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Penyakit kanker masih menduduki
peringkat pertama penyakit paling
mematikan di dunia. Menurut catatan
terbaru lembaga kesehatan dunia,
WHO, penderita kanker setiap
tahunnya semakin meningkat
sedangkan proses penatalaksanaannya belum optimal.
PAWESTRI
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Penurunan
Kemiskinan
Tetap Prioritas
MASALAH kemiskinan masih
menjadi prioritas utama pemerintah,
termasuk di Bali. Terkait itu,
Bupati Gianyar AA Gde Agung
Bharata menyatakan di Kabupaten
Gianyar telah mengalami
penurunan angka kemiskinan.
Pada tahun 2015 angka
kemiskinan sebesar 4,43
persen turun menjadi 4,15
persen di tahun 2016 atau
turun 0,19 persen.

Kemajuan teknologi harusbisa
dimanfaatkan sebaik mungkin.
Karena tidak bisa dipungkiri,
teknologi informasi mempermudah
kita mengakses sesuatu dimanapun
dan kapanpun.
KELILING DESA
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Bupati Gianyar, Agung Bharata menyerahkan bantuan sosial kepada salah seorang warga miskin, beberapa waktu lalu.
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Seni patung berbahan beton mungkin
bertebaran di tepi jalan. Sekilas
bentuknya nyaris serupa. Kendati
terlihat sama, ternyata dalam setiap
karya seniman patung pasti ada
bedanya dan harus selalu berinovatif
dalam menghasilkan karya.

‘ ’P em eri nt ah pu sat , daerah, sert a
masyarakat harus bersinergi karena kemiskinan adalah perm asal ahan yan g ko mpleks,
multidi mensi dan memerlukan pen anganan
secara terpadu,’’ ujarnya saat menerima Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam kunjungan kerjanya di Gianyar, beberapa waktu
lalu.
Dalam upaya menanggulangi kemiskinan,
Pemkab Gianyar tahun 2016 melaksanakan
beb erapa program yak ni, penyalu ran beras
sejahtera untuk 21.454 KK masyarakat miskin
senilai Rp 28,055 miliar, bantuan bedah rumah
149 unit, bea siswa 8.118 anak kurang mampu
senilai Rp 1,732 miliar, pemberian jaminan kesehatan bersinergi dengan BPJS, pembentukan
40 kelompok usaha bersama senilai Rp 800 juta,
program padat karya produktif senilai Rp 320
juta, bantuan keluarga harapan senilai Rp 5,4
miliar untuk 2.083 peserta. Pembangunan kewilayahan melalui pagu indikatif kewilayahan,
bantuan eks Timtim Rp 2,010 miliar, bantuan
lansia 74 jiwa Rp 222 juta, dan bantuan sosial
disabilitas untuk 31 jiwa Rp 62 juta.
Gubernur Pastika yakin Kabupaten Gianyar akan mampu menurunkan angka kemiskinan lebih dari itu. “ Tergantung kemampuan
kita untuk memfokusk an program-program.
Mana yang paling berat, mana yang paling

miskin itulah yang kita keroyok,” ujar Pastika.
Pastika menjelaskan, konsep itu merupakan
ide dilaksan akannya program Gerbang sadu
Mandara. Gerbangsadu dimulai dari desa-desa
di Bali yang angka kemiskinannya diatas
35 persen. Pada tahun 2012 ada 82 desa
yang kemiskinannya di atas 35 persen
yang sudah mendapat program Gerbangsadu. Selanjutnya, ditangani desa-desa
yang angka kemiskinannya diatas 25 persen, kemudian turun lagi yang diatas 15
persen. Gubernur Pastika optimis, apabila fok us dalam mel aksanakan p rogram
pengentasan kemiskinan, di sisa masa jabatannya Bupati Gianyar akan mampu
menurunkan angka kemiskinan sampai
3,75 persen.
Kepala Desa Bakbakan, Ketut Darsa
menyampaikan berdasarkan data BPS angka kemiskinan di desanya sebanyak 475
KK. Setelah mendapatkan program Gerbangsadu pada tahun 2014, kemiskinan turun menjadi 400 KK, sehingga desanya mendapat Juara II dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Hingga saat ini masyarakat yang miskin di
desanya tersisa hanya 250 KK. Untuk bedah
rumah, ia menjelaskan dari pantauannya rumah yang layak dibedah sebanyak 70 rumah.
Sampai saat ini sudah 54 rumah yang mendap-

at bantuan bedah rumah, sehingga yang tersisa tinggal 16 unit. Untuk itu pihaknya mohon
agar desanya mendapat bantuan bedah rumah
untuk yang tersisa tersebut. Permasalahan lain-

‘’Kemiskinan adalah

nya yang disampaikan mengenai JKBM yang
terintegrasi dengan JKN dikhawatirkan akan
memunculkan masyarakat miskin baru karena tidak bisa membayar jaminan kesehatan
tersebut.
Menanggapi hal itu, Gubernur Pastika
memastikan Program Bedah Rumah akan
dituntaskan sampai tahun 2018, sehingga
diakhir masa jabatannya diharapkan sudah

Wajib Bersyarat Lestari Alam dan Tradisi
objek itu masih ada tembok bata
dan padas kuno, jangan malah
dihilangkan. Sebaliknya, harus
dilestarikan sebagaimana aslinya. ‘‘Jangan malah membuat
obj ek dengan memp erban yak
beton. Kal au t oh ada beto n,
harus dikemas secara tradisi,’’
jelasnya.

Pejabat asal Ubud ini mengingatkan, mempertahankan keaslian (klasik) yang sangat disukai wisatawan, amat sulit.
Gung Ari mengaku, pihaknya s angat wanti-wanti karena
sebuah objek akan berdaya tarik
tinggi jika masih alamiah, lestari
tradisi, budaya, indah, dan ber-

sih. Menurut pejabat asal Ubud,
Gianyar ini, kebersihan di dunia
pawis ata adalah sebuah kata
kunci. ‘’Lebih lebih ketidakbersihan sebuah objek karena sampah plastik dan limbah yang tak
ditangani secara baik dan benar.
Ini harus jadi perhatian utama
para pengelola objek,’’ jelasnya.
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Obyek wisata Aero Park yang terletak di Desa Keramas menyajikan
wisata kuliner dengan pemandangan pesawat terbang.

tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni.
Mengenai persoalan kesehatan, Gubernur Pastika memberikan solusi agar 250 KK miskin
dicek kembali berapa yang sudah mendapatkan PBI, sehingga sisanya akan dibayar oleh Pemprov. Pihaknya tetap menolong warga miskin dengan menyiapkan Rp 115 miliar tahun ini.
Gub ernur Pastik a mem inta agar
para k epala d esa segera mengurus
masyarakat miskin untuk didaftarkan
oleh Dinas Sosial di masing-masing
kabu paten/k ota.
Kep ala Des a P up u an , Wayan
S um at ra, memaparkan saat awal
kepemim pin an nya di d esanya s ebanyak 693 KK miskin. Pihaknya bers yuku r d en gan adanya Gerbang sadu dan dengan adanya B UM Des s u dah
sangat terbantu . Sejak BUMDes dibent u k p ad a tah u n
2015, sam pai saat
ini
as et n ya
s ud ah m en capai Rp2 milyar.
nta s

permasalahan yang
kompleks, multidimensi dan
memerlukan penanganan
secara terpadu”

Semangat Masyarakat Membangun Obyek Wisata

MASYARAKAT di Bali,
tak t erk ecu al i k aum mu da
pedesaan kini makin ges it
m em bang un o bj ek wis at a
baru. Kiat ini setidaknya bisa
menangkal kebosanan pariwisata di objek mapan hingga
harus mewujudkan objek alternatif. Atau, mengu atk an
kembal i k onsep p ari wisata
kerakyatan, dalam arti parwisata dibangun dari ‘jantung
hati’ masyarakat, bukan pemodal besar.
Sejak awal 2016, di Kabupaten Gianyar terdapat sedikitnya tujuh objek wisata baru.
Kep ala Di nas P ariwis ata
Gianyar AA Ari Brahmantha
menyambut sangat positif semangat masyarakat di Gianyar
dalam mengembangkan objek
wisata baru. Namun pihaknya mengi ngatk an agar p ara
pengelo la objek tidak salah
terapan tentang konsep pariwisata budaya, alam, dan spiritual. Jika manata objek, tidak
harus ada yang dikurangi dan
menambah ikon objek aslinya. Karena apa yang ada tak
disukai pengelola, malah disenangi wisatawan. Sebaliknya, apa yang dibuatkan bel um t ent u p ul a d i su kai
wisatawan. Ingat, jangan hilangkan tradisi yang berbasis
lokal genius. Misalnya, jika di
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Terkait itu, pihaknya kini
makin in tens membi na ke
lapangan terutama k e objek
wisata baru. Ia sangat mendukung karena apa yang tel ah
d i kemb ang kan
masyarakat terseb ut sang at
sesuai dengan semangat pariwisata kerakyatan. ‘’Jika seriu s, masyarak at pedes aan
juga bisa punya objek wisata,’’ jelasnya.
Tujuh objek yang sedang
di kembang kan m as yarak at
di Gianyar yakni Objek Wisata Alam d an Bu daya Bali
Mu le Un ik di B an jar P ujungkaj a, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang . Objek
W i sat a Alam Hi dd en
Kan yon di B an jar Wang bung, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Blangsinga,
Mo nk ey F orest d i Banj ar
Blangsinga, Desa Saba, Kecamat an B lah bat uh, Obj ek
Wisata Alam dan Spirit ual
Goa Rangreng di Desa Bakbak an, Gian yar, Aero Park
Keramas d i Desa Keram as,
Kecamat an Bl ahbat uh, Objek Wisata Al am dan Remaja
Gem bo k C in ta d i B an jar
Gagah , Des a/ Kecam at an
Tegal l alan g , dan Keb u n
Raya Pilan di Banjar Pilan,
Desa Kert a, Kecam at an
Payan gan .n ta s
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Balai Banjar
dan Pasraman
ORANG Bal i pu nya balai banjar atau wantil an adat. Bal ai i ni t ak
hanya dim anfaatk an u ntu k sangkep adat, ju ga k egi atan ad at d an
up acara Hin du lai nnya.
Nam un p emerintah melihat fu ngsi bal ai b anjar sebagai wadah
un tuk pemb elaj aran praktik keagam aan dan budi pek erti anak-an ak
Bali m akin berkurang. Maka, Pemro v Bali m erin tis pasraman Hin du
Bali s ejak beb erapa t ahun lal u.
Id e awal pelaksanaan pasram an pad a banjar at au desa pakram an
di Bali sun gguh mul ia. Seti dakn ya anak-anak Bal i dapat kemb ali
‘b ermain’ ke b alai ban jar/ want ilan. M erek a bi sa b elaj ar m enari,
magen din g/m eki dun g, bel ajar m embu at sarana up akara/ upacara d an
lainnya.
Id e dasar meng hidu pkan pas raman yakni unt uk m enan gkap wak tu
lib uran sek olah men jadi leb ih b ermanfaat. Anak-anak yan g sebelu mnya bebas tak karu an akan terarah jadi anak su darm a (b erperilaku
baik d an b enar). Di pasram an, anak -an ak d iajarkan praktik keh idup an
beragama Hindu , sepert i dh armagit a, d harm a wacana, majejahitan,
meng an yam sarana
up akara, yoga, serta
mengasah keteram pil an
lainnya.
Nam un s aat ini
k eb erad aan p as raman
Hin du in i makin
kemban g-kempi s. Ada
desa pakram an yang
mas ih fanat ik d an
ko ns is ten m en yel en gg arakan pas ram an. Nam un
tak sed ikit pul a yang
gabeng (tak karuan)
m en yel en gg arakan
kegiatan b erb asi s agama
Hin du, budaya d an adat
Bal i it u. P adah al t ujuannya sangat mul ia, lebi hlebih di era g lobalisasi
ini yan g di racu ni p rakt ik
pemak aian narkob a,
perg au lan b ebas, d an
ken akal an remaj a.
Sal ah s atu fakt or
yang m en yebabk an d es a
pakram an d i B ali engg an
membu at pas ram an
karena rib etnya ad mini stras i p end an aan . S eb ab
sej ak t ahun 201 6,
kegi atan pas raman h arus
di kon sep o leh desa
di nas. Hal ini sej ak
pemberlakuan efekt if UU
No .6 Tahun 201 4 tentan g Desa. Kini sis tem peng angg aran unt uk
Desa Pakraman, khu susn ya unt uk keg iatan p asraman berbeda
dengan tahun-tah un lalu . Dulu, an ggaran lang sun g d ikas i b endesa
dan dik erjakan sesu ai p ropo sal, baru laporannya dis etor ke dinas,
di bawah p eng awasan kep al a d es a.
Di satu sis i, Desa Pakraman tid ak b isa melakukan ap a-ap a tanpa
an ggaran d ari dinas. Di si si l ain, desa d inas mem ilik i keterb atas an
dari segi S DM. Akib atnya, b elum ban yak desa adat/pakram an yang
bis a mereal isas ikan ang garan it u.
Bes aran ang garan un tuk pelaksan aan pasraman di 1.48 3 Desa
Pak raman di Bal i 20 persen dari tot al b antu an k e masing -mas ing
Desa P akraman. Mis alkan, u ntu k Desa P akraman A mendap at
ban tuan Rp 100 juta, artinya un tuk pelaksan aan pasraman dij atah Rp
20 juta. Bantuan in i su dah berg ulir sej ak t ahun 200 4 hi ngga saat in i.
Pelaks anaan p asraman pen tin g un tuk mem ben tuk karakter an ak
yan g ag amawan d an s osialis. Kerjasama d ari berb agai pih ak,
terutam a pemeri ntah , sangat pen ting . Pemeri ntah harus m emberi
perhatian p asraman Hind u d eng an menyediakan si stem p end anaan
yang t idak rib et. Sebab masyarakat des a sangat tak ut k alau -kal au
salah admi nist rasi , fatal akib atnya. Yang tak kepi kiran ko rups i,
aki bat salah pelapo ran bisa jad i terjerat h ukum . Selain itu , pi hak
des a di nas untu k bersed ia b ekerja ekstra un tuk memb erik an p erhatian pada desa pakram an unt uk m eng gelar p asraman .*

“Lebih-lebih

di era globalisasi

ini yang diracuni
praktik

pemakaian
narkoba,

pergaulan bebas,

Jadikan Perubahan Menuju Baik
HASRAT manu si a
normal adalah setiap perubahan mesti selalu menuju ke arah lebih baik. Kebaikan atau ketakbaikan
itu umumnya terjadi melalui perubahan baik yang
direncanakan maupun terjadi secara kebetulan.
Pembaca Budiman
Pemberlakuan OPD
(o rg an is as i perang kat
daerah) baru sesuai PP No
18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dearah, per 1
Januari 2017, menimbulkan banyak perubahan di
jajaran instansi pemerintah di seluruh
Indonesia. Perubahan tersebut tak hanya pada strukttur OPD, juga pada perubahan personel, meskipun tak semua
pegawai atau pejabat menduduki jabatan atau posisi baru.
Apa yang kita bisa maknai dari perubahan itu. Antara lain, perubahan tak
mungkin dapat dihindarkan. Karena sesuatu yang diubah tentu karena pelbagai
dasar atau peryimbangan. Antara lain,
asas kebutuhan, manfaat serta penguatan fungsi-fungsi kelembagaan. Karena
apa pun adanya, semangat perubahan
itu harus menuju kebaikan. Dan, ketakbaikan bisa saja terjadi akibat perubahan itu, namun semua itu akan ada jika
perubahan benar-benar telah dijalankan

secara cermat dan matang.
Perubahan dalam tataran OPD itu
tentu berpengaruh pada sistem layanan masyarakat oleh masing-masing
OPD. Perubahan ini tiada lain karena
PP tentang OPD ini juga menyertakan
perubahan sist em layanannya.
Pembaca Setia.
Perubahan PP OPD baru ini juga
b erpeng aruh p ad a si st em k el em bagaan di koran ini. Sebagaimana diketah ui, secara h ierarki kelembag an,
PASWARA berada dibawah Dinas Informas i dan Komu nikais (In fokom)
Gianyar. Sebelum OPD baru, instansi
ini bernama Dinas Perhubungan dan
Infokom. Bidang Perhubungan kini

terpi sah jadi Din as
Perh ub un gan, atau
terpisah dari induknya. Perubahan ju ga
terjad i pada bidang
Keh um as an yan g
sebelumnya di Setda
Gianyar, k ini dibawa
k e Din as Info ko m
Gian yar.
Kam i di jajaran
PAS WARA tent u
menyambut baik atas
segenap peru bahan
ini. Setidaknya kami
s an gat m erasakan
dan wajib men yambut perubahan itu secara seksama. Karena secara tak langsung jajaran tim kami di PASWARA
makin banyak menemukan orang-orang penuh semangat untuk kerja dan
bekerja. Hal itu tampak dari banyak
pegawai pemerint ah yan g terlih at
baru, pindahan dari instansi lain di
lingkup Pemkab Gianyar.
Tak terkecuali perubahan itu juga
menghadirkan banyak tetamu, rekan
kerja, terutama dari kalangan pewarta
(wart awan) di Gianyar. Tak jarang,
wartawan dari daerah lain datang karena ingin mencari informasi dan konfirmasi tentang pemerintahan di Gianyar.
Mereka tak jarang menyempatkan diri
berkunjung ke Redaksi PASWARA.
‘’Karen a banyak ada teman-teman

media, jadi kesempatan bagus buat kita
untuk sering-serin g bisa berd iskusi
berisi,’’ ujar Dana Wirawan, salah seorang reporter PASWARA.
Dana yang juga penanggungjawab
rubrik Opini di koran ini menyambut
lega kehadiran banyak teman sesama
pewart a di media. Karena kalangan
media umumnya selama ini menjadi
teman diskus i yang cemerlang dan
hangat tentang banyak hal. Mulai dari
materi layak berita, hingga tawa canda yang menyegarkan.
Pembaca.
PASWAR A terbi tan p ek an i ni
menurunkan sejumlah laporan, antara
lain tentang ‘Penurunan Kemiskinan
Tetap Prioritas’. Laporan ini menekankan pada kondisi kemiskinan sebagai
permasalahan yang kompleks, multidimensi dan memerlukan penanganan secara terpadu . Tentu masih ada
banyak tulisn yang tak kalah menarik
sebagaiman a tertu ang dalam setiap
rubrik dari halaman 1- 16.
Sebagai akhir kata, kami mohon maaf
yang sebesar-besarnya jika apa yang
t el ah k am i su gu hk an i ni k uran g
berkenan di hati sidang pembaca. Karena kami sangat meyakini, tak ada makhluk di bumi ini yang sempurna. Untuk itu, kami selalu menunggu saran,
masukan, pendapat, bahkan kritik pedas dari pembaca. Semoga semua dalam
kondisi baik dan sehat. Rahajeng.

KELIR LEMAH

”Cinta Dalam Saksi Ilalang”

dan kenakalan
remaja.’’

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (0361) 943123
RSUD Sanjiwani

KAWULA muda jika pacaran pasti memilih tempat-tempat yang dianggapnya indah hingga jadi
memori mengesankan. Seperti pada foto ini sepasang remaja sedang menikmati indah pemandangan
di Bukit Cinta, utara Pura Gunung Lebah, kawasan Tukad Tjampuhan, Ubud, Gianyar, belum lama ini.
Foto ini mungkin cocok mendapatkan judul tema : "Bukit Cinta, Saksi Cinta Kita","Cinta Dalam Saksi
Ilalang", dan lainnya.

(0361) 943020

nphoto/teks : tas

(0361) 943524
PLN Kabupaten Gianyar

(0361) 948631

Kantor Samsat Gianyar

(0361) 942190

Kantor PDAM Kab. Gianyar

(0361) 943233

Posko Induk Pemadam Kebakaran

(0361) 943113

Koran

PASWARA
Suara Wawasan Seni

Susunan

Redaksi

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

PoskoPembantu Pemadam Kebakaran (0361) 9080848

nPenanggungjawab II : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, I GedeDaging, SSTP
nWakil Pemimpin Redaksi/Wakil Penanggungjawab : Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Kantor BPPD Gianyar

(0361) 7844178

Kepala Pelaksana BPPD Gianyar

082146562519

n Anggota Redaksi : Sri Oka Artini, IP utu Darmayasa, ST, Ni Luh Made Astiti

Sekretaris BPBBD Gianyar

081337355885

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

Polres Gianyar

(0361) 943110

nFotograf er : Ni Luh Made Astiti, I Made Sueta,Gede Bagiada, P ande P utu Yudi P utra.

Dandim 1616 Gianyar

(0361) 941584

nDistributor: Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar

Kejaksaan Negeri Gianyar

943044

Pengadilan Negeri Gianyar

(0361) 943016

nRedaktur Pelaksana: Seksi Layanan Informasi P ublik dan Kehumasan

nLay Out: I Made Sueta nPagemaker : P ande Wayan Darsana

Redaksi PASWARA menerima artikel/tulisan yang berhubungan dengan isi.
Alamat Redaksi: Jalan Kebo Iwa - Gianyar, Telp. (0361) 947290, Faximile: (0361) 943180. e-mail: paswara_gianyar@yahoo.co.id
Penerb it : D in as Ko mu nikasi dan Inf or matika Kabu paten Gianyar

Lay anan I nformasi Publik

Halaman

PASWARA

O pini

3

Suara Wawasan Seni

Edisi 4, Tahun XIV, 05 - 12 Pebruari 2017

Ketika Kebijakan Melabrak Kerta Masa
Pemerintah terus merubah
kebijakan untuk mengenjot
produksi beras, dalam
menuju swasembada beras
nasional. Kebijakan baru
dihadirkan, melabrak
“Kerta Masa” yang
merupakan kearifan lokal
warisan leluhur petani
Bali. Pemerintah terkesan
bingung meningkatkan
produksi beras, yang
tak pernah mencukupi
kebutuhan nasional.
Pemeri ntah terus m erub ah
kebi jakan un tu k meng en jo t
produksi beras, dalam menuju
swas emb ad a b eras nasio nal.
Kebijakan baru dihadirkan, melabrak “ Kerta Masa” yang merupakan kearifan lokal warisan leluhur petani Bali. Pemerintah
terkesan bingung meningkatkan
produksi beras, yang tak pernah
mencukupi kebutuhan nasional.
Tahun ini, dalam mengenjot
produksi beras nasional, pemerintah m engeluarkan kebijakan
meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). IP merupakan ukuran
berapa sering petani menanam
padi. Untuk meningkatkan IP,
petani menanami lahan sawahnya t anpa jeda. Intinya lahan
sawah tidak boleh pernah dikosongkan dari tanaman padi.
Melalui kebijakan ini petani
dih arapkan mamp u menanam
padi tiga kali setahun. Begitu padi
di panen, s egera l ahan sawah

segera diolah ditanami padi lagi.
Berkaca dari pengalaman sebelumnya, kebijakan ini dikhawatirkan akan membuat petani
bekerja terus dengan hasil yang
belum pasti. Sebab, menanam
padi tiga kali setahun berpotensi
men galami k egag alan pan en.
Sekali masa panen pasti tidak
berhasil maksimal.
Meningkatkan IP dimaksudkan untuk meni ngkatkan luas
tanam, dengan mempersering
melakukan penanaman. Alasannya, lahan sawah yang semakin
sempit dengan kebutuhan beras
yang semakin meningkat perlu
dmempersering penanaman. Sehi ngg a p rod uksi beras meningkat, agar mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat.
Kebijakan seperti ini pernah
dilak sanakan sekitar 197 0-an1980, zaman Orde Baru. Waktu
itu dimunculkan bibit unggul
dengan produksi lebih tinggi dan

umur lebih pendek. Tentu dengan dukungan pemupukan dan
ob at -o batan yan g memadai.
Umur padi yang s ebelum nya
hanya panen dua kali se tahun,
bisa ditingkatkan menjadi tiga kali
setahun.
Dalam jangka waktu tertentu
memang berh asi l, mencap ai
swasembada beras. Namun lamakelamaan produksi menurun, bibit penyakit bermunculan dan kebutuhan pupuk terus meningkat.
Biaya produksi juga meningkat.
Pada masa itu, tak semua petani berhasil menanam padi tiga kali
setahun. Ada yang berhasil hanya satu kali masa panen. Paling
baik keberhasilannya hanya dua
kali masa panen. Bah kan ada
yang ketiga kalinya gagal, karena
tidak pernah pas dengan musim.
Dampaknya, petani banyak mengalami kerugian. Hal ini mengakibatkan banyak beralih dengan
tanaman lain selain padi. Tentu hal

ini memperparah kondisi swasembada beras nasional.
Penanaman padi tanpa jeda,
dengan pemanfaatan pupuk dan
pestisida yang berlebihan ditudin g s eb agai p enyebab pen urunan produksi padi.

gi penanaman padi ditemukan
dan diuji cobakan kepada petani.
Seperti penanaman padi Sistem
ofRice Intensification (SRI). Juga
diiringi dengan berbagai jenis
bibit unggul dan pemu pukan
berimbang plus pupuk organik.
Di samping itu muncul pula
sistem tanam padi jajar legowo.
Jajar j legowo 6:1; jajar legowo
4:1,legowo, terakhir jajar legowo
2:1. Selanjutnya muncul sistem
penanaman padi Ipat BO, dengan sistem tanam empat benih di
tiap rumpun. Tentu dengan kombinasi pemupukan berimbang
dan perawatan yang memadai.
Hasil uji coba teknologi tersebut
menun jukkan angka pro duksi
meningkat signifikan. Namun,
toh tak banyak petani yang konsisten melaksanakan.
Bagi subak-su bak di B ali,
menanam padi sejak lama sesung guhnya mengik uti (k erta
masa). Musim baik menanam padi
berd asarkan sasih(bulan B alired). Di Bali ada dua musim baik
menanam padi yakni, musim padi
Sasih Karo( ditanam Sasih Kasa,
Karo dan Ketiga) dan musim padi
Sasih Kenem (padi yang ditanam pada Sasih Kelima, Kenem

“Kerta Masa sesungguhnya
telah menuntun para petani
khususnya di Bali dalam hal
bercocok tanam dengan
memanfaatkan waktu yang
tepat, sehingga terhindar dari
kegagalan dan kerugian”.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah melalui Menteri Pertanian mengeluarka kebijakan penanaman padi dua kali
setahun. Diantara penanaman itu,
diselingi pola tanam, dengan tanaman selain padi.
Pola tanam dimaksudkan untuk memberi jeda tanah untuk
mengembalikan unzur hara. Di
samping itu pola tanam dimaksudkan untuk memutus rantai
bibit penyakit padi. Banyak subak yang menerapkan sistem ini
dan berhasil baik. Dengan sistem
ini tidak hanya menghasilkan
beras per tahu n. Namun juga
menghasilkan palawija yang juga
menj ad i kebu tu han pang an
masyarakat. Sebagian subak lagi,
memilih mendiamkan sawahnya
kosong sambil menunggu jerami
membusuk dan musim yang tepat menanam padi. Setelah jerami
busuk, lahan lalu diolah. Setelah
musim tepat baru menanam padi.
Berdasarkan pengalaman petani
dengan sistem ini petani lebih
berhasil, dan mampu menghindari kerugian lebih besar.
Selanjutnya berbagai teknolo-

dan Kapitu). Dan ada masa jeda
yang di sebut Sasih Gegadon(
Sasih Kadasa, Jesta, Sada dan
Kapat). Biasanya sasih gegadon
ini digunakan untuk pola tanam.
Menanam tanaman selainpadi.
Karena musim tidak cocok untuk
menanam padi.
Kerta masa ini sesungguhnya
sudah dipraktekkan oleh para
tetua kita pada zaman dulu. Kerta masa ini sudah berdasarkan
perhi tungan perbintangan dan
iklim yang sesuai. Di samping itu,
kerta masa juga memperhitungkan musim munculnya hama dan
bibit penyakit. Dengan demikian,
kerta masa sesungguhnya telah
menuntun para petani di Bali untuk menanam tanaman dengan
memanfaatkan waktu yang tepat,
sehing ga terhind ar dari kegagalan dan kerugian. Terlebih jika
kerta masa dil engkapi dengan
teknologi yang tepat guna, hasilnya tentu lain.
Kalau dicermati, kebi jakan
yang dilakukan pemerintah selama ini masih berkutat pada tataran hulu. Sebaik apapun kebijakan di tingkat hulu, jika tidak dim-

bangi kebijakan hilir yang menguntungkan petani akan sia-sia.
Jika harga gabah rendah dan
pemasaran yang sulit, tak akan
mampu meningkatkan produksi.
Karena, minat petani menanam
padi akan menurun. Hal ini akan
berpotensi mengalih fungsikan
lahan sawahnya untuk ditanami
komuditas lain selain padi. Bahkan, lebih parah lagi, bukan tak
mungkin petani akan menjual
sawah nya.
Soal pemasaran, selama ini
petani selalu ada pada po sisi
yan g kalah. Harg a beras dan
gabah selalu ditentukan dengan
kebij ak an harga at ap(ceili ng
price), yakni, batas harga maksimum yang ditentukan pemerintah. Celakanya lagi, harga atap
itu berlaku di tingkat penyosohan bukan di t ingkat petani.
Dengan harga atap di penyosohan, memberi peluang penyosohan membeli dengan harga yang
leb ih ren dah d ari h arga yang
ditentukan pemerintah. Hal ini
wajar karena pengusaha memerlukan biaya operasional dan keuntungan. Kebijakan harga atap
ini memberi peluang penyosohan
dan tengkulak bermain, dengan
mengambil untung yang cukup
tinggi.
Untuk meningkatkan gairah
petani, mestinya pemerintah menentukan harga untuk padi atau
beras deng an b at as h arga
dasar(floor price), yakni kebijakan harga deng an batas minimum, dengan memperhitungkan
bi aya d an k eun tu ngan yang
nyata dan layak kepada petani.
Dan pemberlakuannya harus di
tingkat petani. Bukan di tingkat
pengusaha penyosohan seperti
selama ini. Dengan demikian, petani akan merasakan dampak harga yang ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, kebijakan sarana
produksi padi(pupuk dan obatobatan ) mesti ditentukan dengan harga atap, di tingkat petani.
Dengan demikian, petani akan
mend ap at kan harg a sarana
produksi padi yang lebih murah.
Soal kebijakan harga gabah
atau beras yang berpihak kepada petani sangat penting dilakukan. Karena d eng an harg a
produksi yang layak akan mampu meningkatkan gairah petani
menanam padi. Hal ini juga akan
mampu mempertahankan lahan
pertanian. Dengan demikian alih
fun gs i l ah an bi s a di t ek an .
Produksi berlimpah merupakan
suatu keharusan , selain untuk
mengurangi ketergantungan beras impor juga untuk mencukupi
pers edi aan
p an gan
masyarakat. ***

noleh :KetutDana Wirawan
(wartawan dari Desa Buahan
Kaja, Payangan, Gianyar)
nphoto-photo : wet/ira
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Peringatan World Cancer Day di Gianyar

“We Can - I Can”
Penyakit kanker masih menduduki peringkat pertama
penyakit paling mematikan di dunia. Menurut catatan
terbaru lembaga kesehatan dunia, WHO, penderita kanker
setiap tahunnya semakin meningkat sedangkan
proses penatalaksanaannya belum optimal.
Data resmi WHO menyebutkan terdapat 100
jenis kanker di dunia, diantaranya kanker serviks (kanker leher rahim) yang merupakan jenis kanker terbanyak di Indonesia setelah kank-

er payudara.
Sebagai upaya menanggulangi dan memerangi kanker, Pemkab Gianyar melalui Dinas
Kesehatan yang bekerjasama dengan Yayasan
Kanker Indonesia (YKI) Kabupaten Gianyar menggelar kegiatan sosial isasi pencegahan dan pen gendalian kanker terpadu di areal Car
Free Day (CFD), di seputaran Taman
Ciung Wanara Gianyar, Minggu (12/
2). Kegiatan tersebut dihadiri ketua
YKI Gianyar Ny. Su rya Adn yani
Mahayastra, Ketua DPRD Gianyar
Tagel Winarta, Kadis Kesehatan, jajaran pejabat Pemkab Gianyar, para
siswa serta masyarakat yang menghadiri CFD. Kegiatan yang merupakan rangkaian pering atan World
Cancer Day (Hari Kanker se-Dunia)
PASWARA/asti
dengan tema “ We Can, I Can” terseKtua YKI Gianyar Ny. Surya Adnyani Mahayastra
but, diisi dengan berbagai acara dimembubuhkan tanda tangan pada Peringatan
antaranya, screening kesehatan, seWorld Cancer Day di areal Car Free Day (CFD),
nam maumere dan senam mencuci
Taman Ciung Kota Wanara Gianyar, Minggu (12/2).
tan gan m assal yang diik uti o leh

PASWARA/asti

Peringatan World Cancer Day di Gianyar dipusatkan di areal Car Free Day (CFD), Taman Ciung Kota Wanara Gianyar, Minggu (12/2).
siswa-siswi SD, SMP dan seluruh undangan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati, M.Kes.
mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan kepedulian
dan kewaspadaan masyarakat luas mengenai
bahaya kanker. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen bersama
dalam pencegahan dan pengendalian kanker
secara terpadu dan berkelanjutan. “ Pengendalian kanker tidak mungkin hanya dilakukan
oleh pemerintah, harus ada sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya parti-

sipasi masyarakat dengan menerapkan budaya
hidup sehat,” ujar Ida Ayu Cahyani.
Sementara itu, Ketua YKI Gianyar, Ny. Surya
Adnyani Mahayastra menyampaikan, pencegahan dan pengendalian kanker dapat dilakukan d engan meni ngkatkan upaya prom otifpreventif mel alui sosi alisasi, advokas i dan
edukasi di berbagai elemen masyarakat. Di lain
pih ak, fasi litas di agno sis dan peng obat an
kanker sangat perlu ditingkatkan. “ Deteksi dini
kanker perlu ditingkatkan cakupannya, lebih
dari 40% dari semua penyakit kanker dapat
dicegah dan beberapa jenis kanker dapat dis-

embuhkan jika terdeteksi dini,” urainya.
Deng an pen gendal ian kanker s ecara terpadu dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan holistik berupa dukungan fisik, sosial, ekonomi, psikologi dan beribadah sehingga dapat m eningkatkan kualitas
hidup dan kematian yang bermartabat bagi
penderita kanker di Gianyar.
Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan gerakan perduli kanker di atas poster We Can, I Can oleh seluruh
hadirin. Acara ditutup dengan senam maumere
dan senam mencuci tangan massal.nasti

PSN, UPT Kesmas Tampaksiring II
Pantau Jentik di Tatiapi Pejeng Kawan

PASWARA/maba

Suasana pemantauan jentik Jumat (10/2) di salah satu rumah warga Tatiapi Pejeng Kawan.

GUNA memantau perkembangbiakan n yamuk Aedes agypti p enular
penyakit Demam Berd arah Dengue
(DBD) di wilayah kerja, UPT Kesmas
Tampaksiring II menggelar pemberantasan sarang nyamuk (PSN), Jumat , (10/ 2), d i lin gkungan Ban jar
Tatiapi, Pejeng Kawan. Kegiatan ini
didampingi oleh Gusti Made Widara,
Keli han Banjar Tatiapi , I Nyoman
Suarsa, Kepala Seksi Sosial beserta
unsur Kecamatan Tampaksiring, Staf
UPT Kesmas dan Kader desa. Pelaksanaannya dengan masuk-masuk rumah guna memantau tempat-tempat
yang dapat menjadi perindukan nyamuk, membagikan serbuk anti larva
d an m en gajak masyarak at s ecara
langsung dan lebi h giat lagi dalam
p em b eran t as an s aran g n yamu k
Aedes Aegypti.

I Nyoman Suarsa saat kegiatan ini,
mem aparkan bahwa sesuai den gan
informasi jadwal PSN ke desa, Pemerintahan Kecamatan Tampaksiring selalu mendukung kegiatan penanggulang an pen yakit DBD dengan i kut
berpartisipasi memantau jentik nyamuk. Kegiatan ini mengajak masyarakat
untuk memberantas sarang nyamuk,
yang sangat efektif dalam pencegahan dan penanggulangan DBD. Melalui kegiatan ini, diharapkan agar bisa
meng gug ah kesad aran mas yarak at
untuk rutin melaksanakan 3M Plus
sehingga bisa mencegah penyebaran
penyakit DBD.
Gusti Made Widara memberikan
apresiasi dan sangat mendukung kegiatan PSN ini, dimana dengan adanya
petugas kesehatan dari UPT Kesmas
Tampaksiring II dan petugas dari Ke-

camatan Tampaksiring bisa lebih memotivasi masyarakat untuk secara rutin melaksanakan PSN. Upaya pemberian in formas i t ent ang pen yak it
DBD kepada masyarakat telah dilaksanakan, baik berupa sosialisasi saat
sangkepan banjar, kepada PKK maupun melalui kader Jumantik (Juru Pemantau Jentik). Diharapkan kepada
mas yarak at ag ar dapat m enduk ung
kegiatan ini, dengan secara rutin seminggu sekali melakukan PSN.
Dari hasil pendataan masuk-masuk
rumah, diketahui masih ada rumah
yang positif mengandung jentik. Tempatnya bervariasi dari tempat air suci,
ember bekas, kolam air maupun lobang
k ayu yan g b eris i air. J ad i b ag i
masyarakat Tatiapi, Pejeng, agar lebih
men gint ensifkan lagi pelaksan aan
PNS ini.nmaba

#GrossSplitLebihBaik

GROSS SPLIT LEBIH BAIK
UNTUK MEWUJUDKAN ENERGI
BERKEADILAN DI INDONESIA
DEMI mewujudkan energi yang berkeadilan di Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan skema
GrossSplit, untuk perhitungan bagi hasil kontrak pengelolaan wilayah
kerja Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia. Skema Gross Split
adalah skema dimana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migasantara Pemerintah dan Kontraktor Migas di perhitungkan dimuka. Melalui skema GrossSplit, Negara akan mendapatkan bagi hasil
migas dan pajakdari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
sehingga penerimaan Negara menjadi lebih pasti. Negara pun tidakakan kehilangan kendali, karena penentuan
wilayah kerja, kapasitasproduksi dan lifting, serta pembagian hasil masih ditangan Negara. Oleh karenanya,
penerapan skema ini diyakini akan lebih baik dari skema
bagi hasil sebelumnya.
Bagaimana perhitungan Skema Gross Split?
Perhitungan gross split akan berbeda-beda setiap
wilayah kerja. Perhitungan yang pasti, terdapat pada presentase Base Split. Untuk base split minyak, sebesar
57% diatur menjadi bagian Negara dan 43% menjadi bagian Kontraktor. Sementara untukgas bumi, bagian Negara sebesar 52% dan bagian Kontraktor sebesar 48%.
Disamping presentase base split, baik Negara dan Kontraktor dimungkinkan mendapatkan bagian lebih besar
dengan penambahan perhitungan dari 10 Komponen Variabel dan 2 Komponen Progresif lainnya. Hal ini membuat
skema Gross Split menarik bagi para investor untuk mengelola wilayah kerja migas, termasuk wilayah kerja nonkonvensional yang memiliki tantangan lebih besar.
Lalu apa yang membedakan skema Gross Split
dengan skema Cost Recov ery yang selama ini
berlaku?
Tren cost recovery relatif meningkat tiap tahun. Cost
recovery pada tahun 2010 sekitar US$ 11,7 miliar dan

meningkat menjadi US$ 16,2 miliar pada tahun 2014. Meskipun berdasarkan data tahun 2015 dan 2016 (unaudited), besaran cost recovery sempat
menurun menjadi US$ 13,7 miliar dan US$ 11,5 miliar akibat rendahnya
harga minyakdunia. Pada tahun 2016, penerimaan migasbagian Pemerintah hanya sebesar US$ 9,9 miliar atau lebih rendah dibanding cost recovery yaitu sekitar US$ 11,4 miliar. Kondisi lebih besarnya cost recovery
dibanding penerimaan bagian negara terjadi sejak tahun 2015.

Oleh karenanya, dengan skema grosssplit, biaya operasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. Tidakseperti kontrak bagi
hasil skema cost recovery, dimana biaya operasi (cost) pada akhirnya
menjadi tanggungan Pemerintah. Kontraktor akan terdorong untuklebih efisien karena biaya operasi merupakan tanggung jawab Kontraktor.
Semakin efisien Kontraktor maka keuntungannya semakin baik.
Peraturan terkait Gross Split
Untuk mendukung penerapan sistem bagi hasil ini, Kementerian
ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 08 Tahun
2017 tentang kontrak bagi hasil Gross Split. Permen ini menetapkan
bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil yang memuat persyaratan antara lain: kepemilikan sumber daya alam tetap di
tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; modal dan risiko
seluruhnya ditanggung Kontraktor; serta pengendalian
manajemen operasi berada pada SKK Migas. Ini sekaligusmenghilangkan kekhawatiran hilangnya peran SKK
Migas setelah diterapkannya Kontrak Bagi Hasil Gross
Split. SKK Migasmasih akan mengawasi pengajuan Plan
of Development (POD), peningkatan lifting migas, keselamatan kerja migas, termasuktingkat kandungan dalam
negeri (TKDN) serta pengawasan terhadap tenaga kerja
dan asset-aset. Dengan semakin fokusnya tugas dan
fungsi SKK migas, maka business process bagi para
kontraktor (KKKS) pun akan lebih cepat. Disamping itu,
Permen tentang GrossSplit tersebut juga sudah mengantisipasi rendahnya harga minyak, sehingga rendahnya
harga minyak bukan menjadi kendala untuk bereksplorasi.
Saat ini, kontrakwilayah kerja yang menerapkan skema Gross Split adalah Kontrak Wilayah Kerja (WK) Offhore North West Java (ONWJ) yang dikelola oleh Pertamina Hulu Energi (PHE). Penerapan Skema Gross Split
akan difokuskan kepada Kontrak WK perpanjangan dan
Kontrak WK baru, sehingga kontrak WK yang masih
berjalan tetap dihormati hingga waktu kontrakberakhir.
nBiro Komunikasi, Layanan Informasi Publik
dan Kerj a Sama Kementerian ESDM, dan
Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.
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Dewan Harapkan Kumpulkan Perbekel
*Terkait molornya Gaji Perangkat Desa
Sejumlah perangkat desa di Gianyar akibat belum
menerima gaji dari bulan Januari akibat molornya
penyusunan APBDes. Untuk menghindari hal-hal
yang tidak diinginkan, DPRD menyarankan pihak
eksekutif untuk segera bersikap dan mengambil sikap.

S alah s eo ran g an g go t a
DPRD Gianyar, IGN Agus Supriadi saat ditemui Sen in (6/2)
meng atakan , seben arnya kondisi ini tak perlu terjadi jika kinerj a pemerin tah term as uk
para pendampin g bekerja dengan baik. Terlebi h, seju mlah
k ad es s em pat meng el uh kan
ru mit nya dalam penyusun an
R APB Des . “ P en g al am an
tahun lalu terulang lagi. Saat
itu, pengesahan APBDes sempat berl arut-larut dan berimbas
j ug a deng an p en cairan g aj i
perangkat desa," ujarn ya. Namun saat itu masih bisa dimaklumi mengingat alasannya lebih
rasional. Yakn i adanya tumpang tindih ant ara Kabag Pemdes dan BPMD. Namun, untuk
s aat i ni su dah m enyat u d i
BP MD t ernyat a ko nd is in ya
tetap sama.
Anggota fraksi Gerindra ini
menambahkan, dengan kondi-

si seperti in i dik hawat irk an
akan mem pengaruhi pelayanan di tingkat b awah yang nota
bene ujung tombak pemerintahan. Kalaup un meman g ad a
pers oalan p ada p roses p enyususan laporan dan pengamprah an , Pemkab di harapk an
juga memperti mbangkan sisi
kemanu siaannya. S elama i ni
peran gkat desa hanya m engandalkan hidupnya dari nafkah
yang diteriman ya, namun jika
molo r seperti ini , bagai mana
mereka bisa men afkahi keluarganya.
Atas kondisi ini, pihaknya
m en yarank an agar i n st ans i
yang menan gan i seg era m emang gil sel uruh p erbekel seGianyar untuk duduk bersama.
Jik a memang mas alah nya di
penyusunan APB Des, diharapkan b isa di berik an ban tuan.
Sehi ngga b agi des a yang belum tuntas menyusun APBDes

bi sa segera men yeles asi kannya. “ Jangan m alah dibiarkan
seperti ini. Jika semu a sudah
tunt as, sel uruh p rogram desa
b is a s egera d i lak san ak an, "
uj arnya.
Pun demikian , untuk desa
yan g AP BDes -nya sud ah s elesai dan sudah diverifi kasi diharapk an s eg era d it et ap kan,
sehingga dana u ntuk gaji peran gk at d es a bis a segera d it ran sfer. B ahk an, pi hak nya
mengharapkan agar dib erlakukan pemb erian reward b ag i
d esa yan g m en yel es aik an
p en yus u nan AP B Des t epat
waktu.ndev
Para Perbekel
se-Gianyar
mengikuti
Lomba Busana
di Balai Budaya
Gianyar, beberapa waktu lalu.

Tingkatkan Pemahaman Penyelenggara Pemilu
*KPU Paparkan Materi Pencalonan
pati dan Wakil Bupati Gianyar,
serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Sehingga dengan
kegiatan bimtek ini dapat menyamakan persepsi bag i seluruh jajaran KPU Gianyar dalam
memberi kan sosialisasi pada
tahapan pilkada nanti.
Bimtek hari pertama Senin
(6/2) dilaksanakan pemberian
materi dari Putu Agu s Titra
Sug una d ari Divisi Tekn is.
Materi yang di berikan yaitu
estimas i tahapan pilk ada secara garis besar serta kegiatankegiatan tahap an sesuai dengan tupoksi divisi teknis, yaitu
pencalonan, pemungutan dan
pengh itungan s uara, rek apitulasi hasil penghitungan suara,
dan penetapan calon terpilih.
Dalam kesempatan itu, dipap arkan syarat pen calon an,
syarat calon serta proses verifi kasi cal on . Un tu k syarat
PAS WARA/ dev
du ku ngan parpol /g abu ng an
KPUD Gianyar menggelar bimbingan teknis inter satker rutin setiap minggu selama bulan Pebruari 2017
parpol minimal 20 % dari jumlah kursi DPRD Gianyar yaitu
SALAH satu terobosan yang dilakukan
ga Penyelesaian sengketa Pemilu.
40 kursi, sehingga untuk di Kabupaten GiKPU Gianyar dalam rangka menyongsong
Dengan diselenggarakannya Bimtek bagi
anyar diperlukan dukungan minimal sebanperhelatan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati
penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil
yak 8 kursi.
Gianyar pada tahun 2018 nanti adalah pe- Bupati Gianyar tahun 2018 diharapkan seluSedangkan untuk syarat minimal dukunmantapan kuali tas sumber daya manusia ruh staf memiliki bekal pengetahuan mengenai
gan calon perseorangan, untuk kabupaten/
melalui kegiatan bimbingan teknis inter sat- seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil
kota dengan jumlah penduduk yang termuat
ker yang dilakukan setiap minggunya sela- Bupati Gianyar tahun 2018 mendatang, seh- dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan Terma bulan Pebruari 2017. Bertindak sebagai
ingga penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
akhir lebih dari 250.000 sampai 500.000 jiwa,
narasumber dalam Bimtek nantinya adalah
Wakil Bupati Gianyar tahun 2018 dapat ber- harus didukung minimal 8,5% dari DPT pilpara Komisioner KPU Gianyar dengan men- jalan dengan sukses dan lancar.
pres 2014. Di Gianyar, jumlah DPT terakhir
gambil materi mulai dari materi mengenai PenKetua KPU Gianyar AA Gde Putra mengasaat pilpres 2014 sebanyak 359.116 orang,
calonan, Sosialisasi, Kampanye, Logistik,
takan, Kabupaten Gianyar akan melaksanakan
seh ingga diperlukan duk ungan mini mal
Pemungutan dan Penghitungan suara hing- 2 (dua) Pilkada sekaligus, yaitu pemilihan Bu- 30.525 orang. nkpudgianyar/dev

Gerindra Mulai Jajaki Partai Koalisi
MENJELANG hajatan Pilkada Gianyar 2018,
jajaran Partai Gerindra mulai tancap gas untuk
ikut ambil bagian dalam hajatan pesta demokrasi
5 tahunan tersebut. Terbukti, Minggu (5/2), jajaran pengurus Gerindra bersama anggota dewan
dan Ketua PAC menggelar rapat terbatas di Sekretariat DPC Partai Gerindra.
Ketua DPC Gerindra Gianyar, MadeArtha Rimbawa ditemui usai rapat menegaskan, untuk bisa
ikut dan ambil bagian dalam Pilkada nanti, Gerindra
terlebih dahulu akan memastikan kendaraan politik.
Mengingat hanya ada 5 kursi di DPRD, dipastikan
Gerindra harus menjalin koalisi dengan parpol lainnya. Dikatakan, sesuai dengan hasil rapat, ada 3
parpol yang akan didekati untuk menjalin koalisi
yakni Demokrat, Nasdem dan PKPI. Namun hal ini
tidak menutup kemungkinan untuk menjajaki Partai
Golkar yang juga belum bisa untuk mengusung
paket sendiri. “Yang jelas, setelah kesepakatan rapat ini, kami akanmulai menjajakikoalisi dengan sejumlah parpol sehingga bisa dipastikan dulu kendaraannya,” tegas Artha Rimbawa.
Setelah ada kepastian kendaraan, barulah akan
membidik sejumlah tokoh yang akan dijagokan.
Namun, semuanya tetap ada aturan dan mekanisme, terutama komitmen mereka untuk membesarkan Partai Gerindra di Gianyar. Dikatakan, saat
ini Gerindra juga telah menyiapkan sejumlah kader terbaik untuk bisa tampil dalam Pilkada. Dian-

taranya, Cok Gde Putra Nindia, Wayan Tagel
Arjana, Cok Gde Putra Pemayun dan IB Nyoman
Rai. Namun, jika dalam koalisi nanti muncul kandidat dari non kader, pihaknya tak mempermasalahkan. Namun, tetap harus memiliki komitmen yang jelas untuk membesarkan Partai Gerindra. “ Yang terpenting, ada komitmen yang jelas
untuk membesarkan Gerindra,” tegasnya.
Disinggung soal kemungkinan koalisi dengan PDIP, Artha Rimbawa mengatakan, dalam
hal ini masih belum ada arah kesana. Terlebih,
PDIP sudah memenuhi persyaratan untuk mengusung paket sendiri, sehingga jika bergabung
kesana pihaknya tak memiliki posisi tawar yang
tinggi. “ Bagi kami jauh lebih baik menjadi camat
daripada menjadi babu besar,” terangnya. Untuk itulah, pihaknya lebih cenderung berkoalisi
dengan parpol lain yang belum memenuhi pesyaratan mengusung sendiri sehingga posisi
tawarnya lebih tinggi.
Terkait dengan koalisi di propinsi mengingat
hajatan Pilkada Gianyar dan Pilgub Bali bersamaan, pihaknya menegaskan harapannya memang bisa sejalan. Maksudnya, antara koalisi di
Pilgub dan Pilkada bisa sejalan. Namun jika nanti
toh berbeda, DPP Gerindra tak mempermasalahkan. Yang jelas, dalam menjalin koalisi nanti harus
jelas komitmennya terhadap partai dan memiliki
peluang besar untuk menang.ndev

Blahbatuh Kembangkan Wisata Rafting
*Unggulkan Pemandangan Tebing dan Monyet
SEMAKIN banyaknya
wisatawan yang mengunjungi
air terjun Srogsogan atau air
terjun Tegenungan, dua desa
berkeinginan menambah
destinasi tersebut menjadi
wisata rafting. Rafting dengan
tingkat kesulitan 3-4 atau
medium ini diharapkan sebagai
destinasi baru yang bisa
bersaing dengan usaha rafting
lainnya. Diperkirakan panjang
rafting ini sekitar 2,5 km dari
Air Terjun Srogsogan sampai
ke Desa Saba. Hal ini diungkapkan anggota DPRD
Gianyar, Nyoman Artawa Putra
yang juga tokoh masyarakat
Blangsinga, Blahbatuh. "Kita
sudah melakukan uji coba dua

kali, juga mengajak tim ahli,
sehingga diketahui tingkat
kesulitannya pada level 3-4
atau medium," terang Artawa
Putra.

Dalamrafting sepanjang
2,5 kmitunanti wisatawan
akan menikmati indahnya
tebingdi sisi kiri dankanan
sungai dan termasuk
nantinya dapat melihat
kawananmonyet di monkey
river. "Termasukpulamelihat
PuraBeji PusehBonbiu,"
beberArtawa. Setelah
selesai menikmati rafting,
nantinyawisatawan akan
diajaksantapsiangdi Puri
Blahbatuhyang disuguhi
kulinerkhasBali dan

selan jut nya wisatawan
diaj ak men ikmati kerajinan
Bambu, Topeng Gajah Mada
dan melihat Pasar Yadnya.
Artawa Putra sendiri
optimis, pada Mei 2017 nanti
rafting ini akan dilaunching,
yang mana pengelolaaan
rafting ini diserahkan ke pihak
ketiga bekerjasama dengan
dua desa, Blahbatuh dan Saba.
"Saya kira ini akan menambah
lapangan kerja, dan memecah
kebuntuan obyek wisata yang
ada di Gianyar barat," bebernya. Disamping itu, pekerja
tambang batu padas di
beberapa titik tersebut akan
dialihkan bekerja sebagai
tukang angkut peralatan

rafting sehingga tidak lagi ada
yang menggali atau mencari
batu padas di sepanjang
lintasan.
Persoalan lain yang sedang
dibicarakan adalah agar warga
yang berada di sepanjang
aliran rafting tersebut untuk
tidak membuang sampah ke
sungai, sehingga kesan sungai
menjadi lebih bersih. Diakuinya di beberapa titik masih ada
buangan samp ah, sehingga
hanyut ke sungai yang
otomatis pasti di-komplain
oleh wisatawan. Selain bakal
menggaet wisatawan asing,
rafting ini juga akan menggaet
wisatawan lokal, dengan harga
terjangkau.ndev

PAS WARA/ dev

Impian Desa Blahbatuh untuk memiliki wisata rafting akan segera terwujud.
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Gua Rang Reng di Desa Bakbakan,
Tawarkan Wisata Spritual dan Air Terjun
SEJAK dibuka sebagai kawasan
wisata alam dan spiritual tahun 2015
lalu, Gua Rang Reng yang terletak
di Br. Gitgit, Desa Bakbakan, Gianyar tidak pernah sepi kunjun gan
wisatawan baik lokal dan mancanegara. Rata-rata per hari 50 – 100 orang berkunj ung ke t empat yang
dikelola warga Br. Gitgit. Apa saja

daya tarik obyek wisata ini?
Mencari lokasi Gua Rang Reng
tidaklah terlalu sulit, dari perempatan
kuburan Beng, Gianyar ke arah utara
sekitar 1,5 km, akan tiba di Br. Gitgit
belok ke timur. Pengunjung menuruni tangga dari yang dibuat sedemikian rupa menuju sungai dimana Gua
Rang Reng dan air terjun berada. Jar-

PASWARA/rah

Sejumlah Pegawai Diparda meninjau Goa Rang Reng.

ak dari at as menu j u gu a R an g
Reng sekitar 350 meter.
Jika menyusuri aliran sungai maka
di depan Gua Rang Reng terdapat campuhan atau pertemuan dua aliran sungai yakni sungai atau Tukad Cangkir
Lanang dan Cangkir Wadon. Warga
kerap melkukan ritual pengelukatan di
campuh an ini. Sel anjutnya, s etelah
dua aliran sungai menyatu, mengalir
kembali menuju Gua Rang Reng.
Jika masuk ke dalam Gua yang berasal dari bebatuan ini, terlihat satu
buah pelinggih dan kolam air suci atau
yang diberi nama Telaga Embeng, karena debit airnya tidak berkurang.
“ Biasanya, air suci kolam untuk
penglukatan mohon kesembuhan dan
ada juga setelah sembuh dari sakit,”
terang I Nyoman Jaya, pemandu setempat yang menemani PASWARA,
Kamis, (9/2),
Panjang Gua Rang Reng sekitar
100 meter dengan ketinggian langit
gua sekitar 10 meter. Uniknya di langit-langit gua, banyak terdapat guratan-guratan. Menurut Nyoman Jaya,
konon guratan itu adalah bekas guratan kuku dari Kebo Iwa sesuai dengan beberapa sumber yang tertulis.
Setelah melihat Gua Rang Reng,
para pengunjung akan melihat air terjun. Air terjun ini unik, tidak seperti air
terjun biasa. Karena terdapat undakan
yang membuat pengunjung bisa berad a di teng ah-teng ah al i ran ai r

PASWARA/rah

Goa Rang Reng di Desa Bakbakan.
terjun. ”Ada 12 - 14 orang setiap hari
yang menjaga tempat ini,’’ ujar Nyoman Jaya.
Nyoman J aya juga menjelaskan,
selain wisata alam berupa alam dan air
terjun, di lokasi ini cocok untuk wisata
spiritual karena ada Pura Taman Manik Mas. Di pura ini terdapat sumber air
yang kini dimanfaatkan warga untuk
air minum dan beji atau tempat penyu-

cian pratima Ida Batara sebelum katuran piodalan di Pura Kahyangan Tiga
setempat.
Nyoman Jaya menuturkan objek ini
dikelola secara swadaya. Pihak desa
mengusah akan untuk men gembangkan wisata ini secara mandiri. Penjaga
ticket di tempat ini umumnya pada
pemud a atau sekeha terun a t eru ni
(STT). M ereka bergantian menjaga

tempat ini disesuaikan dengan waktu sekolah.
Dewa S uarb awa, 2 3, p engu njung objek wisat a Gua Rang R eng
men gaku sen ang bisa men ikmati
al am, teru tama saat mengel ilin gi
Gua Rang Reng. “ Bisa m enikmati
alam sekali gus wisata s piri tual ,”
ujar pemuda asal Pasdal em, Gian yar ini .nrah

Pengusaha Pariwisata Wajib Miliki TDUP
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) akan menjamin
kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi
pengusaha. TDUP juga nantinya dapat menyediakan sumber
informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai
hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

“ Dengan TDUP juga diharapkan akan mampu meningkatkan
daya sai ng usaha pariwisata,”
kata Kepala Di nas Pariwisata
Kabup aten Gian yar, A.A. Ari
Brahmanta, terkait perkembangan usaha pariwisata khususnya di Ubud.
Dikatakan, TDUP juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi usaha-usaha pariwisata untuk bersertifikasi yang ada
di Kabupaten Gianyar, menjamin
kepastian huk um dalam menjalankan usaha pariwisata bagi
pengusaha, menyediakan sumber informasi bagi semua pihak
yang berkepentingan mengenai
hal-hal yang t ercantum dalam
Wisatawan menyaksikan
warga lokal yang sedang
beraktifitas membuat
sarana upakara.

LINTAS WISATA
Cagar Budaya Pura Hyang Tibha
SELAIN sejarah yang panjang menjadi saksi kehidupan Pangeran Mas dan
perjalanan Dang Hyang Dwijendra di Bali, Pura Hyang Tibha yang berlokasi di
Banjar Blahtanah atau yang biasa disebut Sakah, Desa Batuan Kaler, Sukawati
ternyata memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya keberadaan tiga pelinggih
yang ada di dalam areal Utamaning Mandala.
Tiga pelinggih tersebut masing-masing Padma yang berisi gedong di bagian
tengah ulon-nya. Kemudian Gedong Pangeran Mas, dan t erakhir Gedong
Sangkul Putih. Tiga bangunan ini pun posisinya berjejer dari utara ke selatan di
utamaning mandala.
Ida Bagus Sudarsana dari Gria Selat Sangeh, Badung selaku Yajemana Karya
di Pura Hyang Tibha menyatakan, keberadaan semua pelinggih di pura tersebut termasuk tiga pelinggih unik itu, berkaitan dengan kedatangan Rsi Markandya ke tempat tersebut pada abad 14. nrah

Daftar Usaha Pariwisat a, penyatuan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan Ment eri Pari wi sata d an
Ekonomi Kreatif tentang tata cara
pendaftaran Usaha Pariwisata
“ Untuk dapat menyelenggarakan usah a pariwi sata, peng us aha p ari wis ata waji b
mendaftarkan usahanya terlebih
dulu kepada pemerintah daerah
dengan t ata cara pen daftaran
yang telah diatur,” imbuh A.A.
Ari Brahmanta.
Tata cara pendaftaran yang
diatur bersifat teknis dan administratif yang memenuhi prinsip
pelayanan publik yang transparan meliputi, antara lain prosedur pelayanan yang sederhana,
persyaratan teknis dan adminis trat if yan g mu dah, wak tu
penyelesaian yang cepat, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, s tandar pelayan an yang

jelas, dan informasi pelayanan
yang terbuka.
Usaha pariwis ata yang diatur dalam TDUP terdiri dari 13
jenis yang meliputi daya tarik
wisata, kawasan pariwisata, jasa
transportasi pariwisata, jasa perjalanan wis ata, j asa mak anan
dan minu man yang melip uti
restoran, rumah makan, bar, kafe,
pusat makanan atau jasa boga.
Kemudi an penyediaan akomo dasi s epert i hot el , bu mi
perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata atau
akomodasi lain pada setiap lokasi . Us aha pari wisata l ainn ya
yang wajib didaftarkan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan
rekreasi , penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan
pari wisata, jasa p ramuwis ata,
wisata tirta, dan SPA.nrah

K AWA SAN

Usaha Wisata Harus Ramah Lingkungan
SEIRING perkembangan pariwisata dan pertambahan penduduk, dikhawatirkan berdamp ak pada keutuhan
lingkungan. Atas dasar tersebut, Pemkab Gianyar melakukan pengawasan
pada kegiatan usaha yang terdiri dari
usaha perhotelan, wah ana rekreasi,
taman konservasi burung, industri minuman, dan produksi beton.
“ Pengawasan ini bertujuan menilai
ting kat ketaatan perusahaan d alam
peng elo laan li ngk un gan t erh ad ap
p erat u ran p erun dan g-un d an gan
yang berlaku di bidang lingkungan
hidup,” ujar Kepala Dinas Pariwisata
A.A. Ari Brahmanta yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan
Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Gianyar.
Pengawasan yan g di laks anak an
sejak September hingga November
2014 itu, mencakup ketaatan terhadap
izin lingkungan, dokumen lingkungan,
pen gendal ian p encem aran air, p engendal ian pen cem aran ud ara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracu n, serta pengelolaan s ampah/
limbah padat.
P en gawas an
d i laku kan
oleh P ejabat Pen gawas Ling kungan

PASWARA/rah

Aktifitas petani masih menjadi daya tarik wisatawan.
Hid up Daerah (P P LHD) Badan
Lingkungan Hidup Gianyar dan bekerjasama den gan Pejabat Peng awas
Lingkungan Hidup (PPLH) Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali Nusra.
”Ini sebagai suatu langkah implementasi koordinasi dan kerjasama antara Pemeri ntah Kabupat en Gianyar
dan Pu sat Pengel olaan Ekoregi on

Bali-Nus ra Kementrian Li ngkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indones ia,” terang Gu ng Ari-panggi lan
akrab nya.
Maka hasil dari pengawasan ini,
akan ada pemberian sanksi administrasi atau teguran tertulis kepada kegiatan usaha yang belum taat terhadap
peratu ran p erund an g-un dan gan di

bidang lin gkungan hidu p. Den gan
demikian diharapkan agar pihak penanggung jawab usaha segera melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
Prog ram peng awasan terh ad ap
ketaat an p en gelol aan li ng ku ng an
hidup yang dilakukan oleh kegiatan
usah a meru pakan salah satu u paya
peni ng katan ku ali tas li ng ku ng an
hid up dan men uju p erilaku ramah
lingkung an. Dengan adanya pengawasan ini, pihak perusahaan yang belum taat dalam m elaksanakan peng el ol aan l in g ku ng an hi du p agar
melakukan perbaikan – perbaikan sesuai dengan batas waktu yang telah
ditentukan.
Ditambahkan, dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan yang berkualitas tersebut
tak hanya berupa sanksi administrasi
yan g d ib eri kan k epada keg iatan
usaha.Namun juga, dilaksanakan sosialisasi Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3), sehingga nantinya dapat diterapkan di lingkungan perusahan masing – masing. nrah
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Kiat dan Inovasi Dekranasda Kab. Gianyar Bantu Pengerajin

Jajaki Pemasaran Produk Pengerajim Via-Online
Kemajuan
teknologi harus
bisa dimanfaatkan
sebaik mungkin.
Karena tidak bisa
dipungkiri, teknologi
informasi
mempermudah
kita mengakses
sesuatu dimanapun
dan kapanpun.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Dekranasda Kabup aten Gian yar, Ny.
Surya Adnyani Mahayastra saat memb erik an pem bi naan kesej um lah
pengerajin di Kabupaten Gianyar, Kamis ( 9/2).
Promosi produk lewat online kini
sudah bukan hal yang baru lagi, penjual tinggal memposting produk maka
hasil produksi mereka bisa dilihat oleh
hampir seluruh orang lewat internet.
Hanya yang menjadi kendala menurut Ny. Adnyani Mahayastra, t idak
sem ua pengerajin melek t eknol ogi
apalagi masalah otak atik gadget. Seperti halnya ketika mengunjungi kerajinan perak di Desa Celuk Sukawati dan
kerajinan lukisan di Br. Satria Desa Mas
Ubud.
I Wayan Rupadana pemilik Koming
Ayu Si lver salah satu peraji n yang
mengak u keteteran masalah IT ini.
Ketika kerajinan perak masih berjaya
di era 90 an, pembeli dari dalam atau
pun luar neg eri
l an gs un g dat an g ke Celu k
transaksi barang
sek aligu s melih at l an gs un g
d es ai n p erhi asan. Namu n
kini, ketika masa
keemasan itu telah su ru t, b erh arap p emb el i
yan g m am pi r
pun sud ah s angat sulit.
R upa dana
buk annya ti dak
menyadari akan
k eajaib an pem as aran lewat
on li ne, namu n
apa daya dirinya
t id ak
paham
b ag ai m an a caran ya memas arkan
produknya lewat internet. Hal ini ternyata tidak dialami dirinya saja, cukup

PASWARA/set

Ketua Dekranasda Kab. Gianyar, Ny. Surya Adnyani Mahayastra melakukan pembinaan pada usaha kerajinan perak, Kamis ( 9/2).
banyak p eng erajin di Celuk yang
gagap teknologi. Mereka hanya mengandalkan pemasaran lewat pameran
dan berbagai event lainnya. Masalah
teknologi juga dialami oleh I Ketut
Sudiana pemilik Genta Sari Siver dan
A.A Buda pemilik Galery Buda Mas
Lukisan di Br. Satria Desa Mas Ubud.

Men angg api hal ters ebut Ket ua
Dekranasda Kabupaten Gianyar, Ny.
Adn yani Mahayast ra b erjan ji akan
membantu masalah pemasaran. Selain
lewat berbagai event pameran seperti
ajang HUT Kota Gianyar, PKB, Ina
Craf, HUT Dekranas dan lain lainnya,
Dekranasda juga akan membantu pe-

masaran lewat internet. Seperti ditegaskan Ny.Adnyani Mahayastra, saat
ini di Kabupaten Gianyar sudah memiliki “ Rumah Kreatif” yang berlokasi
di Gedung PLUT UMKM di Desa
Bedulu Gianyar.
Rumah Kreatif merupakan wadah
tem pat bagi sel uruh pen gerajin di

Galery Buda Mas, Bangkit Dari Keterpurukan
KISAH yang menyentuh hati dirasakan saat rombongan Dekranasda mengunjungi galery Buda Mas Lukisan
milik A.A Buda di Br. Satria Desa Mas Ubud. Seperti dituturkan A.A Agung Buda pada Ketua Dekranasda Kabupaten Gianyar Ny. Surya Adnyani Mahayastra.
Melukis merupakan bagian dari hidupnya yang tidak
mungkin dipisahkan. Sehari tidak melukis dirinya merasa
seperti ada yang kurang. Apalagi dirinya menetap di kampung turis di Desa Mas Ubud, dimana geliat seni lukis
memang berasal dari sana. Kehidupan sehari-haripun bisa
ditopang dari lukisan yang ia jual. Sama seperti pelukis
lainnya, A.A Buda juga membuat lukisan yang bernilai
seni tinggi yang tidak bisa diukur dengan nilai uang.
Namun untuk kebutuhan dapur ia juga membuat lukisan
komersil yang biasa dijual di pasar seni.
Namun ujian kehid upan dimul ai PKB 2016 lalu,

musibah kebakar yang terjadi juga menimpa los yang ia
sewa. Semua lukisan terbakar tanpa sisa. A.A Buda merugi
puluhan hingga ratusan juta rupiah.
“ Tidak ada ganti rugi, tidak ada asuransi saya harus
menanggung semua itu sendiri. Apalagi di stand juga ada
lukisan titipan teman yang harus ia ganti rugi,” tuturnya
sed ih
Saat ini untuk membuat dapur tetap mengebul, sang
istri tercinta sampe harus berjualan makanan ringan di Pasar
Desa Mas. Namun semua itu diterimanya dengan ihklas,
sebagai cobaan hidup.
Melihat kondisi tersebut Ketua Dekranasda Kabupaten Gianyar, Ny. Adnyani Mahayastra pun berjanji membantu A.A Buda untuk segera bangkit. A.A Buda akan
diberikan fasilitas untuk mengikuti berbagai pameran seperti HUT Dekranas ataupun Ina Craf. neni

PASWARA/set

Pemilik gallery lukisan, A.A Buda berdialog dengan Ketua Dekranasda
Kab. Gianyar, Ny. Surya Adnyani Mahayastra , Kamis ( 9/2).

Kabupaten Gianyar untuk memasarkan produknya. Rumah Kreatif merupakan kerjasama antara BNI dengan
Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Peindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Gianyar.
Di Rumah Kreatif pengerajin bisa
menitipkan barang atau produk untuk
duipamerk an disana, atau bisa juga
memasarkan lewat online/ int ernet.
Pengerajin tinggal membawa produk
yang ingin dipasarkan kemudian petugas disana akan membantu cara memposting ke internet.
“ Kita harus jeli dalam bidang pemasaran, harus pandai memanfaatkan sarana
yang ada dan harus bisa mengikuti segala kemajuan teknologi yang ada,” tegas Ny. Adnyani Mahayastra.
Selain itu untuk kedepannya, Pemkab. Gianyar melalui Dekranasda bekerjasama dengan dinas/instansi terkait
akan berupaya memberikan pelatihan
IT pada pengerajin di Kabupaten Gianyar. Karena m en urut i st ri d ari
Wabup. Gianyar Made Mahayastra ini,
masih banyak pengerajin di Gianyar
yang gagap teknologi. neni

Persiapan Lomba Jambore HKG PKK 2017
Wakil Gianyar Adakan Uji Coba
Ketua YKI
Cab ang
Gianyar,
Ny. Surya
Adnyani
Mahayastra ,
menjenguk
seor ang
penderita
kanker,
Senin, (6/2)

YKI Cabang Gianyar Kunjungi Penderita Kanker Vulva
KOMITMEN Yayasan kanker Indonesia (YKI) Cabang untuk memerangi penyakit kanker
tidak pernah surut. Di awal tahun
2017 ini, YKI Cabang Gianyar
bekerj a sama deng an Din as
Kesehat an Kabupaten Gianyar
mengunjungi beberapa penderita kanker yang ada di wilayah
Desa Kemenuh Sukawati dan di
Desa Bukian Payangan.
Ketua YKI Cabang Gianyar,
Ny. Surya Adnyani Mahayastra
ketika dihubungi Senin, (6/2)
menj elaskan kunju ngan l angsung ke rumah-rumah penderita
kanker memang merupakan agenda rutin dari YKI. Selain itu juga
untuk melihat langsung kondisi
rumah dan lingkungan sekitar
penderita kanker. Hal ini sangat
penting menurut Ny. Adnyani
Mahayastra, mengingat kondisi
lingkungan tempat tinggal dan

perhatian keluarga menjadi salah
satu faktor utama bagi kesembuhan penderita kanker.
“ Dukun gan k eluarga dan
lin gkungan sek itarn ya san gat
penting bagi kesembuhan penderita kanker, bagaimana penderita merasa terlindungi dan diperhatikan didalam upaya mereka
berjuan g un tuk mend apat kan
kesembuhan,” t egas Ny. Adnyani Mahayastra
Seperti saat mengunjungi Ni
Ketut Subur (60 th) asal Desa
Bukian Tegallalang. Perempuan
paruh baya ini di diagnosis menderita kanker Vulva. Kanker vulva terbilang sangat jarang ditemukan, merupakan jenis kanker
pada organ genital wanita. Disini sel kanker akan tumbuh atau
menyerang pada bagian terluar
dari organ kewanitaan atau pada
permukaan luar dari vagina.

Ni Ketut Subur yang sat itu
ditemani oleh ipar dan keponakannya itu menuturkan, dirinya
di diagnosis menderita kanker
vulva sejak setahun yang lalu
dan sudah mendapat pengobatan sejak 8 bulan yang lalu di
RSUP Sanglah Denpasar. Mirisnya lag i, meskipun d i rumah
tersebut tersedia beberapa kamar
namu n Ni Ketut S ubur yang
sudah beberapa tahun berpisah
dari suaminya itu memilih tidur di
dapur dengan alasan biar hangat. Han gat yang beras al dari
tun gku dapu r, m embantun ya
bertahan dari hawa dingin dan
rasa sakit yang dideritanya.
Selain Ni Made Subur rombongan YKI cabang Gianyar juga
mengunjungi penderita kanker
payudara di Br. Kemenuh Kelod
Desa Kemenuh Sukawati Gianyar, Ni Made Sumpang (66th), Ni

Nyoman Silig (45 th) dan I.A
Nyoman Sayang (45 th). Mereka
sudah mendapatkan pengobatan
dan beberapa bantuan dari pemerint ah Kabu paten Gianyar
karena merupakan bersal dari kelu arga ku rang mampu . Pada
kesempatan yang sama, Ny. Adnyani Mahayastra juga mengunjungi I Made Lombok (60 th) asal
Br.kemenuh Kelod yang menderika kaku di kedua persendian
tangannya. I Made Lombok sangat tersiksa dengan penyakitnya
ini karena sudah 5 tahun ia tidak
bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari.
Pada kesempatan itu, Ketua
YKI Cabang Gianyar Ny. Adnyani
Mahayastra jug a menyerahkan
bantuan berupa paket sembako
untuk membantu meringankan
beban hidup penderita kanker dan
keluarga sehari-hari.nen i

DALAM rangka Jambore serangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) PKK
Ke-45 tahun 2017, TP.PKK Kabupaten Gianyar pun ikut berlaga
dalam berb agai ev ent lo mba.
Seperti lomba yel-yel diwakili
oleh Desa Batubulan Gianyar
sebanyak 10 orang dengan ketentuan waktu selama 7 menit.
Lomba gembira diwakili oleh
PKK Desa Batuan, dengan jumlah peserta seb anyak 2 orang.
Lomba penyuluhan Pola Asuh
Anak dan remaja (Pokja1) diwakili oleh Imas Supriyanti (perwakilan PKK Desa Mas, Ubud) ,
Lomba Penyuluhan UP2K (Pokja II) di wak ili oleh A.A S ri
Mah yuni (PKK Desa Bat uan
Sukawati). Penyuluhan Hatinya
PKK (Pokja III) diwakili oleh Ni

Wayan Vera Listiana (PKK Desa
Sebat u Tegallal ang ). Lom ba
Penyuluhan PHBS (Pokja IV)
atas nama Dewi Avena (dari PKK
Keluarahan Gianyar), Sedangkan untuk koor diikuti oleh PKK
Kabupaten Gianyar yang merupakan perwakilan PKK dari masing-masing kecamatan.
Unt uk leb ih memantap kan
persiapan lomba, para wakil dari
Kabupten Gianyar ini melakukan uji coba terlebih dahulu di
Balai Budaya Gianyar, Jumat (10/
2). Para pesert a mendapat pemantapan dari para perlatih sebelum berlaga pada event lomba yang rencananya akan diadakan hari Senin 13 Pebruari nanti
di Gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar.
Ket ua TP.PKK Kabupaten

Gianyar, Ny . Surya Adnyani Mahayastra mengatakan, uji coba ini
penting dilakukan untuk melihat
persiapan akhir dari para peserta. Seperti diketahui para wakil
Kabupaten Gian yar ini tel ah
melakukan persiapan latihan beberapa minggu bahan ada yang
lebih dari sebulan. Uji coba ini
hanya, memantapkan saja.
“ saya sangat salut dengan
semangat yang ditunjukkan, mari
kita tunjukan kalau PKK Kabupaten Gianyar dap at bers aing
menunjukkan yang terbaik,: tegas Ny. Adnyani Mahayastra.
Ny. Adn yan i Mah ayas tra
m en am b ah k an , p i h ak n ya
tid ak mem atok juara namun ia
berharap para waki l Gi anyar
ini m ampu men ampilkan yang
terbaik . neni

PASWARA/eni

Menjelang HKG PKK Ke-45 tahun 2017, wakil Gianyar intensifkan uji coba
di Balai Budaya Gianyar, Jumat (10/2).
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Seniman Patung Beton Hasilkan Karya Inovatif
Seni patung berbahan beton mungkin bertebaran
di tepi jalan. Sekilas bentuknya nyaris serupa.
Kendati terlihat sama, ternyata dalam setiap karya
seniman patung pasti ada bedanya dan harus selalu
berinovatif dalam menghasilkan karya.

Sen iman pat ung beto n, I Wayan
Widana di Banjar Sakah, Desa Batuan,
Kecamatan Sukawati, Gianyar, mengatakan tidak mungk in ada karya yang
sama dari semua seniman patung.
“ Tidak sama, sama sekali tidak ada
yang sama. Masing-masing memiliki ciri,
corak dan karakter yang khas,” ujar pria
berus ia 4 0 t ahu n i ni saat di tem ui
PASWARA, baru – baru ini.
Dalam setiap karyanya, Widana selalu berupaya membuat patung serialis
mungkin. Ini yang paling diinginkan pematung beton. Jika bisa mewujudkannya, maka boleh saja sang seniman berbangga hati. Selain sebagai bukti keterampilan diri, membuat patung agar tampak mirip dengan objek aslinya adalah
bukti sebuah eksistensi.
“ Pasti yang kita incar itu adalah mirip semirip-miripnya. Kita buat seperti
nyata. Tapi ini sangat sulit,” jelasnya.
Ini berdasarkan pada pengalamannya, dari tahun 1996 menekuni seni patung beton, kerap kali ia mendapatkan
pesan an agar dibuatkan patung yang

mirip dengan wajah dan tubuh si pemesan. Tugas berat tentunya, namun sang
seniman tetap berupaya.
Dalam membuat patung beton, menurut Widana, harus paham betul dengan
skala. Skala itulah nanti yang akan menentukan idealnya sebuah patung. Jika
mampu membuat kerangka dengan skala tepat, maka proses pembuatan akan
menjadi lebih mudah.
Lebi h lanjut Widana menuturkan,
cara pembuatan patung beton ini tidak
jauh b erb eda deng an pemb uat an p atu ng berbah an das ar kayu d an fib er
glas s yait u dengan membu at cet akan
atau rangkaian dari besi untuk skala polan ya, kemu dian baru di cam purk an
cam puran beton dan d ibent uk ses uai
dengan k arakter.
Dengan dibantu 2 orang tenaga kerja, proses pembuatan patung ini memakan waktu sekitar dua minggu hingga
satu bulan, karena ada proses finishing
dengan menambahk an pewarnaan dan
penghalusan patung.
Harga patung beton jauh lebih mu-

rah dibandingkan berbahan kayu, Dicontohkan , patung beton b erbentuk
Dewi Saraswati ukuran 2 meter hanya
dibandrol dengan Rp 3 juta sampai Rp
8 juta per biji. Patung beton yang banyak dimin ati belakangan i ni adalah
bentuk Dewi Saraswati, Dewi Sri, Ganesha, patu ng karakter manu sia, dan
patung Devil. Pihaknya juga menerima pesanan berbagai bentuk patung
dengan harga yang bervariasi.
Sep erti hal nya deng an s enim an

lainnya, Widana memiliki angan-angan
membuat patung dengan bahan yang
berbeda. Menurut pria satu putri ini,
sekarang patung beton sud ah terkesan mainstream. Namun ia belum mau
meng ung kapkan, ap a b ah an yang
akan ia gunakan nanti.
“ Saya ingin buat patung dengan
bah an yang b aru s elai n bet on. Ini
kan sudah biasa. Belum tau juga apa
n an ti , saya ak an p ik i rk an l ag i, ”
pu ngk asn ya. n yes

Pusat Layanan Desa Bedulu Dipindah
PELAYANAN Perbekel Bed ulu
yang sebelumnya berada di kantor perbekel Jalan Raya Gianyar, mulai 13 Februari, dipindahkan ke kantor perbekel
baru yang berada di Jalan Pura Kahyangan Jagat Samuantiga, di desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh, Gianyar.
Pemindahan pusat layanan administrasi desa itu, terkait dengan selesain ya pemb ang un an kant or desa
Bed ulu sert a serta pros esi upacara
peresmian yang ditandai dengan upacara pecaruan d an p em elasp as an
yang dipuput I Gusti Mangku Ketut
Serikat, Pemangku Pura Melancong,
yang juga pura lawa Pura Kahyangan
Jagat Samuantiga, Sabtu (11/2).
Kepala Desa Bed ulu, Drs. Ketut
Rinatha, mengungkapkan pemindahan pusat pelayanan administrasi pemerintahan desa Bedulu itu dilakukan,
guna mengoptimalkan pelayanan bagi
masyarakat secara umum.
“ Pemindahan kantor perbekel yang
disertai pemindahan pelayanan, terkait
dengan selesainya pembangunan kantor desa dan kantor puskemas pembantu yang bersebelahan dengan kan-

Seorang ibu
memo les
patung beton
dengan prada
di Banjar
Sakah, Desa
Batuan,
Kecam atan
Sukawati,
Gianyar,

Kecamatan Blahbatuh Gelar Musrenbang 2017
GUNA memberikan dorongan kepada lembaga-lembaga yang ada di tingkat
desa maupun Kelurahan di Kabupaten
Gianyar. Untuk berperan lebih aktif
dalam segala aktifitas pembangunan
dal am m enin gkat kan pert umbu han
ekonomi yang berkualitas, dengan peningkatan kualitas Sumber daya manusia
(SDM), dan pemanfaatan insfrastruktur.
Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui masing-masing kecamatan mengadakan Musyawarah P erencanaan Pembangunan (Musrenbang) setiap tahunya, yang mana saat ini giliran Kecamatan Balahbatuh menggelar Musrenbang
dalam upaya pen yusunan do kumen
Rencana Usul an Prog ram Kegi atan
Tahun 2018 diAula Kantor Camat Blahbatuh, Gianyar, Jumat (10/2).
Camat Blahbatuh, I Ketut Narayana
mengatakan, Musrenbang yang diikuti
9 desa ini merupakan suatu forum dalam

rangka penyusunan Dokumen Rencana Usulan Program Kegiatan Pembangunan Tahun 2018, dimana nantinya
menghasilkan kesepakatan antar pelaku
pemb ang un an ten tang rancang an
RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja OPD dengan
masyarakat dalam pencapaian tujuan
pembangunan nasional dan daerah.
“Kondisi perekonomian Kecamatan
Blahbatuh saat ini masih memerlukan
kegiatan yang dapat mendukung upaya
pemerintah dalam mengentaskan permasalahan masyarakat. Serta optimalisasi pengembangan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan warga,terutama
dalam bidang Infrastruktur,” ujarnya.
Lebih lanjut Narayana menjelaskan,
adapun materi Musrenbang Kecamatan
Blahbatuh tahun 2017 ini mengusulkan
125 usulan yang sebelumnya berjumlah
72 usu lan dengan jumlah an ggaran

mencapai 89 milyar lebih yang masih didominasi oleh infrastruktur.
Sementara Kabid Penyusunan Program Bappeda, I Wayan Suwenten mengatakan, Pelaksanaan pembangunan
selama ini di Kabupaten Gianyar secara
nyata telah membawa keberhasilan pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat,
dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
pemeliharaan serta pengembangan hasil-hasil pembangunan.
Dimana program-program pembangunan yang telah direncanakan hendaknya benar-benar realistis berdasarkan skala prioritas yang disesuaikan dengan analisis potensi wilayah setempat, sehingga
hasil-hasil pembangunan dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah
bagi masyarakat. Serta budaya unggul
yang telah tumbuh dan berkembang di

masyarakat perlu mendapatkan sentuhan-sentuhan inov asi, sehing ga keberadaannya tetap terjaga dan lestari serta
mampu meningkatkan daya saing di era
globalisasi yang semakin ketat.
“ Harapan kita dari forum ini akan
muncul usulan-usulan segala prioritas
yang bisa direkap dan di filter lagi oleh
kabupaten dalam penyusunan RKPD
2018, karena akan seimbangkan oleh
sumber daya yang ada, tentu ini digunakan sebagai acuan selaras dengan
prog ram p rov in si dan n as ion al ,”
pungkasnya.
Acara Musrenbang dihadiri Anggota DPRD daerah pemilihan Kec. Blahbatuh, Para Kepala Perangkat Daerah
Kab. Gianyar, Camat Blahbatuh, Forum
Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Para
Perbekel, BPM/LPM, Para Delegasi
Desa, LSM dan Wakil Kelompok Fungsional/Organisasi.

PAS WARA/ yes

Suasana Musrenbang Kecamatan Blahbatuh di Aula Kantor Camat Blahbatuh, Gianyar, Jumat (10/2).

PASWAR A/rama

Prosesi mlaspas di Kantor Desa Bedulu, Sabtu (11/2).
tor KUKM Kabupaten Gianyar,” jelas
Kades Ketut Rinatha, seraya mengakui
kantor baru dengan dua lantai itu akan
mampu melayani lebih baik dan nyaman.
Menurut Ketut Rinatha, sebelumnya kantor Perbekel Bedulu hanya me-

Pokdarwis Bala Batu
Wadahi Potensi Desa
KELOMPOK sadar
wisata (Pokdarwis) ‘Bala
Batu ’, Desa/Kecam atan
Bl ah batuh , Kab up at en
Gianyar, mewadahi potensi
yan g
di m il ik i
masyarakat desa setemp at
ag ar
s emaki n
berkem bang.
“ Potensi masyarakat
itu kita wadahi dan kita
pant au perk emb an gan,
supaya kalau butuh pendampingan dan pemasaran bisa kita upayakan,”
kata Ketua Pokdarwis I
Nyoman Lasia di Kantor
Perbekel Blahbatuh, Jumat (10/2).
Pokdarwis Bala Batu
yan g d ib en t uk sejak
tahun 2014 dengan jumlah anggota 20 orang dari
k el om po k m as yarakat
yang terlib at lan gsu ng
dalam pariwisata ataupun
yang ikut serta mendukung pembangunan pariwisata.
Pihaknya akt if memb uat kegi atan
yang mewadahi potensi desa. Serta selalu berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk
dengan Dinas Pariwisata Kabupaten
Gianyar. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan meliputi, pengadaan tong sampah di setiap objek wisata maupun pura
yang berada di Desa Blahbatuh, kemudian penataan cagar budaya yang ada
di Pura Puseh, dan Pelatihan pemandu
wisata.
Ayah yang memiliki tiga putra ini

PAS WARA/ yes

mengatakan, potensi yang ada di desa
wisata ini di antaranya pertanian terutama padi, kerajinan gamelan sidakarya,
perajin putri ayu, perajin keris, sanggar
tari sidirawan, Puri Blahbatuh. dan Cagar budaya Kebo Iwa di Pura Puseh.
“ Kita manfaatkan dan maksimalkan
apa yang ada di desa untuk lebih maju.
Selain mewadahi potensi yang dimiliki
desa, dengan keberadaan popdarwis ini
den gan harapan dapat mening katk an
pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, karena berbagai potensi itu akan
dikembangkan lagi,” tutupnya.nyes

miliki tiga ruangan dan sebuah gudang
yang hanya mampu menampung beras bantuan untuk warga miskin. “ Itupun berasnya sering terendam akibat
ruangan bocor dan lantai gudang sangat rend ah. S eh in gg a g ud an gn ya

dipenuhi air selokan yang ada di seb el ah kant or, ” tam bah Perbekel
Rinatha.
Selain ruang dan lahannya sempit,
lokasi kantor yang berada di jalur keramaian l alu l i nt as ju g a s an gat
mengkhawatirkan, terutama jika ada
warga yang akan menuju kantor perbekel,” katanya seraya mengakui lokasi kantor yang baru ini, lebih menjamin
keamanan karena berada di jalur lalu
lintas yang aman dan nyaman.
Pemb angunan kanto r desa yang
baru terbangun 70 persen dan masih
dalam penyelesaian ini, kini dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang.
Selain ruang pelayanan yang luas dan
lapang, sejumlah ruang staf desa juga
l eb ih rep res en tat if, selai n ru an g
sekdes dan perbekel.
Ke depan kantor perbekel yang berhimpitan dengan kantor Puskesmas
pembantu ini, juga dilengkapi dengan
ruang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bangunan yang ada di depan kantor induk tersebut, akan dimanfaatkan
untuk salon desa serta usaha percetakan dan foto copy. nrama
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Mendulang Untung Dari Limbah Drum
BERAWAL dari pemikiran tempat sampah selalu dibutuhkan oleh
m an us ia, C an d ra P rab awat i
menggeluti usaha produksi tempat
sampah daur ulang. Perempuan setengah baya ini, sukses menciptakan kreasi dengan memproduksi limbah drum bekas menjadi tem pat
atau tong sampah yang indah dan
unik.
Melalui bengkel kerjanya di Jalan
Bay pas Ida Bagus Mantra, Ketewel, Gianyar, ia bersama Arya Sudana
Suam inya nya mendi rikan u saha
dagang (UD) Kreatif Drum. Hasilnya selam a d ua t ahu n b erj alan,
produksi tong sampahnya banyak
diminati konsumen.
Pemin atnya mul ai dari rumah
tangga, pengelola pasar, ruko, sub
kebersihan di kecamatan dan instansi lainnya. Dalam sehari Candra bisa menjual mulai dari 10 hingga ratusan tong jika ada permintaan
khus us.
Lebih jauh Candra menuturkan,
Sebelum menggeluti usaha ini, ia
dulunya salah satu perajin kompor
minyak tanah yang harus tergusur
dengan adanya p rogram kon versi
minyak tanah ke elpiji 3 Kg.
“ Dulu saya usaha kompor, lalu
diganti karena banyak tutup, banyak teman – teman yang beralih profesi,” katanya kepada PASWARA,
Sabtu (11/2).
Menurutnya bisnis tong sampah
sang at menjanjikan, selain b iaya
pro duksi nya rendah, keuntun gan
yang bisa diambil lumayan besar. Ia
menco ntohkan u ntuk pemb elian
satu bahan drum bekas hanya Rp
20.000 sampai Rp 30.000. Sementara harga jual ton g sam pah yang
sudah jadi dibandrol Rp 50.000 sampai Rp 180.000 untuk ukuran yang
paling besar.
Produksi tong sampahnya relatif lebih kompetitif dibandingkan

PAS WARA/ yes

Tempat sampah siap untuk dipasarkan.
produk tempat sampah dari fiber plastik yang dijual di toko-toko moderen
dengan harga Rp 100-150.000. Soal
daya tahan, tong sampah ini dijamin
bi sa awet h ing ga tah unan d eng an
kelebihan bebas pecah.
“ Modalnya sederhana hanya alat
potong drum dan cat, semuanya dilakuk an man ual ,” kat anya s amb il
mel anju tkan pekerjaanya m engecat
drum yang sudah dibentuk.
Candra menjelaskan untuk mendapatkan bahan baku, ia tak mengalami
kesulitan karena biasanya drum-drum
bekas cat tersebut dikirim langsung
oleh penyuplai dari pabrik-pabrik penggu na cat u kuran besar. Wal aup un
dalam periode tertentu su plai drum
dari pabrik jumlahnya berkurang.
Dalam mengelola bisnis ini, lanjut
Candra, relatif mudah, baginya modal
kerja tak menjadi masalah. Pasalnya,

banyak supplier drum bekas memberikan keringanan den gan memberi utangan bahan baku. Hal ini
sangat beralasan, karena biasanya
jika tak dijual ke tempatnya, drumdrum bekas eks p abrik itu hanya
bisa dikilo dengan harga yang jauh
lebih murah.
“ M asal ah usah a i ni memang
kadang-kadang suplai drum limbah
pabrik nggak menentu. Apalagi kalau ada permintaan jumlah banyak,”
ujarnya.
Ia optimistis usahanya ini terus
berkembang, seti daknya pihaknya
sudah memiliki satu mit ra usaha
yang sama sebagai cabang di lokas i yan g b erbed a. M enu rut nya
produksi tong sampah daur ulang
turu t mensu kseskan program pemerintah menjaga lingkungan dan
bisa menginspirasi orang lain.nyes

PAS WARA/ yes

Pemberian lapisan cat pada tempat sampah agar tidak cepat mengkarat.

Perajin Gamelan Beralih ke Drum Jimbe
Berharap agar tetap
eksis dan mengikuti
perkembangan
zaman, perajin
kendang gamelan,
I Wayan Sudarsana
(49) warga
Sukawati, Gianyar
mulai merambah ke
pembuatan kendang
jimbe. Namun
promosi yang belum
maksimal membuat
usaha ini belum
mendapatkan
pesanan dalam
jumlah banyak.

I Wayan
Sudarsana,
salah seorang
pembuat drum
jembe asal
Sukawati,
Gianyar

“ Kendang jimbe akhir-akhir ini disuk ai anak-an ak mu da p en gg em ar
musik reggae karena itu saya mencoba membuatnya,” kata Sudarasan di
bengkel seninya di Jalan Raya Sukawati, baru – baru ini.
Untuk membuat kendang jimbe,
bagi dia tidaklah terlalu sulit sebab sebelumnya sudah terbiasa membuat
kendang gamelan. Teknik pembuatannya antara kendang gamelan dan jimbe
hampir sama.

Hanya saja untuk kendang jimbe
pewarnaannya harus kreatif agar menarik, sedangkan kendang gamelan selalu berwarna kecoklatan. Perbedaan lainnya adalah pemilihan kulit, untuk kendang gamelan menggunakan kulit binatang tertentu sedangkan jimbe bebas
artinya bisa sapi, kerbau atau kambing.
Sayangnya kendang jimbe buatan
Sudarsana harganya tidak bisa bersaing
dengan kendang jimbe yang dijual di
toko-toko musik. Kendang jimbe hasil

karya Sudarsana merupakan hasil kerajinan penuh seni yang penggarapannya
jauh lebih rapi, sehingga lebih mahal.
Lebih lanjut ayah yang memiliki dua
orang anak ini menuturkan, Belakangan
ini, sulit memperoleh kayu mahoni yang
menjadi unsur utama pembuatan kendang jimbe. Karenanya kinerja menjadi
terganggu. Untuk kelangsungan usaha, perajin terpaks a membeli kayu dari
para pengepul atau didatangkan dari
daerah Jawa.

Sejauh ini, untuk memproduksi kendang jimbe hanya masih sebatas pesanan dalam jumlah kecil. Dalam sehari pihaknya hanya mampu memproduksi 5
jimbe dengan ukuran 40 cm dan 1 buah
jimbe ukuran 80 cm.
“Jimbe ini dipasarkan ke beberapa pasar
oleh-oleh, Seperti pasar Sukawati, Guwang
dan pasar seni ubud, dengan harga bervariatif, mulai dari Rp.35.000 hingga Rp
800.000 untukjenis kendang jimbe ukuran
besar dan full Bali,” ujarnya.nyes
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Untuk meningkatkan
produksi beras di Gianyar,
Pemkab Gianyar melalui
Dinas Pertanian Gianyar
menambah luas tambah
tanam(LTT). Hal ini untuk
mengatasi menurunnya
produksi akibat
menyusutnya lahan sawah
di Kabupaten Gianyar.

Untuk masa tanam Oktober-Maret(20162017), Gianyar menargetkan LTT 19.697
hektar. Dengan potensi luas lahan sawah di
Gianyar 14 ribu hektar lebih. Sampai awal
Pebruari 2017, LTT masa tanam (Oktober
Maret (Okmar), baru mencapai 10.153
hektar. Berarti masih kekurangan LTT lagi
9.544 hektar atau 45 persen.
Target itu harus dipenuhi sampai 31
Maret 2017. Itu berarti tinggal waktu lagi
satu bulan 25 hari sejak berita ini ditulis.
Jika tak mampu memenuhi target itu,
kewajiban harus memenuhi pada masa
tanam AprilSeptember
(Aps ep )

2017. “ Kami berusaha memenuhi target itu.
Sekarang sudah banyak subak mulai
menanam. Kalau tidak terpenuhi kita
berutang, harus ditutupi pada masa tanam
berikutnya,”ujar I Wayan Suarta, S.P.,
Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas
Pertanian Gianyar kepada PASWARA, di
ruang kerjanya, Selasa(7/2).
Berkaitan dengan peningkatan LTT itui,
pihaknya akan mengenjot terus Indek
Pertanaman(IP). IP ukuran berapa sering
tanam. Jika potensi luas lahan sawah
di Gianyar 14 ribu hektar lebih,
untuk mencapai target LTT
Okmar 19.697 hektar IP
kurang lebih 1,4.
Katanya, mengenjot

IP suatu keharusan ditengah alih fungsi
lahan sawah yang terus terjadi. Dengan IP
yang sama dengan sebelumnya, di sisi lain
lahan sawah terus menurun dan kebutuhan
beras terus meningkat akan terjadi
kekurangan pan gan. Untu k mempert ahankan prod uksi beras dan m encukupi
kebut uhan beras masyarakat, tidak ada
pilihan lain kecuali dengan meningkatkan
IP. “ Den gan lebih sering menanam
produksi akan semakin tin ggi. Kita
mengu payakan agar jang an sampai ada
sawah yang kosong tidak ditanami
padi,” u jarnya.
Untuk mengen jot IP untuk
mendu ku ng
luas LTT,

pihakn ya telah mem programkan p enanaman parit as padi Hibrida Mapan P.05.
Paritas in i umurnya lebih pen dek, tentu
produksi lebih tinggi. Produksi l ebih tinggi
1,5-2 to n per ha, dari p aritas yang biasa
ditanam petani sebelumnya.
Pemda Gianyar akan memprogramkan
pengembangan paritas padi ini, dengan
bantuan benih yang dibiayai dari APBD
2017.
Di samping itu, untuk mengejar target
LTT, pihaknya menghimbau subak-subak
yang air irigasinya baik mesti menanam
padi. Tidak diajurkan sawah ditanami selain
padi. Hal ini untuk menjaga produksi beras
yang tetap stabil bahkan terus meningkat di
Gianyar ini.nira

Petani bergotong royong
memanen padi, untuk
mendukung program
swasembada beras.

I Made Neka

Nikmati ‘Panas’nya Harga Cabai
DITENGAH kebanyakan orang
yang menjerit karena panasnya harga
cabai rawit. Sosok I Made Neka, 48,
asal Banjar Let, Desa Taro, Tegallalang, Gianyar, justeru menikmati panasnya harga cabai rawit sekarang ini.
Saat harga cabai membumbung tinggi, dia memiliki kebun cabai rawit yang
sedang berproduksi. Keberhasilannya memproduksi cabai di tengah ancaman cuaca buruk sejak beberapa bulan belakangan ini, tentu tak diraih
dengan mudah dan mendadak. Sejak
tiga tahun dia mempraktekkan menanam cabai dengan sistem tumpang sari
di bawah tanaman jeruknya.
Awalnya hanya nekat mencoba
menanam cabai di bawah pohon jeruk,
hanya karena didorong keinginan memaksimalkan lahan yang sempit. Hasil tanaman cabai cukup baik, tidak
mengganggu produksi buah jeruk.
“ Sejak itu, terus saya menanam cabai
dengan sistem tumpang sari dengan
jeruk,” ujar laki-laki bertubuh tambun
ini, kepada PASWARA, saat bertandang ke kembunya, Sabtu(11/2).
Sekarang, dia memiliki tanaman
cabai sistem tumpang sari se luas
kurang lebih 10 are di kebun jeruknya.
Tiap satu pohon jeruk di bawahnya
ditanami dua sampai tiga bibit cabai. Sekarang
sedang berproduksi. Dan harga cabai sedang
memuncak, dengan harga cabai Rp 100 ribu
per kilogram. Sekali panen bisa menghasilkan
kurang lebih 100 kilogram. Jika diuangkan
kurang lebih Rp 10 juta rupiah. Sedangkan
panen dilakukan setiap 5-7 hari.
Langkahnya menanam cabai rawit sistem
tumpang sari diikuti anggota Kelompok Tani
Gunung Mekar, yang dipimpinnya. Sekarang
setidaknya dari 40 anggota kelompok ada 15
ha kebun cabai rawit yang diusahakan anggota kelompok tani dengan sistem tumpang sari.
Dari 15 ha itu ada yang menjelang berbuah,
ada yang berumur beberapa bulan dan ada
yang baru ditanam beberapa hari. “Sekarang
semakin banyak petani jeruk yang mengikuti
menanam cabai sistem tumpang sari. Karena
memang sangat menguntungkan, dan tidak
menganggu tanaman jeruk, malah bisa menjadi penghasilan tambahan sebalum jeruk berproduksi,” ujar suami Ni Ketut Rani ini.
Menurutnya, menanam cabai rawit sistem
tumpang sari sangat menguntungkan. Selain
mengoptimalkan produktivitas lahan, antara
tanaman jeruk dan cabai saling mendukung.
Karena, dalam hal perawatan bisa sekaligus
memelihara jeruk sekaligus memelihara cabai.
Demikian pula obat-obatan, pada dasarnya
obat-obatan untuk jeruk bisa bermanfaat un-

Dinsos Bantu Kube Babi untuk RTM
BERBAGAI program dilaksanakan Pemkab Gianyar untuk menekan jumlah kemiskinan
di Kabupaten Gianyar. salah satunya bantuan
kelompok usaha bersama(kube) kepada rumah
tangga miskin(RTM). Bantuan kube bertujuan
mengatasi rawan ekonomi RTM, dengan memberikan bantuan kepada kelompok usaha bersama (kube) yang dibangun RTM. “ Ini adalah
bantuan program untuk pemberdayaan RTM,
untuk mengatasi rawan ekonomi RTM,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar,
I Made Watha, di ruang kerjanya, di beberapa
waktu lalu.
Menu rut Wat ha, pro gram b antuan kube
telah dilaksanakan beberapa tahun lalu. Bantuan kube telah diterima kelompok RTM yang
tersebar di beberapa kecamatan. Ada kube ternak sapi, ternak babi, usaha kerajinan, dan
usaha lain yang digeluti RTM. “ Selama ini yang
paling banyak dimohon masyarakat kube babi.
Karena untuk memelihara babi tidak membutuhkan lahan luas,” ujarnya.
Bantuan Kube Babi diberikan kepada kelompok usaha RTM yang masing-masing ang-

gotanya 10 orang. Tiap orang menerima dua
ekor bibit babi betina. Diharapkan bibit babi
ini dipelihara dengan baik, sehingga sampai
beranak. Anak-anaknya nanti ini bisa dijual
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Diharapkan, bagi penerima kube babi yang
telah berhasil nantinya bisa mengulirkan bibit
kepada kube yang lain. Dengan demikian, sebaran kube yang dibantu Pemkab bisa lebih
cepat meyebar. Dan dengan demikian, akan
lebih luas penanggulangan rawan ek onomi
bagi RTM di Gianyar.
Katanya, tahun 2016 kube babi diterima 2
kelompok, dengan bantuan 40 ekor bibit babi
betina. Babi sesuai platfon seharga Rp 1 juta
per ekor. Tahun ini juga menyiapkan kube babi
dengan jumlah dan platfon yang sama. Di samping itu, juga membantu kelompok usaha perak
di Desa Celuk. “ Bantuan kami berikan sesuai
permohonan,” ujarnya.
Sebelum menerima bantuan, permohonan
dilakukan verifikasi dulu. Setelah kiranya layak dibiayai, anggota kelompok diberikan pembinaan dan pendampingan, sesuai bidang us-

aha yang akan dil aksanakan. Jadi ban tuan
tidak diberikan sembarangan. Perlu proses dan
pembinaan, sehingga bantuan nantinya bisa
dikem bangkan u ntuk mengatasi kerawanan
ekonomi mereka.
Program m engatasi rawan eko nomi juga
menyiapkan bantua usaha ternak ungas(itik,
ayam petelo r dan broiler). Namu n kube ini
tidak ada yang memo hon. Padahal, u ntuk
perguliran modal kube ungas ini cukup cepat. Dalam hitungan satu setengah bulan bisa
mendapatkan keuntungan, “ Yang kam i inginkan sesungguhnya RTM ban yak memohon kube un gas. Tapi mungkin karena risiko
yang ditak uti, tak banyak yang memohon,”
jelas nya.
Pemkab melalui Dinas Sosial Kabupaten
Gianyar juga tetap memberikan bantua langsung berupa jaminan kesehatan dan pendidikan bagi rumah tangga miskin(RTM), juga
memberi bantuan beras sejahtera (rastra) yang
seb elumn ya b ernam a ras kin(b eras misk in)
yang tetap dilaksanak an. Program Keluarga
Harapan (PKH).nira

Harga Stabil, Petani Jeruk Sumringah
PASWARA/ira

I Made Neka, sedang memeriksa
kebun cabai, di ladangnya.
tuk cabai.
Di samping itu, cabai rawit yang ditanam
dengan sistem tumpang sari, pohon dan cabang cabai tumbuh tinggi. Juga umur cabai
cukup lama, bisa mencapai 2 tahun. Yang penting kebun tetap subur dan bersih.
Ungkapnya, cabai merupakan kebutuhan
pokok masyarakat. Keberadaanya tak bisa diabaikan. Jika pasokan langka, harga pasti mahal. Demikian sebaliknya. Karena itu, dia sangat rajin mencari informasi pasar, dan memprediksi musim harga cabai meningkat.
Menurut perhitungannya, dengan musim
hujan yang masih berlanjut hingga April, dan
banyak bencana dialami sentra penghasil
cabai, harga cabai akan tetap mahal. Bahkan
diprediksi sampai bulan Agustus 2017, harga
cabai tetap menjanjikan. “ Karena itu, petani
harus menanam. Tak aka nada gunanya harga
tinggi jika tidak memiliki kebun cabai berproduksi,” ujarnya.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapinya selama menjadi petani, Neka memang
tidak pernah berputus asa. Dia terus nekat
menco ba dan tek un den gan pro fes inya.
Akhirnya, jerih payahnya berbuah manis. Saat
harga cabai membum bung tinggi, kebun
cabainya sedang berproduksi tinggi. Dari kebun hanya 10 are, menghasilkan uang ratusan
juta rupiah.nira

HARGA jeruk belakangan ini relatif stabil.
Permintaan selalu ada, namun buah jeruk yang
sedikit. Hal ini karena sekarang tidak musim
panen jeruk. Buah jeruk yang ada sekarang, dari
buah pohon jeruk yang sebelumnya terlabat
berbuah. Jadi matangnya belakangan.
Pegepul jeruk I Made Neka, asal Banjar Let,
Desa Taro mengatakan, harga jeruk di pasaran
berkisar Rp 7 -10 ribu. Tergantung kualitasnya.
Kalau jeruk yang besar-besar dan rasanya manis, harganya lebih tinggi.
Buah jeruk sekarang tidak seragam. Karenan-

ya sebelum dibawa ke pasar harus dipilah dulu
agar besar ukurannya rata. Buah jeruk yang
besar dihargai paling mahal, ukuran yang kecil
diberi harga paling murah. Cara ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Karena,
biasannya petani jeruk yang memanen tidak
dipilah. Jeruk yang besar dan kecil dijadikan
satu. “ Kami beli dengan harga yang sama. Setelah terkumpul kami pilah,” katanya.
Untuk menenuhi permintaan lang ganan,
Neka harus berkeliling mencari jeruk. Tidak hanya di daerah produksi jeruk di Gianyar saja.

PASWARA/ira

Pedagang memilah jeruk sebelum dipasarkan.

Namun sampai daerah Kintamani Bangli, bahkan sampai Buleleng. Hal ini untuk menanamkan kepercayaan kepada langgan an. “ Kalau
musim panen mungkin tak susah memenuhi
permintaan. Namun sekarang agak sulit karena
buah jeruk tidak banyak,” katanya.
Diungkapkan, sejak petani terwadahi oleh
Kelompok Tani Gunung Mekar, sekarang semakin jarang anggota kelompoknya menujual
jeruk sistem ijon. Jika musim jeruk, anggota kelompok mempercayakan menjual jeruk kepada
kelompok. Petani bisa memanen jeruknya sesuai permintaan. Jika anggota kebutuhan uang
mendesak atau jeruknya sudah terlalu matang,
mereka diprioritaskan. Dengan demikian, mereka tidak menjual kepada orang lain di luar kelompok.
Menurutn ya, Kelo mpo k Tan i Gunu ng
Mekar, Banjar Let, Desa Taro, beranggotakan
40 orang. Semua memproduksi buah jeruk. Jika
sedang musim panen, paling tidak ada empat
kendaraan tiap hari mengagkut jeruk. Dari kebun ke gudang dan dari gudang ke pasar dan
langganan. “ Dua kendaraan bisa dua kali berangkat ke Denpasar membawa jeruk,” ujarnya.
Hanya saja, sekaran g untuk mengangkut
agak kesulitan. Karena jalan Taro-Banjar LetTembus Kintamani banyak yang rusak. Hal
in i m en ggangg u kel ancaran transp ortas i.
“ Saya harapkan pemerintah bisa memperbaiki secepatnya. Karena jalan ini satu-satunya
bagi petani jeruk di Banjar Let, untuk memasarkan jeruk ke kota.nira
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SMP Negeri 3 Gianyar

Sarat Prestasi, Menjadi Sekolah Terfavorit
Sebagai sekolah menengah pertama yang didirikan 20
Nopember 1984 silam, SMPN 3 Gianyar sempat meminjam
gedung SDN 4 Temesi untuk kegiatan belajar mengajar.
Hal tersebut diungkapkan Kepala SMPN 3 Gianyar,
I Made Sukaja, saat ditemui PASWARA, Sabtu (11/2) lalu.
Keputusan pendirian SMPN
3 Gianyar dituangkan dalam SK
Mendikbud RI Nomor, 0557/0/
1984. Berlokasi di Jalan Raya
Peteluan S idan, DesaTem esi,
Kecam atan Gianyar, sekol ah
tersebut berjarak sekitar 5 Km
dari ko ta Gi anyar. Seb ag ai
sekolah SSN, SMPN 3 Gianyar
telah mampu wujudkan program
wajib belajar sembilan tahun.
Posi si yan g strat egis s erta
didukung pelbagai sumber daya
yan g o pt im al, m emb uat
perkembangan s ekolah s angat
pesat. Padahal pendirian SMPN
3 Gianyar berawal dari hal yang
serba minim, awalnya para pemerhati pendidikan m engakomodir kebutuhan serta usulan
masyarak at setempat. Warga
berharap Gianyar bagian timur
mampu mewujudkan askes pendidikan tingkat menengah bagi
masyarakat sekitar. Semangat
masyarakat tersebut mendorong
para pendiri mempercepat mewujudkan sekolah.
Difasilitasi, Oka Murjana Kepala Desa Temesi kala itu, mengajak anak-anak lulusan SD asal
daerah sekitar untuk melanjutkan sekolah, bahkan anak-anak
belajar dengan meminjam gedung SDN 4 Temesi. Hal terse-

but juga mendorong warga menjajaki beb erap a lo kasi unt uk
mempercepat pendirian sekolah.
Mereka akhirnya menyepakati
tanah Laba Pura Desa Temesi
areal sekarang sebagai lokasi.
Tanah Pelaba Pura Desa Temesi
d ig ab u ng d eng an beb erap a
tanah milik warga Peteluan dan
s ek it arn ya yang k in i l uas
sekolah mencapai 84 are. “ Tanah
tersebut diperoleh melalui proses jual beli dan dijadikan tanah
aset p em eri nt ah h in gg a
kini”papar Sukaja.
S et el ah lah an di perol eh ,
maka usulan pendirian sekolah
ditindaklanjuti dengan memohon pendirian SMP Negeri 3 Gianyar ke Mendikbud RI di Jakarta. Informasi pendirian sekolah
mulai disebar, bahkan animo
warga sekitar untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sangat tinggi. Bahkan sebelum gedung SMP Negeri 3 Gianyar selesai dibangun, selama
setahun lebih anak-anak SMPN
3 Gianyar masih meminjam gedung SD Negeri 4 Sidan. Padahal saat it u sudah terdap at 3
rom bong an b elaj ar (Romb el)
kel as VII. Sedan gkan kep ala
sekolah, guru, pegawai masih
seadanya.

Seiri ng berjalannya waktu,
SMP Negeri 3 Gianyar mulai berbenah. Sekolah tersebut mulai
mengembangkan sistem manajemen profesional, meningkatan
SDM guru danpegawai bahkan
p en gel ol aan
ad mi ni s tras i
seko lah.
Hingga kini, sekolah yang
berlokasi di sisi timur kota Gianyar tersebu t pern ah dipi mpin
oleh, I Nyoman Ngurah Mudhita periode (1984 s/d 1994), dilanj utk an ol eh Drs. I Gus ti
Ngurah Wijana Kadisbud Gianyar sekarang periode (1995 s/d
2007), dilanjutkan Anak Agung
Gede Oka, S.Pd (2007 s/d 2009).
Selanjutnya dipimpin, I Made
Gelgel Pradnya, S.Pd. M.Si periode (2009 s/d 2011), I Made
Sukarya, S.Pd., M.Pd.periode
(2011 s/d 2015). “ Kini sejak 2016,
s aya d ip ercaya memi m pi n
sekolah ini, berharap bisa megabdi dan mampu berbuat terbaik
buat pendi dikan di SMP N 3
Gianyar,”cetus Sukaja. nsuar
Sejumlah siswa
SMPN 3 Gianyar
berdiskusi di sela-sela
istirahat sekolah.

I Made Sukaja

Kaya Pengalaman Berorganisasi
SOSOK, I Made Sukaja (52), tak terlepas dari keberadaan SMPN 3 Gianyar. Walaupun baru dilantik
awal 2016 lalu, Made Sukaja optimalkan segala potensi guna perbaiki sekolah yang dipimpin. “ Saya selalu
berusaha men jadi yang terb aik bu at p end idi kan di
S MP N 3 Gianyar, ”p aparn ya kep ad a PAS WARA,
beberapa waktu lalu.
Suami dari, Ida Ayu Puspawati (52) yang juga
menjadi Kepala SMPN 2 Ubud sangat bangga dipercaya memimpin SMPN 3 Gianyar.
Pengalaman memimpin diperoleh pria kelahiran, 31 Desember 1965 tersebut sejak
usia muda. Sukaja mengawali karis menjadi Ketua Sekaa Teruna, hingga menjadi Ketua LPM Desa Singapadu. Banyak pengalaman organisasi lain yang
memupuk jiwa kepemimpinan Sukaja. Tak hanya itu, ayah dari I Putu
Agus Mas Pradana S.Pd, Ni Made
Ayu Sinta Pratiwi S.Pd dan Ni Nyoman Trijayanti ini juga dipercaya
memim pin pelbagai mi si keb udayaan. Menjadi Duta PKB 2005
dan Duta saat Hut Kota Gianyar
merupakan salah satu misi kebudayaan yang dipimpinnya. Bahkan
PASWARA/suar
misi tersebut mampu membawa GiI Made Sukaja
anyar meraih juara I.
Pelbagai pengalaman tersebut juga mendorong penghobi jalan-jalan ini meraih Juara I guru
teladan SLTP Kabupaten Gianyar dan Propinsi Bali 2001. Awal karir pria lulusan FKIP Unud
Singaraja 1984 ini dimulai dari menjadi guru SMPN 2 Sukawati tahun 1984, di sekolah tersebut ia
pernah menduduki pelbagai jabatan kecuali kepala sekolah. Lulusan S1 Pendidikan Universitas
Dwijendra ini juga meraih prestasi puncak di Wilayah Regional Jawa, Bali, NTB dan NTT. Saat itu
ia memperoleh predikat terbaik dalam membangun Unit Sekolah Baru di SMPN 3 Ubud tahun 2009.
Memimpin organisasi masyarakat hingga organisasi pemerintah mematangkan jiwa kepemimpinan lulusan S2 Undiksha tersebut. Ia bertekad akan memajukan pendidikan di Gianyar, menjadikan SMPN 3 Gianyar sebagai sekolah favorit masyarakat sekitar. “ Saya berharap masukan
positif terhadap berbagai kemajuan sekolah,”imbuhnya.nsu ar

Cetak Lulusan Berjiwa Kepemimpinan
SMPN 3 Gianyar atau lebih
diken al dengan sebutan Spen
Threegi, selalu berupaya ciptakan siswa yang memiliki jiwa
kepemimpinan. Hal tersebut diu ng kap kan Wak i l Kep al a
Sekolah, I Wayan Nuratna, di
ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut ia mengatakan,
saat ini SMP Negeri 3 Gianyar
memiliki siswa sebanyak 1.154
orang, guru (PNS) sebanyak 42
orang, Guru Honor (GTT) sebanyak 25 orang. Sedang kan pegawai (PNS) sebanyak 12 orang
dan pegawai honor sebanyak 8
orang. Sedangkan dari sisi fasilitas, SMPN 3 Gianyar telah memiliki fasilitas yang cukup. Hal

terseb ut mamp u d iwu judk an
atas kerjasama pelbagai pihak,
apakah pemerintah, sekolah dan
komite sekolah.
Kerjasama pihak-pihak tersebut t ak hanya sebatas b idang
pendidikan, tata kelola areal di
lingkungan sekolah juga sangat
di perhat ikan. Strukt ur tan ah
b eru nd ag -un d ag di areal
sekolah dimamfaatkan sebagai
kelebihan dalam mengatur lokasi kelas. Jika dicermati lebih lanjut, sekolah terdiri dari tiga bagian. Hal tersebut sesuai konsep
Tri Hita Karana, bagian timur
terd apat ru ang tempat ib adah
atau Padmasana, ruang UKS,
pegawai, bagian tengah terdapat ruang g uru dan lap angan.

Sedangkan ruang kelas terdapat dibagian paling bawah dengan men gitari lapangan upacara, termasuk tempat parkir. “Penataan kebun sekolah juga optimal, sehingga sekolah sangat
sejuk dan nyaman dij adik an
tempat belajar dan mengajar,”
pap arnya.
Senada yang diungkap kan,
Ketua Komite SMPN 3 Gianyar, I
Wayan Sudamia yang juga Asisten III Setda Kabupaten Gianyar.
Pihaknya sangat mengapresiasi
s uasan a sek ol ah. Kead aan
tersebut juga menjadi pemicu
pres tasi si swa Sp en Threegi,
anak-anak dengan mudah mampu menyerap pelajaran karena
suasana yang tenang. Bahkan

SMPN 3 Gianyar mampu menanamkan jiwa kepemimpinan semenjak siswa diterima sebagai
peserta didik b aru, saat masa
orientasi, lulusan SD yang diterima di S penn Threegi digo dok pelbagai pen get ahu an
terkait kepemimpinan.
Kedepan, pihaknya berharap
prestasi SMPN 3 Gianyar terus
ditingkatkan, buka hanya bidang
akademi k atau non-ak ademik.
Kerjasama dengan mas yarakat
sekitar serta mampu mewujudkan
lulusan yang berbudi pakerti luhur merupak an capai an yang
mesti diwujudkan. “ Saya juga berharap warga sekitar mempercayakan anaknya dididik di SMPN 3
Gianyar,” pungkasnya.nsu ar

PASWARA/suar

Suasana apel di SMP Negeri 3 Gianyar

Tularkan Budaya Hidup Bersih dan Sehat
MENJADI sekolah ke-13 dari 17 sekolah
di Propinsi Bali yang diresmikan di tahun
1984, kemajuan SMPN 3 Gianyar seakan sangat cepat dibandingkan yang lain.
Salah seorang lulusan SMPN 3 Gianyar, I
Dewa Ayu S ri Dewinta Nirmala mengatakan
prestasi yang diraih beberapa tah un terakhir
membu ktikan Sp en Threegi menjadi salah
satu sekol ah yang pat ut di perhit un gkan.
Siswa SMPN 3 Gianyar berhasil memborong
juara Tenis, Judo, Taekwondo, Pris ai Diri
hin gga Karate t ingkat kabupaten. Bah kan
bidang Bela Negara dan olah raga lain siswa
SMPN 3 Gianyar juga mampu menyumbangkan p el bag ai pi agam d an pi ala. P restasi
tersebut juga didu kung pres tasi akademik
lainnya, s eperti J uara News R eadi ng d an
Aktifitas belajar
mengajar di SMP
Negeri 3 Gianyar

lainnya. “ Prestasi t ers ebu t membu ktik an
si swa SMPN 3 Gian yar mam pu m enjadi
sek olah terbaik ,”paparn ya.
Kemajuan yang diraih bukan h anya itu,
sebagai warga Gianyar,siswa SMPN 3 Gianyar juga mewarisi pelbagai kebudayaan serta
seni yang adiluhung. Siswa, g uru maupun
pegawai mempu melest arikan budaya tersebut lewat pelbagai kegiatan ektra kurikuler.
Bahkan saat upacara Saraswati serta upacara
lainnya di sekitar sekolah, siswa mampu menarikan serta menabuh pelbagai tarian sakral.
Wujud nyata Wiyata Mandala mampu disinergikan dengan ajaran Tri Hita Karana oleh
civitas SMPN 3 Gianyar.
Perbekel Temesi, I Nyoman Gede Separta
Putra meng aku keberadaan SMP N 3 Gianyar mampu mewujudkan Wajib Belajar Sembilan tahu n. Sebelumnya warga Desa Temesi jika mel anjutkan sekolah harus pergi ke
tempat yang agak jauh, bahkan ada yang ke

luar kabupaten. Saat SMPN 3 Gian yar didirikan, b anyak warga tertamp ung dan lul us
sehingga berhasil melanjutkan ke ke jenjang
yang lebih t inggi. S emakin banyak warga
yang berpen didikan tinggi, maka akan lebih
mudah dalam mewujudkan segal a pembangu nan des a.
Siswa sert a ajaran SMPN 3 Gi anyar juga
mampu meng edukasi warga terkai t kebersih an li ng k un g an . S is wa b es ert a civ i tas
sekolah mampu mengajak, meng gugah sert a m emb eri co nt o h t erkai t k eb ers i han
li ngku ngan . Kepedu lian sekolah terhad ap
samp ah merup akan sal ah satu wujud s erta
fungsi sekolah disam ping mendidik siswa.
Hal t ers ebut ju ga berkai tan den gan Desa
Temesi seb agai lokasi TPA Kab upaten Gian yar. “ Segala s es uatu s ep erti p em bangunan, pendidikan serta kebudayaan dimul ai s ej ak u s ia d i n i d i sek o l ah , ”
pu ngk as nya.n su ar
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dr. I Kadek Swastika, M.Kes

Bahaya Cacing Pita
dalam Daging Mentah
MENGKONSUMSI
makanan dari daging
yang masih mentah,
menurut p ria yang
bernama dr. I Kadek
Swastika, M.Kes. ini,
sangat rentan t erinfeksi penyakit cacing
p it a. Su am i d ari
Agung Sri Saraswati
ini memaparkan bahwa terjadinya kasus
cacin g p i ta d i
masyarakat disebabkan oleh kebias aan
dalam mengkonsumsi daging sapi atau
babi yang set engah
matang atau mentah
yang m eng an du ng
telor atau larva cacing pit a, sehing ga
dapat b erkemb an g
dalam usus menjadi
cacing pita dewasa.
Bapak dari Wayan
PASWARA/maba
Gayatri Vitalia Devi,
dr. I Kadek Swastika
Kadek Vedanta Asahi Wijaya dan Komang Madhava Raska Agastya ini menjelaskan bahwa penularan terjadi
melalui tangan yang kurang bersih, setelah menggaruk-garuk bagian tubuh yang terkontaminasi telur cacing. Cacing ini mempunyai jangka waktu
hidup yang lama, bisa sampai 25 tahun, panjang cacing pita bisa mencapai
15 meter dalam usus manusia. Gejala klinis orang yang menderita cacing
pita seperti pengeluaran bagian tubuh cacing dalam tinjanya, gatal-gatal
pada anus, mual, pusing, peningkatan nafsu makan, sakit kepala, diare,
lemah, merasa lapar, penurunan berat badan, rasa tidak enak di lambung,
nyeri di perut, mengantuk, dan lainnya.
Alumnus IKD & Biomed Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada
2007, pria kelahiran 28 Nopember 1978 ini memaparkan bahwa infeksi cacing pita dikenal dengan istilah Taeniasis dimana pada manusia disebabkan
oleh jenis Taenia solium atau dikenal dengan cacing pita babi, sementara
Taenia saginata dikenal juga sebagai cacing pita sapi. Dampaknya, keberadaan cacing pita jenis Taenia solium dalam tubuh manusia, dapat
menyebabkan kebutaan bila larva cacing pita ini menyerang mata, bisa
terjadi epilepsi akibat larva ini masuk menyerang otak, malahan bisa terjadi
kematian. Sedangkan cacing pita sapi (Taenia saginata) dapat berpengaruh terhadap kecerdasan anak.
Pria yang beralamatkan Banjar Yuh Kuning, Mas, Ubud ini berharap kepada masyarakat dalam pengolahan makanan agar betul-betul dagingnya matang dan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Bila memiliki gejala atau
tanda-tanda penyakit cacing pita, agar segera datang ke sarana pelayanan
kesehatan untuk mendapatkan pengobatan sedini mungkin.nma ba

Manfaat Buah Stroberi
Bagi Kesehatan
STROBERI bentuknya sangat cantik, warna yang merah merona membuatnya semakin menarik. Biasanya dijadikan sebagai jus, bahan kue, atau
dikonsumsi secara langsung. Jika sudah diolah, bisa menjadi rasa yang dominan pada makanan atau minuman tersebut. Ternyata, kandungan nutrisi yang
terdapat di dalam stroberi sangat tinggi, diantaranya vitaminA,B,C,B2,B5,B6,
kalsium, magnesium, sodium, potasium, seng, besi, asam folat, dan lainnya
sangat baik untuk kesehatan.
Adanya radikal bebas dan kekurangan nutrisi tertentu, dapat berdampak
terhadap permasalahan pada mata. Apalagi semakin bertambahnya usia dan
k uran g nya n ut ri s i pel in du ng , rad i kal b eb as ak an mu dah
menyebabkan masalah pada mata. Kandungan anti-oksidan seperti vitamin
C dan flavonoid pada stroberi, dapat menangkal perkembangan yang berhubungan dengan penyakit mata terkait usia seperti katarak.
Stroberi mengandung serat yang tinggi namun rendah kalori. Serat makanan yang terkandung, dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan juga menurunkan kadar gula darah. Selain itu pada stroberi mengandung kombinasi antara antioksidan dan sifat anti-inflamasi diketahui dapat
melawan berbagai bentuk kanker. Hal ini berkat vitamin C, folat, dan flavonoid
yang terkandung di dalamnya.
Serat yang tinggi, folat, antioksidan (vitamin C dan flavonoid), serta rendahnya lemak dalam buah stroberi secara serempak menjadi suatu paket kesehatan yang ideal bagi jantung, hal ini karena senyawa tersebut secara efektif
dapat mengurangi kolesterol. Beberapa kandungan lain seperti vitamin B
yang hadir dalam buah stroberi juga berperan memperkuat otot jantung dan
membantu fungsi jantung yang lebih baik, serta mencegah terjadinya stroke.
Disamping itu, adanya kandungan potasium dan zat besi yang sangat bermanfaat untuk menurunkan dan menyeimbangkan tekanan darah tinggi atau
hipertensi.
Semakin bertambahnya umur seseorang maka juga akan berefek pada semakin melemahnya jaringan otak dan saraf, yang pada akhirnya dapat mengganggu fungsi otak. Antioksidan yan g terkandung dalam stroberi seperti
vitamin C dan fitokimia dinilai mampu
menjaga dan meningkatkan fungsi
otak, serta sist em saraf. Masih
banyak lo manfaat stroberi untuk kesehatan.nmaba

PASWARA/maba

Pelayanan Vitamin A pada balita, Rabu sore (8/2) di Posyandu Lingkungan Teges Kelod, Gianyar

Sambut Bulan Vitamin A Bagi Balita

UPT Kesmas Gianyar Gelar Posyandu Sore
Serangkaian pemantauan perkembangan
kesehatan balita di wilayah kerja, UPT Kesmas
berupaya mendekatkan pelayanan dengan
melaksanakan Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu), seperti pelaksanaan Posyandu,
Rabu sore, (8/2) di Balai Lingkungan Teges,
Gianyar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas
kesehatan UPT Kesmas Gianyar I beserta
kader kesehatan lingkungan setempat.
Dewa Ayu Mas Maharani, Bidan
Desa Gianyar, UPT Kesmas Gianyar I
di sela-sela pelayanan Posyandu ini
memaparkan bahwa pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita, disamping
timbang berat badan, pemberian ma-

kanan tambah an, jug a memperoleh
Vitamin A. Setiap Bulan Pebruari dan
Agustus merupakan bulan pemberian
kapsul vitamin A, karena pada kedua
bulan ini dilakukan pembagian suplementasi vitamin A pada anak dengan

kelompok umur 6 sampai 59 bulan saat
pelayanan Posyandu. Seperti diketahui bahwa asupan sumber vitamin A
pada anak perlu ditambah dan dicukupi, karena asupan vitamin A dari sumber makanan seperti sayuran dan buahbuahan sehari-hari belum memadai.
Pemberian kapsul Vitamin A ini merupakan upaya untuk memenuhi kecukupan asupan vitamin A pada balita.
Kapsul vitamin A yang diberikan,
yakni kapsul biru (dosis 100.000 IU)
untuk bayi umur 6-11 bulan dan kapsul merah (dosis 200.000 IU) untuk
anak umur 12-59 bulan. Kekurangan
vitamin A dalam tubuh yang berlangs un g l am a, dapat m en im b ul kan
masalah kesehatan yang b erdampak
pada meningkatnya risiko kesakitan
dan kematian pada Balita. Vitamin A
atau retinol terlibat dalam pembentukan, produksi, dan pertumbuhan sel
darah merah, sel l imfosit, antibodi,

ju ga i nt eg rit as s el epit el p el ap is
tubuh.Vitamin A juga dapat mencegah
rab un sen ja, k erusakan ko rnea dan
kebutaan, serta dapat meningkatkan
risiko anak rentan terkena penyakit
i nfek s i sep erti in fek si s alu ran
pernafasan atas, campak dan diare.
Ni Made Sriani, salah satu Kader
Desa menyampaikan bahwa kegiatan
posyandu di Lingkungan Teges, Gianyar ini, mungkin beda dengan pelaksanaan Posyandu di tempat lain,
di man a p elaksanaannya p ada so re
hari, yang sudah lama dilaksanakan
dan memang telah disepakati sebelum nya. S el am a pelaks an aan Po syandu , masyarak at yang memiliki
balita bida datang ke Posyandu, apalagi pada bulan ini ada pemberian Vitamin A. Dari sasaran balita yang ada,
bila tidak datang, petugas kesehatan
beserta kader akan melakukan kunjungan rumah.nmaba

UPT. Kesmas Ubud Intensifkan Promkes DBD
SERANGKAIAN kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah
kerjanya, UPT Kesmas Ubud I berupaya memberikan pelayanan di bidang
kesehatan baik dalam bentuk pencegahan, pengobatan maupun rehabilitatif. Salah satunya dengan Promosi
Kesehatan guna memberikan informasi kesehatan pada masyarakat, seperti kegiatan yang dilaksanakan Selasa
(7/2) di balai Banjar Taman Kelod,
Ubud, dengan pemberian materi Kesehatan tentang pen anggulangan penyak it Dem am B erd arah Den gu e
(DBD), dengan menyasar ibu-ibu PKK
banjar setempat.
Drg. Dewa Paramartha Kepala UPT
Kesmas Ubud I, menjelaskan bahwa
kegiatan promosi kesehatan memang
sangat penting dilakukan guna mening katk an penget ahuan mas yarakat
tentang kesehatan dan dapat merubah
perilaku masyarakat ke arah yang mendukung kesehatan. Promosi kesehatan tentang penanggulangan Penyakit DBD merupakan salah satu upaya
yan g haru s di in t en si fk an k ep ad a

PLUS yaitu Menguras dan
menyik at temp at penampungan air, Menutup tempat penampun gan air dan
M em an faat kan
atau
mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tempat penampungan air, serta
memperhatikan dan menggant i t em pat -t em pat air
hewan peliharaan, menaburkan bu buk larvasid a pada
tempat p enampu ngan air
yang susah dikuras, memelihara ikan, memperbaiki talang
air yang rusak dan lainnya.
Kegiatan PSN ini hendaknya dilaksanakan secara ruPASWARA/maba
Pelaksanaan promosi kesehatan tentang penanggulangan penyakit DBD,
tin dan serentak di rumah
Selasa (7/2) di Balai Banjar Taman Kelod Ubud.
maupun di lingkungan sekitarnya agar tidak ada lagi
masyarakat. Seperti diketahui bahwa lisah, nyeri ulu hati, disertai tanda per- tempat bagi nyamuk untuk berkembang
DBD merupak an penyakit men ular darahan pada kulit, yang kadang mim- biak. Diharapkan agar upaya penceyang disebabkan oleh Virus Dengue isan, berak darah atau muntah darah.
gahan penyakit DBD dengan kegiatan
yang ditularkan oleh nyamuk Aedes Up aya yang p al ing efekt if d al am
PSN ini bisa dilaksanakan oleh seluruh
Aegypti. Gejala DBD ditandai dengan p en cegah an d an penang g ul an gan
masyarakat secara rutin dan berkesimdemam mendadak 2 – 7 hari tanpa penyakit DBD adalah Pemberantasan
bungan sehingga kasus DBD di Gianpenyebab yang jelas, lemah, lesu, ge- Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M
yar bisa ditekan.n

T estimoni Terapi Anti Retro Viral pada ODHA

oleh : I Made Maba, S. KM

Menjaga Rahasia ODHA (4)
RASA Putus asa Dodol (nama samaran) rasakan, tidak bisa menerima
akan kondisi keluarganya. Pekerjaan
di wilayah Ubud pada bidang pariwisata diabaikan , kegiat an sehari -hari
tidak karuan. Memang seseorang saat
menerima hasil test positif HIV, cenderu ng akan merasa ham pa, ak ibat
beberapa p erasaan t imb ul s ep erti
sedih, takut, tidak terima, marah dan
lainnya. Apalagi sang istri dan seorang anak perempuannya yang masih
balita telah menin ggal dunia akibat
infeksi HIV. Sangatlah sulit untuk menerima keadaan. Beruntung saat itu
ada kedua orang tua Dodol yang bisa
meyakinkan Dodol, untuk melanjutkan
pengobatan untuk diri dan pengobatan pada anaknya seorang lagi, yang
juga terinfeksi HIV yang saat itu telah
berumur sekitar empat tahun.
Do do lp un ak hirnya dat an g ke
RSUD Sanjiwani Gianyar untuk mem-

peroleh pelayanan CST (Care Suport
& treatment) sebagai dukungan, perawatan dan pengobatan dengan terapi obat Anti Retro Viral. Sebelum memperoleh terapi ARV, Dodol memperoleh
konseling pengobatan, dimana obat
anti virus tersebut harus diminum setiap hari sesuai dengan aturan minum
obat nya, m anfaat pengo batan maupun efek samping yang akan dialami.
Seperti diketahui bahwa Anti Retro Viral bukan obat yang dapat memusnahkan HIV dalam tubuh manusia. ARV
adalah obat penghambat perkembangan HIV, sehingga HIV tidak memperbanyak diri, dan menyerang daya tahan tubuh. Untuk itu obat ARV harus
diminum tiap hari secara patuh sesuai
dengan aturan minumnya. Hal ini dapat memulihkan kondisi ODHA yang
sebelumnya pada fase AIDS, mencegah masuk ke fase AIDS, menurunkan
tingkat keparahan penyakit yang dider-

ita dan dapat menurunkan persentase
penularan pada orang lain.
Saat awal pengobatan ARV, Dodol
merasakan efek samping obat. Rasa
pusing yang amat sangat dirasakan,
hingga beberapa kali Dodol putus minum obat. Berkat dukungan petugas
k es eh at an , Do do l p erlahan-lahan
kembali bisa patuh minum obat ARV,
efek samping yang dirasakan beberapa hari kemudian mulai memudar. Memang salah satu faktor yang membuat
ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS)
tidak patuh minum obat ARV adalah
efek samping obat, hingga butuh dukungan. Obat anti HIV ini dalam tubuh
akan mengalami penyesuaian, sehingga meninbulkan efek. Kuat ringannya
efek samping obat yang dialami tergantun g p ada kon dis i t ubuh . Ada
ODHA yang hanya mengalami sedikit
meriang atau bintik merah pada kulit,
ada yang diare atau lainnya.

Beran gsur-angsu r kondisi Dodol
dan sang anak bisa pulih. Dodolpun
kembali bisa bekerja dan merawat sang
anak. Status ODHA pria yang berasal
dari sebuah desa di Kecamatan Gianyar ini hanya diketahui oleh kedua orang tuanya saja, masyarakat sekitar
tidak ad a yang mengetahu i, namun
m as yarakat b an yak yan g cu ri ga.
Masyarakat curiga, karena ist ri dan
seorang anaknya Dodol meninggalnya d eng an ci ri -ci ri s epert i AIDS.
Demikian pula kecurigaan pada anak
Dodol yang masih hidup, juga kondisi tubuhnya kurus dan sakit-sakitan.
Karena Dodo l orang nya cuekan,
dan bisa kembali pulih, tidak begitu
menghiraukan kecurigaan masyarakat.
Yang penting dirinya bisa kembali
bekerja dan merawat anaknya. Tiap
bulan sekali Dodol ke Klinik VCT untuk mengambil ARV bagi diri dan
anaknya.n
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Ritual Nyenuk di Pura Puseh dan Desa Beng
Serangkaian Karya Agung Mupuk Pedagingan,
Ngenteg Linggih, Penyejeg Jagat. Tawur Agung
Pedanaan, Saba Desa dan Saba Nini di Pura
Puseh dan Pura Desa Desa Adat Beng Gianyar
yang puncak karyanya Selasa 30 Januari 2017,
Selasa 7 Februari 2017 digelar Upacara Nyenuk.
Upacara Nyenuk dimulai dari Pura
Puseh dan Desa Desa Adat Gianyar,
diawali dengan upacara di Pura Puseh
dan Desa Desa Adat Gianyar dipuput
oleh Ide Pedande dari Gerya Kutri Gianyar, dihadiri oleh Prejuru Desa Adat
Gianyar, prejuru Desa Adat Beng dan
juga masyarakat Desa Adat Beng.

Wakil ketuaumumPanitiaKarya
DewaPutu Banjar ketikadihubungi
menyebut, KaryaNyenuk ini bermaknauntuk mengundangIde Betara Panca Dewata agar datang ke
PuraPusehBengkarenadi PuraPuseh
Beng sedangdiselenggarakan Karya
Agung, Sebut DewaPutuBanjar.
Masihmenurut DewaPutuBanjar,
karenamengundang IdeBetara Pan-

ca Dewata p ara peng ayah d ib ag i
dalam lima kelompok menggunakan
seragam dengan busana li ma warna
berbed a d iant aranya ada pengayah
m en gg u nakan s erag am berwatb a
Puti h, Kun ing, M erah, Hitam dan
Brumbun. Kelima Kelompok pengayah
ini dalam prosesi nyenuk masing masing ada yang membawa Pala gantung,
pala bungkah dan pala gantang.
Dengan Karya Agung ini seluruh
krama desa mo hon keh adap an Ida
Betara Pura Puseh dan Pura Desa agar
m as yarak at Desa Ad at Ben g di anugrahi keamanan, kemakmuran, dihindari dari penyakit, gemah ripah loh
jinawi, harap Dewa Putu Banjar.
nand/sanduts

PASWARA/and

Ritual Nyenuk serangkaian Karya Agung di Pura Puseh dan Desa Beng, Selasa (7/2).

Upacara Tanam Ari-Ari,
Penuhi Janji Sang Bayi

PASWARA/and

Sejumlah prajuru Desa Adat Gianyar melayat
di rumah Ida Bagus Nyoman Putera (almarhum)

Prajuru Desa Adat Gianyar Melayat
ke Rumah Ida Bagus Nyoman Putera
BERTEPATAN dengan hari Sabtu
Wage wuku Dukut, 14 Januari 2017,
salah seorang putra terbaik Desa Adat
Gianyar Id a B agu s Nyoman
Putera,S.Ag meninggalkan kita untuk
selama lamanya dalam usia ke 79.
Sebagai dituturkan putra Beliau Ida
Bagus Agung Jelantik Saputra, kepada PASWARA ketika kunjungan prejuru Desa Adat Gianyar melayat ke rumah duka Sabtu 11 Februari 2017, almarhum meninggal dnuia karena menderita tumor empedu.
Pria asal Banjar Sengguan Kawan
Ganyar ini berlatar belakang seorang
guru dan menekuni dunia politik mulai
masa muda dan berawal sebagai tokoh
SOKSI di Gianyar yang selanjutnya bergabung di partai Golkar. Pernah menjadi
wakil rakyat Gianyar dua periode dan
terakhir jabatan almarhum adalah Staf
ahli DPRD Kabupaten Gianyar dari fraksi Partai GOLKAR dan juga sebagai ket-

ua LPM Kelurahan Gianyar.
Sementara itu Bendesa Adat Gianyar I Dewa Nade Suardana,S.Sos, disela sela melayat ke rumah duka menutu rkan b ahwa d esanya kehil ang an
tokoh mempuni desa, banyak punya
ide ide cemerlang dan sangat peduli
dengan desanya. “ Kami kehilangan
Putra terbaik DesaAdat Gianyar, kami
datang untuk menyapaikan duka cita
mendalam atas berpulangnya almarhum” tutur Suardana.
Masih menurut S uardana k arena
almarhum seorang tokoh Desa Adat
Gianyar, “ Kami mengajak Para Kelian
Adat, Anggota Sabha Desa dan Staf
Bendesa Adat melayat ke rumah duka
dan kami seluruh masyarakat Desa
Adat Gianyar menyatakan duka cita
mendalam dan mendoakan agar arwah
almarhum mendapat tempat yang layak sesuai dengan darma bakti beliau”,
ujar Suradana.nand/sanduts

LAYAKNYA bayi, ari-ari juga seharusnya dirawat. Karena sang jabang bayi telah terikat janji.
Dalam lontar Angastia Prana diceritakan bahwa dalam k andungan
(buana alit) saat mencapai sembilan
bulan terjadi dialog antara Sanghyang Titah (Çiwa) dengan si jabang
bayi. Bahwa ‘rumahnya’ dalam kandungan sang ibu itu hanyalah sementara dan menunggu saatnya Sanghyang Tuduh memerintahkan untuk lahir ke dunia. Namun, si jabang bayi
justru takut menjelma ke dunia. Karena dianggap hidup di dunia ini penuh
tantangan. Namun setelah dijelaskan
oleh Bhatara Çiwa bahwa lahir ke dunia adalah untuk mencapai peningkatan diri guna mencapai kedekatan
dengan Hyang Widhi maka mengertilah dia tujuan lahir ke alam fana ini.
Dengan saran Bhatara Çiwa tersebut
maka sang jabang bayi minta bantuan pada Sang Catur Sanak (saudara
empatnya) yaitu ari-ari (plasenta), yeh
nyom, lamas, dan darah. Empat unsur
inilah saudara sejati dari manusia yang
lahir dan hidup sampai mati kelak.
Maka terjadilah perjanjian akan
saling tidak melupakan antara mereka. Yakni, nanti begitu saat di tuduh
untuk lahir maka yeh nyom membukakan cupu manik sang ibu, darah memberikan tenaga (bayu), lamas memberikan zat pelicin, dan ari-ari (plasenta) mendorong keluar, dengan kerja
sama yang sempurna lahir bayi ke
dunia ini untuk mengembangkan dirinya serta membuka misteri dunia ini.
Akibat dari perjanjian inipula, apapun upacara dan apapun yang diberi-

kan pada si bayi selayaknya diberikan
pula pada tempat ari-ari ditanam. Misalnya saat si bayi dimandikan selayaknya
tempat ari-ari tersebut juga disiram. Saat
bayi diberi makan, seharusnya di ari-ari
tersebut juga dihaturkan makanan--ngejot.
Sebelum ditanam ari-ari di bersihkan
dengan air biasa kemudian dengan air
kembang telon (kum-kuman). Lalu dimasukkan dalam kelapa yang sebelumnya
ditulis aksara Ah, bagian belahan bawahnya ditulis aksara Ang. Setelah disatukan pada bagian sambungan ditulis aksara Ongkara yang bermakna agar Sang
Catur Sanak selalu mohon kekuatan Hyang Widhi untuk melindungi sang bayi
dalam kehidupannya di dunia.
Kenapa mengg un akan kel ap a,
Mangku Wiguna mengungkap dalam
mitologi Hindu disebutkan bahwa kelapa itu adalah perwujudan kepala Dewa
Brahma. Salah satu dari lima kepala Dewa
Brahma diambil oleh Hyang Pramesti
Guru dan dijadikan kelapa. Oleh karenanyalah Dewa Brahma berkepala empat dan
dipuja sebagai Dewa Brahma Catur
Muka. Dan dengan pemakaian kelapa
tersebut adalah agar spirit dari Sang
Catur Sanak dapat berguna untuk membantu si bayi mengembangkan kreativitas hidupnya agar bermakna d alam
hidup ini. Tercapainya Dharma, Artha,
Kama sebagai landasan umum mencapai tujuan akhir yaitu moksa.
Sebagai catatan penting, yang perlu
diperhatikan saat menanam ari-ari adalah letak menanamnya. Jika anak yang
lahir laki-laki kelapa tersebut ditanam disisi kanan pada pintu keluar (posisi menghadap keluar rumah). Jika yang lahir pe-
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Ari-ari yang sudah ditanam biasanya dihaturkan sesajen setiap hari.
rempuan maka ari-arinya ditanam disebelah kiri. Sebelumnya kelapa kelapa
tersebut dibungkus dengan kain putih.
Ujung kain disatukan, diisi satu buah
kwangen dengan uang kepeng bolong
Bali tujuh biji kemudian diikat dengan
benang tukelan Bali. Dilengkapi dengan
bekel ari-ari yaitu daun lontar yang telah
ditulisi huruf Bali. Secara umum isi dari
sesuratan tersebut adalah mohon perlindungan pada Ibu Pertiwi dan mohon
agar Ibu Pertiwi berkenan mengantarkan Sang Catur Sanak dan si jabang bayi
menuju jalan yang ditentukan oleh Sang
Pencipta.
Usai membuat sesuratan, semua sarana ditimbun. Setelah ditimbun, diatasnya ditanam pohon pandan berduri.
Dalam mitosnya yang diambil dari cerita
Dewi Adnyaswari disana diceritakan bahwa tetesan darah dari anak Catur Sanak
tersebut tumbuh menjadi tanaman yang
berduri. Selain itu makna memberi pandan juga dimaksud sebagai senjata untuk melindunginya. Kemudian ditindas

dengan batu besar yang rata permukaannya. Di sebelahnya ditancapkan
sanggah crukcuk dengan upacara banten peras telung sayut, penyeneng
dan tumpeng pancawarna, sekar sarwa miik. Dan upakara untuk Catur Sanak berupa segehan kepelan Catur Warna, lauknya bawang jae diisi sedikit
garam dan satu tangkih berisi sedikit
beras, porosan, benang Bali dan dua
biji uang kepeng dengan sampeyan
plaus. Adapun maksud dari sanggah
crukcuk ini adalah sebagai stana Sang
Hyang Prajapati.
Sedangkan untuk upakara si bayi
yaitu nasi muncuk kuskusan dan dapetan satu tanding. Kemudian pada ariari tersebut didampingi dengan lampu minyak yang berfungsi sebagai
penerangan dan pembakaran guna
sama-sama meningkatkan kesucian
antara bayi dan Catur Sanaknya. Ditambahkan, sebaiknya menggunakan
lampu yang memakai minyak kelapa.
nsanduts/berbagai sumber

Landasan Sastra Hari Suci Purnama dan Mitologi Gerhana Bulan
SUNGGUH merupakan suatu keberuntungan bahwasanya umat Hindu
banyak mempunyai hari-hari suci dan
tempat-tempat suci. Hal ini menandakan
bahwa potensi untuk memuja ke arah
perbaikan karakter dan budi pekerti selalu ada. Karena tempat-tempat suci lebih
banyak mengandung energi vibrasi kebaikan, aura kedamaian dan ketenangan.
Jika hati dan pikiran sedang sumpek atau
diliputi oleh angkara murka maka seseorang dianjurkan untuk mengunjungi
tempat-tempat suci tersebut.
Pumama merupakan hari suci bagi
umat Hindu, yang harus disucikan dan
dirayakan untuk memohon waranugraha dari Hyang Widhi. Pada hari Purnama adalah payogaan Sanghyang Chandra sementara pada hari Tilem adalah
payogaan Sanghyang Surya. Keduaduan ya seb agai kekuatan dan s inar
suci Hyang Widhi dalam manifestasiNya berfungsi sebagai pelebur segala
mala (kekotoran) yang ada di dunia.
Ada hari-hari yang utama penyelenggaraan upacara persembahyangan
yang sejak dahulu sama nilai keutamaannya yaitu pada hari Purnama dan Tilem.
Pada hari Purnama, bertepatan dengan
Sanghyang Candra beryoga dan pada
hari Tilem, bertepatan dengan saat Sanghyang Surya beryoga memohonkan
keselamatan dunia kehadapan Hyang
Widhi Wasa. Pada hari suci yang demikian itu su dah seyogyanya para ro-

haniawan dan semua umat manusia
menyucikan dirinya lahir bathin dengan
melakukan upacara persembahyangan
di Sanggar-sanggar atau Parhyanganparhyangan dan menghaturkan yadnya kehadapan Hyang Widhi.
Bila pada hari Purnama atau Tilem
umat manusia menghaturkan upakara
yadn ya dan p ersembahyangan kehadapan Hyang Widhi, dari nilai satu
aturan (bhakti) yang dipersembahkan
itu akan mendapat imbalan anugrah
bernilai sepuluh dari Hyang Widhi.
Demikianlah hari Purnama itu yang
merupakan hari suci yang harus dirayakan oleh umat Hindu untuk memohon
waranugra berupa keselamatan dan kesucian lahir bathin. Pada hari Purnama
hendaknya mengadakan upacara-upacara persembahyangan dengan rangkaiannya berupa upakara yadnya sebagai salah satu aspek daripada pengamalan ajaran agama.
Hari Purnama jat uh setiap bulan
penuh (Sukla Paksa), sedangkan Tilem
jatuh setiap bulan mati (Krsna Paksa).
Baik Purnama maupun Tilem datangnya setiap 30 atau 29 hari sekali.
Mitologi Gerhana Bulan
Kisah ini terjadi ketika para Raksasa
dan para Dewa bekerja sama mengaduk
lautan susu untuk mencari “ Tirtha
Amertha “ atau T irtha Kamandalu.
Ko non siapa s aja yan g m emin um
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Seorang ibu menghaturkan sesajen ketika Hari Suci Purnama
Tirtha itu maka dia akan abadi (tidak
bisa mati ). Maka setelah tirtha itu didapatkan kemudian dibagi rata. Tugas
untuk membagi Tirtha itu tidak lain adalah Dewa Wisnu yang menyamar menjadi gadis cantik, lemah gemulai. Dalam
kesepakatan diatur bahwa para Dewa
dudu k di b arisan depan sedan gkan
para Raksasa di barisan belakang. Kemudian ada raksasa yang bernama “
Kala Rahu “ yang menyusup di barisan para Dewa, dengan cara merubah
wujudnya menjadi Dewa. Namun pen-

yamarannya ini segera diketahui oleh
Dewa Chandra / Bulan. Maka ketika
tiba giliran raksasa Kala Rahu mendapatkan “ Tirtha Keabadian “. Disitulah
Dewa Candra berteriak “ Dia bukan
Dewa, dia adalah raksasa Kala Rahu “
namun sayang Tirtha tersebut sudah
terlanjur diminum. Maka tak ayal lagi
Cakra Dewa Wisnu menebas leher Sang
Kala Rahu. Tetapi karen a lehernya
sudah tersentuh oleh Tirtha Keabadian sehingga tidak bisa mati, wajahnya
tetap abadi dan melayang-layang di

angkasa, sedangkan tubuh nya mati
karena belum sempat tersentuh oleh
Tirtha Kamandalu. Sejak saat itu dendamnya terhadap Dewa Bulan tak pernah putus-putus. Dia selalu mengincar dan menelan Dewa Chandra pada
waktu Purnama. Tapi karena tubuhnya
tidak ada maka sang rembulan muncul
kembali ke permukaan. Begitulah setiap Sang Kala Rahu menelan Dewa Bulan, terjadilah gerhana.
Gerhana juga diidentikan dengan
seseorang yang tadinya riang gembira, bersuka ria, bersika cita, tiba-tiba
beru bah muru ng sedih , karena ada
salah satu anggota keluarga yang meninggal atau tertimpa musibah. Orang
yang demikian dikatakan hatinya diiputi oleh gerhana. Tradisi di Bali jika
terjadi gerhana bulan, maka orang-orang sibuk menyembunyikan kentongan at au benda ap a saja yan g bisa
dipukul. Tujuannya adalah untuk mengusir kala Rahu yang menelan bulan.
Mitos ini tertuang dalam sebuah purana yang kemu dian menjadi sebuah
dongengnya yang sangat populer.
Oleh para Ilmuwan gerhana disorot
sebagai peristiwa alam biasa dan tidak
perlu dibesar-besarkan. Namun bagi umat
Hindu dan bagi kalangan penganut supranatural dan kebathinan, gerhana bulan tetap harus diwaspadai, dengan selalu eling dan waspada, karena setelah terjadinya gerhana kerap kali terjadi peristi-

wa-peristiwa alam yang tak terduga.
Purnama dan Jati Diri
Umat Hindu meyakini Bahwa kelahirannya di dunia ini tidak terlepas dari
pengaruh karma masa lalunya. Sisa- sisa
karma dimana hidup yang terdahulu disebut dengan karma wasana. Maka pada
saat Purnama ini kita juga hendaknya
mengadakan pembersihan secara lahir
bathin. Karena itu, disamping bersembahyang mengadakan puja bhakti kehadapan Hyang Widhi untuk memohon
anugrahNya, juga kita hendaknya mengadakan pembersihan dengan air (mandi yang bersih). Menurut pandangan
Hindu bahwa air merupakan sarana pembersihan yang amat penting di dalam
kehidupan manusia. Air disamping merupakan sarana pembersih, juga sebagai
pelebur kekotoran.
Kondisi bersih secara lahir bathin di
dalam kehidupan ini sangat perlu, karena di dalam tubuh dan jiwa yang bersih
akan muncul pemikiran, perkataan dan
perbuatan yang bersih pula, sehingga
tercapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kebersihan sangat
penting artinya untuk bisa tercapai suatu
kebahagiaan, lebih-lebih dalam hubungannya dengan pemujaan kepada Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Suci),
maka kebersihan (kesucian) secara lahir
bathin merupakan syarat mutlak.
nsanduts/berbagai sumber
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Made Bayak, Berkesenian dengan Mengolah Sampah
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Seniman Pencetus “Plasticology”, I Made Muliana Bayak

BERAWAL dari kritik terhadap permasalahan sampah di Bali, seniman Made Muliana Bayak, 36 tahun, membuat sebuah karya seni melalui
medium plastik. Bayak menggagas serangkaian
proyek seni rupa itu bertajuk “Plasticology”.
Bayak menyebutkan, jika dirinya memulai
eksperimen Plasticol ogy pada 2010, Bayak
sering berbagi ilmu kepada anak-anak. “ Pada
2011, saya sudah mulai memberi workshopkepada anak-anak dan komunitas,” katanya saat
penyelenggaraan Mabesikan Festival: Art for
Social Change Oktober 2016.
Ia menjelaskan, ketika anak-anak diajak membuat seni lukis media plastik, ada beberapa
tahapan untuk menanamkan nilai edukasi. “ Pada
proses awal workshop, anak-anak mulai memungut sampah (plastik) di sekitar mereka, lalu dicuci d an dik eringk an. Ini membangun d asar
pemikiran mereka untuk menyelesaikan masalah

(sampah), dan bisa terangkum dalam masa kecil
untuk mereka bawa ke depannya,” ujarnya.
Menurut dia, saat anak-anak mulai mencoba
membuat karya seni lukis (plasticology), Bayak
tidak menentukan tema apa pun. “ Pembuatan
karya anak-anak lebih mengalir, malah saya jadi
lebih banyak dapat masukan. Biasanya anakanak suka gambar pemandangan dan ogohogoh,” tutur gitaris grup musik Geekssmile itu.
Seniman bernama lengkap I Made Muliana
Bayak tersebut menggagas Plasticology, kampanye yang menggabungkan karya seni rupa
dengan kritik terhadap lingkungan, terutama
sampah plastik di Bali. Melalui proyek Plasticology, alumni Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Bali ini mengajarkan kepada publik bahwa sampah bisa diolah menjadi karya seni.
Plasticology berawal dari pengalaman personal Made Bayak ketika masih kuliah di ISI

Denpasar. Ketika naik sepeda motor menuju
kampus, di depannya ada mobil mewah. Si
pengendara mobil dengan cueknya membuang ke sampah ketika mobil masih berjalan.
“ Sampah itu hampir saja mengenai wajah
saya,” katanya.
Gara-gara kejadian itu, Bayak lalu berpikir
bahwa membuang sampah pun masih dianggap sepele oleh banyak orang. Di kesempatan lain dalam sebuah pameran, Bayak yang
juga musisi ini mendapat pertanyaan dari pengunjung, “Apa sih yang bisa dilakukan seni?
Memangnya seni bisa mengubah keadaan?”.
Dua pengalaman itu membuat Made Bayak geregetan. Dia ingin menunjukkan bahwa
seni rupa juga bisa menjadi bagian dari alat
untuk mengubah kepedulian publik pada isu
lingkungan. Dia memperjuangkannya lewat
gerakan Plasticology Art Project.nast

Syukur Idep, Landepkan Keris hingga Teknologi
Beginilah cara tradisional umat hindu
di Bali dalam menghargai keberadaan
teknologi. Kendati pun secara fisik yang tampak
adalah pemberian sesaji kepada senjata pusaka
atau alat-alat produksi, secara esensi sejatinya
sebagai pernyataan syukur dan penghargaan
karena segala teknologi itu telah membantu
manusia dalam menjalani hidup dan
penghidupannya. Tradisi ini pun terus
berkembang seiring dinamika teknologi.
Sabtu, lalu, umat Hindu di Bali
kemb ali m erayak an hari Tu mp ek
Landep. Pada hari suci itu, segala jenis
benda yang tajam seperti keris dan senjata pusaka lainnya diberikan upacara

khusus. Selain itu, berbagai jenis alat
produksi atau aset pribadi seperti mesin maupun kendaraan bermotor pun
ikut diupacarai. Namun, makna hakiki
Tumpek Landep yakni mencapai landepin g idep (ketajaman kesadaran diri)
bel um sampai ditangkap. “ Tumpek
Landep dirayak an
saban Sani scara
Kl iwon
W uk u
Land ep. Tu mp ek
Landep menjadi hari
raya tumpek yang
pertama dalam satu
s ik l u s p aw u kon ,
“ wejang Jero Mang
Ketut Bawa.
Secara konsepsi,
menu rutnya, yang
di pu ja p ad a hari
Tumpek Landep adalah Sanghyang Pasupati. Selain itu,
Tu mp ek Lan dep
PASWARA/ast
ju ga
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Prosesi Tumpek Landep
Si wa yan g berfun gs i melebu r
atau mamrali na. ”T umpek Landep
meru pak an hari peri ngatan u nt uk
mem ohon k eselam atan k e hadapan
Hyang Widhi Wasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Senjata atau peralatan yang dibuat dari besi, logam, perak, emas dan sejenisnya yang dipergunakan oleh manusia dalam kehidupannya,” jelasnya.
Pen gharapan nya tent u saja agar
segala benda yang telah sangat membantu aktivitas manusia itu kian diberkahi sehingga tetap memberikan tuah,
tetap memberikan manfaat bagi kerahayuan umat manusia dan dunia. Di sini

Kerajinan Tegallalang, Berbuah Inovasi Karya Seni
TEGALLALANG memang telah
menjadi daerah tujuan yang populer
bagi para pembeli asing yang mencari
kerajinan seni dan furnitur Bali untuk
pasar global. Para seniman dan pemilik
toko di Tegallalang telah memperluas
dan melakukan diversifikasi komoditi,
mulai dari topeng Bali, dijereedoo Aborigin Australia, furnitur Timor, seni
rakyat Amish sampai furnitur Maroko.
Salah s eorang p eng usaha yang
juga inovator produk kerajinan, I Wayan Ekayana, menyebutkan, industri kerajinan tangan menciptakan sebuah tempat baru. Tidak hanya bagi pemilik
toko, seniman dan buruh seni untuk
mengimajinasikan ‘kebudayaan-kebudayaan’ lain. Sekalipun mereka tidak
atau sedikit sekali mengalami kontak
langsung. “Para pembeli dari Barat melihat seni etnis atas sifat ‘otentik’. Namun, di Tegallalang, tidak melihat
langsung hubungan antara obyek dan
tempat asal barang seni dengan cara
yang sama seperti halnya konsumen
dari Barat,”terangnya.
Disebutkan, wacana estetika dan
budaya di kalangan seniman, pengeraj in d an p en gu saha yan g meli hat
gagasan kebudayaan lainnya (the others) adalah sebuah dinamika dunai disain kerajinan. Sementara pamor Bali
sebagai penghasil aneka kerajinan tangan tak terpungkiri. Fdiman tangantangan kreatif mampu menyulap batu,
kayu, logam, hingga limbah tanaman
jadi kerajinan cantik.
Memang diakuinya jika mayoritas
penduduknya bekerja sebagai perajin,
sekaligus pedagang kerajinan tradisional. Tak heran, di sepanjang Jalan
Raya Tegallalang berdiri lebih dari 100
art shop atau kios yang menjual aneka
kerajinan, seperti gerabah, ukiran batu,
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Desa Tegallalang terkenal dengan kerajinan berbahan kayu.
pahatan kayu, serta pernik khas Bali
semacam mozaik kaca. “ Kami mensyukuri, Desa Tegallalang populer di
kalangan wisatawan, hingga pebisnis
dari luar Bali. Mayoritas pelanggan dari
Eropa dan Asia, “ terangnya.
Lebih lanjut disebutkan, keberadaan
Desa Tegallalang sebagai pusat kerajinan sudah dikenal sejak 1990-an. Kala
itu, kebanyakan masih menjual kerajinan
dari kayu. Seiring waktu, produk yang
dijual kian beragam. “Para perajin di sini
saling menularkan ide. Kalau lihat tetangga bikin kreasi kerajinan baru, dan disukai pembeli, pemain baru akan bermunculan,” ujar pemilik Ekayana Antiq ini.
Tambahnya, Bali dalam sentuhan
pariwisata tidak hanya membuahkan
kelas menengah baru terutama di kalangan pengrajin, namun juga sikap
yang sangat konservatif dalam berkebudayaan. Keuntungan yang didapat
dari p ara ten gkul ak k erajinan lu ar
negeri, merupakan bukti, bahwa kebudayan Bali memang layak jual, sehingga tidak perlu dikritik dan diotak-atik,
tinggal melanjutkan apa yang sudah

ada. Jika ada yang mengkrik akan dicap anti-pembangunan dan subversif,
dan atas nama ’pelestarian’ mereka tak
tang gun g-t an ggu ng mengeluark an
dana dan tenaga.
Terlebih Ketika serangan order datang bertubi-tubi, kerajinan menjadi
komoditi. Mode of production akan
mengikuti ritme industry. Kerajinan sebagai media imaginasi dan kreasi perajin bermain-main dengan kreativitas.
Kini, tidak hanya inovasi karya, inovasi pemasran juga dibuhkan dalam
menjaga eksitensi pengerajin. Melihat
jaraknya yang lumayan jauh dari pusat
perkotaan dan kurangnya pemasaran
maka tid ak jarang bel akangan i ni
wisatawan enggan mencari langsung
ke daerah Tegallalang, merek a cendrung mencari kerajinan tangan patung
di daerah perkotaan yang cend rung
lebih mahal. “ Melihat permasalahan
tersebut diatas maka salah satu cara
yang bisa dilakukan adalah memasarkan patung kerajinan di daerah Tegallalang menggunakan media internet
atau e-commerse,” pungkasnya. ast

juga tersirat adanya ungkapan terima
kasih manusia Bali terhadap berbagai
jen is ben da atau alat-alat produ ksi
tersebut.
Lanjutnya, cara tradisional manus ia B al i meng harg ai k eb erad aan
teknologi dengan memanfaatkan Tumpek Landep tidak lah salah, meski beragam versi memandang berbeda. Kendati pun secara fisik yang tampak adalah pemberian sesaji kepada senjata
pusaka atau alat-alat produksi, secara
esens i sejati nya sebag ai pernyataan
syukur dan penghargaan karena segala teknologi itu telah membantu manusia dalam menjalani hidup dan peng-

hidupannya.
Tetua-tetua Bali tampaknya amat
menyadari betapa pentingnya peranan teknologi. Teknologi yang membuat
manusia bisa menaklukkan berbagai
kesu li tan-kes ul it an dalam hi du p.
Teknolog i pula yang men empatkan
manusia meningkatkan taraf kehidupann ya.
Bila makna ini yang ditangkap, semestinya manusia Bali tidak hanya berhenti dengan ritual pengharapan agar
segala senjata bertambah tajam atau
alat-alat produksi tetap memberikan
manfaat. Akan tetapi, mesti secara kreatif pula mengejar pencapaian-penca-

paian teknologi yang bisa membantu
manusia Bali sendiri meraih kesejahteraan hidupnya. “ Itu berarti, umat mesti
mengedepankan logika, olah pikir. Pesan ini pula yang disiratkan dari perayaan hari Tumpek Landep. Agar manusia tiada henti m engasah ketajaman
pikirannya sehingga tercapai kecemerlangan budim” terangnya.
Barangkali karena itulah Tumpek
Landep jatuh dua pekan setelah hari
suci Saraswati yang dimaknai sebagai
hari pemuliaan ilmu pengetahuan. Ilmu
pengetahuan membuat manusia bisa
mencapai kecerdasan, ketajaman logika juga kebijaksanaan. nast

Melongok Eksistensi
Seni Ukir Tulang di Tampaksiring
KEELOKAN alam dan budayanya
menjadikan Pulau Bali sebagai salah satu
surga wisata dunia. Kesenian menjadi
salah satu daya tarik bagi pelancong,
mulai dari seni tari, pahat, ukir, juga lukis.
Bagi pecinta, seni ukir dan pahat di media batu dan kayu tentu sudah biasa.
Namun, media tulang dulunya menjadi
sangat istimewa. Karena berkat tangantangan terampil pemahat di Tampaksiring, semua bagian tulang bisa diubah
menjadi barang menilai seni tinggi.
Dengan tujuan untuk memanfaatkan
limbah tulang sapi dan kerbau, para pengrajin di Bali mereka menyulap limbah
tersebut menjadi aneka bentuk kerajinan ukiran tulang yang unik dan bernilai jual tinggi. Berbahan baku limbah,
bisnis ini butuh modal tidak besar. Untuk tulang kepala sebagai bahan dasarn-

ya dibeli dengan harga sekitar Rp60 ribu,
ongkos membersihkan Rp50 ribu, ditambah ongkos jasa ukir Rp100 ribu itulah
harga dasarnya. Selain tulang kepala,
umumnya yang mereka ukir adalah tulang belikat, dan tulang paha.
Harga ukiran tulang sangat bervariasi, tergantung tingkat kerumitan ukiran
dan ukuran penampang. Liontin yang
terbuat dari tulang dibandrol Rp100 ribu.
Sedangkan patung dari tulang paha setinggi 15 cm dipatok Rp500 ribu. Tengkorak yang bermodalkan awal Rp210 ribu
bila telah disentuh tangan-tangan kreatif, bisa mencapai harga Rp1 juta. Harga
yang berbeda akan diterapkan kepada
pembeli dari luar negeri.
Harga tersebut tidaklah mahal mengingat kesulitan dalam pembuatannya.
Proses pembuatan ukiran tulang kepala

PASWARA/ast

Kerajinan Seni Ukir Tulang di Tampaksring

paling cepat bisa dirampungkan dalam
waktu satu minggu. Namun bila dapatnya bahan mentah, karena prosesnya
lama mulai direbus, terus dikelupas dan
sebagainya, maka dua minggu baru bisa
jadi, hal tersebut adalah salah satu faktor penyebab kesulitan pembuatan yang
juga turut mendongkrak harga jual.
Namun saying, d idera din amika
produkseni, kipas tulang mengalamiu
kelesuhan. Selian bahkan yang langka,
juga tidak banyak perajin yang memprod uks i. Kon dis i ini t erj ad i,
karena tingkat kesulitan tinggi dalam
proses pembuatan dan membutuhkan
waktu relatif lama untuk membuat satu
kipas tulang.
I Wayan Darsana, pengerajin asal
Banjar Penaka, Tampaksiring, menuturkan untuk membuat satu kipas tulang
membutuhkan waktu tiga bulan, itu
harus benar-benar ditekuni. Tingkat kesulitan terletak pada proses pengukiran
tulang karena tulang berbentuk kipas
sangatlah tipis. “ Pembuatannya juga
harus hati-hati, karean sangt mudah remuk atau patarh kalau tidak tulang bisa
remuk tau patah,” tuturnya.
Selain untuk mengisi waktu luang,
apa yang ia lakukan sebagai upaya melestarikan karya seni khas Tampaksiring. Agar ciri khas itu tidak hilang Darsana bersama anak I Made Susanta Dwitanaya merekonstruksi kembali kerajinan tulang di Tampaksiring. Kata dia,
sebelum terkenal karena kerajinan tangan berbahan tulang, Tamp aksiring
terkenal karena kerajinan berbahan batok kelapa.nast
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Ramalan
Bintang

CA PRICORN
Coba atur emosi agar tidak
mengacaukan rencana yang sudah
tersusun rapi.
Kesehatan : jangan beraktivitas
yang berat.
Keuangan: uang lebih sebaiknya di tabung.
Asmara : sebaiknya cari topik pembicaraan
yang ringan - ringan saja.
AQUARIUS
Ada saja ulah rekan – re kan yang
ingin menjatuhkan.
Kesehatan: badan masih lemas.
Keuangan: pemasukan masih
cukup tinggi.
Asmara: tak perlu berpikir aneh-aneh, jalani
dengan segala yang ada dengan perasaan
gembira.

SEMASA muda dimamfaatkan memperoleh pelbagai pengalaman, sebut saja
I Dew a Ayu Sri Dew inta Nir mala (16). Dara kelahir an Gianyar, 29 April 2000
tersebut sangat suka berburu hal-hal dan pengalaman baru. “Saya kini masih
konsen belajar olah raga Kabaddi, sebuah olah raga asal India,”paparnya
saat ditemui PASWARA, beberapa waktu lalu.
Bersama pengurus Kabaddi dan Koni Gianyar, Dew inta begitu ia biasa
disapa sangat konsen agar prestasi yang diraih terus meningkat.
Bahkan, dara berkulit saw o matang ini berhasil menyumbangkan Perak
saat Prorprov Bali di Buleleng 2015 lalu dan Juara I Porsenijar di Renon
2016. Kecintaan terhadap olah raga diaw ali dara asal Banjar Sidan Klod,
Desa Sidan, Kecamatan Gianyar ini sejak mengikuti lomba LKBB Bupati
Cup V 2015 di Gianyar. Saat itu, ia bersaa tim SMPN 3 Gianyar meraih
juara I, prestasi tersebut juga membawa anak dari pasangan,
I Dew a Gede Adnyana dengan I Dew a Ayu Adrini menjadi
Tim Paskibraka Kabupaten Gianyar 2016.
Menjadi Paskibraka merupakan pengalaman yang paling berkesan
baginya, w aktu itu, Dew inta diajarkan disiplin, hidup mandir i dan latihan
yang cukup optimal. Saat tersebut juga mampu merubah mental serta
berbagai perasaan muncul dan mengubah jalan hidupnya menjadi lebih
baik. “Saya pernah merasa senang, sedih, dan sebagainya saat latihan
menjadi Paskibraka di Gianyar, namun saya tetap tidak
menyerah sebelum melangkah, hal tersebut mampu mendorong
saya menjadi pribadi yang lebih baik,”cetusnya.
Kedepan dara yang hobi olah raga ini juga ingin menjadi Polwan.
Pengalaman selama ini akan dijadikan alat picu untuk meraih cita-cita
tersebut. Saat w aktu luang atau saat tidak sekolah, sisw a kela XI Administrasi
Perkantoran SMKN 1 Gianyar tersebut selalu berlatih Kabaddi. Olah raga
semacam permainan megale-gelean/ tambak-tambakan tersebut membuatnya
selalu tertantang untuk berbuat prestasi yang lebih baik. “Semoga saya mampu
berbuat terbaik buat keluarga dan Gianyar,”imbuhnya. nsu ar

PISC ES
Jika ada tawaran yang sekiranya menguntungkan lebih baik di
pertimbangkan.
Kesehatan: jangan malas
berolahraga.
Keuangan: tutup kebutuhan jika ada dana.
Asmara: kontrol emosi yang tampak labil,
jangan sampai menambah buruk suasana
yang sudah cukup panas.
A RIES
Jangan terpancing dengan provokasi yang
sengaja di hembuskan oleh orang
yang sirik dengan keberhasilan.
Kesehatan: kondisi badan masih
perlu di waspadai.
Keuangan: hidup hemat.
Asmara: walaupun masalah bertubi-tubi
datang, akan teta pi keutuhan dan kemesraan
tetap terjaga.
TAU RUS
Perhatikan perintah dari atasan, ada baiknya
bisa menguasai materinya sehingga bisa
terhindarkan dari kebingungan.
Kesehatan:selera makan
terganggu.
Keuangan: jangan main vonis
karena akan memusingkan.
Asmara: sudah lebih tenang walau cekcok
mulutsering terjadi.

Tips Remaja

Tips Merayakan Hari Valentine
SETIAP memasuki
bulan Februari, tentu ada
yang spesial buat
kalangan remaja.
Tanggal 14 Februari, oleh
kalangan remaja khususnya,
dikenal sebagai hari kasih
sayang. Momen ini sudah
barang tentu tidak akan
dilewati oleh kalangan
remaja. Terlebih yang
punya pacar, hari kasih
sayang yang istilah
Negara barat di sebut
Valantine day, sangatlah
ditunggu-tunggu.

Dit en g ah m asyarakat
terk ad an g masi h banyak
yang enggan mempersoalkan hari valentine. Dengan
alas an val entine bukan lah
budaya kita, namun hal itu
tidak bisa kita paksakan bagi
mereka yang masih remaja.
Tugas kita adalah bagaimana memberikan pemahaman,
merangkul, serta membimbing mereka agar tidak sampai berlebihan dalam merayakan valentine.
Sepert i m en gin gatk an
mereka akan rambu-rambu
dalam merayakan hari Valentine. Seperti mengingatkan,
bahwa valenti ne itu ibarat
cinta pertama, bukan Malam Pertama! Selain
itu bisa ju ga disampaikan bahwa valentine
hanya sebatas tukar-tukaran kado, tidak lebih! Entah itu cokelat, permen, atau boneka itu
hal yang wajar dan sering dilakukakan remaja
mulai dari anak SMP, SMAhingga yang sudah
kuliah sekalipun.
Disamping itu, bisa diingatkan bahwa tang-

gal 14 Februari sebagai hari penyemangat bukan penyengat! Untuk yang masih muda, terutama remaja pria biasanya bila sedang jatuh
cinta pada lawan jenis akan mengungkapkannya di hari valentine. Dengan menembak sang
pujaan hati tepat pada momen spesial tentu
akan terasa istimewa, terlepas itu diterima atau
tidak. Nah, apabila sudah diterima tentunya

akan sangat dikenang sebagai
ci nta pertama yang sang at
berkesan, asal jangan sampai
kebabl asan hi ngg a b erbu at
yang tidak-tidak.
Usahakan agar valent ine
itu hanya sebagai hari kasih
sayang, bukan hari sayang sayangan! Ini yang terkadang
sulit dilakukan apabila sedang
dimabok cinta. Diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai hari kasih sayang tersebut agar tidak menjadi salah
kaprah.
Terk ah ir, valent in e it u
tidak harus dirayakan, sebab
setiap hari adalah hari kasih
sayang. Memang tanggal 14
Februari jatuh setiap tahun hanya sekali. Tetapi hanya dalam kewajaran saja, menyiapkan
busana terbaik untu k menjaga penampilan
sekadar makan berduaan dengan pacar adalah
lumrah. Jan gan sampai terlalu b ersemangat
den gan menyedi akan h al-hal lai nnya yang
malah menjurus kepada perbuatan yang anehaneh. n kris

Sepucuk Salam Dari Griya Anyar

Terdiam
Ketika aku tak peduli dan
memperdulikanmu,
Kamudiam
Ketika aku tak pikirkan dan
memikirkanmu,
Kamu juga diam
Ketika aku tak berharap dan
mengharapkanmu
Kamu pun diam.
Dan, ketika aku tak rindu dan
merindukanmu
Kamu makin diam
Diammu tak terurai kata
Bisu dengan aneka makna
Apakah diam itu rasa
Apakah diam itu harapan
Apakah diam itu adalah keinginan
Diammu penuh arti
Tak terungkap dan tak bisa terlihat
Hanya dirasa dalam hati
Namun ketika aku diam
Diamku juga menjadi rindumu
Disepanjang waktu yang terdiam.
njaka dara

Aku Berbisik Pada Malam
TAK aku sangka malam ini hujan. Dari pagi hingga sore
langit begitu terang. Angin kencang menyertai hujan
membasahi bumi. Cukup lengkap kiranya malam itu.
Dingin mulai merasuk pori-pori kulit. Rasa sakit pun
terasa begitu menghujam. Dalam asa aku terus bertahan
menelusuri jalan, yang gelap penuh genangan air. Syukur
tujuan tercapai.
Sakit itu terus menghujam, bagaikan
ribuan tusukan membenam dalam tubuh.
Tangan-tangan pun
kaku tak mampu tuk
gerak kan, sun gguh
menyiksa. Lelah pun
bercampur. Asa yang tak
mampu merasa. Seperti
saat perpisahan kisah kita
berdua.
Kasih ...,
Mencitai dirimu ibaratkan
kayu kepada api. Dia tidak
akan terucap namun mampu
menjadikan kayu menjadi
abu. Sebegitu besarnya cinta
itu, kiranya wajar jika sakit
dan gelisah menyelimuti hati
dari hari ke hari. Tutur pun
tak laku karena waktu selalu
memimpikan keindahan bersa-

ma dirimu.

Kini, semua terlewati. Kecambuk hati datang tiap malam.

GEM IN I
Rongrongan yang datang cobalah
untukdisikapi dengan tegas tak
perlu ta kut karena kemujuran
berpihak pada anda.
Kesehatan : jauhkan perasaan stres.
Keuangan: jangan spekulasi dulu.
Asmara: tak pelu ambil pusing dengan apa
yang diucapkannya.
CAN CER
Jangan lari dari realita yang
ada, untuk itu cobalah lebih
percaya diri lagi.
Kesehata n: kondisi badan belumseratus
persen sehat.
Keuangan: bisnis dan rencana berjalan
dengan lancar.
Asmara: tak usah disesali karena susah dan
senang bagaikan dilemma yang mengasikan
jika mau di syukuri.
LEO

Ada saja rekan yang memojokan
diri anda, hadapi semua dengan
senyum.
Kesehata n: perlu perhatikan
kebersihan makanan.
Keuangan: jangan spekulasi jika tidak ingin
kecewa.
Asmara: hargailah setiap pendapat yang
muncul walaupun hanya sepele.
VIRGO

Namun apa daya. Sekat yang ada begitu tebal, memisahkan ruang hati. Membatasi perpaduan rasa yang mesti
dinikmati berdua. Sulit memang menghadapi semua ini.
Rindu datang setiap waktu, dan tak ada lagi senyum dan
canda yang indah tatkala ufuk pagi tiba.
Desiran angin malam
terasa merasuk suksma.
Alam sadarpun kembali.
Sinar bulan pun mulai
hadir, menyilaukan mata
dalam gubangan sisa
air hujan. Akan tetapi,
bayangan wajahmu
masih terlintas.
Kek asih ku ,
Seiring sunyinya
malam, sisa kerinduan waktu itupun
terobati. Me ski
dalam k enangan
malam, ak u bisikan
arti hadir dirimu
yang mem berikan
sua sana baru asa
ini. Candamu yang
lebar, bak pen yemangat d alam kese harianku yang pen uh denga n fatamo rgana. Laksana segelas air y ang m enghilangkan daha ga keteguha n kasihku
selama ini.
njaka dara

Tunggu sampai timingnya tepat
untukmelangkah maju.
Kesehatan:nafsu makan
berkurang.
Keuangan: income terus mengalir.
Asmara: Suasana tetap tenang, namun
harustetap pandai-pandaimenjaga hatinya.
LIBR A
Suasana hati lagi runyam,
namun ketika di kantor usahakan
tetap tersenyum.
Kesehata n : jangan ta kabur,
badan masih belumpulih.
Keuangan: jaga peluang sehingga tidak
sampau terbuang.
Asmara: Hilangkan segala keluh kesah di
hati.
SCOR PIO
Suasana ta mpak tenang karena terbawa
hoki.
Kesehatan : hilangkan
perasaan jengkel.
Keuangan: jangan obral
dana.
Asmara: jaga ketulusan asmaranya saja.
SAGITAR IU S
Jika tidak mengerti jangan segan-segan
bertanya.
Kesehatan: mata berkunang kunang.
Keuangan: pemasukan cukup
baik.
Asmara: jagalah hatinya supaya bisa
berbunga-bunga.
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ATAS - Seorang pesilat beratraksi dalam ujian kenaikan pangkat (Danur Dara) di Lapangan Astina Gianyar, Minggu (12/2).
KIRI - Wabup, Made Mahayastra menyematkan tanda peserta ujian kenaikan pangkat (Danur Dara) di Lapangan Astina Gianyar, Minggu (12/2).

Ujian Kenaikan Tingkat PSPS Bakti Negara
* Wabup Mahayastra: “Tidak Ada Hasil yang Mengingkari Usaha Keras Kita “
Persatuan Seni Pencak Silat (PSPS) Bakti
Negara Kabupaten Gianyar menggelar ujian
kenaikan tingkat bagi para siswanya.
Ujian kenaikan pangkat yang disebut dengan
Danur Dara tersebut digelar di Lapangan Astina
Gianyar, Minggu (12/2). Ujian kenaikan tingkat
yang diikuti ribuan pesilat tersebut dibuka oleh
Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra.

Danur dara merupakan kewajiban
dari perg uruan untuk melaksanakan
ujian kenaikan tingkat yang diselenggarak an set iap tah un. Danur Dara
tahun ini diikuti oleh siswa Bakti Negara dari Kecamatan Sukawati sebanyak
25 0 o ran g, Kecam atan B lah bat uh
200orang, Kecamata Payangan 50 orang, Kecamatan Tampaksiring 200 orang, Kecamat an Gianyar 90 orang,
Kecamatan Tegallalang 250 orang, Kecamatan Ubud 190 orang.
Wabu p. Mah ayast ra yang ju ga
merupakan anggota dewan penasehat
DPD PSPS Bakti Negara Provinsi Bali

ini mengatakan, Perguruan Bakti Negara sudah membumi di Gianyar. Terbukti
dalam ujian kenaikan tingkat ini, diikuti oleh seluruh kecamatan dan dengan
jumlah peserta hingga 1.200 orang lebih. Bahkan ujian kenaikan tingkat ini
juga diikuti oleh peserta dengan usia
lima tahun.
Wabu p Mahayastra mengatakan,
bagi pemerintah Kabupaten Gianyar,
untuk memajukan bidang olah raga
tidak ada rumus lain selain melakukan
pembinaan. Pembinaan secara internal dan kompetisi secara teratur di segala cabang olah raga baik di bela diri

maupun cabang-cabang yang lainnya.
Ujian kenaikan tingkat ini merupakan
wujud pembinaan internal PSPS Bakti
Negara. Wabu p M ah ayas tra pada
kesempat an tersebut menyampaikan
harapan dan tuntutan kepada keluarga besar PSPS Bakti Negara Kabupaten Gianyar untuk memberikan prestasi yang terbaik bagi Gianyar. “ Kalau
sudah dibina sejak dini seperti adikadik yang berusia lima tahun ini hingga menjadi pesilat nanti, saya yakin
tidak ada hasil yang mengingkari usaha keras kita setiap saat untuk tetap
tekun dan melatih diri di Bakti Negara

ini,” ujar Wabup Mahayastra.
Pada kes emp atan tersebut pu la
Wabup . Mahayast ra menyamp aikan
target Kabupaten Gianyar dalam Porprov 2017 ini adalah 40 medali emas
dari selu ruh cabang olah raga yang
diik uti. “ Ayo adi k-adik tunju kkan
prestasi, dan kita harus optimis berhasil meraih target,” tan das Wabup
Mahayastra. Ujian kenaikan tingkat
dibuka secara resmi oleh Wabup Mahayastra deng an menyematkan pin
kepada perwakilan siswa Bakti Negara Gianyar dan di meriahkan dengan
pertunjukan silat.nasti

Wabup Mahayastra Buka Invitasi Bola Basket Kancil Mas IV

PASWARA/set

Wabup, Made Mahayastra membuka kejuaraan Bola Basket
Kancil Mas Tahun 2017di Lapangan Astina Jaya, Blahbatuh, (6/2).
UNTUK kali keIV, kejuaraan Bola
Basket Kancil Mas Tahun 2017
kembali di gelar. Pembukaan Invitasi
Bola Basket Kancil Mas Tahun 2017

se- Kabupaten Gianyar dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra di Lapangan
Astina Jaya, Blahbatuh, (6/2).

Ketua Panitia, Kusuma Arya
Pering, SE mengatakan, kegiatan ini
dilaksanakan sebagai sarana untuk
mengembangkan bakat, minat serta membina rasa persatuan dan kesatuan di kalangan generasi muda.
Hal tersebut diharapkan mampu
meningkatkan mental bertanding
dengan jiwa sportivitas tinggi.
Kusuam Arya Pering menambahkan, Invitasi Bola B asket
Kancil Mas IV Tahun 2017 dengan tema “ Mental Strengthening
The Fight for The Campion” dilaksanakan dari tanggal 6 s/d 14
Februari 2017. Sedangkan peserta yang ikut ambil bagian dalam
kejuaraan ini sebanyak 21 peserta
terdiri dari 4 peserta team putra
tingkat SMP, 9 peserta team putra/putri tingkat SMA dan 8 pe-

serta team dari club se-Kabupaten Gianyar.
“ S el ai n s eb ag ai sarana
mengembangkan bakat dan minat
di kalangan generasi muda, kegiatan ini juga untuk mencegah
aktivitas negatif di masyarakat
seperti pengaruh narkob a dan
minuman keras,” tegas Kusuma
Arya Pering.
Wakil Bupati Gianyar, Made
Mahayastra sangat mengapreasi
positif dilaksanakannya Invitasi
Bola Basket Kancil Mas IV Tahun
2017. Kejuaraan Bola Basket ini
diharapkan nantinya dapat menciptakan semangat persatuan dan
kesatuan di kalangan atlet untuk
menyuksesk an p embangun an
Kabupaten Gianyar yang aman
dan bagus.

Untuk itu, Mahayastra mengajak seluruh peserta menjunjung
tinggi sportivitas untuk memilih
dan mencetak atlet berkualitas,
sehingga nantinya mampu mengharu mkan Gianyar di tin gkat
Provinsi, Nasional bahkan Intenasional. Terlebih lagi pada perhelatan Porprov 2017, Kabupaten Gianyar dipercaya sebagai tuan rumah sehingga s emua atlet diharapkan mampu menunjukkan
pretasi yang terbaik.
“ Dari 9 kabup aten/kot a di
Bali, Kabupaten Gianyar yang
satu – satunya memiliki Dinas
Kep em ud aan dan Ol ah raga.
Unt uk it u, kit a sem ua wajib
menu nj uk kan pres tasi yan g
terbaik untuk Gianyar, ” tegas
Mahayas tra.n set

Pelantikan Pengurus FOPI Kabupaten Gianyar
PE NG URUS F ed eras i
Olahraga Pentaque Indonesia
(FOPI) Kabupaten Gian yar
masa bhakti 2017 – 2021 resmi
dilantik dan dikukuhkan.
Drs. Dewa Putu Yadnya,
M.Si resmi dikukuhkan menjadi Ketua Umum Fopi Kabupaten Gianyar masa bh akti
2017 – 2021 oleh Ketua Umum
Fopi Provinsi Bali, I Nyoman
Yamadhiputra di Balai Budaya
Gianyar, Sabtu, (11/2). Acara
dihadiri oleh Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta, Ketua Koni Gianyar, Ketut
Jagra Sunu.
I Nyoman Yamadhiputra
men gatakan, olahrag a Pentaque masuk ke Bali baru tahun
201 3. S edang kan u ntuk di
Kabupaten Gianyar, kepengurus an FOPI baru t erben tuk
tahun 2015. Meski baru teben-

PASWARA/set

Pengukuhan pengurus FOPI Gianyar 2017 – 2021 di Balai Budaya Gianyar, Sabtu, (11/2).
tuk, namun FOPI Gianyar telah
mampu men oreh kan prestasi
yang cuku p m emb angg akan.
Pada ajang Porprov 2015 lalu, atlet Pentaque Kabupaten Gianyar
telah mampu menyumbangkan

satu medali emas dan dua medali
perak. Pada perhelatan New Year
Petaque Competition di Buleleng , at let Gi an yar mamp u
mengejutkan atlet – atlet daerah
lain dengan meraih 1 perunggu.

baik dalam beberapa tahun belakangan ini di Kabupaten Gianyar. Hal ini dibuktikan dengan
di gelarn ya b erbagai
ev en t d an kejuaraan
secara k onti nyu s ehingga banyak lahir atlet karate yang mampu
mengharum kan nama
Gianyar di t i ng kat
propinsi, nasional dan
internasion al. Kejuaraan karate inkai antar
pelajar ini merupakan
ag end a t ahu nan dari
Inkai Gianyar dimana
PASWARA/asti
t ah un in i adalah
Wabup, Made Mahayastra Kejuaraan Karate Inkai Antar Pelajar
p en y el en g g a r aa n
se-Kabupaten Gianyar.di GOR Kebo Iwa, Minggu (12/2).
yan g ket iga kalin ya.
Adapun maksud dan
lang sebanyak 8 orang. Kejua- Semangat Bushido Pelajar Kami
tujuan penyelen ggaraan kejuaraan Karate Inkai Antar Pelajar Siap Meraih Prestasi”.
raan ini adalah untuk pembinaan
yang digelar untuk ketiga kalinOlah raga karate menunjuk- kader-kader atlet inkai agar menya ini mengambil Tema “Dengan
kan perkembangan yang sangat
ingkatkan disiplin diri disamping

Gianyar Gelar Kejuaraan Karate InkaiAntar Pelajar
SEBANYAK 152 karateka dari
berbagai kecamatan di Kabupaten Gianyar mengikuti Kejuaraan
Karate Inkai Antar Pel ajar seKabupaten Gian yar. Kejuaraan
digelar di GOR Kebo Iwa, Minggu (12/2) yang dibuka oleh Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra dan dihadiri oleh Ketua
Umum KONI Gianyar, para pengurus Inkai Gianyar dan para kepala sekolah SD, SMP, SMA/K
se-Kabupaten Gianyar.
Para karateka yang bertanding dari kategori usia dini hingga junior dengan rincian peserta dari Kecam atan Payang an
sebanyak 83 orang, Kecamatan
Blahbatuh sebanyak 37 orang,
Kecamatan Ubud sebanyak 24
orang dan Kecamatan Tegalla-

Ketua Umum Koni Gianyar,
Ketut Jagra Sunu mengatakan,
den gan dilantikn ya p engu rus
FOPI k e d epan dih arapk an
prestasi yang telah diraih dapat
dikembangkan lebih baik lagi.

Ketua DPRD Gianyar, I
Wayan Tagel Winarta mengatakan, tugas pengurus cukup
berat guna merealisasikan program kerja organisasi, menampung dan menindaklanjuti aspirasi anggota serta meningkatkan aprtisipasi anggota. Untuk
itu, diharapkan pengurus harus
berusaha belajar mengisi diri
dengan berbagai il mu d an
pengetahuan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
“ Saya ingatkan kembali,
agar pengurus yang baru dilantik bersiap sejak dini untuk
dapat meningkatkan prestasi
anggotanya baik di tingkat
kabupaten, provinsi, nasional
maupun internasional. Apalagi tahun ini Kabupaten Gianyar menjadi tuan rumah Porprov Bali ke XIII,” imbuh Tagel Winarta.nset
sebagai ajang evaluasi k emajuan mereka.
Sementara it u, Wabup Mah ayas t ra
m en g ap res ias i
p en yelen gg araan k eju araan
karate i nkai antar pelaj ar karena hal ini merupakan wujud dari
pembinaan secara dini kepada
para atlet. Men urutnya pembinaan di ni sangat pent ing dilakukan untuk mencetak atlet
b erpres tas i di m asa d ep an .
“ Ap alag i tahun i ni, Gian yar
menj adi t uan rum ah penyel eng g araan Po rp rop , saya
harap cabang olah rag a beladi ri k hus us nya k arate i nk ai
mampu menyum bangkan medali emas bagi Kabupaten Gianyar,” harapnya. Pada kesempatan ters eb ut, Wab up M ah ayast ra men yerahkan seju mlah
dan a pem binaan kep ada p engurus Inkai Gianyar.nasti

PASWARA/asti

Wabup, Made Mahayastra membuka Turnamen Volley
di Lapangan Voli Putra Persada, Sukawati, Minggu (5/2)

Jaring Atlet Voli, Putra
Persada Gelar Turnamen
KARANG Taruna Putra Persada, Desa Sukawati menggelar turnamen bola voli untuk yang kedua kalinya dengan tajuk Turnamen Bola
Voli Putra Persada Cup II. Turnamen ini melibatkan 24 tim voli terbaik
se-Bali. Turnamen dibuka oleh Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra, yang sekaligus merupakan Ketua Pencab PBVSI Gianyar, di
Lapangan Voli Putra Persada, Sukawati, Minggu (5/2) yang ditandai
dengan penyerahan bola voli kepada perwakilan wasit. Sementara,
pertandingan sendiri telah berlangsung sejak Rabu (1/2) lalu.
Perkembangan olah raga voli di Gianyar tampaknya semakin pesat. Olah raga ini semakin digemari masyarakat Gianyar. Terlihat dari
semakin banyaknya bermunculan club voli di berbagai wilayah Gianyar dan digelarnya turnamen bola voli oleh club-club tersebut
serta antusiasnya para penonton.
Wabup Mahayastra saat membuka acara, menyampaikan apresiasinya atas turnamen yang digelar Karang Taruna Putra Persada.
Dikatakan, selama 16 tahun dirinya sebagai Ketua Pencab PBVSI
Gianyar, belum pernah sekalipun Gianyar meraih medali emas di
Porprov dari cabang olah raga bola voli. Pihaknya berharap tahun
ini, Gianyar di cabang bola voli dapat meraih medali emas apalagi
tahun ini Gianyar menjadi tuan rumah Porprov. “ Bicara tentang Putra Persada, saat ini sedang menjadi club voli yang bersinar di Gianyar dengan diisi oleh pemain yang muda-muda berbakat, kami yakin
tinggal menunggu waktu, Anoman akan nongkrong di Sukawati,
dan dengan dukungan para penggila voli, kita akan meraih emas di
Porprov 2017,” ujar Wabup. Mahayastra. Anoman adalah piala bergilir Bupati Cup yang saat ini sedang dipegang club voli di Desa
Lebih.
Sementara itu, panitia penyelenggara mengatakan, turnamen bola
voli ini merupakan wahana menjaring bibit-bibit potensial di bidang
olah raga bola voli. Tujuan diadakannya turnamen ini adalah untuk
pembinaan dan pengembangan generasi muda di bidang olah raga
bola voli selain memupuk rasa persaudaraan serta mengembangkan
kreativitas pemuda-pemudi, meningkatkan prestasi di bidang olah
raga di Sukawati dan Gianyar pada umumnya.
Ketua Karang Taruna Putra Persada, Made Suantara, 33, menuturkan, turnamen pertama digelar pada 2013 lalu dan mendapat sambutan yang luar biasa dari para penggila olah raga bola voli. Rentang waktu yang cukup lama antara turnamen pertama dan kedua
disebabkan karena kesibukan Karang Taruna menjadi duta Kecamatan Sukawati dalam HUT Kota Gianyar dan persiapan mengikuti
berbagai pertandingan voli di berbagai daerah.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Mahayastra berjanji membangun sekretariat untuk Club Putra Persada bila berhasil menunjukkan prestasi. “ Kalau berprestasi dengan baik, Sukawati akan
menjadi percontohan club yang terbina sejak dini, kami tantang
club yang di ada di Sukawati, siapa yang menunjukkan diri berprestasi dan pembinaan yang berkelanjutan akan mendapatkan reward dari pemerintah Kabupaten Gianyar baik pembinaan maupun
fasilitas-fasilitas,” tandasWabup Mahayastra.n as ti

