Bay untuk
mengembangkan budidayanya.
Begitu juga kawasan bunga (heliconia) yang diperkenalkan ke dunia

PASWARA/rah

Agrowisata menjadi primadona wisatawan asing.
internasional beberapa waktu lalu di
Desa Kerta, Payangan. Selain bunganya, batangnya pun dapat dijadikan
sebagai makanan sapi. Bahkan, menurut petani disana, sapi terlihat mengkilat setelah memakan rutin bunga heli-

conia itu.
“ Kami berharap, petani tidak melempem dan terangsang untuk kreatif
mengolah lahan yang ada, karena potensi masih sangat besar ke depan.”
kata Dewi.

Terkait alih fungsi lahan aki bat
perkembangan pariwi sata, menu rut
Dewi Hariani, luas wilayah pertanian,
perkeb unan, dan h utan rakyat yang
mencapai 27.069 ha dari 36.800 Ha luas
wilayah Kabupaten Gianyar. Jumlah
petani di Kabupaten Gianyar kurang
lebih mencapai 48.000 orang. Untuk
itu diperlukan kreatifitas dan inovasi
dari para petani untuk memanfaatkan
lahan yang ada. Apalagi saat ini alih
fungsi lahan menjadi penyakit kronis
yang kian menggerogoti potensi pertanian di Kabupaten Gianyar.
”Kita selalu menggembleng petani
agar tidak terlena menjual lahannya”,
tegas Dewi. Selain itu langkah yang
dilakukan dengan melakukan pembinaan dan bantuan peralatan sehingga
petani bisa menerapkan konsep dari
hulu ke hilir. Artinya, petani mulai dari
men anam, memanen dan langs ung
memasarkan tanpa melalui pengepul.
“ Itu sudah kami lakukan dengan
petani dan m emberikan mereka ruang berup a pasar murah un tuk menju al hasi l p ert anian m ereka,” uj ar
Dewi Hari ani serya memberi contoh
setiap Hari Raya Galungan Pemkab
Gi an yar m en gun dang para petani
untuk men jual langsung has il pertanian mereka. nrah
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Ketika Made Taro ‘Sihir’ Puluhan Anak Pejeng

Bangkitkan Cinta Lingkungan
Melalui Permainan Tradisional
PAS WARA/ dev

Anak-anak antusias mengikuti permainan tradisional

Suasana di ‘Omah Apik’ Pejeng Minggu (8/1),
tampak sumringah. Puluhan anak-anak usia
PAUD, TK dan SD tampak duduk rapi
mendengarkan dongeng yang disampaikan
Made Taro (78). Sesekali, alunan suara
cungklik mengiringi lagu tradisional yang
diperkenalkan. Puluhan anak-anak pun tampak
bergembira mengikuti syair lagu tersebut.
Suasana kian semangat ketika cerita dongeng
dan syair lagu itu dikolaborasikan dengan
sebuah permainan tradisional. Terlebih, permainan
itu berkaitan dengan pelestarian lingkungan.
PAS WARA/ dev

Made Taro saat memimpin jalannya permainan tradisional
Kelihaian Made Taro (78) dalam
menyam pai kan d on geng memang
sangat ‘menyihir’ puluhan anak-anak
yang hadir. Dengan gaya bahasanya
yang khas, anak-anak pun tampak terhanyut dengan cerita yang disampaikan. Mereka pun tam pak lang sung
terlibat dalam cerita itu. Terbukti, saat
sesi tanya jawab, puluhan akan berebut untuk menjawabnya.
Suasana kian sumringah saat masuk dalam kegiatan permainan tradisonal ‘sepit-sepitan’ dengan iringan

lagu ‘keranjang d uren’. Anak-anak
yang dibagi menjadi beberapa kelompok tampak antusias mengikutinya.
Dalam permainan ini, mereka yang
terkena hukuman harus memilah sampah yang sudah disiapkan ke dalam
bak sampah yang berbeda. Ada sampah kertas, plastik, botol, organik dan
sampah yang masih bisa digunakan.
Dengan dua buah 'sepit’ (jepitan-red),
mereka harus memilah sampah-sampah tersebut sesuai dengan bak sampah yang d isediakan.

Pemilik OmahApik, Etha Widianto
mengatakan, pihaknya sengaja mendatangkan Made Taro (78) untuk menarik minat anak-anak untuk lebih mencintai lingkungan sejak dini melalui
cerita dongeng dan permainan tradisional yang diperkenalkan. “ Kami ingin anak-anak lebih mengenal tentang
p en ti n gn ya menj aga kebersi han
lingkungan sejak dini. Sehingga melalui dongeng dan permainan tradisional, rasa itu akan lebih cepat mengena
di hati mereka,” ujarnya.

Diakui, masalah lingkungan yang
dirasakan berat saat ini ad alah soal
pencemaran sampah plastik, sehingga dalam sesi permainan tradisional,
masalah pemilahan sampah ini menjadi t iti k berat p em ah aman. P un
demikian, lagu-lagu yang disampaikan pun tak jauh dari soal kebersihan
dan pelestarian lingkungan.
Den gan p erm ai n an i n i, an ak an ak pun dengan s end iri nya ak an
mengerti arti pemilahan sampah . Pemahaman in i diharapkan b isa di lan-

jutk an di l ingkung an mereka bai k di
seko lah maupun d i rumah. Seh ingga, untuk selanju tnya m ereka akan
t erb ias a d en g an ak si pem il ahan
sam pah i ni.
Etha Widianto pun menegaskan,
kegiatan ini sduah merupakan kegiatan rutin yang digelarnya setiap sebulan sekali. Bahkan, diharapkan keterlibatan anak -anak j auh lebih banyak
dal am event selanju tnya, sehin gga
mereka sebagai generasi penerus bangsa benar-benar bisa mengerti akan pent-

ingnya pelestarian lingkungan.
Dit em u i di s el a-s el a k eg i at an ,
Made Taro men gaku i b anyak permainan tradisional lainnya yang bisa
di terapk an dalam up aya m en jaga
lingkung an. Dirinya pun mengakui
an ak-anak ak an j auh lebih mud ah
paham dan mengerti jika d isampaikan l ewat do ngeng, lagu m aup un
p ermain an trad is io nal . “ M ud ah mudahan dengan kegiatan ini , program bali bersih bisa segera terwujud," harapnya.ndev

Ny. Surya Adnyani Mahayastra Kunjungi Promo Salon Desa Saba

PASWARA/asti

Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar Ny. Surya Adnyani Mahayastra kunjungi promo Salon Desa Saba (7/1).

Pentingnya Gizi bagi Balita
GIZI Bagi Balita – Balita yang
tercukupi dengan baik akan kebutuhan gizi bagi kesehatan tubuhnya, biasanya terlihat lebih
aktif, cerdas dan ceria. Ia terlihat begit u periang dan padai
bersosialisasi dengan lingkungan disekitranya. Ini di karenakan gizi marupakan salah satu
faktor yang cukup penting bagi
proses kesehatan, pertumbuhan
dan perkembangan balita. Akan
menjadi hal yang cukup menyenangkan tentu, jika orang tua
memiliki balita yang sehat dari
segi fisik dan psikisnya.
Kes ehatan serta p ertum buhan fisik balita cukup erat kaitannya deng an m ak an an yan g
dikonsumsi. Jika seorang balita
sering diberi asupan makanan
yang mengandung zat-zat yang
tidak baik, seperti jenis makanan
yang mengandung bahan pengawet, pewarna buatan, pemanis
buatan, pelezat mak anan dan
yang sejenisnya, maka bisa dipastikan hal itu akan langsung
terlihat efeknya bagi kesehatan
tubuh. Maka, pemberian makanan dengan pemenuhan gizi yang
memadai adalah cara yang tepat

untuk menjaga kesehatan serta
tumbuh kembang balita. Jadi,
perhatikan dengan baik pola makan untuk balita.
Ad a b eberap a fak tor yang
menjadi alasan kenapa orang tua
harus benar-benar memperhatikan jenis makanan yang diberikan untuk putra-putrinya, terutama yang masih berusia balita.
Selanjutnya akan dijelaskan beberapa manfaat maupun arti penting pemenuhan gizi bagi balita.
Untuk Mengoptimalkan
Perkembangan Balita.
Pemenuhan gizi yang sempurna pada balita akan membuat
sistem imun pada balita menjadi
kuat dan cenderung lebih tahan
terhadap serangan penyakit. Di
samping itu, balita yang sehat juga
cenderung akan lebih cepat beradaptasi dan mudah menangkap
respon dalam proses belajar di
lingkungan sekitarnya.
Untuk Menjaga Sistem
Kekebalan Tubuh
Pada masa balita, sistem kekebalan tubuh belum benar-benar
terbent uk den gan semp urn a.

Ol eh k arena itu bal ita harus
mendapatkan asupan gizi yang
cuk up. Gizi akan memban tu
membentuk sis tem kekebalan
tubuh yang kuat sehingga balita tidak akan mudah terserang
sakit. Adapun untuk menyediakan gizi yang cukup bagi balita,
maka cukup dengan cara di beri
makanan yang sehat dan seimbang yang biasa di kenal dengan 4 sehat 5 sempurna.
Untuk Mempercepat
Proses Pertumbuhan.
Gizi s an g at berpeng aru h
dalam memb antu p roses pertumbuhan balita. Bali ta yang
terpenuhi deng an baik asupan
gizi cenderung akan mengalami
peningkatan ti nggi badan dan
berat badan lebih baik di banding balita yang kekurangan gizi.
Untuk Menunjang
Pertumbuhan Otak.
Jika gizi yang diperlukan oleh
ot ak tid ak terp enu hi, maka
perkembangan otak akan terhambat, dan hal tersebut secara otomatis akan berakibat pada lemahnya
tingkat kecerdasan balita.nnet

SALON Desa Saba yang launching
pada September 2016 lalu, terus berupaya memanjakan pelanggannya dengan menggelar program promo. Seperti
program promo yang digelar pada 7-10
Januari lalu. Masyarakat dapat menikmati berbagai jasa salon hanya dengan
membeli kupon seharga Rp.25 ribu.
Promo yang digelar pengelola salon Desa Saba tersebut terlihat semakin menarik dengan kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar Ny.
Surya Adnyani Mahayastra dan anggota Pokja II TP PKK Kabupaten Gianyar, Kepala Desa Saba A.A. Gde
Mahendra, pengelola salon Putra Intan Pande Sumerthi (7/1). Kehadiran
Ny. Surya Adnyani menegaskan dukungan TP.PKK terhadap perkembangan
salon desa yang pendiriannya digagas
TP.PKK Kabupaten Gianyar tersebut.
Pengurus salon Desa Saba, Liliana
dan Yu yun Yuning sih mengat akan,
p ro mo salo n d im ak s ud kan agar
masyarakat k husu snya m asyarak at

Desa Saba melihat dan merasakan pelayanan yang diberikan pengelola salon. Tentu saja harapannya agar mereka menyukainya dan kemudian menjadi pelanggan tetap salon milik desa
tersebut. Liliana mengungkapkan berbagai layanan salon yang diberikan
yait u facial, creambath, rebond ing,
toning, potong rambut, massage dan
lain lain. Untuk tetap bersaing dengan salon-salon lain, salon Desa Saba
mengandalkan layanan massage/pijat
sebagai layanan utama. “Salon-salon
lain kan jarang memverikan layanan
massage, dan memang layanan massage yang paling diminati masyarakat
disini,” ujar Liliana. Sebelum digelarnya p romo, salon Desa S aba su dah
buka setiap hari dan selalu saja ada
ibu-ibu yang datang untuk perawatan
wajah.
Kepala Desa Saba A.A. Gde Mahendra sangat bangga deng an adanya salon desa ini. Dengan salon desa
ini Ibu-Ibu PKK yang ada di Desa saba

tidak jauh-jauh lagi untuk melakukan perawatan wajah dan rambut.
Pihaknya berharap keberadaan salo n d esa d an warung desa bi sa
berkembang sesuai harapan sehingga memberi kontribusi signifikan
pada pembangun an secara umum
d an k hu s us nya p em ban gu nan
perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Ketua TP PKK
Kabupaten Gianyar Ny. Surya Adnyani Mahayastra mengatakan, kehadiran salon des a i ni m empermud ah Ibu -Ibu PKK d an rem aja
putri yang ada di Desa Saba melakukan perawatan wajah dan kulit secara rutin karena sudah tidak jauhjauh lagi mencari salon dengan harga yang terjangkau. “ Harapan saya
salon Desa Saba ini mampu bersaing dengan salon -salon lain yang
sudah ada d an perk embangannya
mampu memberikan kepuasan kepada pelangg an,” uj ar Ny. S urya
Adnyani.nas ti

Banyak Begadang pada Ibu Hamil
Tingkatkan Risiko Diabetes
TIDUR malam sangat dibutuhkan oleh tubuh, tidak hanya
untuk m emulihkan kebugaran
melainkan memberi kesempatan
bagi sel-sel tubuh untuk memperbaiki diri. Pada ibu hamil,
kurang tidur bahkan bisa berdampak pada kandungannya.
Sebuah penelitian menyebut,
ibu hami l yan g tid ur malam
kurang dari 6 jam sehari punya
risiko 2 kali lipat mengalami Gest at io nal Diab et es M eli tu s
(GDM), dibandingkan ibu hamil
yang tidur malam 7-8 jam sehari.
GDM merupakan jenis diabetes
yang dialami saat kehamilan.
Segera set elah m elahirkan,
masalah yang berhubungan dengan diabetes gestational memang
hilang dengan sendirinya. Namun berdasarkan penelitian, 1
dari 10 perempuan dengan GDM
akan kembali mengalami diabetes dalam 5 tahun setelahnya.
Risiko jangka panjang juga
dialami oleh anak yang dilahirkannya. Sekitar 3 dari 4 anak
yang lahir dari ibu dengan GDM

lebih rentan mengalami obesitas
dan terserang d iabet es ket ika
beranjak dewasa.
F ak ta t ersebu t teru ng kap
dalam sebuah penelitian di National University Hospital, Singapura. Hasil penelitian tersebut
mengat akan 27 ,3 p ers en i bu
hamil yang hanya tidur malam
kurang dari 6 jam punya GDM.
Sedangkan pada ibu hamil yang
tidur malam 7-8 jam, risikonya
hanya 16,8 persen.
Temuan ini ju ga konsisten
dengan hasil penelitian selama
ini bahwa kurang tidur berdampak pada risiko diabetes secara
umum, bukan hanya pada ibu
hamil. Beberapa penelitian dengan skala lebih kecil juga pern ah s ecara k o ns is ten m en gaitkan kurang tidur dengan risiko GDM.
"Ini menegaskan kemungkinan bahwa pola tidur yang sehat bisa mengurangi risiko mengalami hiperglikemia dan GDM,"
kata Prof Joshua Gooley yang
memimpin penelitian ini.nnet
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Gerbangsadu, Dongkrak Perekonomi

Pemerintah Provinsi Bali mela
program unggulannya yaitu Geraka
Desa Terpadu Mandara (Gerban
di Desa Manukaya, Kecamatan
P ro gram Gerban gs ad u
yang telah dirintis dan dikucurkan o l eh P emerin tah
Provinsi Bali sejak tahun 2012
pad a hakikatnya men gint egrasikan seluruh program lintas sektor di desa dan mend on gk rak p ereko n om ian
masyarakat desa. Hal ini dibuktikan dengan banyak kemajuan yang s udah dicapai
oleh desa yang terdiri dari 13
banjar dinas dan 10 desa pakraman ini. Sebagai desa terluas di Kabupaten Gianyar,
Desa Manukaya selain terdiri
dari 13 banjar, juga terdapat
20 subak dan 14 subak abian.
Perbekel Desa Manukaya,
Dewa Putu Kencana menyeb ut kan Des a M an uk aya
sendiri adalah desa yang terluas di Kabup aten Gian yar
yang mencapai sekitar 2.000
hekt ar.
“ Lahan pertaniannya mencapai 1.400 hektar dan sawahnya
sekitar 140 hektar. Dan semuanya
lahan produktif, Sedangkan jumlah KK yang ada sebanyak 3.139
KK yang mana dari catatan BPS
disebutkan terdapat 1.108 Rumah
Tang ga Sasaran (RTS).” t utur
Dewa Putu Kencana saat ditemui
Desa Manukaya
merupakan desa yang
terluas di Kabupaten
Gianyar yang mencapai
sekitar 2.000 hektar dan
lahan pertaniannya
mencapai 1.400 hektar

Ukiran Still Bali Harus Dipertahankan

PAS WARA/ yes

Aktivitas keseharian para perajin ukiran kayu still Bali di di Banjar Manukaya Let.

MESKI Perkembangan kerajinan ukiran kayu di Bali tidak
s ep esat
di era 9 0 -an .
M as yarakat yang m en ek un i
u saha u ki ran k ayu di Des a
Manuk aya, Kecam atan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar,
tetap dip ert ahan kan . Hal i ni
untuk menjaga kelestarian budaya Bali, dan daya saing karya
seni tersebut dalam menghadap i t ant an gan M as yarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) mulai
saat ini.
Salah satu perajin sekaligus
pengu sah a u kiran kayu sti ll
Bali, I Made Juswianta (36), di
Banjar Manukaya Let, mengatakan, ukiran merupakan karya
handm ad e atau t anp a m es in
meman g menjad i keungg ulan
dari ukiran khas Bali, dan ukiran dalam negeri pada umumnya. Sebab dari sinilah ukir tetap
akan menjadi karya seni. Bukan

sem ata p roduk indus tri yang
l eb ih memen ti n gk an as pek
kuant itas.
“ Untuk industri, lebih banyak mementingkan sisi kuantitas
at au b agai mana caranya bi sa
memb uat prod uk s eb an yakbanyaknya sehing ga men guasai pasar, sedangkan karya seni
yang dihargai adalah kualitasnya. Jadi, mes ki berpro duksi
sedikit, harganya tinggi,” tutur
J us wian t a k et i ka d it emu i
PASWARA digudang seninya,
baru – baru ini.
Ayah yang memiliki dua orang putra ini mengemukakan,
dengan sejumlah peluang yang
ada di dalam MEA, diharapkan
perajin tetap mempert ahankan
ukiran still bali, meski saat ini
ada b an yak s ai n gan dan
go daan , Namun hal terseb ut
membuktikan bahwa ukiran still
bali masih dibutuhkan oleh konsum en.
Dari tahun ke tahun, inovasi
ukiran selalu dikembangkan untuk menambah daya tarik dari

ukiran tersebut seperti u kiran
yang bertemak an mod ifikasi
seni tradisional dan modern.
Lebih lanjut Juswianta mengukapkan, usaha yang digelutinya selama 15 tahun silam ini,
memproduksi, segala macam jenis ars itekt ur b angun an B ali
berbahan kayu, mulai dari pintu u kir, jendela, hingga bangunan untuk pura, seperti sanggah kemulan, dan sebagainya.
Dengan dibantu 7 orang tukang ukir still bali didesanya,
proses pengerjaan ukir still bali
memang membutuhkan waktu
yang cukup lama, karena luas
media kayu yang diukir dan jenis ukiran yang dibuat memerlukan ketelitian dan aksen ukiran yan g cu kup d etai l un tuk
menghasilkan ukiran yang sempu rn a.
Sementara untuk harga ukiran
kayu yang ditawarkan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Mulai dari Rp.700.000
hingga puluhan juta untuk bangunan arsitektur Bali.nyes

Kreasi Aksesoris Hand Made Raup Jutaan Rupiah
SELAMA ini aks esoris
lokal yang beredar di pasaran
terkadang dipandang sebelah
mata dengan berbagai alasan,
namu n kini image tersebut
lambat laun telah pudar. Saat
ini aksesoris tersebut tengah
naik daun dan menjadi alternatif sekaligus tren dalam berbu san a.
Peluang bisnis ini tak disiasiakan oleh pria asal Banjar
Anyar, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, yakni
I Gusti Ngurah Made Parsada.
Dengan mod al awal han ya
Rp.100.000, kini dirinya sudah
mampu menghasilkan jutaan
rupiah dari bisnis ak sesoris
yang dibuat secara handmade.
“ Modal awal saya dulu Cuma
Rp.100.000, itu sudah termasuk alat dan bahannya. Kini,
untuk omzetnya sudah lumayan. Berkisar Rp.5 – 6 jutaan
lah, ”
uj arnya
kepada

PASWARA baru – baru ini.
protkan cairan impra pelapis
Bi sni s h andm ade yang
kayu agar lebih tahan lama
ditekuni, katanya, berawal 10
sehi ngg a ku ali tasnya tertahun silam, ketika dirinya dulu
jamin.
pernah kerja dengan orang asDengan dibantu 6 orang
ing. Saat itu, dirinya yang kertenaga kerja, Dalam sehari
ja memang dibidang aksesoris,
b is a m en gh asi lk an 10 0
seperti membuat anting – antpasang anting –anting. Dening, kalung dan gelang, tiba –
gan harga bervariasi dan tertiba mendapatkan orderan dari
g an tu n g mo t if.
Mu lai
tamu Eropa, tanpa pikir panRp2.000 – Rp.30.000 untuk
jang ia pun mengambil dan
jenis kalu ng. Pro dukn ya
menco ba ord eran terseb ut
dalam satu kali pro duk si
hingga akhirnya berkembang
dalam range ratusan hingga
sampai saat ini.
ribuan anting – anting mau“ Begitu dapat orderan dari
pun kalung.
tamu, saya pun mencoba mem‘‘ Bi asanya d al am satu
buat beberapa contoh desainmo ti f saya m em prod uk si
ya dan merangkai aksesoris
dalam jumlah ratusan hingga
berbahan akrilik. Karena ini bagiri bu an , kebanyak an k it a
an dari hobi saya, jadinya saya
PAS WARA/ yes
mengerjakan sesuai pesanan
I Gusti Ngurah Made Parsada salah seorang pengerajin aksesoris asal Banjar Anyar, Desa Manukaya.
senang melakukan ini. Kemudari tamu maupun cargo - cardian, hingga akhirnya sering
go, tapi jika ada yang tersisa,
mengkreasikan menggunakan ba- kayu rona,” ungkapnya disela-sela
Lebih jauh ayah yang memil- soris miliknya unggul di proses
biasanya seperti anting –anting,
han dari kayu, dan saat ini produk- merangkai pesanan aksesoris ant- iki dua putra ini menuturkan, rafinishing produk. Dari segi pros- akan di pasarkan ke pasar – pasar
si saya kebanyakan menggunakan
ing - anting.
hasia hasil produksinya aksees akhir, produknya menyem- tradisional,” katanya.nyes
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Perekonomian Warga Desa Manukaya
Pemerintah Provinsi Bali melalui salah satu
program unggulannya yaitu Gerakan Pembangunan
Desa Terpadu Mandara (Gerbangsadu) bergulir
di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring.
Desa Manuk aya, maka
Pemprov Bali melalui BPMPD memberikan bantuan
berupa dana Gerbangsadu
di akhir Tahun 2015. Sedangkan efektifnya program ini
berjalan mulai Maret 2016.
Dewa
Ken can a
menyebutkan, pada awalnya deng an d an a Gerbangsadu tersebut, Desa
Manukaya ingin memiliki Pasar Desa. “ Namun
karena tidak memiliki lahan atau aset milik desa,
m ak a p emb ang u nan
pasar desa di batalkan ,”
teran gnya.
Dari d an a Gerb an gsadu yang Rp 1,02 miliar,
sebesar Rp 9 75 juta diPAS WARA/ yes
gunakan untuk dana simDewa Putu Kencana
pan pinj am bagi warga
yan g termasuk kateg ori
PASWARA baru – baru ini.
RTS dan tergabung dalam kelLebih lanjut Dewa Putu Ken- ompok Badan Usaha Milik Desa
cana mengatakan, Dari angka RTS
(BUMDes).
tersebut setelah diverifikasi ulang
Dengan adanya BUMDes di
ternyata terdapat 980 RTS. Desa desanya, maka hampi r semua
Manu kaya yan g san gat d ek at
KK yang termasuk dalam KK
dengan Istana Tampaksiring ini,
miskin ingin menggunakan dana
s eb el um nya su d ah m en dapat
tersebut. “ Sektor usaha di desa
bantu an rehab rumah seb anyak
saat ini mulai bangkit, baik home
298 di tahun 2013 lalu. Kemudian
ind ustr y, ternak dan jajan an
di tahu n berikut nya m endapat
kue,” pungkasnya.
bantuan rehab dapur dan MCK
Dari penuturan perbekel ini,
untuk 198 unit RTS.
dana yang bergulir Rp 975 juta
“ Dari Pemprov Bali dibantu 12
tersebut, sampai saat ini, nasaunit bedah rumah dan dari CSR
bahnya masih banyak yang antre.
sebanyak 8 unit. Sehingga per- “ Artinya masyarakat sangat ansoalan bedah rumah disini sudah
tusias menggunakan dana Gertuntas,” ungkapnya.
bangs adu dan p erekon omi an
Masih tingginya angka RTS di
mulai bergulir,” tutupnya. nyes

BUMDes Manukaya Mandiri Jadi Primadona
WALAU baru enam bulan
ini mulai beroperasi, BUMDes
Desa Manukaya dengan nama
BUMDes ‘Manukaya Mandiri‘ sampai saat ini masih diantre
oleh calon debitur. B ahkan
daftar antrenya sampai saat ini
mencapai 50 calon pengguna
dana Gerbangsadu.
Ketua Pengelola BUMDes
Manukaya Mandiri, Ketut Lutun, mengatakan, BuMDes ini
beroperasi 15 Januari 2016 dan
baru berjalan optimal pada bulan Juli. Jumlah anggota BUMDes sendiri sekitar 204 orang.
“ Sampai saat ini masih banyak kelompok usaha atau kelom pok tern ak yang mas ih
menungg u antrean bantuan,
kalo dihitung sekitar ada 21
kelompok, tapi nanti pasti
memperoleh bantuan, hanya
saja menunggu giliran” terang
Ketu t Lut un saat dit em ui
PASWARA baru – baru ini.
Dik atak an Lutun , un tuk
kelompok ternak sapi, setiap
an ggo ta bis a men dap atk an
bantuan berkisar antara Rp.8
juta dan minimal satu kelompok berjumlah 5 orang. Sedangkan untuk kelompok ternak
babi, per orang mendapat bantuan maksimal Rp.5 juta dan

PAS WARA/ yes

Pelayanan di BUMDes Manukaya.
jumlah anggota kelompok juga
minimal 5 orang.
Sedangkan pinjaman pribadi,
menurut penuturan Ketut Lutun,
sebagian besar digunakan untuk
usaha kerajinan. Dimana keraji-

nan yang banyak digeluti adalah
ukiran kayu, patung, kerang dan
tulang. “ Sedangkan bagi ibu rumah tangga, biasanya digunakan
untuk usaha jajan atau kue,” bebernya. Sedangkan bunga pin-

jaman yang dib erikan k epada
pengg una dana Gerban gsadu
sebesar 0,8%.
Sampai saat ini disebutnya belum ada pengguna dana yang
macet atau gagal bayar cicilan.

Dimana debitur yang masih
menunggak satu kali periode,
akan di datangi petu gas dan
menanyakan apakah ada kendala. Dim ana u nt uk Desa
Manukaya send iri terdap at
189 RTS yang boleh menggunakan dana Gerbangsadu.
Bahkan dengan bangga Ketut
Lu tun m enyebu tkan kal au
dan a bergul ir Gerbangsadu
sudah membukukan laba usaha Rp 28.230.500. “ Ini baru
berjalan efekt if enam bulan,
mungkin dalam setahun mendatang dampaknya akan terlihat,” terang Ketut Lutun.
Sed angk an s ampai awal
tahun ini, jumlah debitur yang
su dah m em anfaatk an dana
Gerbangsadu seb anyak 204
debitur. Dikat akannya, dana
Gerbangsadu yang dimanfaatkan 204 orang atau kelompok
tersebut lebih banyak dinikmati oleh ibu rumah tangga.
Dimana ibu rumah tangga ini
lebih banyak memanfaatkan
untuk usaha kue. “Kami yakin
dalam waktu setahun kedepan,
damp ak p em anfaatan dana
Gerbangsadu akan menampakkan hasil positif, kami juga
terus dipantau oleh Tim dari
Provinsi,” pungkasnya.nyes

Peternak Babi Sumringah Berkat Gerbangsadu
SALAH satu warga yang
mengaku sangat beruntung
mendapatkan bantuan dana
BUMDes dan Gerbangsadu
adalah Nyoman Yasa (34).
Pria asal Banjar Penempatan,
Desa Manukaya ini memanfaatkan dana tersebut untuk
pelihara ternak babi.
Saat ditemui PASWARA
baru – baru ini, I Nyoman
Yas a m enu t u rk an p ad a

awalnya, dirinya mendapat sosi alis asi dari Kep ala Dusu n.
Pada kes emp atan sos ial isasi
terseb ut, dirinya tanpa pik ir
panjang untuk mendaft ar pinjaman dana tesebut, dan akhirnya disetujui pi njaman sebesar
Rp.5 ju ta dan dibelik an lima
ekor bibit babi yang harga per
ekor bibitnya Rp.700.000.
“ S ed ang kan s is an ya saya
gunakan untuk membeli pakan

ternak, p akan ternaknya j uga
mahal,”ungkap ayah yang memilik dua putra ini.
Disamp ing untuk m embeli
pakan ternak, sebagian si sa
dana tersebut juga digu nakan
untuk membeli peralatan pertukangan, sehingga selain dirinya
nyaman bekerja sebagai tukang
bangunan, istrinya dirumah juga
memiliki pekerjaan sampingan
sebagai peternak babi.nyes

Pasar Senggol Bhoga Sari Amerta di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu

Buka Peluang Warga dalam Berwirausaha
Pukul 16.15 Wita,
Pande Nyoman Jumu mulai
membuka tenda dagangannya.
Tak mempedulikan gerimis
hujan yang mengguyurnya,
Jumu memasang atap tenda
tanpa suara. Pun dengan
penjual di sebelahnya,
yang perlahan mulai
mempersiapkan lapaknya.
Kesi buk an para p edagang
membuka lapak di lahan yang
tidak begitu luas tersebut menjadi pemandangan rutin setiap sore
sejak dua tahun lalu. Semenjak
Desa Pakraman Talepud mengelol a pas ar sengg ol, g eli at
ekonomi masyarakatnya semakin
terasa, meski berskala mikro.
Pasar Senggo l Bhoga Sari
Amerta yang terletak di Banjar
Pujung Kaja, Desa Sebatu, dibuka sejak 20 Agustus 2015 lalu.
Pasar senggol ini diadakan atas
inisiatif prajuru/pengurus Desa
Pakraman Talep ud. Bendesa
Talepud, I Nyoman Suyasa, 49,
menuturkan, pasar senggol ini
diadakan dengan tujuan memberi kesempatan berusaha kepada masyarakat lokal. Pembukaan
pasar senggol ini memberi peluang bagi masyarakat untuk berwirausaha sebagai penjual makanan. Suyasa menjelaskan, aktivitas ekonomi masyarakat Sebatu tidak sesemarak dulu, ketika sektor pariwisata tengah me-

lejit. Dulu, saat sektor pariwisata booming, masyarakat Sebatu
hampir k eseluruhan berprofesi
sebagai pengerajin kayu. Pesatnya sektor pariwisata berdampak pada meningkatnya pemasaran hasil kerajinan masyarakat
Sebatu. Saat itu, perekonomian
masyarakat Sebatu sangat maju
den gan aktivit as ek onomi di
bidang kerajinan kayu. Namun,
seiring meredupnya pariwisata,
pemasaran hasil kerajinan surut,
perekonomian melemah. Untuk
itulah, Suyasa mengatakan, selaku prajuru, pi haknya i ngin
membangkitkan kembali perekon om ian m as yarakat d en gan
membuka pasar senggol ini. “ Sebagai prajuru kami harus memotivasi, memberi kemudahan sehi ngg a Des a P ak ram an bi sa
maju,” ujarnya.
Sementara itu, untuk memb an tu
perm o dalan
b ag i
masyarakat yang berminat berjualan di Pasar Senggol Bhoga
Sari Amerta, LPD. Desa Pakra-
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Kesibukan para pedagang mempersiapkan lapaknya di Pasar Senggol Bhoga Sari Amerta, Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu.
man Talepud memberikan bantuan modal usaha dengan bunga ringan. Selain itu ada pula
Koperasi Banjar Pujung Kaja.
Seperti Pande Nyoman Jumu,
salah seorang warga asal Banjar Pujung Kaja yang berjualan
di pasar senggol tersebut sejak
pasar tersebut diresmikan. Jumu
yang berjualan bakso ini menuturkan, memanfaatkan pinjaman
modal usaha dari LPD.Talepud.
Jumu yang sebelumnya berjualan baks o keliling ini merasa
sang at t erbant u deng an apa
yang dilakuk an praju ru desa
bekerja sama dengan pihak LPD
dan koperasi banjar. “Saya merasa lebih enak berjualan di pasar
senggol ini daripada berjualan

kelili ng, saya san gat senang
atas kepedulian pihak desa,” ujar
Jumu sumringah.
Saat awal pembukan p asar
senggol yang menempati lahan
desa seluas kurang lebih 40 are
ini, setidaknya terdapat 15 orang
masyarakat Talepud dan Sebatu
yang berjualan. Namun kini hanya tinggal sekitar 10 orang pedagang. Bendesa Talepud, Nyoman Suyasa mengakui, kondisi
ekonomi saat ini belum begitu
baik, daya beli masyarakat belum
cu ku p
memadai
un tu k
perkembangan pasar senggol ini
lebih lanjut. Namun pihaknya
cukup optimis ke depannya akan
semakin banyak masyarakat Sebatu yang akan tertarik meman-

faatk an pas ar sengg ol unt uk
memulai usahanya. “ Dukungan
dari LPD Talepud dan koperasi
banjar pasti memotivasi mereka,
mungkin hanya kurang keberanian untuk memulai usaha,” tambah Suyasa.
Sementara itu, Perbekel Sebatu, I Wayan Pasek Yusabawa
mengapresiasi upaya Desa Pakraman Talepu d dalam m eni ng kat kan
p ereko n om ian
mas yarakat. Pihaknya sel aku
pemeri ntah desa men duku ng
up aya yang dit emp uh pih ak
desa pakraman. Terkait belum
maksimalnya pemanfaatan fasili tas t em pat b erj ualan o leh
masyarakat, pihaknya akan meng up ayakan ad a p el at i han

kewirausahaan bagi masyarakat.
“ Tapi tidak bisa di tahun anggaran ini, mungkin di tahun anggaran berikutnya, untuk tahun
ini program yang akan dijalankan sudah ditetapkan,” ujar Yusabawa.
Aktivitas jual beli di Pasar
Seng gol Bh oga Sari Amerta,
Desa Pakraman Talepud mulai
terli hat pada p ukul lima sore
hingga 11 malam. Pasar senggol
ini mungkin tidak seramai pasar
senggol yang ada di Kota Gianyar, tetapi kehadirannya sangat
berarti bagi masyarakat Sebatu,
sebagai pembeli maupun penjual. Para pedagang membayar
retribusi sebesar Rp.7.000 per
malam termasuk biaya listrik ke-

pada pihak pen gelola. Bukan
nilai yang terlalu besar. “Kami
tidak mengejar keuntungan dari
retribusi, bukan keuntungan orient as i k ami , m el ain kan
m en g gelo rak an
akt iv i tas
eko nomi masyarakat, ” terang
Suyasa. Selain membuka pasar
senggol, untuk melindungi aktivitas ekonmi masyarakat, Desa
Pakraman Talepud sepakat menolak k ehadiran toko modern
berjejaring. “ Kehadiran t oko
modern hanya akan mematikan
pasar tradisional dan itu berarti
melump uhkan pereko nomi an
masyarakat, tetapi bila itu dimiliki oleh masyarakat lokal kami,
kami ti dak melarang,” tandas
Suyasa.nas ti
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Hujan gerimis
menjelang pagi, tak
mengurungkan niat
ibu-ibu beranjak dari
tempat tidur menuju
dapur. Meninggalkan
suami dan anaknya
yang sedang tidur
pulas. Mereka
bangun lebih awal
untuk memasak lebih
pagi, karena akan
pergi ke sawah untuk
berburuh memanen
padi(mederep).
PASWARA/ira

Tradisi ‘Mederep Padi’ memberi penghasilan tambahan berupa gabah untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Kebiasaan itu berlangsung setiap
musim panen padi di Banjar Banjar Tengipis, Desa Buahan Kaja, Payagan, Gianyar. Bagi keluarga petani, musim
panen padi merupakan rezeki. Terlebih
mereka yang tidak memiliki sawah. Mederep meru pak an k esempat an m emenuhi beras untuk kebutuhan pokok
sehari-hari.
I Made Darsana,43, pagi-pagi sudah
datang dari tegalannya untuk memberi
makan ternak sapinya. Sampai di rumahnya, menyantap sarapan yang
sudah disiapkan oleh istrinya. Setelah
itu, tiap musim panen tak pernah abs-

en ikut mederep. Dia hanya memiliki
sawah sekitar 10 are, di lokasi yang
tidak begitu bagus. Hasilnya paling
bagus hanya 7 karung, atau sekitar 300
kg GKP(gabah kering panen). Hasil
panen dari sawahnya itu tentu tak cukup untuk kebutuhan pangan keluarganya yang berjumlah 4 orang. Tapi dengan mederep, dia tak pernah beli beras.
“ Jika tidak ada halangan apa-apa, kami
tak pernah absen mederep,” ujar Darsan a.
Ongkos panen padi dengan sistem
mederep 10:1. Maksudnya, jika tukang
panen mampu memanen 10 karung,

upahnya 1 karung. Ongkos itu berlaku
untuk sawah yang dekat jalan yang
bisa dilalui angkutan kendaraan. Jika
jauh dari jaran raya, ongkosnya 10:2.
Jika tukang panen mampu memanen 10
karung, ongkosnya 2 karung.
Jika satu cutak sawah yang luasnya sekitar 35 are, dipanen bersama dengan anggota kelompok 15 orang mampu mendapatkan ongkos 3-3,5 karung.
Jika dibagi rata masing-masing mendapatkan 20-22 kg. Jika diuangkan, dengan harga gabah Rp 4.500,- tiap orang
mendapat kan o ngk os Rp 90 ,00 099.000,-. “ Ongkos sebesar itu cukup

lumayan bagi kami. Jika dijadikan beras untuk pangan, cukup untuk lima
hari, dengan anggota keluarga kami
sebanyak enam orang,” ungkapnya.
Menurut Darsana, bagi petani, peluang musim panen boleh jadi merupakan keuntungan berlipat ganda. Selain
dapat gabah, juga dapat jerami hijau
unt uk pak an ternak sapi. Katan ya,
jerami sangat baik untuk pakan ternak
sapi. Jika diberi pakan jerami, sapi bulunya berkilap. Itu menandakan pakan
mengandung gizi cukup baik.
Selama musim panen padi, katanya,
jarang menyabit rumput. Rumput di

ladangnya dijadikan stok di kemudian
hari. “ Sabil mederep saya bawa satu
sampai dua ikat jerami pakan ternak sapi.
Besoknya tidak repot lagi menyabit,”
ungkapnya.
Tradisi mederep masih lestari di
Banjar Tengipis. Tak hanya dilakoni
masyarak at t an i yang g ol on gan
ekonomi kelas bawah. Golongan petani berkecukupan juga tak ketinggalan.
An tu si as m as yarakat mederep
menyebabkan untuk memanen sawah
sekitar 60 hektar, areal sawah Subak
Tengipis, butuh waktu hanya 10 hari.
“ Kalau mu sim panen padi, ru mah

masyarakat pasti sepi. Tapi di sawah
cukup ramai,” ujar I Made Jenget, Pekaseh Subak Tengipis, beberapa hari
lalu.
Kelest ari an trad isi mederep i ni
m en un jang k et ah an an p an gan
masyarakat. Karena, masyarakat yang
tidak memiliki sawah atau luas sawahnya tidak begitu luas, bisa memenuhi
kebutu han pangan keluarganya dari
hasil mederep.
Kelestarian tradisi mederep juga ditunjang p emilik sawah yan g jarang
menjual g abah dengan sist em ijon.
Karena sistem ijon menutup peluang
masyarakat untuk mederep. Pembeli
dengan sistem ijon, pasti membawa
tukang panen yang diongkos borongan.
Jarang petani menjual padi sistem
ijon. Karena, padi yang dihasilkan diutam akan unt uk kebu tuhan pangan
keluarga. Gabah yang dihasilkan di simpan di lumbung. Jika tidak punya beras, baru dioleh dijadikan beras secukupnya. Kalau ada yang menjual gabah,
paling haya untuk kebutuh an biaya
pembelian pupuk. Atau petani yang
menghasilkan padi melebihi kecukupan un tu k pang an s eh ari-hari .
“ Masyarakat kami cukup hati-hati soal
menjual gabah. Karena jika tidak memiliki stok padi, mereka merasakan cukup
susah. Karena, kebiasaan membeli beras belum ada. Dan, karena kemampuan
ekonomi untuk itu juga masih rendah,”
ungkapnya, bapak dua putri ini.
Tradisi mederep merupakan tradisi
kehidupan agraris masyarakat di Bali.
Seiring kemajuan zaman, pilihan pekerjaan masyarakat semakin banyak. Tradisi mederep ini semakin terkikis. Tapi,
masyarakat Banjar Tengipi s, masih
meyakini dan melestarikan tradisi ini,
karena dinilai memiliki pilosifi berbagi.
Dampak mederep terbukti nyata bagi
ketahanan pangan masyarakat.n ira

Harga Kencur Makin Meyakinkan
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Petani merawat cabai yang tidak berbuah maksimal karena cuaca ektrim.

Petani Gianyar Siapkan 50 Ha
Kebun Cabai Rawit
MENINGKATNYA harga cabai rawit belak angan ini telah membu at masyarakat
harus berhemat mengkonsumsi cabai. Harga cabai rawit di Gianyar kini berkisar Rp 75
rib u. Harg a i tu m asi h m em berat kan
masyarakat. Pemkab Gianyar yakin hal itu
tak terjadi lama, karena petani di Gianyar
menyiapkan 50 ha kebun cabai. Sekitar 10
ha kini sudah berproduksi.
Lima puluh ha itu tersebar di beberapa
sentra. Seperti di Desa Kerta Payangan, di
Desa Taro, Tegallalang, di Desa Guwang,
Desa Sukawati, dan beberapa desa di Kecamatan Blahbatuh.
Hal itu diungkapkan Kabag Hortikultura
Dinas Pertanian Gianyar, Ir. I Ketut Armadi,
di ruang kerjanya, Selasa(10/1).
Menurut Armadi, dari 50 ha kebun cabai
rawit itu merupakan tanaman atas inisiatif
petani. Bahkan di Desa Kerta dan Desa Taro,
petani telah melaku kan penanaman cabai
sistem tumpang sari. Kini, di Desa Taro ada
sekitar 7 ha kebun cabai sistem tumpang sari
su dah berprod uk si. Den gan k eb un i tu
diprediksi harga cabai rawit tidak akan lama
tinggi. Jika semua sudah berproduksi kami
yakin harga cabai akan turun.
Men urut nya, ses ungg uhnya produk si
cabai rawit di Gianyar cukup. Hanya saja,
produksi cabai Gianyar tidak semua dijual di
Gianyar. Sebaliknya, daerah lain juga banyak yang jual cabai di Gianyar. Jadi untuk kebutuhan cabai di Gianyar, tidak terlalu gawat. Tapi, soal fluktuasi harga, itu hal biasa.
“ Jika produksi melimpah harga pasti turun.
Jika produksi sedikit harga pastyi meningkat.
Itu sudah hukum pasar,” ujarnya.
Menurut Armadi, penin gkat an harga
cabai sekarang ini dampak dari cuaca ekstrim. Banyak tanaman cabai petani tidak bisa
berproduksi maksimal. Andai berproduksi,
hasilnya sedikit. Cuaca ektrim terlalu panj an g in i san gat berp en garuh t erhadap
produksi cabai. Karena, tanaman cabai sangat rentann terhadap curah hujan tinggi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian
Gianyar, I Made Raka mengatakan, pihaknya terus mendorong petani untuk menanam
cabai. Terutama di daerah-daerah potensial
pengembangan cabai. Hal ini katanya merupakan salah satu program ketahanan pangan masyarakat. Sebab, cabai merupakan
salah satu jenis tanaman bumbu yang sangat penting , perlu tersedia berkelanjutan.
Karena itu, pihaknya mengapresiasi para petani yang telah gigih berjuang dengan berbagai upaya melawan cuaca ekstrim untuk bisa
memproduksi cabai untuk kebutuhan pangan masyarakat.
Raka juga mengapresiasi para petanbi di
Desa Taro dan Kerta Payangan yang telah
melakukan sistem tumpang sari dengan tanaman jeruk. Dan hasilnya baik, walau di tengah cuaca ektrim. Sementara bagi tanaman
cabai konvensional banyak yang tidak berhasil. “ Saya berterima kasih kepada petani
yang telah melakukan trobosan ini,” ujarnya.
Terkait keberhasilan tanam cabai sistem
tumpang sari, pihaknya telah sempat meninjau ke lapangan bersama P.T. Bank Pembangunan Daerah Bali(BPD). Pihak BPD
cukup terkesan. “ Kalau petani melakukan
sistem ini, pasti produksi cabai di Gianyar
berlimpah,” harapnya.
Sementara itu, setelah hujan sedikit reda,
banyak petani cabai rawit di Payangan mulai merawat cabai yang sebelumnya rusak
karena hujan deras. Mereka mulai mengembu rkan tan ahn ya d an m emu puk deng an
pupuk kandang. “ Dari pada tanam ulang,
lebih baik yang sudah ada dirawat. Siapa
tahu bisa berubah dan berbuah,” ujar I Wayan Gunawan, salah seorang petani di Desa
Buahan Kaja, Payangan, Senin(9/1).
Menurutnya, biasanya kalau hujan mulai reda, tanaman cabai usai digemburkan
dan dipupuk bisa tumbuh tunas baru. Bisa
bertahan sampai enam bulan jika dirawat
dengan baik.nira

KENCUR makin langka diusahakan petani.
Padahal harganya belakangan semakin meyakinkan. Kencur hanya bisa ditanam setahun
sekali. Umur tanam mencapai enam-delapan
bulan, baru bisa dipanen.
Kebutuhan kencur memang tidak banyak.
Namun, tanaman umbi ini sangat dibutuhkan
untuk bumbu, atau untuk obat-obatan. Karena ketersedaan di pasaran semakin menipis,
harganya pun makin meningkat. Salah seorang pedagang bumbu di Pasar Payangan, mengungkapkan, belakangan harga kencur makin
meningkat. Harga mencapai 20-25 per kg. Menin gkatnya h arg a k arena mem ang mencari
barangnya cukup sulit. Di sisi lain tiap hari
selalu saja ada masyarakat yang datang membeli. “ Memang volumenya tidak banyak. Tapi
kencur menjadi kebutuhan pokok untuk bumbu. Di samping juga, dibutuhkan untuk obatpbatan,” ungkapnya, beberapa hari lalu.
Dikatak an, langkanya komoditas kencur
belakangan ini karena musim belum panen.
Kalau ada petani yang menjual kencur, itu karena dia mempunyai stok. Mungkin persediaan
un tuk bibi t l ebih . At au petani tahu , saat

sekarang memang musim belum panen, biasanya harga cenderung naik.
I Wayan Gunawan, salah seorang petani kencur, asal Buahan Kaja, Payangan,
mengatakan, musim sekarang memang belum musim panen kencur. Tanaman kencur
sekarang baru berumbi. Sekitar tiga sampai
empat bulan lagi baru musim panen. “ Memang biasanya musim ini harga kencur cukup mahal,” katanya.
Menu rut nya, ken cu r d it anam b ul an
Agus tus-Sep tember. Umurn ya mencapai
setelah 6-8 bulan baru bisa panen atau sekitar bulan Juni-Juli. Kencur tidak bisa dipanen muda. Karena, jika tidak cukup umur
cepat busuk.
Biasanya petani menjual kencur setelah
panen. Walau harga masih murah, namun
beratnya masih utuh. Jika ditunda menjualnya, walau harga lebih baik namun beratnya
sudah berkurang. “ Kita tak ambil risiko. Lebih
baik dijual segera,” ungkapnya. Diakui, memang bel akangan s emak in sed iki t p etani
menanam kencur. Karena petani memiliki pilihan jenis tanaman yang beragam, tentu yang
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Tanaman Kencur.
lebih menguntungkan. Menanam kencur memang tidak mudah. Perlu lahan yang cukup sinar dan lahan subur dan gembur. Memang
menanam kencur cukup menguntungkan. Karena kencur menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk bumbu maupun untuk obat-obatan.nira

BUMDes Antar Desa Payangan Surplus Rp 202 Juta
BADAN Usaha Milik Desa
(BUMDes) Antar Desa, Kecamatan Payangan, Gianyar tahun 2016
surplus Rp 202 juta. Surplus diraih
dengan pengembangan unit simpan pinjam dan usaha perdagangan dan jasa. Hal itu terungkap
dalam Musyawarah Antar Desa
Kecamatan Payangan, di Ruang
Rapat Kantor Desa Melinggih
Kelod, beberapa waktu lalu.
Rapat dihadiri Muspika Kecamatan Payangan, Badan Kerja Sama
Antar Desa(BKAD) Kecamatan
Payangan, dan segenap jajaran
Pengurus BUMDes Antar Desa
Kecamatan Payangan. Rapat tersebut mengagendakan pertanggungjawaban usaha
BUMDes 2016, dan membahas alokasi bantuan
sosial yang akan dialokasi kan untuk membantu
masyarakat kurang mampu di Kecamatan Payangan.
Manejer BUMDes Antar Desa Kecamatan
Payangan I Wayan Dwipayasa mengatakan,
surplus diraih atas kerja keras segenap karyawan
dan pengurus. Surplus Rp 202.006.720, terdiri dari
surplus perguliran simpan pinjam Rp169,006.720,. Surplus usaha perdagangan dan jasa Rp 33 juta.
Sementara aset sebesar Rp 2.600.742.764, dengan besar kredit yang beredar di kelompok perempuan se Kecamatan Payangan mencapai Rp
2.156.971.000,.
Ditegaskan, pihaknya belum berpuas diri dengan capaian tersebut. Karena itu, akan terus mengenjot keuntungan lebih tinggi dengan target
yang lebih realistis. Tahun 2017, ditargetkan surplus meningkat 30 persen dari sekarang, atau
sekitar Rp 300 juta . Target ini bukan muluk-muluk. Jika semua bekerja sama dan bahu membahu,
merebut potensi yang ada, pasti akan tercapai.

pinjam pakai. Diharapkan, nantinya
kantor ini bisa diberikan hak guna pakai.
Di ung kap kan , B UMDes Ant ar
Desa Kecamatan Payangan masih diwarisi kredit macet sejak masih berbentuk UPK PNPM-MP. Untuk menuntaskan kredit macet tersebut, kelompok
yang kreditnya macet, diwajibkan menabung.
BUMDes Antar Desa yang ada di
tiap Kecamatan di Gianyar ini merupakan perubahan dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional PengemPASWARA/ira
bangan
Masyarakat
M andi ri
MAD BUMDes Antar Desa Payangan
Perdesaan(PNPM-MPd). Modal yang
ad a dari
bant uan
langsu ng
Katanya, untuk memperluas pelayanan, pi- masyarakat(BLM) dan hasil perguliran sejak 2003.
hakn ya akan berupaya mengadakan sebuah
Pasca PNPM-MPd berakhir 2015, UPK berubah
mobil barang, untuk melayani konsumen di desa- kelembagaan menjadi BUMDes Antar Desa.
desa se Kecamatan Payangan. Dengan sarana
Camat Payangan AA Raka Suryadiputra,
yang semakin memadai nantinya bisa mengem- mengharapkan modal masyaralat dikelola denbangkan jaringan layanan yang semakin luas.
gan baik, sehingga mampu memberikan keunUntuk memperluas jaringan pemasaran baik kred- tun gan. Keu ntun gannya nanti tent u harus
it maup un barang dan jasa, pihakn ya akan
dikembalikan kepada masyarakat, dengan promelakukan kerja sama denga institusi pemerin- gram-program yang dibiayai dari hasil surplus.
tah desa, BUMDes di desa-desa, sekolah, dan
Camat memuji karena BUMDes Antar Desa teinstansi lain yang ada di Kecamatan Payangan.
lah mampu memberikan bantuan rehab rumah keHal ini juga suatu upaya untuk mengatasi modal
pada masyarakat miskin. Tahun ini, diberikan kepamengendap.
da masyarakat miskin dari Desa Kelusa, dengan
Untu k meng antisipasi keku rangan per- besar bantuan sosial Rp 6.500.000,-. Dengan biaya
modalan ke depan, BUMDes telah bekerja sama yang sama tahun lalu diberikan kepada masyarakat
dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan telah
miskin dari Banjar Pausan, Desa Buahan Kaja.
meng ant on gi Ij in Us ah an Kecil d an
Masyarakat juga dihimbau untuk selalu meMenengah(IUKM). Ijin ini sangat penting un- manfaatkan layanan BUMDes Antar Desa. Karetuk memperoleh kredit dari BRI, jika nanti BUM- na, BUMDes Antar Desa sesungguhnya milik
Des Antar Desa kekurangan permodalan. “ Kami
masyarakat. Keunt un gan nya j ug a u nt uk
sudah siapkan itu, untuk jaga-jaga,” katanya.
masyarakat. “ Saya harapkan BUMDes terus
Terkait kantor, kini masih menduduki Kantor berkembang. Sehingga nantinya semakin banyPerhubungan Terminal Payangan, dengan sistem
ak bisa membantu masyarakat,” harapnya.nira
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SMP Negeri 3 Ubud

Tingkatkan Disiplin untuk Mengejar Prestasi
Jauhnya lokasi sekolah lanjutan menengah pertama
mendorong masyarakat sekitar Desa Lodtunduh Kecamatan
Ubud membangun SMPN 3 Ubud, disamping itu, pembangunan sekolah juga dibantu program Pemerintah Australia.
Kepala SMPN 3 Ubud, I Wayan Brata mengatakan sekolah didirikan 11 Juni 2007 silam
difasilitasi program Australia-Indonesia Basic
Education (AIBEP). Bantuan tersebut berupa
fisik dan non-fisik, bantuan fisik berupa bangu nan, m eu beler s erta p el bag ai fas il it as
lainnya.Sedangkan non-fisik berupa tata kelola, kurikulum serta motivasi sumber daya lainnya.
Berada dis ekitar kebun alang-alang serta
hutan kecil di areal Pura Alas Arum Banjar Silung an Desa Lodtund uh memb uat suasana
sekolah sangat nyaman untuk kegiatan belajar. Jarak sekolah ke Kota Kecamatan Ubud
sekitar 5Km, sedangkan jarak ke kota Kabupaten Gianyar sekitar 12Km. Letak sekolah
sangat juga jauh dari pemukiman, areal industri dan jalan raya, siswa harus keluar sekitar
400M dari jalan raya untuk menemukan SMPN
3 Ubud. “Usia yang relatif muda, SMPN 3 Ubud
sangat membutuhkan peningkatan di berbagai
aspek,”papar Brata.
Walaupun demikian, SMPN 3 Ubud dipercaya pelbagai kalangan internasional sebagai
sekolah yang diajak kerjasama. Sekolah juga
sering menerima kunjungan siswa luar negeri,
hingga sebagai pendukung program The Jakarta Post. Keasrian tempat serta kentalnya sistem
kekeluargaan membuat sekolah tidak hanya
menerapkan sistem pembelajaran dalam kelas,
siswa sering diajak belajar di luar kelas. Mereka dikenalkan dengan pelbagai tanamam, budaya, serta kehidupan masyarakat sekitar. Sedangkan dari sisi kurikulum, SMPN 3 Ubud
masih menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) yang dikombinasi dengan

Kurikulum tahun 2013 (K-13).
Tenaga pendidik dan kependidikan juga
cuku p memadai, b eberap a guru sudah ada
yang lulus S2 dan secara rata-rata tenaga guru
sudah berpendidikan S1. Sedangkan ketersediaan tenaga kependidikan lainnya seperti tata
usaha juga sudah sesuai dengan kompetensinya. Hanya ada beberapa jabatan yang masih
kosong, seperti petugas lab dan pustakawan,
namun masih bisa diisi guru lain. Walaupun
begitu, SMPN 3 Ubu d sudah menyandang
akreditasi A serta Sekolah Standar Nasional
(SSN). “Kami juga kembangkan konsep Tri Hita
Karana, apalagi sekolah dikelilin gi kebun
alang-alang dan disebalah barat terdapat hutan kecil, situasi tersebut sangat strategis unt uk u nt uk d ij adi kan lo kas i belajar dan
mengajar,”imbuhnya.
Hal senad a diun gkapk an Ket ua Kom ite
SMPN 3 Ubud, I Wayan Mudiarta yang juga
Bendesa Desa Pakraman Silungan kalau keberadaan sekolah sangat memudahkan lulusan SD di sekitar Desa Londunduh untuk mengenyam p end id ik an lanj u tan. Kerj as am a
sekolah dengan warga sekitar juga sangat baik,
terbukti di pelbagai kegiatan adat maupun sosial, siwa, guru serta pegawai tidak pernah
absen. Bahkan secara rutin mampu membantu
prosesi upacara jika ada kegiatan keagaam di
pura. nsuar

Sejumlah Siswi SMPN 3
Ubud gotong royong
mengecat dinding sekolah

Sekolah Gratiskan Siswa dari Biaya Apapun
KEBIJAKAN tidak boleh
memungut biaya apapun dari
siswa membuat jajaran SMPN
3 Ubud mengoptimalkan sumberdaya yang ada.
Sebelumnya sekolah di Indo nes ia dan k hus usn ya di
SMPN 3 Ubud masih menerapkan iuran komite untuk mendu ku ng pelbagai pro gram
sekolah. Namun, semenjak kebijak an tidak ada pun gutan
apapun yang lebih dikenal dengan seb utan Pun gli, sis wa
SMPN 3 Ubud dibebaskan dari
biaya apapun. Hal tersebut diungkapkan, salah seorang pegawai Tata Usaha SMPN 3
Ubud, Gusti Ayu Kastariani.
Lebih lanjut, ia mengatakan dari sekitar 770 siswa di

SMPN 3 Ubud dan terbagi menjadi 17 rombongan belajar. Siswa
tersebut kini bebas dari iuran
apapun, sehingga orang tua asal
keluarga yang kurang mampu
bisa lebih fokus menyekolahkan
anak tanpa memikirkan biaya
tambah an. Kebi jak an i ni d iharap kan mamp u memoti vasi
warga Desa Lod tun duh ag ar
m en yeko lahk an anakn ya k e
tingkat SMP, sehingga bisa tuntaskan wajib belajar 9 tahun.
Sekolah yang berdiri di atas
t an ah pem eri nt ah sel uas
6.000M2 tersebut cukup mampu menampung siswa di sekitar
Lodtunduh, apalagi terdapat 10
di dua lantai yang bisa dimamfaatkan sekolah pagi dan siang.
“ Kebijakan ini cukup baik dalam

menunt ask an wajar 9 tahu n,
h an ya beb erapa kegi atan
sekolah saja yang masih perlu
d io pt i mal kan d ari
s eg i
pemb iayaan, ”terang nya.
Sejak berdiri 2007 tahun silam, sekolah terbaru di Kecamatan Ubud tersebut terus mengalami peningkatan jumlah peserta
didik. Tahun 2007 siswa hanya
terdapat 170 orang yang terbagi
menjadi 4 romb el, sedangkan
kini sudah terdapat 770 siswa
yang terbagi menjadi 17 rombel.
Potensi tersebut sangat baik jika
dimamfaatkan optimal, apalagi
kedepan sekolah tidak memungut biaya apapun, sehingga kemungkinan siswa akan bertamb ah . Kep ercayaan warg a
menyekolahkan anak di SMPN

3 Ubud sangat baik, walaupun
sarana t rans po rt as i um um
masih minim. “ Berharap Bus
Sekolah trans harmo ni bisa
m en j an gk au
k am i
kedep an,”imbu hnya.
Sedangkan dari segi pendidik, SMPN 3 Ubud memiliki
46 guru tetap dan 10 orang
guru tidak tetap/guru bantu.
Guru tesebut mengajar sesuai
latar belakan g pend id ik an
maupun keahlian. Sedangkan
tenaga pendukung kependidikan berjumlah 14 orang. Fasil itas pen duku ng k egiatan
belajar lainnya seperti perpustakaan sudah memiliki 2.334
koleksi buku, lab IPA, ruang
ketrampilan, multimedia serta
ruang kesenian. nsuar
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I Wayan Brata, S.Pd., M.Pd

Suka Sepeda
PENAMPILAN sederhana membuat, I Wayan Brata (53) tak mirip
kepala sekolah. Pria asal Banjar/Desa
Keliki, Kecamatan Tegallalang ini semenjak d ipercaya menjad i Kepala
SMPN 3 Ubud tetap saja dengan kepribadian orang desa. “ Saya tidak
pernah merasa khusus, atau merasa
somb ong, saya tetap menjadi sebuah keluarga bagi jajaran SMPN 3
Ubu d, ”teran gn ya
k ep ad a
PASWARA, Rabu (11/1) lalu.
Lulus DII Pendidikan Matematika FKIP Unud Singaraja 1986 silam,
membuat pria murah senyum ini langsu ng d ian gk at menj ad i g uru di
SMPN 1 Tegallalang. Selama 29
tah un men jadi guru di SMP N 1
Tegallalang, Pak Brata begitu ia biasa disapa, hanya mampu menjadi
Wakasek dan selanjutnya dipercaya
menjadi Kepala SMPN 3 Ubud sejak
Agustus 2015. Suami dari Ni Wayan
Kanti (53) ini juga lulus jenjang pendidikan S2 Keguruan di Undiksha
2012 lalu. Ia bersyukur lantaran diPASWARA/suar
percaya memimpin SMPN 3 Ubud,
I Wayan Brata
kedep an p eng hob i b ers eped a i ni
akan selalu mengoptimalkan potensi sekolah.
Selama ini perolehan prestasi SMPN 3 Ubud masih belum optimal, dengan semangat kekeluargaan, Brata akan genjot prestasi sekolah agar mampu setara dengan sekolah lain. Namun, di
lingk ungan seki tar, kont ribusi sekolah dalam mengent askan waj ib belajar sangat d iakui
masyarakat, apalagi partisipasi dalam pelbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Secara rutin
siswa ngayah menari dan menabuh di Pura Alas Arum begitu pula melaksanakan kebersihan di
lingkungan sekitar sekolah.
Ayah dari, Ni Wayan Suandari (25) dan Ni Kadek Veronika Wisundari (18) berharap kerjasama antara sekolah, masyarakat pemerintah akan terus dipupuk, sehingga pendidikan di Gianyar
s em ak in m aj u. “ Kepercayaan in i ak an s aya op ti malk an g un a kemaju an S MP N 3
Ubud,”pungkasnya. nsu ar

Kerjasama Internasional
Diharapkan Memicu Prestasi Siswa
SUASANA kebersihan serta kemam puan
Bahas a Ingg ris si swa, gu ru dan pegawai
SMPN 3 Ubu d diharapkan pertah ankan kerj as ama In t ern as i on al . Hal terseb ut di ungk apkan Kepala S MPN 3 Ubud, I Wayan B rata k epada PASWAR A, di ruang kerjanya, Rabu (11/1) l alu.
I Wayan Brata juga mengatakan kemampuan penguasaan Bahasa Inggris civitas akademika SMPN 3 Ubud sangat dibu tuhkan
dalam pelbagai kerjasama internasional, bahkan sej ak pendirian s ekolah sudah dibantu
program asing. Hal tersebut mendorong siswa
dan guru lebih giat belajar Bahasa Inggris, agar
lebih mudah berkomunikasi disamping mampu meningkatkan prestasi. Kemampuan tersebut mesti dimiliki siswa dan guru, karena secara rutin sekolah menerima pelbagai kunjun-

gan sekolah luar negeri. “ Tak hanya itu, kebersihan serta suasana nyaman sekolah menambah minat kerjasama pihak luar,”imbuhnya.
Pembangunan SMPN 3 Ubud, disamping
peran akt if mas yarakat seki tar ju ga san gat
ditentukan kerjasama dan bantu an Program
Australia-Indonesia Basic Education (AIBEP).
Ban tuan ters ebut awaln ya berupa gedu ng,
sarana belajar, sumber daya manusia hingga
kurikulum. Sekolah juga dipilih sebagai dalam
proyek Building Relantionship trough Intercultural Dialogue and Growing Engagement
(BRIDGE) sejak 2008 hingga kini. Bantuan ini
berup a kerjas ama pelatihan Bahasa Ing gris
yang difasilitasi IALF Denpasar dan menjadi
Sister School Benala East Primary School Victoria, Australia.
Sen ada yang diu ngkap kan, T ri Rah ayu

salah seorang guru di SMPN 3 Ubud, kalau
kerjasma tersebut memicu kemampuan Bahasa
Inggris dan kebersihan sekolah. Bahkan siswa
tidak hanya diajak belajar di kelas, namun juga
diluar kelas agar mengenal lingkungan. Tempat parkir depan sekolah juga ramah lingkungan, yakni dengan atap kebun Anggur yang
berukuran 12X8 meter. “ Terbuka dengan dunia Intern asional mampu mening katkan sem an gat b el aj ar sert a p rest asi s eko lah, ”
pungkasnya.n su ar
Kepala Sekolah
SMPN 3 Ubud
menerima kunjungi
sejumlah wisatawan
beberapa waktu lalu.
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Suara Wawasan Seni

Gusti Ketut Nilawati

Mengabdi sebagai
Kader Desa
BERPERAN sebagai seorang kader kesehatan, guna pengabdian akan
kesehatan masyarakat, wanita yang bernama Gusti Ketut Nilawati ini
sen antias a melaksanak an tug as saat pel aksanaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Balai Banjar Kebon, Bona, Blahbatuh tiap bulan.
Istri dari Gusti Made Supiartha ini mengatakan bahwa menjadi seorang
kader desa, merupakan suatu kewajiban dalam mengabdikan diri kepada
masyarakat, yang tentu dengan dukungan rekan kader lain, bidan desa
maupun petugas kesehatan lainnya.
Ibu dari Gusti Ngurah Juli Artawan dan Gusti Ayu Sarastya ini memaparkan bahwa ibu-ibu PKK di Banjar Kebon sangat aktif dan kompak,
un tu k datang k e
P os yand u un tu k
m en g aj ak anak
b al i ta m ereka,
memperoleh pelayanan kes eh at an .
Manfaat datang ke
P os yand u un tu k
masyarak at t en tu
d ap at
m en g etahui perk embangan dan p ertu mbu han anak, st at u s g i zi , s ert a
m em p ero l eh in fo rm as i k es eh atan ibu dan anak.
Selai n i tu ak tifit as P KK b anj ar
Keb o n s aat i n i
telah memiliki Sekaa Go ng wanit a,
akt if m el ak sanak an
k eg i at an
Yog a di bal e banj ar, s ert a set iap
b ul an secara ru PASWARA/maba
t in men g ad akan
Gusti Ketut Nilawati
g o to n g ro yon g ,
d an b erk u m p u l
menjag a kebersihan lingkungan banjar.
Wanita kelahiran 18 September 1972 memaparkan dengan menjadi kader
keseh atan ten tu bisa bermanfaat untuk diri sen diri, keluarga m aupun
masyarakat dalam menjaga kesehatan . Ikut kegiatan penyegaran kader,
penyuluhan, pembinaan dan lainnya akan memperoleh informasi kesehatan pada diri. Dalam penanggulangan penyakit menular khususnya penyakit DBD, bersama dengan petugas Jumantik (Juru Pemantau Jentik)
dan petugas kesehatan UPT Kesmas Blahbatuh I, keliling lingkungan
banjar melaksanakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan pemberian bubuk larvasida di masyarakat.
Ibu Kelihan banjar Kebon yang hobi olah raga ini berharap semua
masyarakat bisa menjaga kesehatan, dan tidak ada penyakit menular seperti penyakit DBD terjangkit di masyarakat. Masyarakat bisa rutin tiap
minggu melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk dan menjaga kesehatan lingkungan sekitar, sehingga masyarakat menjadi sehat.nmaba

Manfaat Tanaman Adas
Bagi Kesehatan
TANAMAN Adas telah lama dipercaya sebagai tanaman obat yang bisa
menyembuhkan berbagai penyakit. Tanaman ini mengandung minyak atsirin, vitamin C, Niasin, Vitamin B6, Vitamin E, Anetol, Pinen, Limonen, Alkoloid,
agnesium, Kalium, dan lainnya.
Seperti gejala kurang darah atau anemia, bisa disembuhkan dengan menggunakan tanaman adas. Hal ini karena adas mengandung zat besi dan zat
histidin yang dapat merangsang produksi HB dan juga membantu tubuh
untuk memperoduksi sel darah merah. Minyak esensial pada biji adas, juga
bermanfaat untuk mengatasi berbagai macam gangguan di sistem pencernaan. Caranya dengan mengunyah biji adas setelah makan. Adas dapat melancarkan sistem pencernaan dan merangsang sekresi dari asam lambung, mengurangi radang lambung, maupun peradangan pada usus.
Kandungan serat pada biji adas, dapat menjaga kestabilan kolesterol baik
atau HLD dalam tubuh. Dengan stabilnya kolesterol, bisa menjaga tubuh
dari serangan penyakit jantung maupun stoke. Adas juga mengandung potasium yang bermanfaat untuk mengendurkan dan menurunkan ketegangan
yang ada pada pembuluh darah, sehingga tekanan darah menjadi normal.
Adas bisa mencegah timbulnya penyakit kanker dalam tubuh. Zat flavonoid, alkaloid dan juga fenol sangat bermanfaat untuk melindungi sel tubuh dari pertumbuhan sel kanker seperti kanker payudara maupun kanker
hati. Kandungan kalium dalam adas bisa meningkatkan kondisi listrik pada
tubuh, termasuk kondisi listrik pada otak. Kalium dapat memperlancar aliran
oksigen ke otak, sehingga bisa meningkatkan fungsi dan kemampuan kognitif otak.
Kandunga Vitamin C pada tanaman adas bisa meningkatkan sistem kekebalan daya tahan tubuh. Disamping itu ditambah dengan kandungan asam
amino pada Adas bisa bermanfaat untuk mencegah penuaan dini dan juga
peremajaan kulit. Disamping itu, ttanaman Adas terbukti memiliki kandungan
yang bisa menyehatkan mata. Anti oksidan yang tinggi pada tanaman ini
bermanfaat untuk mencegah peradangan yang terjadi pada mata dan mengurangi gangguan penglihatan di dalam mata. Semoga bermanfaat.nmaba
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Kegiatan donor darah rutin di Kantor UTD PMI Kabupaten Gianyar.

PMI Gencarkan Kegiatan Donor Darah
Serangkaian pemenuhan kebutuhan darah donor bagi masyarakat
di awal tahun 2017, Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia
(UTD PMI) Kabupaten Gianyar berupaya mencari kelompok,
instansi dan masyarakat lainnya, agar bisa mendonorkan darahnya.
Dr. I Made Suwita, M.Kes. Direktur
UTD PMI Kabupaten Gianyar saat ditemui PASWARA menyampaikan bahwa
kebutuhan darah di Gianyar berkisar 300
sampai 400 kantong darah perbulan,
namun di bulan Desember 2016 lalu
meningkat sampai 850 kantong darah,
dan pada Minggu pertama bulan Januari 2017 ini tercatat permintaan 200 kantong. Sebagai antisipasi kekurangan stok
darah, UTD PMI telah bersurat kepada

instansi pemerint ah maupun swasta
untuk melakukan kegiatan donor darah
bagi karyawannya.
Umumnya, kebutuhan darah dipergunak an bagi masyarak at penderita
anemia, kecelakaan, operasi besar, cuci
darah, dan lainnya. Selama ini kekurangan stok darah di Gianyar, masih bisa
dibantu dari para relawan, inst ansi
seperti Kodim 1616 Gianyar, Densipur,
maupun Polres Gianyar serta anggota

keluarga dari pasien yang membutuhkan darah. Disampaikan juga bahwa
masyarakat yang menyumb angk an
darahnya sukarela, namun mengapa
pasi en yang m emb ut uh kan d arah
haru s memb ayar. S eperti diket ahui
bahwa darah yang didonorkan, tidak
langsu ng dig unak an unt uk p asi en
yang membutuhkan, tetapi harus melewati prosedur, yang salah satunya
pemeriksaan kuman penyakit, seperti

HIV, Virus Hepatitis, Kuman Sypillis
dan lainnya. Masyarakat dik enakan
biaya pemeriksaan laboratorium tersebut. Bila Darah yang hasil pemeriksaannya positif k uman, tentu darah
t erseb ut t id ak d ig un akan atau
dibuang. Satu sisi darah yang sudah
diperoleh harus tetap dirawat setiap
hari, sehingga tetap segar, aman dan
bi sa dig unakan un tuk masyarak at
yang membutuhkan.
Dr. I Made Suwita, M.Kes sangat
b erharap du ku n gan d ari s elu ru h
lap isan m asyarakat, khusu snya inst ansi pemerintah m aup un s was ta
untuk bersedia melakukan kegiatan
donor darah, untuk bisa menyumbangkan darahn ya demi keman usi aan,
dalam upaya pemenuhan peningkatan
kebutuhan darah di Gianyar. nmaba

Posyandu Mendeteksi Dini Kesehatan Balita
SERANGKAIAN pemberian pelayan an k esehatan p ad a masyarakat,
khusus pada bayi dan balit a, UPT
Kesmas dalam upaya peningkatan status derajat kesehatan masyarakat, secara rutin tiap bulan melaksanakan Posyandu (Pos Pelayanan Terpad u),
seperti UPT Kes mas Bl ahbatuh I
melaksanakan Posyandu, Selasa, (10/
1) di Balai Banjar Kebon, Bona, Blahbatuh, dengan dukungan kader desa
dan Kelihan Banjar.
Gus ti Made S upiartha, Keli han
Banjar Kebon saat pelaksanaan kegiatan ini, menjelaskan bahwa kegiatan
Posyandu di Banjar Kebon secara rutin dilaksanakan tiap bulan, dengan
didukung lima orang kader, dimana jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan di masyarakat. Bila pada
hari libur, hari raya atau ada kegiatan
adat, pelaksanaan Posyandu bisa dimajukan atau diundur sesuai dengan
kesepakatan. Sampai saat ini seluruh
masyarakat banjar yang memiliki bayi
dan balita secara rutin datang ke posyandu untuk memperoleh pelayanan
kesehatan. Bayi atau balita diberikan
pelayanan kesehatan seperti timbang
berat badan, penentuan status gizi,
status imunisasi, pemberian makanan
tambahan dan lainnya.
Dr. Ni Made Dahlia, Kepala UPT
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Kegiatan Posyandu, Selasa, (10/1) di Balai Banjar Kebon, Blahbatuh.
kesmas Blahbatuh I memaparkan bahwa saat ini terdapat 35 Posyandu di
lima desa wilayah kerja, yaitu Desa
Medahan, Keramas, Pering, Bona dan
Belega. Untuk Posyandu Banjar Keb-

on, jumlah balita dan bayi umur 0-60
bulan yang ada saat ini berjumlah 23
orang, yang semua ini bisa dilayani
dengan baik. Dalam waktu-waktu tertentu, pada Posyandu juga memberi-

T estimoni Terapi Anti Retro Viral pada ODHA

kan pelayanan berupa pemberian Vitamin A dan obat cacing bagi anak,
tiap bulan Pebruari dan Agustus.
Dr. Ni Made Dahlia menambahkan,
bahwa upaya pelayan an kesehat an
yan g di berik an k epad a mas yarakat
oleh p uskesmas, d iantaranya upaya
pelayanan Kesehat an Ibu dan Anak,
Perbaikan Gizi, Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Menular, Promosi Kesehatan dan Upaya Pengobatan serta Upaya Kesehatan Pengembangan lainnya. Posyandu merupakan salah satu
rangkaian program kesehatan ibu dan
anak, sebagai upaya langkah deteksi
dini kesehatan anak.
Setelah kegiatan Posyandu, bila
dalam data sasaran masih ad a bayi
atau balita yang belum bisa hadir ke
Posyandu, petugas kesehatan beserta kader akan melaksanakan kunjungan rumah untuk memberikan pelayan an k es eh at an . Dih arap kan ag ar
kegiatan POSYANDU ini dapat menjad i upaya pen cegah an seb agai deteksi dini dalam menjaga kesehatan
anak. bil a ada permasalahan seperti
kurang gizi, tumbuh kembang anak
dan penyakit lainnya, tentu bisa secara dini dirujuk ke UPT kesmas atau
rumah sakit untuk memperoleh pelayanan lebih lanjut.nmaba

oleh : I Made Maba, S. KM

Menjaga Rahasia ODHA (1)
SYUKUR kepada Sang Pencipta
yang tak terhingga. Mungkin rasa ini
ada pada diri seseorang, yang bisa
pulih dari grogotan rasa sakit yang
dikira tidak akan bisa sembuh dan
merasa dekat akan kematian.
Menderita kumpulan penyakit kronis
yang dialami, dengan berbagai obat
yang telah dikonsumsi, dan
memperoleh pelayanan kesehatan di
beberapa temp at pelayanan
kesehatan. Seperti pada orang yang
terinfeksi jenis virus yang menyerang dan menurunkan daya tahan
tubuh, yaitu HIV (Human Immonodeficiency Virus) pada fase akhir
atau AIDS (Aquired Immuno
Deficiency Syndrome), berat badan
menurun dan mengalami kumpulan
tanda atau gejala penyakit yang
sangat menyiksa. Setelah memperoleh perawatan, dukungan dan
pengobatan dengan terapi obat ARV
(Anti Retro Viral), secara perlahan

kumpulan gejala dan tanda penyakit
tersebut bisa hilang, tubuh kembali
bisa pulih. Walaupun obat diminum
tiap hari, yang penting tubuh bisa
pulih dari penyakit dan bisa
beraktifitas seperti biasa.
Hal ini dirasakan Dodol (nama
samaran), seorang pria yang berasal
dari sebuah desa di Kecamatan
Gianyar ini yang sebelumnya tubuh
kurus dan mengalami diare yang
tidak kunjung sembuh. Dengan
memperoleh pelayanan kesehatan
dengan terapi ARV hampir lima
tahun di RSUD Sanjiwani Gianyar,
saat ini tubuhnya sudah pulih,
kembali berisi dan bisa bekerja pada
bidang pariwisata di wilayah Ubud.
Rasa syukur pada Ida Sang Hyang
Widhi, karena dirinya bisa kembali
merasa sehat, dan diberikan
kesempatan pulih. Obat ARV yang
diminum rutin sekali sehari tersebut,
sangat manjur pada dirinya.

Memang manfaat terapi pengobatan
ARV bagi ODHA dapat menekan
perkembangan HIV pada tubuh,
sehingga bisa menurunkan keganasan infeksi yang dialami, mencegah
tubuh mengalami sakit, dan dapat
menekan penularan HIV pada
pasan gannya.
Masa lalu Dodol yang memiliki
kebiasaan yang sangat beresiko
tertular HIV yaitu seks bebas,
dengan memiliki banyak pacar dan
doyan mencari kepuasan seksual
pada pekerja seksual. Kesuksesan
Dodol dalam meniti karier pada
bidang pariwisata ini, membuat
semakin ‘memperlancar’ kebiasaannya untuk melakukan seks bebas.
Dengan perilaku ini, mungkin telah
membuat Dodol memiliki status
ODHA yang juga telah dialami oleh
sang istri dan kedua anaknya.
Mengenai penularan HIV, mungkin
tidak bisa dipastikan pada pasangan,

siapa yang menularkan atau
ditularkan, mengingat perilaku
beresiko tidak saja dilakukan oleh
laki-laki, mungkin juga bisa dilakukan oleh perempuan. Untuk
penularan pada anak, sudah
dipastikan ditularkan oleh sang ibu.
Kekhawatiran Dodo l akan
habisn ya ang gota keluargan ya
pernah di rasakan. Saat sang istri
dan anak keduan ya masuk rumah
sakit un tuk rawat inap, dirawat
dalam beberapa waktu d an pada
akhirnya, sang istri dan anak
dipanggil oleh Sang Pencipta.
Selanjutnya Anak pertama juga
harus rawat inap di RSUD sanjiwani karena menderita d emam dan
tubu h sang at kurus karena berada
pada fase AIDS. Begitu gan asnya
HIV yang telah menyebar p ada diri
dan anggota keluarganya, juga
telah merengg ut istri dan
seo rang anaknya. n
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Manusia Bali, Manusia Pasupati
Manusia Bali percaya dan yakin
bahwa kehidupannya senantiasa disertai
dengan kehidupan dari para leluhurnya
di alam sana, sehingga manusia Bali
sangat setia melakukan pemujan kepada
leluhur, dan baik buruk keadan di dunia
juga sebenarnya atas rastiti dari para leluhur.

Dalam Kutur Kanda Pat disebu tkan ket ika s ang ibu dan
sang ayah d alam p and ang an
matan ya berkeinginan untuk
melakuk an sengg am a, maka
pada saat itu benih janin sudah
terbentuk. Kemudian dilanjutkan
melaku kan bersen ggama d an
terjadi pertemuan antara kama
bang dan kama petak, terjadilah
pem beni han atau pem buah an
dalam kandungan ibu. Setelah
berumur beberapa bulan, dilakukan upacara megedong-gedongan untuk memberikan rahmat
kepada sang cabang bayi agar
berkembang dan nantinya lahir
dengan baik.
S et elah cu k up um u rnya
maka bayi pun lahir. Ketika itu
sudah di sambut dengan banten bhu atau banten baru lahir.
Setelah beb erapa h ari dil akukan ke upacara kepus pungsed
yakni upacara untuk selamatan
anaknya yang baru lepas puser. Setelah berumur satu bulan
tuj uh h ari d ilak ukan upacara
bulan pitung dina, dilanjutkan
dengan telu bulanan atau nyambutan, otonan setiap enam bulan sebagai peri ng at an h ari
kelahiran menurut Hindu Bali.
Termasuk pula dilakukan upacara n gangkid atau mesakapan
ke pasih yakni upacara dilaku-

kan di laut san di sungai.
Lalu setelah mencap ai akil
balik , b agi yan g p erempu an
dibuatkan upacara raja sewala
dan yang laki-laki dibuat kan
upacara mepand es/metatah/potong gigi untuk mengendalikan
sifat-sifat sad ripu dalam diri.
Setelah itu barulah si anak Hindu Bali melakukan upacara pawiwahan/ pernikahan. Dan untuk
memantapkan pernikahan tersebut banyak umat Bali melakukan
upacara yan g namanya neteg
pulu.
Sampai akhirnya manus ia
Bali meninggal, dilakukan penguburan atau diaben. Setelah itu
baru lanjut dengan rangk aian
upacara memukur/meligia atau
di daerah lain disebut ngeroras.
Setelah habis rangkaian tersebut, maka manusia Bali yang dulunya lahir ke dunia kemudian
kembali ke alam dunia dilinggihkan di sanggah rong tiga dengan stat us sebagai bet ara Hyang Guru yang akan disembah
ol eh p ara sentan a/k etu runan.
Para leluhur yang telah meninggal dan berstatus Betara Hyang
Guru bisa numitis/berenkarnasi
menjadi anak cucu ketu runan
dari keluarga yang ditinggalkannya. Demikian rangkaian kehidupan manusia Bali yang akan ter-
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Manusia Bali manusia pasupati, lahir hidup dan mati tidak bisa lepas dari banten.
us berputar secara abadi.
Man usia Bali percaya dan
yak in b ahwa kehi d up an nya
senantiasa disertai dengan kahidupan dari para leluhurnya di
alam sana, seh ingga manusia
Bali sangat setia melakukan pemujan kepada leluhur, dan baik
buruk keadan di dunia juga sebenarnya atas rastiti d ari para
leluhur. Demikian juga para lelu-

hur akan merasa bahagia dialam
sana ketika para pretisentananya mend apat kan kebahagi aan
dan taat dengan bhisama leluhur. Apabila manusia Bali tak
taat dengan leluhur, maka banyak hal buruk yang ia alami selama hidup di dunia. Oleh karena
itu manusia Bali Hindu paling
ti dak ad a tig a hu ku m yang
mengikatnya yakni hukum kaw-

itan ( mengatur kehidupan manusi a dengan para leluhu rnya),
hukum negara ( mengatur kehidupan berbangsa), hukum karmapala yang merupakan univers al yang men gat ur s emu a
cipt aan Tu han. Ad a sebagian
kal angan tak percaya den gan
karmapala. Percaya atau tidak,
setuju atau tidak, hukum karma
tetap berlaku untuk siapa saja

dan dimana saja. Inilah hukum
alam yang maha adil, terperinci,
dan tepat waktu. Hukum yang
tak boleh disuap, dibeli atau tak
pandang bulu dan tak boleh diajak bermain mata.
Manusia Bali sebenarnya sejak masih dalam kandungan, lahir, masa kanak-kanak, remaja,
dan bahkan semapai meninggal
senantiasa menjalani upacara rit-

ual penyucian dan dipasupati.
Artinya dimohonkan keselamatan dengan u pacara tertent u,
d en gan m enemp atk an dan
meng gun ak an sarana beru pa
banten, sastra, mantra, serta kidung-kidung untuk menguatkan
kehidupan dan spiritual manusia Bali. Tak dipungkiri lagi bahwa manusia Bali dengan segala
keriuhannya menjalankan adat
budaya dan agamanya sejatinya adalah manu sia yang telah
dipasupati. Inilah salah satu alasan mengapa manusia Bali itu
tenget. Contohnya sakit kepala
jika makan daging sapi, dll. Karena dalam diri manusia Bali, (terutama yang sudah di wint en)
sudah ditempatk an sastra-sastra, mantra magis. Artinya sudah
menempatkan dewa-dewa (simbul dewa-dewa) dalam diri manusia itu sendiri.
Itu adalah uk uran man usia
Bali yang umu m, belum lagi
manu sia bali yan g menekuni
dunia sastra, maka paling tidak
ia harus melakuakan pewintenan
saraswati. Atau juga bayi yang
menekuni dunia spiritual menghidup kan kanda pat, maka ia
akan mengalami ritual pasupati/
inisiasi tertentu. Termasuk yang
menjadi mangku didahului deng an p ewin tenan pemang ku .
Bahkan yang paling tinggi adalah mediksa atau menjadi seorang sulinggih.
Artinya bahwa setiap jenjang
kehidupan manusia Bali, senantiasa ditempatkan sastra-sastra
magis dalam tu buh dan rohai
manusia Bali. Dengan demikian
manusi Bali sajatinya telah ngelinggihang (menstanakan) dewadewa dalam tubuhnya. Sehingga pada saat kematian atau pada
ngaben maka s emua kekuatan
tersebut dikembalikan (diprelin a) t erlebi h dahu lu d en gan
tirtha pengentas. Demikian seterusnya. nsanduts

Sesolahan dalam Prosesi Piodalan
ADA yang mengotak atik kata
“ pura” konon berasal dari kata “pur”
yang artinya benteng dan “ a” artinya agama. Artinya pura adalah benteng agama. Bisa dipahami bahwa
pura adalah tempat pertahanan spriritual. Pura merupakan alat pemersatu umat, pura merupakan tempat
suci serta tempat ibad ah. Dalam
pelaksanaan ritual suci sesuai dengan sastra sering dilengk api dengan seso lah an seperti Wayang
Lemah, Baris Gede, Topeng, Rejang
Dewa sebagai pemuput yadnya.
Pemb angun pura-pu ra di Bali
mengambil konsep segara gunung
dan konsep air dan tanah. Artinya
para leluh ur dan o rang was ki ta
senantiasa mambangun pura di tempat-tempat yang indah sejuk sepi
untuk mendukung suasana pemusatan pikiran kehadapan Ida Sang
Hyang Widhi Wasa. Tempat tersebut meliputi pinggir pantai, gunung,
pinggir sungai, hulu sungai, bukit,
ataupun tempat yang indah lainya.
Pembangunan oura oleh leluhur
Bali diawali dengan pemilihan tempat yang cocok, hari baik (dewasa),

si kut (u kur-uk uran) men ggu nak an
pakem tertentu, sehingga memiliki arti
magis (hidup) karena disertai penguripan. Didahului dengan upacara ngeruak (membuka lahan), dilanjutkan dengan nyukat (meng ukur), peletakan
batu pertama membuat dasar (nasarin)
dengan m enggunakan bant en, mantra dan sastra. Sehingga pada saat itu
pu la t emp at t ersebut sud ah bers emayam sastra-sastra suci dan gambargambar magis (rerajahan) untuk difungsikan sebagai tempat suci. Selama proses pembangunan pura tersebut sudah tentu para krama menyatukan pikiran perkataan dan perbuatan
untuk membuat pondasi spiritual menjadi sakral. Wuju d nyatanya adalah
melakukan yasa kerti yakni mengendalikan pikiran perkataan dan perbuatan, sehingga semuanya akan menjadi suci.
Setelah selesai secara fisik pembangunan pura dengan pelinggih, pemedal, dilegk api orn amen d an pat ung,
maka saatnya bangunan pura tersebut untuk disucikan dengan pecaruan, pemlaspas, penanaman panca datu
(pedagi n gan) u n tu k mem beri kan

kekuatan sekala niskala, diberi ulapulap sebagai simbul dari kekuatan dan
sinar suci Ida Sang Hyang Widhi yang
berstana di pelinggih tersebut.
Sampai pada proses ini, pura sudah
menjadi tempat suci sekaligus sebagai
tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah
maka pura tersebut berfungsi sebagai
tempat melakukan pemujaan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa,
dengan tata cara sembahyang orang
Bali. Sedangkan sebagai tempat suci,
pura dijaga kebersihan dan kesuciannya dari hal-hal yang bersifat kotor
secara sekala nisk ala. Secara sekala
tempat itu harus selalu bersih dari kotoran dan bau yang tak sedap. Demikian juga secara niskala tempat tersebut dibersihkan dari pikiran, perkataan
dan perbuatan yang kurang baik. Termasuk juga dijaga etika dalam berpakian, termasuk dari hal-hal yang bersifat cuntaka atau sebel. Selain itu untuk tetap menjaga aura kesucian dari
tempat tersebut maka setiap rerahinan
dan purnama tilem, pengempon atau
umat menyelenggarakan upacara dan
haturan sesaji seb agai sarana pemujaan kehadapan Ista dewat a di sana
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Sesolahaan Baris Gede Sering Dijumpai Saat Piodalan Ageng Ring Pura di Bali
agar berkenan memberikan kesejahteraan, serta menyel enggarakan odalan
dan lainnya.
Dalam pembangunan pura s ebenarnya sudah dibuatkan purana menyangkut k eberadaan dari pu ra tersebut entah men yangk ut nama pu ra,
nama pelinggih dan yang di stanakan
di sana, odalan atau petoyan, pengempon, serta jenis odalan atau pemujaan
yang dihaturkan disana termasuk bantennya. Purana ini lalu diwariskan ke-

pada generasi muda secara turun temurun untuk dipakai sebagai pegangan dalam mengelola pura tersebut.
Pura-pura di Bali menjadi angker
karena pembuatannya melalui proses
spi ritual yang meng andung sast ra,
mantra, sarana, simbul-simbul magis.
Juga di setiap pura distanakan para
pepati h at au p engu asa ling kung an
pura atau pengawal Ida Betara yang
disebut dengan ancangan. Ancangan
inilah yang memberikan tugas dan ke-

wen angan oleh Ida Bet ara un tuk
menjaga keasrian dan kesucian dari
kawasan pura terseb ut. Sehi ngga
pura akan menjadi angker dan tak
boleh berprilaku semuanya apalagi
perb uatan t erno da. Ini lah yang
menyebabk an kent aln ya nu an sa
magis di pura. Kekuatan taksu inilah
yang menyebabkan tak boleh sembarang an d at ang k e pu ra t an pa
mengindahkan etika yang berlaku
di pura. nsanduts

Memuja Ida Bhatara Rambut Sedana Wujud Syukur atas Kesejahteraan
IDA Bhataa Sri Sedana dipuja setiap saat. Sedangkan piodalan Ida Bhatara Sri Rambut Sedana dilaksanakan
setiap enam bulan sekali. Tepatnya, dua
ratus sepuluh Hari. Yang jatuhnya rerahinan suci ini, setiap Buda Cemeng
Kelawu.
Pada umumnya seluruh masyarakat
di Bali memuja rerahinan ini. Karena
mereka tidak bisa dipisahkan dengan
uang, sebagai tujuan utama melanjutkan kehidupannya. Yang mana dalam
meraih sumber kehidupan itu disebut
rejeki.
Dan rejeki dii dentik kan dengan
uang sebagai alat tukar yang sah untuk mencari sesuatu. Seperti yang sering
kita saksikan dalam keseharian. Lembaga keuangan seperti Perbangkan, LPD
dan Perkoperasian serta para pedagang khusyuk melaksanakan rerahinan ini,
untuk memohon berkah agar selamat rahayu.
Secara harfiah rerahinan Rambut Sedana
diartikan dua kata “ Sri” artinya uang dan “ Sedana” berarti uang atau dengan kata bagian
dari nafkah yang perayaanya dilakukan disetiap rumah tangga dan Pura di Lingkungan desa

adat. Piodalan atau rerahinan ini khusus untuk
memuja Ida Bhatara Rambut Sedana sebagai
lambang Kesejahteraan yang memberikan atau
menganugerahkan harta kekayaan seperti emas,
perak, intan, jinaran dan uang. Sudah tenu semua itu untuk mahkluk ciptaannya, yang memliki tri premana (bayu sabda lan Idep). Di Bumi

didampingi Jero Mangku Gde Sara, di
sekretariat Maha Gotra Pasek Sanak
Safta Rsi Gianyar belum lama ini.
Makna dan tujuan filosofis dari pemujaan Ida Bhatara Rambut Sedana waji b d iketah ui semua um at unt uk
mengi kis kesan an ak mul e keketo
(AMK).
Sementara itu menurut I Nyoman
Widagda S.Ag. Asal Lingkungan Pratama Mandala Tegal Tugu Gianyar mengatakan folosofis dari memuja Ida Bhatara Rambut Sedana untuk memohon
anugraha beliau, karena telah menciptakan sumber kehidupan sesuai profesi umatnya. Sehingga dapat ngerereh
pengupajiwa. Pengupajiwa yang dimaksud menurut alumni IHDN DenPASWARA/ sanduts
pasar ini, lambang dan bentuk kemakmuran dari berbagai makhluk hidup ciBali tercinta ini, piodalan dipusatkan di Pura Goa pataan beliau sehingga berguna untuk semua
Raja Besakih. Biasanya piodalan atau rerahi- kehidupan.
nan ngaturang canang di genah suci itu diserLebih jauh Widagda menuturkan Ida Bhatbu pemedek dari seluruh Bali.
ara Sri Sedana. Khususnya diwujudkan den“ Pemedek dari seluruh Bali, tangkil nunas
gan uang kepeng yang memiliki nilai magis
Ica kepura Goa Raja Besakih, nunas selamat karena berbahan dasar Panca Datu juga menraha yu.”ujar Jero Mang ku Sat ya Dharma jadi pusat pemujaan.

Panca Datu dimaksud, seperti: tembaga
sebagai simbol Dewa Brahma, timah sebagai
simbol Dewa Siwa, besi sebagai simbol Dewa
Wisnu, perak sebagai simbol Dewa Iswara, dan
emas sebagai simbol Dewa Mahadewa. Demikian juga karena uang kepeng berbentuk bulat
juga sebagai lambang windu. Uang kepeng
merupakan wujud akulturasi budaya antara Cina
dan Bali sebagai pengaruh Putri Khang Cing
We dengan Raja Jayapangus.
Sedangkan menurut Bendesa Pakraman Kesian Dewa Made Saryana mengatakan piodalan
Ida Bhatara Rambut Sedana tidak bisa dilepaskan dengan ajaran agama hindu yang suci itu.
Pada prinsifnya, Dewa Saryana yang ngayah
sebagai Bendesa Pakraman di Desa Pakraman
Kesian lebih Gianyar itu menegaskan Ida Bhatara Rambut Sedana menuntun kita kearah yang
benar kuat dan jujur.
Makanya m enurutnya tak men gherankan
beliau dipuja dan disembah setiap saat, karena
lewat tuntunan beliau kedamaian kemakmuran
keselamatan akan dicapai. Yang nantinya diharapakan sesuai dengan sloka yang kita sucikan
dan jadikan pedoman hidup. “ Moksartham jagadhita ya ca iti dharma”.
nsanduts
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Melalui Karya Seni, Mempererat Persahabatan
MELEPAS tahun 2016, bukan b erarti mel epas p ers ahabatan. Namun justru deng an m enyon g so ng tahu n
2017 bertekad lebih mempererat persahabatan yang telah
dibina sejak remaja meski punya sikap sendiri-sendiri. Itulah yan g di tunj ukkan ol eh
Putu Sutawijaya, Made Mahen dra Mangku, Made Sumadiyas a, dan Pande Ketut
Taman – empat perupa yang
akrab dipangg il ‘Catur Wenara Rukem’.
Menutup tahun 2016, ‘Catur Wenara Rukem’ – yang
masing-masin g punya nama
beken dalam medan seni rupa
nasional – sepakat mengadakan pameran b ersama bertaj uk ‘ Ins id e o f B ei n g’ d i
TonyRaka Art Gallery, Ubud,
Bali. Pameran tersebut dibuka oleh Pietro Piffaretti serta
Dr. Wayan Kun Adnyana se-

laku kurator.
Dalam catatan Wayan Kun
Adnyana, pameran ini dibingkai
dengan tajuk ‘Inside of Being’
yang akan berlangsung hingga
30 Januari 2017 untuk menunjukkan dua poin utama perjalanan kesenimanan keempat perupa tadi, yakni persahabatan dan
pencapaian sen i. Keempat peru pa tersebut , m enu ru t Kun
Adnyana, t elah di pertem ukan
dalam jalin persahabatan kreatif
yang panjang, sejak studi seni
rupa di Sekolah Menengah Seni
Rupa, Batubulan (1987), kemudian berlanjut saat kuliah di ISI
Yogyakarta, dan bahkan hingga hari ini masih tetap berlanjut.
(Dari kiri ke kanan) M ade
Sumadiyasa , Made Mahendra ,
Pand e Ketu t Taman , Pu tu
Sutawijaya.
Sejak itu mereka berju ang
menundukkan k emanjaan usia
remaja, bertaruh untuk jadi pe-

rupa yang berarti bagi hidup dan
sejarah. Mereka tidak rela keb erun t un gan m em bu n tu kan
perk awanan. Keberun tu ng an
menjadi jembatan pengikat untuk semakin merayakan hari-hari
dengan daya kreatif yang tidak
pernah hen ti. “ Mereka tel ah
membuktikan, tiga dasa warsa
adalah jalan perkawanan dan
menempa diri dari iklim seni rupa
yang kadang pancaroba”, terang Kun.
Lebih jauh dari itu, p ersahab atan mereka menj adi b ermakna karena eksis dalam daya
kreatif yang saling menyemangati. Bukan semata ikatan naluriah kawanan, persahabatan lebih pada jalan dialog saling menyapa u ntu k menjad ikan satu
dengan yang lain sama berarti.
Empat perupa ini membangun
ri wayat pers ahabatan sali ng
meres pon, tidak selalu l urussearah, ada debat dan juga ke-

sangsian. “Semua itu mengalir
dan semakin meneguhkan keyakinan untuk berdiri bersama di
mimbar seni rupa yang penuh
tan tangan,”tambahn ya.
Berbicara tentang karya, lanjut Kun , em pat peru pa yang
akrab dipanggil ‘Catur Wenara
Rukem’ menghadirkan kejutankejutan baru. Dalam penilaiannya, Mahendra Mangku menghadirkan karya terbaru yang lebih puitik dari karya abstrak sebelum nya. S ed ang kan Made
Sumadiyasa kembali menunjukkan energi luar biasa, sep erti
bertaruh dalam kebebasan luar
bias a dalam meng olah warna
dan jug a ekspresi lewat karya
berukuran gigantik 4×6 meter.
Adapun Putu Sutawijaya – pemilik Sangkrimg Art Space di Yogya, menampilkan karya patung
cor kun ingan yang m enawan,
berbicara tentang figur dan figuran, massa dan person. Sement-

PASWARA/ast

Salah satu Karya yang dalam pameran ‘Catur Wenara Rukem’
ara Pande Ketut Taman menimbang kembali makna prajurit sebagai pembela hak rakyat kecil.
Jangankan gajah yang jelas terlihat, kupu-kupu kecil pun memberi indah yang luar biasa bagi
alam. Hendaknya memang semua harus dijaga. “Keempat perupa telah menghadirkan capaian

dan kem ungk inan baru yang
menginspirasi. Puitika seni rupa,
estetika sublim yang lahir dari
proses total pengalam an-pengalaman,” ujar Kun.
Ap resi asi yang sam a ju ga
ditegaskan An ak Agung Tony
Hartawan – pemilik ToniRaka
Gallery. Menurutnya, keempat

perup a telah membuk tik an
dengan karya-karya yang selal u mengin spirasi. “ Ketegasan dalam mengambil jalan
kreatif, dan pembuktian lewat
karya-karya yang berkualitas,
akhirnya publik luas memberi
apresiasi kepada mereka berempat,” tuturnya. nast

Suwat Songsong Tahun Baru dengan Ritual PerangAir
Ratusan warga Desa Suwat, Gianyar, mulai dari anakanak hingga dewasa dan ibu rumah tangga ambil bagian
dalam perang Air di hari pertama tahuan 2017. Selain
Prosesi ruwatan, dalam ritual ini warga juga memohon
agar mata air yang disakralkan, terus menyembul sepanjang
tahun 2017 dan tahun-tahun selanjutnya.

Diawali dengan prosesi ruwatan, sejumlah
warga disiram air kembang oleh seorang Pinandhita. Kali ini, sisipan dramatari persembahan dari Pengak Men Mersi Denpasar ikut,
turut melengkapi. Dramatari diakhir dengan
pemanahan air suci dalam kendi, kemudian disambung dengan ritual utama.
Perang air langsung ditabuh. Bertempat di
Catus Pata Desa Suwat, ratusan warga yang
terbagi dari empat kelompok langsung saling
serang. Dari empat arah mata angin,. Mereka
saling serang tanpa memandang siapa lawan
dan kawan.
Tidak hanya laki-laki, pada gilirannya, para
perempuan desa juga mendapat giliran berperang. Perang pun semakin seru dan para ibui bu rum ah tang ga yang awal nya hanya
menonton,akhirnya terpancing untuk ikut berbau r.
Ritual perang air
untuk memohon kepada Tuhan,
agar mata air sakral
di Desa Suwat terus menyembul
sepanjang tahun dan
memberikan kemakmuran
dan kesejahteraan.

Eksistensi Gedebong Goyang Menjamah Medsos
JIK A m en den gar ten tang
g ru p l awak yan g b ern am a
Gedebong Goyang, orang kini
pun semakin peka dnegan sosok empat ‘dadong torist’ yang
benar-banar gaul. Ya, Gedebong
Goyang adalah grup lawak yang
berang go takan em pat oran g
wanita berkewarganegaraan asing yang telah puluhan tahun
menetap di Bali, bahkan menikah dengan WNI.
Mereka adalah Rucina Ballinger, Antonella de Santis, Suzan Kohlik, Alex Ryan yang ratarata sudah tinggal di Bali lebih
dari 20 tahunan. Gedebong Goyang didirikan sejak tahun
2003 dengan tujuan unt uk
m en g hi bu r
masyarakat lewat l agulagu dan sketsa lucu diiringi dengan musik, tent un ya bu k an m eng gunakan bah asa inggris
melain kan deng an B ahasa Indonesia dan juga
bahasa Bali (yang terdengar sedikit cadel).
Pad a salah s atu pen am pi lann ya, m erek a
m en yeb ut k an b ahwa
mereka menamai diri dengan s ebu tan ged ebo ng
g oyan g k arena badan
mereka yang seperti pohon pisang yang t idak
memiliki pinggang. Entah
i tu b en ar at au hanya
candaan mereka saja, terlepas dari itu semua mere-

ka memi liki penggem ar yang
cukup banyak di seantero Bali,
khususnya di Bali.
Bukan sekedar lawakan bias a, m elalui komedi mereka
menging atkan penont on mengenai kebiasaan berbahasa bali
halus yang mulai melenyap, tentu saja dengan gaya komedi. Di
b eb erapa pen am p il an n ya,
Gedebong Goyang menitipkan
pesan agar masyarakat Bali selalu b an gg a d en gan bu daya
yang dimilikinya. “ Yang penasaran dengan aksi kami, bisa cek
penampilan kami melalui Youtube. Jangan m au kalah sama

bule, kalian juga harus turut serta dal am m eles tarikan keb udayaan milik daerah kita sendiri
d en gan
cara
k it a
send iri,”tantang R ucina B allinger yang akrab disap Ibu Jero
kapal.
Tidak hanya itu, cupli kan
video cl ipnya juga beredar di
FB. Bahkan baru satu hari video
mereka diupload, tapi di Facebook viewer sudah mencapai
193.480. Walau bukan akun Faceb oo k Gedebo n g Goyan g
sendiri yang mengupload, tapi
antusiasnya sangat tinggi.
Mem ang, secara g rup ini

personilnya adalah dadong-dadong alias nenek-nenek dalam
Bahasa Bali. Grup Gedebong
Go yang meng-cover l agun ya
Cita Citata, Sakitnya Tuh Disini.
In i b uk an sem barang cover,
karena para dadong bule ini mahir berbahasa Bali, jadilah lagu
ini diubah dengan lirik berbahasa Bali. “ Sudah dibuat empat
tahun yang lalu, tapi direkamnya baru kemarin,” pungkas Rucina Ballinger
Lanjutnya, pada lagau sakitnya Tuh disini, lirik-lirik awal
mencerit akan s eb agi an bes ar
curh atan ib u-ibu yang ad a di
Bali. Mulai dari yang seti ap h ari m ejejah it an ,
nanding can ang sampai
malam, nyuun gebogan
yang berat, terus punya
hutang disana sini. Tapi
b uk an s ek edar meng co ver lagu, ada pes an
yang ingin disampaikan
oleh Gedebong Goyang
kep ada para pen onto n.
Di sela-sela l iri k yang
menghibur mereka juga
menyampaikan masalah
s am pah , su bak yan g
s ud ah t id ak berj al an .
Sawah yang sudah mulai hilang dan tergantikan
dengan beton-beton. Diak hi r lag u, Gedebo ng
Goyan g kembali membuat perut dikocok dengan ulasannya mengenai
PASWARA/ast
Empat Bule yang kerap mengocok nitizen di Dunia Medsos
‘cetik’ (guna-guna).nast

Bendesa Pakraman Suwat,, Ngakan Sudibya menyebutkan, dalam ritual perang air ini,
warga desa meruwat diri untuk melangkah di
tahun baru 2017. Sekaligus memohon kepada
Tuhan, agar mata air sakral di desa setempat
terus menyembul sepanjang tahun dan memberi kan kemakm uran dan kesejaht eraan.
“ Dalam sejarahnya, mata air di desa kami ini,
diyakini sebagai obat segala macam penyakit
dan air konsumsi utama para bangsawan pada
zaman kerajaan,” uangkapnya.
Salah seorang peserta, Dewa korlap, sangat senang dan berbanggga terlahir di desa
Suwat. Selain, membangun kebersamaan diantara warga, dalam prosesi panglukatan, diyakini akan memberi jalan bagi warga desa.
”Setidaknya dalam keg iatan ini ada sebuah
pemak naan yang menyemb ul, yakni rasa
syukur kami yang telah diberkahi sumber air
yang berlimpah. Dan kami wajib untuk menjaganya,” terang Dewa.
Dalam perang air itu, memang sengaja melibatkan seluruh warga dari berbagai umur. Dimaksudkan untuk membangkitkan rasa tanggungjawab bersama. Dimana di tahun 2016 lalu,
sejumlah areal persawahan sempat kekeringan,
lantaran kesadaran terhadap lingkungan mulai menurun. nast

Cak, Gubahan Tari Magis yang Menjadi Maskot
MENYAKSIKAN pementasan Tari Cak, kini
menjadi salah satu agenda penting jika wistawan
datang k e B ali . t ari an
ini begitu m elekat dnegan bali, h ingga o rang
yag dating ke Bali mewajibk an diri unt uk menont on musi k dan t arian den gan b erm od al kan olah t ubuh i ni.
Bila dirunut sejarahnya, tari kolosal itu berawal dari sebuah desa di
PASWARA/ast
Gianyar, yakn i Des a
Tari Cak, olahan Seniman Limbak yang menjadi Masterpiece
Bone. Pada 1930, seorang ahli t ari bernama Wayan
Tari Kecak. Melalui hasil dari
rasi dengan teknologi," kata SidLimbak bekerj a sama d engan
perundin gan dengan berbagai
ia.
seniman dan musikus asal Jerpihak, Made Sidia berhasil mengBiasanya Tari Kecak dipenman, Walter Spies, di Desa Bone.
gabungkannya dengan Tari Tek
taskan di ruang terbuka. Namun,
Mereka mereka ulang Tari SanTok. Tarian yang juga bergan- kata dia, pihaknya bekerja sama
gh yan g, sebuah t ari an ku no
tung dari ritme suara manusia,
dengan Taman Safari mementasyang digunakan untuk mengutanpa kehilangan esensi asli dari
kan dalam ruangan dengan efek
sir roh jahat. Jadilah Tari Cak.
Tari Kecak.
p en cah ayaan yan g meg ah .
Kolaborasi tersebut menghasilDari inovasi itu lahir Kecak
"Kita akan selalu memproduksi
kan tarian yang memikat. LingkaMasterpiece. Sebagai penduku- wilayah tradisi ke dalam bentuk
ran konsentris dibentuk o leh
ng untu k menjadikann ya per- modern," ujar Sidia.
sejumlah penari lelaki bertelantunjukan yang modern, Kecak
Ki ni, Kecak Marterpiece
jang dada diiringi dengan nyaM as terp iece d i du ku ng o leh
jug a menjadi atraksi baru di
n yi an dan alu n an mu si k
pencahayaan men gagum kan,
Taman Safari. Dipilihnya Tari
mencekam. Niscaya, penonton
dipad u dengan musik beserta Kecak lantaran tari itu asli dari
hanyut menyaks ikan pertarunefek . Semu a diran cang u ntuk
Desa Bone yang sama-sama began antara keb aikan melawan
memberi sentu han yang men- rada di Kabupaten Gianyar. tukejah atan yang diambil dari
dalam.
juannya, memberi kesempatan
kisah epik legenda Ramayana.
"Ini Kecak baru yang kita buat
kepada wisatawan untuk meliMengikuti jej ak Limbak, I untuk menambah kesenian pari- hat Tari Cak yang sakral dan trMade S id ia, s al ah satu k owisata yang bisa menjawab glo- ad isi onal. Yan g m emaduk an
reografer dan pengarang sandibalisasi. Menghadapi arus glo- teknolog i dan fasilitas seperti
wara terkemuka di Ind onesia,
balisasi dan MEA, keseni an
aud io dan visu al dengan t ari
mengembuskan nafas baru ke
Kecak harus dibuat berkolabo- tradisional.nas t
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Ramalan
Bintang

CAPRICORN
Mulailah mengevaluasi diri dan
mencari tahu mana saja hal-hal yang
ingin diperbaiki dan dicapai.
Kesehatan : hindari bergadang
sampailarut malam.
Keuangan:mulai berinvesta sipada properti.
Asmara :penampilan yang baru dapat
mempengaruhi suasana hubungan anda.

Ni Komang Tri Diantari

SEMANGAT BARU
MENAPAK aw al tahun membuat, Ni Komang Tri Diantari (14)
semakin bersemangat ke sekolah. Siswi Kelas VIII A SMPN 3 Ubud ini rindu
sekolah lantaran jeda liburan akhir tahun. “Awal tahun membuat
semangat saya meningkat untuk ke sekolah,”paparnya
saat ditemui PASWARA, beberapa w aktu lalu.
Putri ketiga pasangan, I Nyoman Bagia dengan Tri Rahayu ini bangga
bisa sekolah di SMPN 3 Ubud, disamping sejuk, asri dan sepi, sekolah
juga didukung pelbagai fasilitas yang layak. Suasana tersebut membuat
Dian, begitu ia biasa disapa, mampu mengimplementasikan ide serta ilmu
pengetahuan yang diperoleh. Dis amping pintar menari pelbagai tarian Bali,
penghobi IPA ini juga ikut lomba Puisi, Bahasa Inggris, serta pelbagai lomba
non-akademik lainnya. “Saya juga dipercaya menjadi
Ketua OSIS SMPN 3 Ubud, periode 2016/2017,”paparnya.
Tahun baru telah membangkitkan niat belajar dara kelahiran, Gianyar 18
Oktober 2003 silam tersebut. Dian juga selalu berusaha meningkatkan
pelbagai prestasi serta tetap menjaga suasana kekeluargaan di sekolah.
Dara berkulit saw o matang ini juga mengaku prestasi akademik yang
dimiliki sekolah masih belum optimal, sehingga ia selalu mengajak
teman-teman di sekolah agar belajar lebih baik. Sehingga sis w a sekolah
terbaru di Kecamatan Ubud tersebut mampu bersaing dengan sekolah di
Gianyar. “Saya juga berusaha menjaga nama baik sekolah
dan selalu mampu menjadi yang terbaik,”papar dara
asal Banjar Abianseka, Desa Mas tersebut.
Kedepan, ia akan selalu mengajak teman agar lebih giat belajar,
sehingga sekolah memiliki prestasi yang layak. Semangat tersebut
patut dijadikan panutan teman serta sisw i seusianya.
Prestasi yang mampu diraih mampu dijadikan salah satu

AQUARIUS
Sudah waktunya menyusun rencana
penting bagimasa depan anda dan
keluarga.
Kesehata n: masih sehat dan prima.
Keuangan: berusaha untuk tidak
menganggu dana yang sudah ada.
Asmara: takada gunanya berpikir negatif
padanya karena akan menyiksa diri sendiri.
PISC ES

Tawaran yang data ng
secara mendadak sebaiknya
jangan diberikan keputusan
dahulu. Kesehatan: berusahala untuk berolahraga ringan. Keuangan:
jangan sembrono mengeluarkan dana.
Asmara:terimalah realita yang ada dengan hati
yang senang.
AR IES
Manfaatkan kesempatan baik yang sudah ada
dipelupuk mata .
Kesehatan: sadarilah kesehata n
mahal harganya,berpolalah hidup
sehat.Keuangan: cukup sulit dan
memusingkan. Asmara:tak ada
gunananya te rlalu mendengarkan omongan
orang, karena itu hanya akan bikin sakit hati.
TAURUS

tolakukur keberhasilan proses pendidikan.nsu ar

Tips Remaja

Balap Liar dan Ego Darah Muda dalam Pergaulan
Balapan liar masih
menjadi sebuah hobi oleh
sebagian remaja.
Alasannya, balapan liar
dirasakan penuh dengan
tantangan dan sportifitas.
Bagi anak muda yang
masih seumuran anak
SMP dan SMA, balapan
liar yang dilakukan tak
lebih dari menuruti ego
dibandingkan keselamatan
diri mereka.

Awalnya kegiatan mereka lakukan dari rasa
iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal. Dalam balapan liar, tentu mengadu
kecepatan motor sebagai proritasnya. Selain
itu, berubut pacar atau uang taruhan menyertai tujuan dari kegiatan balap liar ini.
Biasanya, sebelum melakukan lomba balapan liar sepeda motor, mereka terlebih dahulu
mengadakan perjanjian untuk melakukan di
suatu tempat, setelah itu mereka mempersiapkan dan memperbaiki kendaraannya, menam-

bah dan memodifikasi
motornya agar kiranya
bis a berjal an s ecep at
kancil atau kuda liar
d al am balapan l iar
yang mereka lakukan.
Aksi balapan liar
seri ng d il ak uk an d i
tempat atau jalan yang
kiranya sepi dan bagus
un tuk digu nak an s ebagai aren a balapan
liar. Biasanya aksi balapan liar dilakukan tengah malam, terutama di
malam Minggu. Merek a berku mp u l dan
memulai atraksinya disepanjang jalan yang
mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi. Untuk wilayah Gianyar, biasanya dipilih
jalan By Pas Dharmagiri, Jalan IB Mantra sekitar wilayah Siyut dan Blahbatuh – Sukawati.
Ada juga memilih jalan-jalan menuju pedesaan.
Modusnya, jika terdapat patroli polisi mereka semakin tertantang untuk mencari dan berpindah untuk mencari tempat lainnya untuk
dijadikan arena perlombaan balapan liar.
Balapan liar ini sesungguhnya sangat ber-

esiko jika dilakukan di tempat umum. Tidak
jarang nyawa menj adi taruhannya. Lan tas,
kenapa balapan liar masih saja terjadi?
Para pelaku balap liar kebanyakan melakukannya hanya mengedepankan ego atau darah
muda yang selalu ingin mendapatkan sanjungan dan penghargaan dari teman pergaulannya.
Solusinya, campur tangan pemerintah diperlukan dalam bentuk mewadahi aktifitas mereka, m isalnya dengan memb uat sirkui t dan
menyelenggarakan even atau lomba resmi,
dengan begitu bisa lebih berprestasi bahkan
bisa menunjang masa depan dan bangsa. Rasa
bangga menjadi atlit berprestasi di bidang balap motor menjadi kekayaan yang tiada ternilai.
Selain itu, peranan orang tua sangat diperlukan agar anaknya tidak mengikuti balapan
liar. Arahkan si anak agar bisa lebih menghormati dan menghargai dirinya sendiri, menggunakan fasilitas umum seperti halnya jalan
sebaik mungkin, pengendalian akan diri si anak
lebih penting, jika memang si anak memiliki
bakat dalam adu balap inilah saatnya orang
tua bisa memberi arahan dan mengikutsertakan pada kegiatan lomba balapan yang resmi
dengan mengikuti klub balap sepeda motor
dekat tempat anda tinggal.nkris

Sepucuk Salam Dari Griya Anyar

Kupertahankan Cintaku Dalam Diam

Banjir
Tak ada waktu untuk jeda
Terus mengalir tak kenal reda
Itupun sebuah pertanda
Bancana banjir akanmelanda
Itupun benar kini
Diatas bumi sedang terjadi
Genangan air di atas bumi
Seakan diam dan enggan tuk pergi
Pertanda apakah?
Mungkin Tuhan sedang marah
Pada tingkah yang semakin parah
Mereka bangga mesti telahberbuatsalah
Jeritanalam bernyanyi
Malam sepi bertambah sunyi
Percikan air yang berbunyi
Menambah kesedihan karena banjir
njaka dara

MATAH ARI men ghilang di u fuk bara t,
pertanda m alam tiba.
Suara led akan kembang api pun masih
terdengar, mesti malam pergantian tahun
baru suda h lewat.
Akupun melihat jam dinding y ang terus
berputar detik demi detik hingga malam
sema kin la rut.
Di bawah runtuhan lampu kamar aku
masih terjaga.
Terb ayang k enangan indah bersam amu,
membuat mata ini begitu enggan mengatup.
Bayang – bayang senyum yang tersungging indah di bibirmu termahk otakan
lesung pipit di pipi sangat mengusik
te nan gk u.
Semilir angin mala m tersaput dingin
sem akin m engge litik rindu ku.
Sungguh malam ya ng begitu indah,
se kaligus men yiksa.

setiap kali kali kita be rtemu, aku selalu kalah oleh
pandangan matamu dan
ak hirn ya tertu nduk lay u.
Hingga rasa ini hanya
tertanam di relung hati.

Ke kasih hatiku ….
Mencium wangimu dengan segala
keindaha n ya ng ka u sug uhka n beg itu
me mabu kka nku. En gkau ta wark an
kerag aman rasa yang me ngalir b egitu
saja tanpa sebab dan ken apa.
Semuanya tak mamp u aku cerna, tak
terbatas pula waktu untuk kupaha mi.

Ke kasih terc inta ….
Sen gaja a ku go reskan rintihan h ati
dalam lembara n surat ini.
Karena un tuk saat ini han ya inilah
yan g dapa t aku lakuk an.
Aku hanya bisa meneriakka n namamu
pad a derasny a hujan.
Meman dangmu dari kejauha n dan
berdoa dalam hening malam.
Hanya cinta dala m diam ini yang
saa t ini bisa kupertahank an.

Jujur ku akui semu a itu membuat aku
terlena, ka u sangat indah dan berarti
bagiku. Seandainya aku mampu ungkapkan
kekagu manku atas indahmu itu. Namun

Desah rintik hu jan malam itu,
men ghad irka n se juta keh eningan h atiku yang g undah.
Eng kau adala h in spirasi
dalam ko nspirasi hidup ku.
Engk aulah tetesa n angg ur yan g meng usir
dahag a kasihk u, bara yang men yulut
emosiku dalam du ka dan bahagia.
Kata – ka ta indah hanyala h pecahan
kecil dari keseluruhan bagia n inda hmu.
Eng kau tak terlukis oleh guratan wa rna
di atas kanvas sang m aestro.

njaka dara

Cobalah terusditingkatkan prestasi
kerjanya agar tidak kesulitan dalam
meraih setiap peluang yang
terbuka lebar.Kesehatan: jangan
ulangikebiasaan burukyang sudah
ditinggalkan. Keuangan: mengalami gangguan.
Asmara:jangan hanya terpaku memandang
sidia yang lagikacau pikirannya.
GEMINI
Semangat yang mulai kendor
karena omongan orang
sebaiknya bisa ditingkatkan
kembali.
Kesehatan : hindari udara malam yang
berlebihan. Keuangan:dukungan dana
mencukupi. Asmara: berpikirlah positif dengan
kesibukan akhir-akhir ini yang cukup banyak
menyita waktu.
CANCER
Diminggu inilah kesempatan bagi
anda untuk meraih sesuatu yang
selama ini tidak mungkin diraih.
Kesehatan: jangan lupa untukmengatur waktu
makan dan istirahatyang secukupnya.
Keuangan: sumber income masih baik.
Asmara: menjadilah terbaik dari yang baik,
apalagisi dia mulai ada yang mengincarnya.
LEO
Cobalah lebih konsentrasidan jeli
dalammelihat suatu peluang, agar
tidak ada yang tersia-siakan.
Kesehatan:gangguan muncul
hanya karena rasa penat yang
berlebihan di badan.
Keuangan: agak ruwet.
Asmara:perta hankan suasana yang lebih
indah dan menyenangkan ini, dengan selalu
menurutisegala keinginannya.
VIRGO
Tak perlu mendengarkan gunjingan orang
yang bikin suasana hati menjadi
panas saja. Kesehatan: hindari
pulang larut malam.Keuangan: lagi
seret. Asmara: walaupun katakatanya te rkadang menyakitkan hati,
tetapihatinya yang paling dalamcukup baik
dan saying kepada anda.
LIB RA
Hilangkan dulu rasa cepat puasdan bangga
atas apa yang diraih selama ini.
Keseatan :berolahragalah di
Minggu pagi.
Keuangan:selesakan semua
tanggungan mumpung ada dana.
Asmara:terimalah realita yang ada dengan hati
senang tidak perlu cemas dengan situasi yang
sulit ini.
SC OR PIO
Tunjukan kemampuan jangan mau diremehkan
oleh orang lain apalagi oleh klien sendiri
karena halitu jika dibiarkan maka
akan sangat mempengarui
dedikasi.Kesehatan :
penyakitmaaq kambuh.
Keuangan:jangan tergoda dengan kabar
burung. Asmara:tak perlu terhanyut oleh
suasana yang tidak menentu .
SA GITARIUS
Bila ada persoalan pribadi sebaiknya
jangan dicampuradukan dengan
pekerjaan.
Kesehatan:dengan banyak
tertawa pikiran akan menjadi rileks.
Keuangan:tak perlu pilih-pilih order.
Asmara:masih menggelora dan tampak
harmonis.

Senggang
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Sumber : Dinas P ariwisata K abupaten Gianyar

