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

7

Terkait peringatan Hari Kesatauan
Gerak (HKG) PKK ke-45, Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial
(K3S) bekerjasama dengan Dinas
Sosial Kabupaten Gianyar, memberikan bantuan paket sembako pada 50
orang KKMiskin dan lansia yang ada
di Desa Saba Blahbatuh dan di Desa
Temesi Gianyar, Senin (20/2).
AGRO & NIAGA
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Siapkan Tujuh Penera,
Layani Klungkung dan Bangli
KABUPATEN Gianyar
tahun 2017 akan menjadi
kabupaten tertib ukur
kedua setelah Kota
Denpasar. Target ini
direngkuh karena Gianyar
telah mempersiapkan diri
sejak 2012 lalu.
Kini Gianyar punya tujuh
penera atau penguji
alat-alat berupa timbangan,
takar, dan sejenisnya.
Gianyar dirancang akan
melayani Kabupaten
Klungkung dan Bangli.
Tujuh penera dimaksud
terdiri dari dua penera
ahli, satu penera terampil
dan sisanya pengamat tera.
PASWARA/tas

Kadisperindag Gianyar, I Wayan Suamba dalam sebuah acara.

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

14

Satu peristiwa menarik mungkin luput
dari perhatian pamedek termasuk
warga pangempon saat puncak wali
dipuncakKarya Pura Puseh dan
Desa, Desa Pekraman Beng Gianyar
dipentaskan wayang emas peninggalan kerajaan Majapahit serta
topeng gajahmada yang juga terbuat
dari emas.

Metrologi Kabupaten Gianyar akan bergkantor di Gedung Metrologi yang dibangun Pemprov Bali di Desa Sidan, Ganyar. Sementara kantor ini masih dipinjam Pengadilan Negeri (PN)
Ganyar. Karena PN Gianyar sedang membangun gedung baru di Jalan Ciung Wanara, Kota
Gianyar.
Guna memantapkan Gianyar sebagai Kabupaten Tertib Ukur tersebut, Selasa (20/2), Kepala Disperindag Gianyar I Wayan Suamba berangkat ke Metrologi Bandung, Jawa Barat. Hal
itu terkait penyusunan panduan mutu dan standarisasi di Metrologi setempat. Tujuannya,
mengajukan surat untuk dinilai dan rencana
peresmian Kantor Metrologi Kabupaten Gianyar oleh Pusat.
Pelayanan Metrologi di Bali akan dibagi tiga
yakni yakni Kantor Mertrologi Denpasar melayani Badung dan Tabanan. Kabupaten Gianyar melayani Klungkung dan Bangli, dan Kantor Metrologi Buleleng melayani Karangasem
dan Jembrana.
‘’Di antara Provinsi Bali dan Kota Denpasar,
Gianyar paling layak jadi menyelenggarakan
Tera Mandiri , karena persiapannya sejak 2012.
Untuk bisa Tera Mandiri dengan target 2017,’’
ujarnya, beberapa waktu lalu.
Kata Suamba, pihak Metrologi Bandung
sudah mengecek ke Gianyar pada 19 Januari
2017. Kantor Metrologi di Bali ini sangat penting karena selama ini kabupaten dan kota di
Bali belum mandiri. Selama ini dilayani dari Balai
St andarisasi M etro logi Leg al R egio nal II

Wilayah Jawa, Bali, NTB-NTT.
Suamba mengakui, untuk menuju Daerah
Tertib Ukur (DTU) kini sudah mencapai 95 persen. Terkait itu, pada 21 Oktober 2014, Tim
Evaluasi Pusat dari Direktorat Metrologi
Bandung telah mengevaluasi ke Gianyar.
Bersama tim evaluasi ini, Disperindag juga
telah melaksanakan penyisiran ke beberapa wilayah untuk menemukan alat Ukur,
Tak ar, Ti mbang dan P erlen gkapan nya
(UTTP) yang masih tercecer yang belum
memiliki tanda tera sah. Dari hasil penyisiran tersebut, dari 1.6984 unit UTTP yang
terdaftar ditemukan sebanyak 2.245 unit
tanda tera sudah tidak berlaku. Terhadap
temuan tersebut telah dilakukan tera ulang
kepada 2.235 unit UTTP sedang sisanya
sebanyak 10 unit diganti karena tidak layak
pakai (rusak).
Data tahun 2014, saat ini di Kabupaten Gianyar jumlah pengguna/pemilik UTTP sebanyak
2.472 orang. Rinciannya, Kecamatan Gianyar
sebanyak 738 orang, Kecamatan Blahbatuh sebanyak 398 orang, Kecamatan Sukawati 430 orang, Kecamatan Ubud 303 orang, Kecamatan
Tegallalang 152 orang, Kecamatan Payangan
224 orang, dan Kecamatan Tampaksiring sebanyak 227 orang.
Sementara itu, untuk Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) 25 unit, sementara Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) 1 unit.
Untuk mewu judkan Kabupaten Gianyar sebagai DTU, Pemkab telah membangun gedung

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

‘’Di antara Provinsi
Bali dan Kota Denpasar,
Gianyar paling layak
menyelenggarakan
Tera Mandiri”
Metrology Legal itu sendiri dilengkapai dengan peralatan kemetrologian.
Kata Suamba mewujudkan Kabupaten Gianyar sebagai DTU merupakan komitmen Pemkab untuk memberikan pelayanan sekaligus perlidungan kepada masyarakat (konsumen) melalui program peningkatan tertib ukur. Dengan
dit etap kann ya Kabupaten Gian yar sebagai
DTU, tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan penyalahg unaan UTTP seperti,
SPBU, SPBE, PDAM, listrik hingga timbangan
emas. Tak hanya bagi konsumen, penetapam
DTU ini juga akan memberi perlindungan kepada pedagang terutama para pedagan g di pas ar t radi sion al

yang kebanyakan awam tentang hal ini. Alat ukur
ada ketentuan waktu teranya hingga terjadi penyusutan selama kurun waktu tertentu. Hal ini tentu juga akan dapat merugikan pedagang dan
konsumen yang awam tentang hal ini.
Pihak Direktorat Metrologi Legal, Bandung, Matin mengatakan berdasarkan hasil
evaluasi yang dilakukan oleh tim selama dua
hari, Kabupaten Gianyar siap ditetapkan sebagai DTU. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi, dimana Kabupaten Gianyar telah memiliki database tentang jumlah, jenis, pemilik/
pengguna dan lokasi UTTP.
Tahun 2014, dari hasil evaluasi Metrologi
Bandung didapati 43.136 unit meter air
yang belum bertanda tera sah yang berlaku milik PDAM dan 42.735 unit meter Kwh
yang belum bertanda tera sah yang berlaku milik PLN. Berdasarkan Permenda No 8
Tahun 2010 tentang UTTP yang wajib ditera
dan ditera ulang. Penggunaan meter air lebih
dari 5 tahun wajib melakukan tera ulang, sementara meter kwh penggunaannya lebih dari
10 tahun. Untuk tindak lanjut dari hasil temuan
tersebut, dibuat komitmen kerja/fakta integritas antar pihak – pihak yakni PLN dan PDAM
pengguna UTTP massal dengan Bupati Gianyar sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan dan mesukseskan
pembentukan Daerah Tertib Ukur
nta s

Kuatkan Predikat Gianyar Gumi Seni dalam PKB

Tampilkan Seni Pagelaran, Parade, dan Lomba
KONTINGEN Kabupaten
Gianyar selalu siap ‘tempur’
dalam hajatan seni untuk Pesta Kesenian Bali (PKB), antara
lain untuk PKB ke-39 di Art
Centre, Denpasar, 10 Juni - 8
Juli 2017. Gianyar memastikan
menggelar semua materi PKB
baik pagelaran, parade, dan
lomba yang diagendakan Panitia PKB Provinsi Bali.
Kepala Dinas Kebudayaan
Gianyar I Gusti Ngurah Wijana mengat akan, pada PKB
tahun tahun lalu, Gianyar ikut
dalam lomba drama gong. Namun untuk PKB tahun ini, tak
lagi ada lomba itu.
Kata Ngurah Wijana, Gianyar selain menampilkan seni
yang sudah umum, Gianyar
juga menggelar Joged Bumbung Tradisi dari Sangar Quci
Mas, Banjar Bayad, Desa Meli ng gi h Kl od , Payang an .
Topeng Prembon dari Sanggar
Yoga Suara, Desa/Kecamatan
Tegallalang, dan Topeng Bondres Inovasi dari Sanggar Jaba

akan mengirimkan Sekaa
Gong (SG) Dewasa dari
Sanggar Manik Suari,
B an j ar Bu d aireng ,
Des a Batubul an Kangin, Sukawati. Untuk
SG Anak-anak diwakili
SG Anak-anak Sanggar
Semara Madu, B anjar
Keb o n S in g ap adu ,
Sukawati. Dua SG ini
berlatih mulai Desember 2016. Untuk wanita
di waki li S G S angg ar
Pandawa, Banjar Tarukan, Desa Mas, Ubud,
sud ah berl atih sej ak
Januari 2017.
PASWARA/tas
Untuk lomba, Lomba
Pentas Nglawang Duta Gianyar dalam PKB lalu.
Gender Wayang AnakJero, Kelurahan Bitera. Gianyar enian B aru dari Sangg ar Puri
anak diwakili Sanggar Ceraken,
juga menggelar kesenian rekon- Taman Musik, Desa Saba, Keca- Desa Batubulan Kangin, Sukastruksi karena punah yakni Sa- matan Blahbatuh. Untuk Pawai
wati. Taman Penasar oleh Sangron dari Sekka Suarron Pancagi- Pembukaan PKB diwakili Desa gar Gita Lestari, Banjar Patolan,
ta Dewata, Banjar Pujung, Desa Keliki, Tegalallang. ‘’Gianyar Desa Pering, Blahbatuh. Untuk
Sebatu, Tegallalang. Ada juga harus tampil maksimal, karena ini
S ek aa B al eg an ju r masi h
Kesenian Khas Kabupaten dari
bagian dari bukti Gianyar pusat
men ungg u seleksi atau hasil
Sekaa Ende, ST Pandawa Banjar seni di Bali,’’ jelasnya.
Lomba Baleganjur se KabupatTarukan, Desa Mas, Ubud. KesUn tuk pagel aran, Gi anyar en Gianyar, 11 April 2017. Lomba

itu serangkaian perayaan HUT
Kota Gianyar ke-246, 19 April
2017.
Lomba Lagu Pop diwakili
Sanggar Bali Hati, Desa Keramas, Blahbatuh. Lomba Melukis Tingkat Siswa/Pelajar diwakili SD 4 Pengosekan, Desa
Mas, Ubud, SMPN 1 Sukawati,
dan SMK2 Sukawati.
Lomba Film Dokumenter diwakili SMKN 1 Mas, Ubud.
Lomba Karya Tulis dan Foto
dengan peserta umum , atau
tanpa melalui koordinasi Dinas
Kebudayaan. Parade arja, diwakiliArja Sanggar Suara Kanti, Banjar Abasan Singapadu
Tengah, Sukawati. Ngalawang
dari Sang gar Ag rawang sa,
Banjar Benawah, Desa Petak.
Drama Gong diwakili Kecamat an Tam paks i ri ng d en gan
Sanggar Yowana Gurnita Teruma Kerth a Darm a, Ban jar
Umakuta, Desa Pejeng Kangin, Tampaksi ring. Wayang
Kulit dari Sanggar Gita Mahardika. ntas

TARISA
Ia menekuni olahraga Perisai
Diri sejak usia 9 Tahun.
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Maaf Jika Koran Lambat Tiba di Tempat
DALAM hitungan capaian berbentuk kecepatan, setiap orang selalu ingi n cepat . Cepat berencana, cep at
bertindak, cepat jadi hasil, hingga cepat memberikan kepuasan. Tapi, kecepatan belum cukup, jika tak disertai
dengan ketepatan. Apa reaksi orang
jika sering didera keterlambatan?

Saber Pungli
SATUAN Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)
Kabupaten Gianyar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap
oknum juru parkir RSUD Sanjiwani Gianyar, Senin (13/2). Oknum tersebut,
NT, 48, asal Kintamani, Bangli, dan DKR, 55, warga Gianyar.
Petugas mengamankan uang dari tangan NT Rp 310.400 dan dari tangan
DKR Rp 4.685.500. Gerakan satgas ini cukup mencengangkan publik di
Gianyar, dan Bali umumnya. Terlepas dari berapa uang negara yang
diselamatkan, gerakan ini tentu layak diapresiasi banyak kalangan.
Apresiasi itu tentu sangat mendasar. Karena Satgas Saber Pungli relatif
lembaga baru. Publik sulit membayangkan seperti apa Satgas ini akan
bertindak, dan jenis korupsi apa saja yang akan disasar di daerah. Ke
depannya, sejauh mana efektivitas aksi ini memberikan efek jera bagi
koruptor mulai kelas rendah hingga kelas tinggi?
Belum jelas, apakah Satgas Saber Pungli ini sebuah kelembagaan
addhoc atau lembaga permanen. Terlepas dari itu, selama ini banyak
lembaga bentukan pemerintah, terutama era orde baru, sering hanya
sebatas formalisme. Salah satu ciri formalisme, ketiadaan keseriusan dan
keberadaan nya hanya
simbol ketimbang menjalankan peran dan fungsi
sesungguhn ya. Lebihlebih jika gerakan Satgas
ini hanya menyasar
‘mangsa-mangsa’ kecil,
dan menghindarkan dari
gerakan koruspi masif
yang melibatkan para elit.
Namun, apapun nama
dan gerakan serta sasaran
pem berangus annya,
keberadaan S atgas Saber
Pungli adalah sebuah
sebuah eksesi tensi negara.
Artinya, negara punya
kuasa atau kewengan
leluasa untuk menjadikan
negeri in lebih tertib. Lebih
mulus dengan tak korupsi,
bahkan sempurna karena
semua jajaran dan lembaga
terkait pen yelenggara
negara tampil bersih dan
elegan dalam setiap
pelayanan. Satber ini mesti
jadi lembaga yang tak
sekadar menabur janji pemberantasan, melainkan bukti atas kerja nyata.
Sebagaimana seruan dalam program Presiden Jokowi, kerja, kerja, dan kerja.
Satgas ini menjadi catatan penting bagi pihak-pihak yang memilik
sumber daya korupsi besar. Atau, praktik-praktik lain yang berdampak pada
koruspi masif namun berdampak lebih besar pada penggerogotan keuangan/kas daerah atau lembaga. Apakah praktik korupsi masif memang
sengaja belum disentuh oleh Satgas Saber Pungli atau menunggu waktu?
‘PR’ Tim Satgas Saber Pungli ke depan tentu tak ringan. Karena
persoalan ke depan yang dihadapi yakni
pungli tak lagi dalam praktik masyakat bawah, atau korupsi kecil-kecilan.
Tapi korupsi masif dengan nilai tak kecil setiap tembakan korupsi dan
dilakukan oleh banyak aktivitas korupsi. Bentuk koruspi masif bisa banyak
hal. Salah satunya, pemberian bantuan sosial yang berdampak politik bagi
pemberi bantuan itu. Atau, membiarkan tindakan aparatur negara mulai
yang paling bawah sampai paling atas untuk melanggar aturan. Penggergotan keuangan negara juga tak hanya korupsi, juga pembiaran. Misal,
tindakan pegawai yang membiarkan alat-alat tertentu nyantol dengan soket
listrik hingga barang itu jadi cepat rusak. Listrik pun boros tak karuan. *

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

Pembaca Setia PASWARA.
Beb erapa hari terakhir beberapa
pem baca PASWAR A men anyak an,
karena merasa terlambat menerima koran. Men urut pembaca yan g kepala
dusun itu, keterl ambatan ini cukup
mengganggu karena biasanya, jika tak
Kamis, Jumat koran PASWARA pasti
tiba hingga ke tangan kepala dusun/
banj ar.
Terkait kondisi ini, beberapa hal
perlu kami jelaskan. Antara lain, keterlambatan koran ini tiba di tangan pembaca hingga ke pelosok banjar/dusun
di Kabupaten Gianyar, bukan karena
keterlambatan mengirim. Namun keterlambatan itu memang kemungkinan
koran belum dicetak karena beberapa
sebab. Bisa jadi, ada masalah teknis
komputer di redaksi dan percetakan,
atau belum siap nyetak karena naskah
pad a 16 halam an ko ran i ni belum
lengkap at au s emp urna. Penyeb ab
lain, koran ini memang belum tiba di
tempat sebagaimana yang diperkirakan pembaca. Hal ini karena jadwal
nyet ak koran ini buk an mingg uan,

sebagai jadwal terbitan. Namun
ketepatan itu tidak berarti juga
pas k arena ban yak hari -hari
tertent u ju ga dalam tang gal
merah atau libur atau cuti bersama. Akibatnya, petugas kurir koran ini juga cuti hingga
koran baru bisa dikirim pada
hari setelah libur.

melainkan tiga kali sebulan. Dengan
ritme cetak seperti ini, maka sulit dipastikan koran ini akan tiba di tangan
pembaca tetap pada hari-hari tertentu.
Pembaca Budiman.
Kami sangat memahami tentang
apa yang ‘dikeluhkan’ para pembaca
atas keterlambatan koran ini. Olah karena itu, kami mohon maaf atas kelemahan itu. Bagi kami, segala masuk, saran, dan kritik pedas sekalipun pasti
menuju kebaikan. Bagi kami, semua itu
adalah guru dan kami siap menjadi
‘murid’ yang tak hanya belajar, tapi
berbenah dari pelajaran yang kami da-

patkan. Kami mohon agar para pembaca tetap sabar dan selau meberikan
kami masukan, saran, dan bimbingan
demi penin gkatan kualit as layanan
koran ini.
Pembaca.
Ses unggu hnya kami telah terus
membenahi pelbagai kelamahan managemen koran ini terjutama di jajaran
redaksi. Bagi kami pembenahan adalah
sebuah keharusan, dan tetap menjadi
jalan terbaik. Terbaik dimaksud baik
dalam bentuk peningkatan kuantitas
dan kualitas dari sebuah layanan. Antara lain, caranya menepati dead line

Pembaca.
PASWARA terbitan pekan
ini m enurunkan puluhan tuli san, ant ara l ai n, Gianyar
Menu ju Daerah Tertib Ukur
(S iapkan 7 Pen era, Layani
Klungkung dan Bangli). Kuatkan Predikat Gianyar Gumi Seni
dalam PKB (Tampilkan Seni
Pagelaran, Parade, dan Lomba),
dan banyak lagi tulisan lainnya. Banyak tulisan dan foto tak kalah menarik
kami sajikan, antara lain, di rubrik Meja
Redaksi, Opini, Parlemen, Pemerintahan, dan lainnya hingga Senggang di
halaman 16.
Sekali lag i, sebagai kom unit as
biasa, kami atas nama T im R edak si
PAS WAR A m o h o n m aaf yan g
s eb es ar-b es arn ya. Karen a ap a
yang k am i s u g uh k an i n i t en t u
masih jauh dari sempurna. Semo ga
Id a Sang hyan g Wi dh i Wasa/T uhan Yan g Maha Esa, meng anug erah kan kit a s ehat s ent osa, dan s ejahtera. R ahaj eng. *

KELIR LEMAH

”Sikap Yoga Paling Sempurna”

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

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (0361) 943123
RSUD Sanjiwani

(0361) 943020
(0361) 943524

PLN Kabupaten Gianyar

(0361) 948631

Kantor Samsat Gianyar

(0361) 942190

Kantor PDAM Kab. Gianyar

(0361) 943233

Posko Induk Pemadam Kebakaran

(0361) 943113

PoskoPembantu Pemadam Kebakaran (0361) 9080848

Koran

PASWARA
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Dandim 1616 Gianyar
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Valentine Day dan Makna Kasih
Valentine Day
(Hari Kasih Sayang),
yakni tiap tanggal
14 Pebruari, selalu
disambut antusias para
muda-mudi. Valentine
Day membawa
kesibukan tersendiri
bagi para remaja,
untuk memberikan
hadiah kepada
teman yang dikasihi.
Beberapa hari menjelang Valentin Day para remaja telah merencanakan acara bahkan mempersiapkan hadiah apa yang akan
diberikan kepada kekasih pujaan.
Intinya, mereka ingin memberikan
kejutan yang paling mengembirakan di hari itu. Evoria Valentine
Day begitu lekat dengan para remaja. Tidak hanya sekadar memberi hadiah sebagai tanda cinta,
mereka pun mengisi hari itu dengan jalan-jalan ke tempat-tempat
yang mereka sukai. Mereka ingin
menciptakan kenangan yang terindah dengan orang yang paling
dicintai.
Valentine (Bhs Inggris) berarti
‘tanda kasih’. Day(Bhas Inggris)
berarti ‘hari’. Valentine Day berarti hari merayakan kasih sayang,
dengan memberikan tanda kasih
kepad a o ran g yan g d ici ntai.
Karenanya, banyak orang mengatakan Valentine Day merupakan
hari “ Kasih Sayang”.
Kasih sayang menurut Kamus
Umum Bahasa Indonesia (W.J.S.

Purwodarminto ialah perasaan
sayan g, perasaan cin ta, at au
perasaan suka kepada seseorang.
Berdasarkan arti itu, kasih sayang merupakan perasaan, yang
bersifat abstrak. Untuk menyatakan, perlu dikomunikasikan melalui tanda(simbol) baik secara verbal maupun non verbal yang bisa
menyentuh indra.
Berbagai cara dilakukan dalam
menyatakan rasa kasih sayang
dan cinta. Seperti, mengucapkan
kata rayuan m engh anyutkan,
memberikan cendramata yang indah, memberi bunga yang harum,
memberi sentuhan lembut dan
lainnya dengan tulus agar menyenangkan perasaan. Semua itu
merupakan tanda kasih (valentine).
Tapi jauh dari itu, sesungguhnya Valentine Day merupakan
momentum untuk mengungkapkan kejuj uran peras aan kasih
yang dikomunikasikan dengan
pri laku n yata. Valentine Day
menuntun keselarasan perasaan

“ Namun, dalamkehidupan yang
semakin modernsekarang ini
dengan sikapmanusia yang
semakin materialistis dan
individual, kebahagiaan hanya
diukur dari kemampuan
memiliki materi. Kasih sayang
diukur dengan seberapa besar
materi yang bisa diberikan.”

dan tidakan kasih sayang seseorang, yang berlandaskan pengorbanan, tanggung jawab, kejujuran, saling percaya, terbuka dan
saling pengertian. Untuk menuju
ini tentu proses belajar yang terus menerus. Momen Valentine
Day mestinya dimanfaatkan yang
po si tif u ntu k menum bu hkembangkan kasih sayang dan
cinta, sebagai hakibak yang wajib
dimiliki setiap orang, yang katanya makhluk yang memiliki kelebihan pikiran.
Valentine Day hendaknya jangan dijadikan ajang berbagi tanda k asi h dan mo men u nt uk
menumpahkan rasa cinta kepada
orang yang dicintai. Valentine Day
hendaknya dijadikan momentum
ev al uas i bag i kemam pu an
menum buh kan k asi h s ayang
dalam diri , sehi ngga m ampu
mewujudkan kasih sayang sebagai kebu tuhan yang hakiki
dalam hidup. Sebab, kasih sayang
merup akan bagi an dari hidup
manusia. Maka, kasih sayang

harus hidup dan tumbuh dalam
setiap sanubari setiap orang. Hanya deng an kasih sayang yang
dalam, bisa merasakan bersatu
tanpa syarat dengan orang yang
disayang atau dicinta. Hal itu sesuai yang diungkapkan Yose Ortega Gasset dalam novelnya yang
berjudul”On Love”. Ortega mengatakan di kedalaman sanubari
seseorang pencinta merasa dirinya bersatu tanpa syarat dengan
obyek cintanya. Persatu annya
bersifat kebersamaan yang mendasar dan melibatkan seluruh eksistensinya. Si pecinta tidak akan
kehilangan eksistensinya, malah
akan memperkaya dan dibebaskan. Cinta yang demikian merupakan pintu bagi seseorang pecinta untuk mengenal dirinya.
Kemampuan terpenting dalam
menentu kan apakah seseorang
maju dalam hidup atau tidak berevoliusi.
Seperti telah disebutkan sebelumnya, kasih sayang dan cinta
merupakan bagian hidup manu-

sia. Sejak masih dalam kandungan
dan tumbuh berkembang menjadi dewasa dan tua seseorang
hidup dan dibesarkan dalam asuhan kasih sayang. Sejak dalam
kandungan anak diasuh dengan
kasih sayang orang tua. Selanjutnya terjun dalam lingkungan diasuh oleh kasih sayang lingkungan sosial. Setelah berkeluarga
diasuh oleh kasih sayang dan cinta anggota keluarga. Setelah jompo, diasuh oleh kasih sayang
anak, cucu bahkan cicit. Hidup
manusia, sesungguhnya tak bisa
lepas dari kasih sayang. Kemajuan
seseorang mampu menumbuhkembangkan kasih sayang merupakan ukuran kemajuan seseorang. Karena dengan kasih sayang dan cinta akan memberi kebahagiaan bagi dirinya dan juga
orang lain. Karena, kasih sayang
dan cinta merupakan landasan
manus ia untuk menuju kebahagiaan.
Namun , d alam k ehi dup an
yang semakin modern sekarang
ini dengan sikap manusia yang
semakin materialistis dan individual, kebahagiaan hanya diukur
dari kemampuan memiliki materi.
Kasih sayang diukur dengan seberapa besar materi yang bisa

diberikan. Hal itu menyebabkan
berlomba-lomba mengejar materi
agar bisa hidup bahagia. Padahal
itu belum pasti, jika materi itu bukan diperoleh dengan kasih sayang.
Demikian pula sebagian remaja dalam menyukai atau mencintai
seseorang kadang hanya melihat
dari kecantikan atau ketampanan
fi sik. At au berd asarkan pada
kekayaan materi yang dimiliki.
Walaupun itu penting, namun
bu kan p en en tu ut ama k eb ahagiaan. Keduanya itu perlu dimbangi kekayaan kasih sayang dan
cinta.
Dalam kehidupan sosial luas
juga dibutuhkan kasih sayang.
Kasih sayang dan cinta akan bisa
merekatkan suku, agama, ras dan
antar golongan yang ada dalam
kemajemukan bangsa. Jadi Valentine Day sangat penting untuk
mengasah lebih tajam rasa kasih
sayang dari remaja yang mulai
menerima asuhan kasih sayang
dan cinta dari lingkungan, sehingga nantinya mampu menumbuhkan bibit kasih sayang sejati yang
tidak hanya menyatukan dengan
pasangannya, namun juga mampu menebar vibrasi kasih sayang
kepada lingkungan, bangsa dan
negara. ***
Pi li han 1 . Valent ine Day
menuntun keselarasan perasaan
dan tidakan kasih sayang seseorang, yang berlandaskan pengorbanan, tanggung jawab, kejujuran, saling percaya, terbuka dan
saling pengertian.
Pilihan 2. Hidup manusia, sesungguhnya tak bisa lepas dari
kasih sayang. Kemajuan seseorang mampu menumbuhkembangkan kasi h sayang m erupakan
uk uran kem aju an ses eo ran g.
Karena dengan kasih sayang dan
cinta akan memberi kebahagiaan
bagi dirinya dan juga orang lain.

noleh :KetutDana Wirawan
(wartawan dari Desa Buahan
Kaja, Payangan, Gianyar)
nphoto-photo : wet/ira
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Anggota Komisi X DPR RI, Ir. I Wayan Koster,menjadi pembicara dalam
sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di Balai Budaya Gianyar, Sabtu, (18/2)

PASWARA/set

PPI Gelar Sosialisasi Empat Pilar
Kebangsaan dan Bernegara
Empat Pilar Kebangsaan yang saat ini sudah berubah menjadi
Empat Konsisten Berbangsa dan Bernegara, yakni Pancasila,
UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain, dimana empat
pilar tersebut tercemin secara keseluruhan dalam UUD 1945.
Adapun inspirasi yang dijadikan dalam penyusunan empat pilar
kebangsaan yaitu suku, ras dan agama yang ada di Indonesia.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Ir. I Wayan Koster, MM saat membuka
kegiatan sosialisasi Empat Pilar
Berbangsa dan Bernegara di Balai Budaya Gianyar, Sabtu, (18/2).

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Gianyar diikui oleh para pelajar SMA/SMK se – Kabupaten
Gianyar. Acara sosialisasi meng-

hadirkan narasasumber, Anggota Komisi X DPR RI, Ir. I Wayan
Koster, MM, Ketua Komisi IV
DPR Provinsi Bali, I Nyoman
Parta, SE serta sebagai moderator, I Gusti Ngurah Alit Kusuma

Kelakan.
Wayan Koster menamb ahkan, dal am sejarah perjalanan
bangsa, pertama kali dirumuskan
oleh proklamato r RI yait u Ir.
Soekarno yaitu rumusan mengenai Pancasila yang berisikan
5 sila pada tanggal 18 Agustus
1945 sehari setelah bangsa Indones ia merdek a. Adapu n inspirasi yan g dijadikan d alam
penyusu nan em pat pi lar k ebangsaan yaitu nilai – nilai budaya bangsa baik dari suku, ras
dan agama yang ada di Indonesia. Dimana Soekarno sendiri lahir dengan orang tua yang berbeda suku yaitu ayahnya merupakan keturunan suku Jawa dan
ibu nya meru pakan keturu nan
dari suku Bali.
“ Dalam perk embangan nya

banyak gerakan baik secara terbuk a mau pun t ertut up yang
merongrong idiologi Pancasila
dengan idiologi lainnya. Kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan wawasan bagi para generasi muda tentang Empat Pilar
Berbang sa dan bernegara sehingga dapat disebar luaskan ke
seluru h lapisan masyarakat ,”
terang Wayan Koster
Ketua PPI Kabupaten Gianyar, I Komang Wahyu Utarama
P mengatakan, PPI merupakan
sebuah wadah bagi para generasi muda yang telah menyelesaikan tugas mulia sebagai Pasukan Pengibar B endera Pusaka
(Paskibraka) baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten untuk membina dan meningkatkan jiwa Pancasil a dan

KEMENPORA SIAP MELAKSANAKAN
4 PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN
PEMBANGUNAN SEPAKBOLA NASIONAL
Kepentingan Nasional sektor
olahraga bagi Indonesia dalam
perkembangan global adalah dimilikinya kemampuan meraih prestasi tinggi di berbagai ajang kompetisi
antar bangsa. Keunggulan olahraga
menjadi simbol kemajuan ekonomi, ilmu
pengetahuan, teknologi dan peradaban. Hal
ini karena prestasi olah raga melib atkan
sepenuhnya kekuatan riset, ilmu pengetahuan,
teknologi, pendidikan, ekonomi, kebijakan politik, dan dukungan sosial masyarakat.untukbertarung dan unggul dalam kompetisi global pembinaan olahraga harusmelibatkan komponen-komponen di
atas yang kemudian dikelola secara canggi h, sist ematik, dan
modern.
Kecanggihan pengelolaan ditandai dengan adanya Kebijakan Nasional Keolahragaan serta elaborasinya ke dalam perencanaan
strategik dengan kerangka kerja
jangka panjang yang merupakan
proses dinamis untuk mewujudkan visi olahraga nasional. Manajerial yang terorganisir rapih serta
program latihan yang sarat inovasi dan terapan sports science
menjadi tuntutan perbaikan yang
terus menerus perlu dilakukan.
Sistem pembinaan juga harus
mampu menggerakkan bangunan
olahraga mulai dari hulu, diawali
dari olahraga sekolah, pendidikan
jasmani, pencarian dan konfirmasi bakat, perluasan partisipasi untukmenambah pool atau lumbung atlet berbakat sampai ke program
perkembangan atlet pemula potensial dan berpuncak pada program
performa tinggi yang khususdikemas guna mengantarkan para atlet
elit ke podium Internasional.
Faktor-faktor seperti fasilitas dan infrastruktur, peningkatan mutu
pelatih, kompetisi yang berkualitas, sports science, keunggulan karakter dan budaya juara, serta nilai-nilai goodsportsmanship juga harus
mendapat tempat yang utama.
Menciptakan atlet berprestasi Internasional tentu tidakdapat dilakukan secara instan dan mendadak. Pembinaan atlet seharusnya
dilakukan secara kontinyu, berkelanjutan dan berjenjang melalui suatu
proses yang modern dan mutakhir.
PrioritasKemenpora 2017 di bidang Sepakbola, Mulai dari Pembinaan Sepakbola Usia Dini, Pemenuhan Pelatih dan Wasit Berlisensi
hingga Penyediaan Infrastruktur Olahraga.

SejakRapat Terbatas (Ratas) pertama kalinya mengenai Percepatan
Pembanguunan Sepakbola Nasional
yang dipimpin langsung oleh Presiden
Joko Widodo pekan lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menindaklanjuti arahan Presiden tersebut
dengan mempertajam sejumlah program prioritasyang sudah direncanakan dan akan dilakukan di tahun 2017.
Dalam Ratas yang dihadiri oleh
Wakil Presiden, para Menteri Koordinator serta sejumlah Menteri Kabinet
Kerja, Presiden Joko Widodo telah menekankan 4 prioritas yang harusdilakukan dalam
pembangunan sepakbola nasional yaitu: 1) Pembinaan Sepakbola Usia Dini, 2). Pembenahan
Sistem dan Tata Kelola Sepakbola, 3). Pembenahan Manajemen Klub dan 4). Penyediaan Infrastruktur Olahraga.
Ada komitmen yang harus dikawal
bersama-sama untuk memperbaiki sepakbola di Indonesia, karena cabang olahraga ini menjadi salah satu cabang olahraga yang sangat populer di kalangan masyarakat.
Selain itu juga perlu adanya sinergi bersama seluruh Kementerian, Lembaga dan seluruh stakeholder sepakbola untuk meningkatkan prestasi
olahraga ini.
Prestasi dapat diraih jika sejak awal kita melakukan program pembinaan yang dimulai sejak usia dini,
grass roots, kompetisi sepakbola berjenjang di berbagai level usia, peningkatan jumlah pelatih dan wasit
berlisensi hingga penyediaan infrastruktur olahraga yang
memadai di seluruh Indonesia.
K em en p ora d i era
kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memulai programprogram peningkatan prestasi olahraga dengan mengacu pada
konsep Indonesia Sentris yang mencerminkan Nawacita Presiden yang mengamanatkan pembangunan Indonesia dari kawasan pinggiran melalui Pogram 1 Desa 1 Lapangan.
Pada tahun 2015 telah terbangun sebanyak 470 lapangan
olahraga desa, sementara di tahun 2016 telah terbangun sebanyak 346 lapangan dan target di tahun 2017 akan dapat terbangun sebanyak 1000 lapangan olahraga desa. Tahun 2017 sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden program ini harusdilakukan secara gotongroyong oleh semua kementerian, dengan optimalisasi kerjasama fasilitasi lapangan olahraga desa
dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi maupun dengan Kementerian BUMN.
Sementara yang kedua, adalah memaksimalkan kegiatan

kecintaan terhadap NKRI. Selain
itu, PPI juga merupakan organi sasi yan g terorgani si r dan
sudah memiliki pengakuan secara nasional baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat
tent unya m emiliki tugas dan
fung si seb agai wadah pembinaan untuk mempersiapkan generasi muda yang berkompeten
memiliki daya saing dan siap
menjadi pilar - pilar penopang
bangsa. Namun tidak dipungkiri pula, banyak yang menilai PPI
hanya organ is as i Agu st us an
yang h an ya berp eran d al am
pro ses peng ibaran dan penurunan Sang Merah Putih.
“ Semua itu kita jawab dengan
berbagai kegiat an po sitif dan
terlibat aktif dalam berbagai kegiatan dalam pro ses pemban-

gunan, khususnya di Kabupaten Gianyar. Kegiatan sosialisasi
ini merupakan salah satunya,”
terang Komang Wahyu.
Komang Wahyu menambahkan , kegiat an in i merupakan
salah satu bentuk kepedulian PPI
Kabupaten Gianyar untuk berperan aktif dalam mempersiapkan generasi emas Bangsa Ind on es ia. Sehi ng ga g en eras i
muda nantinya memiliki pijakan
yang tepat agar nantinya di setiap hal yang dilakukan tidak menyimpang dari konsensus berbangsa dan bernegara yaitu Pancas ila s ebag ai dasar i deol ogi
bangsa, UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa, NKRI sebagai
bentuk neg ara serta B hineka
Tunggal Ika sebagai semangat
pemersatu bangsa.n set

kurikulum ekstrakulikuler olahraga di sekolah,
khususnya terkait sepakbola dan memaksimalkan kompetisi olahraga sepakbola di berbagai
level dan jenjang usia.
Terkait dengan Pembinaan Usia Dini, Kemenpora saat ini terus dan tengah menggalakkan kompetisi dan pembinaan sepakbola diberbagai level dan jenjang usia.
Pembinaan Sekolah Sepakbola (SSB) di
seluruh Indonesia sebagai fondasi awal. Kompetisi di
berbagai level/jenjang usia: mulai dari U-10, U-12, U-14, U-16, U-17,
dan U-18, Liga Pelajar, dan tidakketinggalan Liga Mahasiswa.
Lebih lanjut mengenai arahan Presiden terkait Pembenahan Sistem
dan Tata Kelola Sepakbola serta Manajemen Klub, Kemenpora dalam
hal ini mewakili Pemerintah akan bekerjasama lebih erat dengan PSSI
dalam mengawal adanya pembenahan sistem dan tata kelola sepakbola melalui Road Map Pengembangan Sepakbola Indonesia menuju
pentas dunia.
Apa yang terjadi dulu dalam sepakbola Indonesia, berbeda dengan
kondisi yang ada saat ini. Adanya komunikasi dan koordinasi antara
Pemerintah dan Federasi (PSSI) saat ini telah berjalan dengan baik, sesuatu yang tidak atau bahkan mungkin belum pernah ada sebelumnya.
Untuk pembudayaan cabang olahraga sepakbola di seluruh lapisan
masyarakat, sejaktahun 2015 lalu Kemenpora sudah menginisiasi
terlaksananya Liga Santri Nusantara untuk menggalakkan olahraga di
kalangan santri di pondok pesantren, sementara di tahun 2017 Kemenpora akan menggalakkan kembali Gala Desa (Kompetisi Olahraga Antar Desa) di 34 provinsi seluruh Indonesia.
Terkait program penambahan pelatih dan wasit profesional berlisensi
yang menjadi arahan Presiden, Kemenpora telah melakukannya melalui
Program Pelatihan Wasit, Pelatih dan Tenaga keolahragaan yang telah berjalan dan akan ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya.
nBiro Humas dan Hukum
Kemenpora dan Tim Komunikasi
Pemerintah Kemkominfo
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Nasdem Gianyar Merapat ke PDIP
*Tetap Mengacu Elektabilitas Calon
Teka-teki terkait kemana Partai Nasdem akan
berkoaliasi saat hajatan Pilkada 2018, mulai
terbuka. Bahkan, Ketua DPD Nasdem Gianyar,
AA Alit Asmara yang ditemui Selasa (14/2)
mulai buka suara terkait kemaa akan berlabuh.
Tokoh Puri Bitera ini menegaskan hingga saat
ini, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan
PDIP yang akan mengusung paket
Agus Mahayastra-Agung Mayun (AMAN).

Menurut AA Alit Asmara, sampai
saat ini Partai Nasdem memang belum
melakukan langkah untuk persiapan
Pilkada. Pasalnya, waktu pelaksanaan
masih tergolong jauh. Namun, sejumlah partai diakui sudah mulai untuk
melakukan pendekatan untuk berkoalisi. “Sampai saat ini kami memang sudah
menjalin komunikasi dengan PDIP, karena ini satu-satunya partai yang sudah
menentukan paketnya,” ujarnya.
Di teg ask an, un tuk menen tuk an
arah dukungan, pihaknya tetap akan
Dalam Pilkada Gianyar
Nasdem kemungkinan
akan berkoalisi PDIP.
Karena di Pusat juga
Nasdem mendukung
Pemerintahan, yakni PDIP

PKPI Rancang Koalisi Besar
*Targetkan Deklarasi Akhir Pebruari
MESKIPUN hanya
beranggotak an 2 orang
di DPRD Gianyar,
namun Partai Keadilan
dan Pers atuan Indo nesia (PKPI) tetap ingin
ambil bag ian dalam
haatan Pilk ada Gianyar
2018. Bahkan, saat ini
PKPI s edang merancang
koalisi besar untuk
memastikan kendaraan
unt uk mengus ung
pakety kandi dat. Hal ini
diu ngkapk an Ketua
DPK PKPI Gianyar,
Ngakan Ket ut Putra,
Kamis (9/2).
Menurut tokoh asal
Sampiang Gi anyar ini,
untuk bisa meng usung
paket kandidat saat
pilkada Gianyar, hanya
baru PDIP yang berhak
men gusun g paket
sendi ri. Sedangkan
semua parp ol lainnya
harus meng adak an
koalisi. Sebab, syarat parpol
untuk mengusung paket minimal
8 kursi di DPRD Gianyar. Atas
kondisi inilah , PKPI bersama
sejumlah parpo l lainnya kini
sed ang gencar melaku kan
pendekatan unt uk berkoalisi.
Diakui, untuk saat ini, PKPI
sedang g encar menjajaki koalisi
dengan Partai Golkar, Gerindra
dan Nasdem. Bah kan, komunikasi intens if sudah mulai b erjalan.

parpol in i, secara
internal PKPI pun
sudah mulai melakukan
su rvey t erhad ap
sejumlah t okoh yang
dipandang layak dan
pant as unt uk diu sung
dalam pesta demokrasi
lima tahu nan ini.
Bahkan, sej umlah nama
tokoh sud ah mulai
disu rvey u ntuk
menegtahu i tingkat
elektabili tasnya di
mas yarakat. Adapun
sejumlah nama yang
masuk dal am survey
diantaranya, Cok Raka
Kerthyasa (Cok Ibah),
Cok Ngurah Suyadnya
(Cok Wah), Cok Ngurah
Pemayun (Sekda Bali),
IB Gaga Adisaputra
(Sekda Gianyar), Cok
Raka Sukawati, AA
Waisnawa P utra (Gung
PAS WARA/ dev
Wis), Nyom an Partha
Gedung DPRD Gianyar
(PDIP) d an Gede
yang akan dius ung nant inya,
“ Ya, kami kini sudah mulai ancangKasjaya (Sekjen PKPI Bali ). Hasil
pihaknya
akan
menyerahkan
ke
ancang u ntuk merancang koalisi
survey i nternal PKPI Gianyar ini
parpol ko alisi. Yang peti ng, calon
besar bersama sejumlah parpol lain
nanti nya akan diserahk an ke
yang akan diusung nanti memiliki
selain P DIP,” terangnya. Bahkan
koalisi parpol untuk dijadikan
komitmen yang jelas terhadap
dirinya berharap kendaraan k oalisi
sebu ah masuk an. “ Mas alah
part ai pen gusung nya. “ Terpen ting
ini sudah terbentuk dan dideksiapa nantinya yan g akan
paket
kandidat
yang
akan
d
iusung
larasikan akhir Pebruari ini.
dicalonkan, sem ua kami seeahnantinya memiliki peluang besar
“ Mudah-mudahan koalisi ini
kan ke ko alisi parpol. Yang jelas,
untuk memenan gkan Pilkada
segera terbentuk sehingga akhir
PKPI akan men yerahkan nama
Gianyar,” harapnya.
Pebruari ini bisa dideklarasikan,”
kan didat berdasarkan has ils
Sementara, sembari m enunggu
harapn ya.
survey in ternal ,” pu ngkasn ya.
terwujudn
ya
ken
adaraan
koal
isi
Disinggu ng soal paket kandidat
ndev

KPUD Gianyar Turut Serta
Monitoring Pilkada Buleleng
PI LKADA s erent ak tah ap 2
yang d is eleng garakan p ad a hari
rabu 15 Feb ruari 201 7 k ali in i,
di iku ti ol eh 101 daerah di
selu ru h In do nesi a. Khu su s
daerah Bal i, pil kada serent ak kali
in i d ii kut i o leh Kabu pat en
Bu lel eng u ntu k m emi lih b upati
dan waki l b upatin ya. Pi lkada
Bu lel eng di iku ti ol eh 2 p asl on
(p asang an cal on) yait u; 1. Dewa
Nyoman Suk rawan dan I Gede
Dh arm a W ijaya, SE, MM, M.Kes
2. Pu tu Ag us Suradn yan a. , S T,
dan d r. I Nyom an Su tji dra, Sp. OG
KP U Gian yar dalam kesem pat an
pi lkada kal i i ni berkesem pat an
un tuk melakuk an mon ito ri ng ke
Kabu paten Bu leleng s eb ag ai
bagi an d ari lan gk ah -l an gk ah

p ersi ap an gu na m enyon gs on g
penyel en gg araan pi lk ad a di
Kabu paten Gian yar yan g ak an
d is el en gg arakan p ad a tahu n
20 18 men dat ang . Dari 9 kecam atan yg ada di Kabu pat en
Bu lel eng , KPU Gi anyar melak ukan m oni toring k e Kecamat an
Su kas ada yang terdi ri dari 15
desa. Dari pantauan di beberapa
tp s dil apang an, di an taranya di
Desa S am ban gan dan Kel urah an
Su kasada, s it uasi pemu ng ut an
su ara b erj alan k on dus if, t ert ib
dan lan car. Masyarakat m en ggu nakan hak pil ih nya deng an
an tus ias d i t ps mas ing -m asi ng
mu lai dari puk ul 7.0 0 s amp ai
dengan p uku l 1 3. 00 Wit a P ros es
peng hit un gan s uara dim ul ai

pu kul 13 .0 0 W ita dengan dih adi ri
ol eh sak si dari mas ing 2 p asl on
dan P PL. Selai n m elaksanak an
mo nit ori ng yang dik oordi nir ol eh
KP U B ali , KPU Gian yar ju ga
tu rut mendu kun g KPU Bul eleng
deng an meng iri mk an tenaga
op erato r un tuk m emb an tu pros es
scan c1 pasca rekap di T PS nan ti
unt uk d ikiri m ke KPU RI.
nkpudgianyar/dev

KPUD Gianyar
memonitoring
Pilkada Buleleng
ra bu 15 Feb rua ri
20 17 lalu.

berpacu kepada tin gkat elektabilitas
calon yang dimunculkan. Untuk itu,
pihaknya kini masih menunggu muncul nya calon lain yang akan m aju
dalam Pilkada. Setelah itu, pihaknya
akan melakukan survey internal untuk melihat tingkat elektabiitas mereka. Jika memang ada yang elektabilitasnya tinggi, bukan tidak mungkin
Nasdem akan mengarahkan dukungan
ke figur tersebut. “ Politik ini sifatnya
dinamis, sehingga kami akan mengarahkan dukungan degan mengacu tingat elektabilitas mereka,” terangnya.
Men urutnya, un tuk m enentu kan
siapa yang cocok menjadi Bupati Gianyar sangat suli t. Sebab, sebagai
daerah seni dan b udaya, seharusnya
pemimpin Gianyar faham dan memiliki
kemampuan dalam bidang seni dan

budaya. Sehi ngga, s aat memi mpin
nanti benar-benar menguasai bidang
tersebut selain kemampuan mengelola birokrasi.
Pihaknya menambahkan, saat ini
sudah melakukan komunikasi dengan
pengurus PDIP Gianyar. Hal ini mengingat Nasdem di pusat juga berkoalisi
den gan pemerintahan yakn i PDIP.
Meski demikian, tidak menutup kemungkinan akan berkoalisi dengan partai lain. “ Saat ini kami memang mengarah ke PDIP. Kami sudah melakukan
komuikasi dengan pengurusnya. Namun kami juga punya pedoman, kalau
ada tokoh yang elektabilitasnya lebih
baik, kemungkinan akan mengusung
tokoh itu,” pungkas pria yang juga
Ketua Majelis Madya Desa Pekraman
(MMDP)Gianyar. ndev

Anak Agung Gde Putra

Jalin Kebersamaan
DI dalam tubuh yang sehat,
terdapat jiwa yang kuat. Hal ini
diyakini Ketua KPU Gianyar, AA
Gde Putra. Di tengah kesibukan
menjalani rutinitas kerja, tak jarang
anggota dan staf KPU tak memiliki waktu untuk berolahraga. Karena itu, Agung Putra pun mewajibkan olahraga bagi stafnya setiap
hari Jumat. “ Ya, setiap kami mewajibkan anggota dan staf KPU
untuk ikut Yoga," tegasnya.
Menurutn ya, ol ahraga yoga
selain sangat menyehatkan sekaligus mampu mengon trol emosi
dan meng uatk an k on sent rasi .
Bahkan, pihaknya sengaja mendatangkan instruktur Yoga untuk
membimbing staf KPU ke kentor
KPU Gianyar. “ Selama ini hasilnya sangat positi f. Staf dan anggota KPU merasa lebih nyaman
dalam bekerja,” ungkapnya.
PAS WARA/ dev
Bahkan, usai melakukan yoga,
Anak Agung Gde Putra
pihaknya pun mengajak stafnya
un tuk sek edar m akan bersama
demi menjalin kebersamaan. Biasanya masak pun dilakukan di kantor KPU
dengan menu yang bervariasi setiap minggunya. “ Biasnaya kami memasak
bubur kacang ijo atau makanan lainnya. Sebisanya, setiap minggu menunya terus berubah. Selanjutnya kami makan bersama sembari ngobrol halhal yang berkaitan dengan pekerjaan,” jelasnya.
Disinggung apakah hal itu tak menganggu pekerjaan KPU, tokoh asal
Puri Delod Blumbang, Kendran, Tegallalang ini mengatakan sama sekali tak
menganggu. Malah, dengan kegiatan ini semua pekerjaan akan mampu
diseleaikan dengan baik. “ Selama ini, pekerjaan KPU sama sekali tak terkendala. Malah, pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu,”
jelasnya.
Untuk itulah, kegiatan olahraga Yoga bersama ini akan terus dilanjutkan
seterusnya sehingga jiwa dan raga semua staf KPU menjadi sehat dan
kuat. Dengan demikan, mereka akan lebih fokus dalam menyelesaikan
pekerjannya.ndev

Lay anan I nformasi Publik

Halaman

PASWARA

Pariwisata

6

Suara Wawasan Seni

Edisi 5, Tahun XIV, 14 - 20 Februari 2017

Berbenah Lebih Awal, Jelang High Season
SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, pelaku pariwisata
di Ubud dan sekitarnya selal u berben ah m eng h ad ap i
musim liburan (High Season)
wisatawan ke Bali antara Juni
– Oktober. Mulai dari penataan u saha wis ata maup un
peningkatan kualitas sumber
daya manusia (SDM).
Penataan usaha atau jasa
wisata umumnya dil akukan
mu lai dari ren oov asi bangunan seperti cat ulang, pen am b ah an ak s es o ri s atau
s tyle b an gu nan, p en at aan
kebu n, k eb ers ih an k om an
ren ang d an to ilet sehin gga
penampilan dari usaha wisat a t et ap m enarik b ag i
wisatawan baik untuk menginap atau mencoba jasa wisata yang ditawarkan.
Sep erti haln ya yang dilakukan Dewa Wibawa, salah
satu pemilik penginapan di
jalan raya Mo nkey F orest

Ubud. Dirinya sejak awal Januari telah melakukan berbagai
penataan t erut am a memp eri nd ah b ang u nan d en gan
melakukan cat ulang. Selain itu,
tent u saja melaku kan pembinaan kepada SDM yang bekerja ditempatnya untuk mengedepank an pel ayanan yang b aik,
sehi ng ga wis at awan m eras a
nyaman dan betah tinggal.
“ Penataan ini juga bertujuan
untuk menambah masa tinggal
wis at awan ,” terang Dewa
W ib awa
s aat
di t emu i
PASWARA di tempat usahanya, Jumat (16/2).
Dikatakan, dirin ya sen gaja
jau h-jauh hari b erben ah b aik
dalam peningkatan sarana, fasilitas maupun SDM, agar saat
musim wisatawan nanti segala
sesuatunya sudah baik sehingga tid ak perlu k hawati r lagi
men ghadapi persain gan m aupun complain dari wisatawan.
Bahk an, saat ini pihak nya

men ambah kamar lagi un tuk
meng hadapi m us im l ib uran
wi sat awan atau h igh s eas on
Jun i – Okto ber. Pen galaman
tahun-tahu n sebel umnya, p ih ak n ya k eku ran g an k amar
m en g h ad api
serb uan
wi sat awan yan g d atang dari
neg ara-n egara Ero pa.
“ Penambah an kamar ti dak
banyak, karena kami mengutamakan kenyamanan tamu baik
saat i stirahat mau pun keti ka
b ersant ai d i l uar ru an gan, ”
ucap nya.
Terkait dengan adanya penertiban dan pendataan akomodasi wisata seperti keberadaan
hostel di Ubud, pihaknya sangat m endukung untuk ketertiban usaha wisata. Hal ini untuk mencegah jumlah akomodasi yang tidak terkontrol yang
beraki bat t erjadi pers ai ng an
tidak sehat.
Pantauan PASWARA, hampir semua pelaku pariwisata di

Ubud dan sekitarnya yang memiliki usaha melakukan penataan dan berbenah. Hal ini untuk menjaga kualitas dan daya
tarik, sehingga tetap dipercaya
wis at awan
u nt u k m eng gu nakan us ah a at au j as a di
tempatnya.
“ Jika tidak rutin kita melakukan penataan dan p emben ahan, tentu kita akan diting gal
wisatawan dan kalah saingm”
ujar Ngurah Raka, salah seorang pelaku pariwisata di Ubud
yang menyewakan jasa t ransport asi.
Sem entara Kepala Diparda
Kabup aten Gian yar, A.A. Ari
Brah mant a men gatakan, p ihak nya sang at mengap resi asi
kesadaran p elaku p ari wi sata
un tu k selalu b erbenah baik
dalam sarana, fasilitas, pelayanan, kebersihan maupun SD. Hal
ini membuktikan Sapta Pesona
telah diterapkan.
Pemkab Gianyar sendiri se-

PASWARA/rah

Wisatawan di Ubud.
cara rutin telah melakukan penataan di obyek-obyek wisata
yang dikelola p emerintah sep-

erti keb ersihan toilet, kebersihan , pen ataan taman , hin gga
pelati han bagi gu id e lo kal.

Bahkan, men gg ali po ten si
an yar u nt u k m en amb ah
obyek wi sata. nrah

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

PASWARA/rah

LINTAS WISATA
Potensi yang dimaksud yakni, pelestarian seni budaya, pelestarian rumah tradisional, serta dapat mengantisipas i lebih
awal permasalahan lingkungan,
keseh atan dan s osial lai nnya.
Serta dih arap kan men doro ng
perekonomian di desa itu untuk
bergerak, sebagaimana konsep
Ecotourism.
Alasan lain pengembangan
Desa Wisata adalah berdasarkan
data Disparda Kabupaten Gianyar, lama masa tinggal (Lenght
of st ay) wisatawan turun dari
rata-rata 3,9 hari menjadi 3,1 hari.
Salah satu penyebabnya adalah
wisatawan jenuh akan kemacetan karen a p esat nya pemban-

gunan..
Bupati Gianyar A. A. Gde
Ag ung Bh arata dal am suatu
kesempatan mengatakan, pembangunan pariwisata p edesaan
akan memberikan multiflier effect
terhadap sektor- sektor lainnya
seperti pertanian, perkebunan,
peternakan, industri kecil, dan
dapat membuka lapangan kerja.
Konsep pembangunan pariwisata pedesaan itu dikenal dengan istilah Community Based
Tourism harus dilakukan oleh
masyarakat itu sendiri, dari, oleh
dan untuk masyarakat dan dengan sendirinya diharapkan kesejahteran masayarakat dapat diwujudkan.

Pembangunan Desa Wisata
ini sejalan dengan program Pemerin tahan Presi den j oko wi
yang termuat dalam Program
Nawa Cita. Sektor Pariwisata dijadikan sebagai sektor unggulan, sebagai bagian dari upaya
pemerintah dalam peningkatan
penerimaan devisa Negara. Dimana target kunjungan wisata
dih arapk an men capai 20 j uta
pada tahun 2020.
Dalam menyambut kunjungan wisata ini perlu didukung
deng an p elayanan k ep ariwisataan yang memadai. Di kabupaten Gianyar telah tersedia fasilitas hotel bintang dengan jumlah kamar 647 kamar, hotel melati

2.8829 kamar dan pondok wisata 3.605 kamar. dengan tingkat
hunian/okupensi mencapai ratarata 60%.
Dari data kunjungan dan huni an k amar yangg ad a maka
pengembangan desa wisata deng an m en yed iak an fas i li tas
p en gi n ap an dan akt i vi tas
masyarakat dengan nuansa kehidupan di desa masih sangat
poten sial dan memungk inkan
unt uk di kembangkan sebagai
alt ern at iv e p i li han p ara
wisatawan dalam men entukan
tempat menginap dan berwisata.
Dalam pengembangan desa
wisata
agar mampu merebut

peluang pasar dan menjadikan
desa wisata sebagai desti nasi
pilihan wisatawan maka yang
perlu diperhatikan adalah pengelolaan Manajemen Kepariwisataan Desa yang menyangkut
: produk layanan, Promosi/Mark et in g M ix dan p en ent uan
branding desa yang akan dijadikan ikon sebagai ciri khas daya
tarik desa itu sendiri.
Sampai tahun 2017 ini ada 22
desa dalam kawasan pariwisata Lebih dan Ubud serta ada 6 desa di luar
kawasan yang sudah menjadi desa
wisata, setiap tahun terus semakin
bertambah permintaan masyarakat
untuk mewujudkan desanya menjadi desa wisata. nrah

K AWA SAN
Tawarkan Paket Nyepi, Hotel Wajib Taati Catur Brata Penyepian
Momentum Hari Suci Nyepi,
28 Maret 2017, sejumlah hotel
mulai banyak menawarkan paket
Nyepi. Paket Nyepi sudah mulai
ditawarkan kepada wisat awan

Wisatawan
mancan egara
melukat di
Pancoran
Suci yang
terletak di
Teg allal ang

baik domestik maupun asing dua
bulan sebelumnya.
In fo rmasi yang d ihi mp un
pada sejumlah hotel di kawasan
Ubud, p aket yang dit awarkan

beragam, mulai dari harga sewa
kamar hotel hingga paket menginap. Ada yang menawarkan paket dua hari tiga malam, ada yang
juga yang menawarkan saat dan

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

Nyep i i ni , Kep ala Disp arda
Kab upat en Gianyar A.A. Ari
Brahman ta mengimbau untuk
menj aga k eaman an dan taat
pada Catur Brata Penyepian.
“ Paket Nyepi tak masalah asal
tidak melanggar himbauan dan
larangan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali.
Dimana hotel dan akomodasi pariwisata harus taat pada Catur Brata
Penyepian,” tegasnya.
Menurutnya, pihak pengelola
hotel harus mematuhi normanorma Agama Hindu yang berlaku saat perayaan Nyepi, yakni
amati geni (tidak menyalakan api/
lampu), amati karya (tidak beraktivitas), amati lelungan (tidak
bepergian) dan amati lalanguan
(tidak bersenang-senang).
Dikatakan, paket Nyepi yang
dapat ditawarkan oleh kalangan
pelaku pariwisata adalah prosesi sebelum Nyepi. Seperti prosesi mel asti dan pawai og ohogoh. “ Dan saat nyepi mereka
ikut Nyepi,” tegasnya. nrah

Candi Tebing Jukut Paku sebagai
Destinasi Wisata Sesa Singakerta
KEPALA Disp arda
Kab up aten Gian yar
A.A. Bagus Ari Brahmanta, Jumat (17/2) bersama staf meninjau Candi Tebing Jukut Paku
Desa Singakerta dalam
ran gk a p enyus u nan
m as ter p l an u n tu k
dikembangk an sebagai
destinasi wisata.
Sebelum nya p ad a,
Minggu (12/2) telah dilakukan paruman paruman yang membahas
tentang pemahaman pengembangan Destinasi Candi Tebing Jukut
Paku dalam rangka penyusunan master plan.
Rapat dilaksanakan di Wantilan Br. Jukut Paku, Desa Singekerta
dibuka oleh kelian dinas Br. Jukut Paku I Gusti Made Wijayana,
yang dihadiri kelian Adat Jukut Paku Gusti Made Sudiana, Bendesa
Singakerta A.A. Raka Sukawati, Kepala Desa Singakerta I Kt Murja,
SE, Penasehat Ida Bagus Pt Putra Purdata, S.Pd dan masyarakat
setempat.
Dalam pengarahannya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Anak Agung Bagus Ari Brahmanta, SE menyampaikan kepada masyarakat Jukut Paku tentang rencana pengembangan dan pengelolaan situs Candi Tebing Jukut Paku. nrah

Stage Sidan Bangkit Lagi
PEMENTASAN Barong & Keris Dance di Stage Sidan, Rabu (8/2)
dan Kamis, (9/2) oleh Bali Budaya Culture Village dalam Tour Mountain Batur and Bali Art dari lanjutan rombongan Kapal Pesiar HALLVOLENDAM yang didampingi oleh kepala bidang Destinasi Pariwisata Ni Ketut Mariatni Sukadewi, S.Sos. M.Si dan kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Ni Ketut Sumpah Ayuni, SH. MAP. nrah

Pendataan Tempat Yoga
BIDANG Destinasi Pariwisata Disparda Kabupaten Gian yar melak ukan p end ataan
Bikram Yoga / Hot Yoga di
Ubud Yoga Center yang berada di Banjar Dangin Labak,
Desa Singakerta, Kecam atan
Ubud.
Bikram Yoga / Hot Yoga adalah yoga yang dilakukan di
dalam ruangan ber suhu 38-42o C, pelaksanaan Bikram Yoga/ Hot
Yoga biasanya 1 jam sampai 1 jam 30 menit. nrah
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K3S Serahkan Bantuan Paket Sembako
Terkait peringatan Hari Kesatauan Gerak
(HKG) PKK ke-45, Koordinator Kegiatan
Kesejahteraan Sosial (K3S) bekerjasama dengan
Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, memberikan
bantuan paket sembako pada 50 orang KKMiskin
dan lansia yang ada di Desa Saba Blahbatuh
dan di Desa Temesi Gianyar, Senin (20/2).

Bantuan paket sembako ini merupakan program rutin dari K3S dan Dinas
Sosial Kabupaten Gianyar, untuk membantu meringankan beban hidup KK
miskin dan lansia yang ada di Kabupaten Gianyar. Seperti ditegaskan oleh Ketua K3S Kabupaten Gianyar, Ny. Surya
Adnyani Mahaystra, meski bantuan
yang diberikan tidak seberapa besarnya, namun semoga bisa dimanfaat untuk meringankan kebutuhan pokok beberapa hari kedepan. Dijelaskan juga,
pemberian bantuan ini juga untuk mengisi kegiatan terkait HKG PKK dan hari
kasih sayang di bulan Pebruari.
“ Moment ini kami manfaatkan sebagi bulan peduli pada sesama terutama
untuk kalangan kurang mampu dan lansia di Kabupaten Gianyar,” jelas Ny.
Adnyani Mahayastra.
Ny. Ad nyani Mahayastra yang
didampingi Kadis Sosial Kabupaten

Gianyar Drs. I Made Watha, juga mengajak para warga kurang mampu dan lansia
untuk lebih memperhatikan kesehatan diri
sendiri dan lingkungan. Cukup banyak
ragam bantuan yang diberikan pemerintah terhadap warga kurang mampu maupun lansia, seperti kursi roda bagi yang
membutuhkan, pemeriksaan kesehatan
gratis, bantuan kaca mata maupun operasi katarak dan lain-lainnya. Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap agar
masing-masing desa mampu memberikan
data yang pasti berapa jumlah KK miskin
dan lansia yang ada di wilayahnya.
Pada kesempatan itu, secara spontan istri Wakil Bupati Gianyar Made
Mahayastra membagikan sebotol minyak urut pada warga lansia. Agar mereka tetap hangat mengingat cuaca yang
tak menentu belakangan ini.
Hal yang sama juga ditegaskan oleh
Kadis Sosial Kabupaten Gianyar, Drs. I

PASWARA/lan

Ketua K3S Kabupaten Gianyar, Ny. Surya Adnyani Mahaystra menyerahkan bantuan paket sembako kepada KKMiskin da di Desa Saba, Senin (20/2).
Made Watha, kerjasama dengan aparat
desa mengenai validasi data dibutuhkan.
Agar jangan sampai ada warga yang tercecer tidak mendapatkan bantuan. Un-

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

orang lansia di Desa Temesi Gianyar.
Sementara itu, Prebekel Desa Saba, I
Gusti Ngurah Mahendradinata mengucapkan banyak terima kasih atas bantu-

an yang diberikan pada warganya. Bukan besarnya bantuan yang dilihat, tapi
perhatian pemerin tah pada warga di
Desa saba Blahbatuh Gianyar. neni

Pelayanan KB Gratis di Desa Batuan, Jaring Akseptor KB Jangka Panjang
Pelayanan KB gratis rutin diberikan pada
seluruh masyarakat di Kabupaten Gianyar,
Karena ini merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Gianyar. Namun demikian,
selain merupakan program rutin, pemberian
KB juga bisa diberikan berdasarkan permintaan dari desa atau kecamatan. Seperti
yang dilakukan masyarakat Desa Batuan
bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3AP2KB) Kabupten Gianyar,
dalam rangka kegiatan HKG PKK-KB-Kes
memberikan pelayanan KB gratis bagi
akseptor KB di Kantor Desa Batuan
Sukawati, Rabu (15/2)
Meskipun rutin, namun pelayanan KB
gratis selalu ramai peminatnya. Ini mungkin
Pelayanan KB gratis bagi
akseptor KB di Kantor Desa
Batuan Sukawati, Rabu (15/2)
serangkaian HKG PKK-KB-Kes

disebabkan karena kesadaran mayarakat
akan pentingnya keluarga kecil sejahtera
makin meningkat. Pelayanan KB yang
dibuka mulai pagi hari ini menjaring sekitar
40 akseptor KB.
Seperti dijelaskan oleh Kabid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan di DP3AP2KB Kab. Gianyar, A.AAnom
Sukamawa pelayanan KB gratis di Kabupaten Gianyar selalu ramai peminat. Apalagi
untuk memancing minat masyarakat untuk
ikut KB, diberikan juga bantuan paket
sembako gratis.“ Pasang KB saja gratis,
apalagi ditambah bonus paket sembako
tentu mereka akan tertarik untuk ikut serta,”
tegas A.A Anom Sukamawa
Target akseptor KB baik untuk pria dan
wanita di tahun 2017 belum ditentukan masih
menunggu Rakerda di tingkat Provinsi,
namun pasti jumlahnya tidak terpaut jauh
daari target di tahun 2016. Untuk tahun 2016
total seluruh sasaran di Kabupaten Gianyar
7093 akseptor dengan realisasi 5283 akseptor

Yel-Yel PeduliSampah, Ala PKK Gianyar
Tampil dengan atribut dari produk daur
ulang sampah, TP.PKK Desa Batubulan yang
mewakili Kabupaten Gianyar dalam Lomba
Yel-yel dalam Jambore HKG PKK ke-45 tampil
cukup energik.
Meski rata-rata sudah berusia, masih terlihat lincah membawakan yel-yel yang diselingi lagu gerak dan tarian. Membawakan
materi “ PKK Peduli Sampah” materi lebih
banyak ditekankan p ada penanganan sampah di masyarakat. sampah yang dibiarkan
m en um p uk tamp a p eng ol ahan akan
menyebabkan penyakit. Sampah sangat dekat dengan lingkungan keluarga karena rumah tangga merupakan penghasil sampah
yang cukup besar setiap harinya.

Perilaku Cerdik
Mengelola Lingkungan

Dihadapan Ketua TP.PKK Provinsi Bali,
Ny. Ayu Pastika dan Ketua TP.PKK Kabupaten/Kota se-Bali, PKK Desa Batubulan
memaparkan pengelolaan sampah yang terbaik dapat dilakukan dengan 3 R( Reuse, Reduce dan Recykle) disamping mengelola sampah menjadi kom pos at au mem anfaat kan
sampah menjadi sumber listrik.
Penanganan sampah merupakan langkahlangkah yang dilakukan dengan bertujuan
mengubah sampah dari material yang tidak
berguna menjadi material yang memiliki nlai
ekonomis seperti sampah organik. Mengolah sampah menjadi material yang tidak membahayakan lingkunganb hidup, seperti memilih sampah organik menjadi kompos.neni

Mengenal Lebih Dekat Infeksi Virus Dengue
HAMPIR setiap hari
inilah yang menyebabOleh :
kita mendengar berita tenk an t erd ap at d en gan
tang terjadinya kasus dedr Kadek Suryawan,M.Kes
gejala yang sangat cemam berdarah, baik terjapat dan berat, tetapi terdi pada keluarga, tetangga
dapat pula pasien demam
ataukah orang yang beraberdarah yang tampak seda di tempat lain terutama
gar bugar.
pada musim-musim peraliVirus dengue ditularkan
han dari musim hujan ke
ke tubuh manusia melalui
mus im kemarau atau kah
perant ara nyamuk Aed es
s eb al i kn ya
s epert i
aegypti atau Aedes albopsekarang ini.
ictus, yang masuk kedalam
Demam berdarah merualiran darah melalui gigitan
pakan penyakit yang disnyamuk ini. Infeksi virus
ebabkan oleh Virus Dendengue tidak dapat menugue, termasuk kedalam gelar antar manusia, melalui
nus Flavivirus, family flaudara bebas atau m elalui
vifirid ae. Terdapat empat
pertukaran cairan. Didalam
tipe virus ini yaitu DEN-1,
tubuh virus ini berinterakDEN-2, DEN-3 dan DENsi dengan trombosit seh4. Keempat s erotype ini
ingga jumlah trombosit tudapat ditemui di daerah hujan
bal terhadap ketiga tipe vieus
buh menuru n. Viru s ini juga
tropis seperti di Indonesia. Sese- dengue lainnya. Dari keempat
menyebabkan kemampuan dindorang yang telah terinfeksi satu
s erot ype t erseb ut , s erot ype ing pembuluh darah ditembus
jeni s virus Dengu e, bias anya Den-3 merupakan serotype dom- cairan meningkat sehingga seakan kebal terhadap virus terse- inan dan penyebab demam ber- bagian komponen cairan darah
but seumur hi dupnya, namun
darah dengan derajat yang pal- dan sel darah p utih (leukosit)
hanya dalam waktu singkat ke- ing berat diikuti oleh Den-2. Hal
keluar ke jaringan tubuh. Akibat-

atau 74,48 %.
Dijelaskan juga untuk alat kontrasepsi
pemerintah kini tengah mengupayakan
adanya perubahan dari alat kontrasepsi
jangka pendek ( pil dan suntik) ke alat
kontrasepsi jangka panjang (IUD dan
Implan). Tentu saja semua alat kontrasepsi
ini ada kelemahan dan keunggulannya
masing-masing, namun seperti dijelaskan
oleh dokter konsultan daari RSUD
Sanjiwani Gianyar yang hadir pada
kegiaatan tersebut, dr. IB Gde Udyoga
Manuaba,SpOG. Semua alat kontrasepsi
bagus hanya ada beberapa orang yang
mengalami efek samping seperti mens
tidak teratur, gemuk, ataupun jerawat.
Namun, untuk Alat kontrasepsi jangka
panjang seperti IUD dan Implan efek
sampingnya sangat kecil. Sepeerti tidak
mengggangu sistem hormonal atau
mentsruasi, jika ingin hamil lagi tidak
membutuhkan waktu lama dan tentu saja
irit dari segi biaya. neni

nya p ada pemeri ksaan darah
ditem ukan kead aan trom bositopenia (penurunan jumlah trombosit ), leucopenia (penu runan
jumlah sel darah putih) dan peningkatan hematokrit (peningkatan konsentrasi sel darah akibat
berk urangnya cairan darah ke
jaringan). Akibat dari trombositopenia, penderita akan mengalami g ang g uan p em b ek uan
darah yang berm anifestas i sebagai bintik-bintik merah di kulit, gusi berdarah, mimisan dan
perdarahan saluran cerna.
Seseorang terinfeksi virus ini
bi asanya meng alami dem am
yang tinggi hari ke-1 sampai ke 3 dan hari ke-4 demam akan turun yang merupakan masa kritis
sampai hari ke-7. Gejala lain yang
sering ada adalah sakit kepala,
nyeri otot dan sendi, mual-muntah , nafsu makan menurun dan
manifestasi perdarahan.
Pengobatan pada infeksi virus Dengue bersifat simtomatis.
Pada gejala klinis yang ringan,

diobati dengan obat anti demam
(seperti paracetamol) yang berguna untuk menghilangkan demam dan keluhan sakit kepala
serta nyeri otot dan persendian.
Obat anti mual dan muntah (seperti antacid) juga dapat diberikan , dis amping terapi ut ama
dengan cairan per oral atau lewat infuse. Jika keluhan tidak
membaik sebaik nya pend erita
memeriksakan diri ke puskesmas
atau RS terdekat.
Penyakit Demam Berdarah ini
sebenarnya bisa dicegah. Caranya dengan melakukan 3 M plus
yaitu menguras bak penampungan air setiap minggu 2 kali, mengubur kaleng-kaleng atau barang
lain yang berp otens i u nt uk
perk emb an gbi akan nyamu k,
menutup tempat-tempat penampungan air dan penaburan bubuk
abate. Jika 3 M plus ini dilakukan
secara kontinyu dan berkesinambungan oleh semua komponen
masyarakat, nis caya penularan
penyakit ini dapat dicegah.n

BERBICARA di depan umum bukan hal yang baru Dewi
Avena. Namun wakil Kabupaten Gianyar dalam lomba Penyuluhan Kader Posyandu (Pokja IV) dalam rangka Jambore HKG
PKK ke-45 Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar tetap saja merasa grogi.
“ Groginya hanya diawal saja, selanjutnya sudah biasa lagi
memaparkan materi lomba,” jelas Dewi Avena tersenyum.
Berbicara di depan umum yang terpenting kita harus menguasai materi, selanjutnya pasti akan lancar. Penguasaan materi inilah yang beberapa waktu lalu membawa Dewi Avena asal
Candi baru ini menjadi juara favorite se-Indonesia saat mengikuti
lomba sebagai Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dalam lomba
yang di selenggarakan oleh BKKBN Pusat.
Dalam Jambore kali ini Dewi Avena membawakan materi
Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Keluarga dn Lingkungan. Dalam menerapkan PHBS menurut Dewi masayarakat harus
menerapkan pola “Prilaku Cerdik”. Cerdik disini terdiri dari C
adalah cek kesehatan, E adalah enyahkan asap rokok, R adalah
rajin aktifitas fisik, D adalah diet kolesterol, I adalah istirahat
cukup dan K adalah kelola stres.
Jika hal ini diterapkan niscaya masyarakat akan hidup sehat,
terbebas dari segala macam masalah baik itu kesehatan maupun kebersihan lingkungan.nen i
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Tumpangsari Jeruk-Cabe Untungkan Petani Desa Taro

*Dinas PMD Siap Sediakan Pendampingan
penyusunan APBDes agar bisa dicarikan jalan keluar, sehingga dananya
bisa diterima masing-masing desa.
“ Persoalannya harus dicari agar
bisa cepat diselesaikan, Bahkan tanpa menunggu perintahpun, penyelesaian persoalan APBDes semakin cepat akan semakin bagus, S aya kira
tidak mesti menunggu selesai semua
atau kolektif, berapa selesai itu saja
yang dicairkan, sehingga tidak saling
tunggu,” tegas Agung Bharata.
Sementara itu, Kepala BPMD Gianyar, Ketut Suweta saat dikonfirmasi terpisah menyebutkan kalau dari 64
desa di Gianyar sudah 48 desa yang
menuntaskan APBDes.
M en uru tn ya, d es a-d es a yan g
sudah selesai penyusunan AP BDes
semestinya sudah bisa dicairkan dananya ke desa tersebut.
“ S etelah b erk oordin asi d eng an
keuangan, dikatakan jika dana itu masuk dalam Alokasi Dana Desa yang bersu mber dari Dana Alo kas i Um um
(DAU), sedangkan hingga saat ini DAU
belum ditransfer dari pusat sehingga
belum bisa dicairkan,” terangnya.
Lebih lanjut Ketut Suweta menjelaskan lagi, persoalannya ada diproses pencairan dana. “ Nah, ketika dana
DAU su dah masuk saya kira langsung bisa ditansfer dananya ke desa,

sebab DAU itu biasanya diberikan
secara bertahap” tu turnya.
Disinggung soal kendala yang
dialami desa untuk menyusun APBDes, pihaknya mengatakan karena
harus melengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.
“ Persoalannya karena SDM di
desa tid ak semuanya paham dengan RAB, Namun di kantor kami
siap mel akuk an pendamp ingan,”
pun gkasn ya.
Dari 16 desa yang belum menuntaskan APBDes. Salah Satun ya
Desa Teg al Tugu. Perbekel Desa
Tegal Tugu, I Dewa Made Tantra,
mengatak an, Terhambatn ya penyusun an APBDes dis ebabkan sebagian besar secara teknis dalam
penyusunanya, terlebih ada banyak perubahan peraturan yang harus
di sinkronkan.
"Sebagian kendalanya memang
pada desa, karena lamban menyusun
APBDes, Selain itu kemarin ada beberapa kali peru bahan sistem dan
peraturan, sehingga cukup membing ungkan . Tapi sekarang su dah
tidak ada masalah, karena su dah
diperbaiki. Ya dalam beberapa hari
ini b isa dipastikan s udah kel ar,"
tutup nya.n yes

PAS WARA/ yes

Made Neka salah satu petani cabai yang menerapkan sistem tumpang sari.
cab e tersebu t. M engi ngat tanaman
cabe tidak boleh terlindung dari matahari.
“ Tanam cabe pola tumpang sari
harus rajin merawat dan membersihkan

lahan. Namun dengan pola ini, hasil
yang di dapatkan sangat menguntungkan dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga,” pungkasnya.
Den gan keberhas ilann ya men an-

am komodi tas jeruk, beberapa petani
lain juga mengikuti jejakn ya menanam cabai. Ada sekitar 40 petani yang
mengkikut i jejaknya pada lahan sekitar 15 hekt ar di wilayah Banjar Let

Talenan Temesi Tetap Pertahankan
Kualitas dan Ciri Khas

Gairahkan Semangat Membaca Warga
Desa Tegallalang Hidupkan Taman Bacaan
DESA Tegallalang berhasil menghidupkan
semangat belajar warga desa dengan mendirikan taman bacaan berl okasi di Kantor Desa
Tegallalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, dengan koleksi bacaan yang mencapai sekitar 400 buku saat ini.
“ Diharapkan adanya taman bacaan ini dapat menjadi sarana pembelajaran serta meningkatkan min at baca di k al ang an masyarakat,
khususnya generasi muda di desa ,” kata Perbekel Desa Tegallalang, Dewa Gede Rai Sutrisna
saat ditemui PASWARA, Kamis(16/2).

Bupati Belum Terima Laporan Terkait APBDes
Bupati Gianyar, Anak Agung Gde
Ag un g Bh arat a m em erin tahk an
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (BPMD) Gianyar bisa menuntaskan secepatnya persoalan belum
cairnya tunjangan perangkat desa
di Kabupaten Gianyar.
Bahkan ketika disebutkan seluruh perangkat desa belum mendapat gaji sejak Jan uari lalu, Bupati
Bharata selain prihatin juga terkejut.
“ Soal gaji itu yang merupakan
hak perangkat desa, mes ti harus
dibayarkan. Ini harus segera diselesaikan,” kata Bupati Bharata di Gianyar, baru – baru ini.
Bupati Agung Bharata menegaskan siapapun tidak mau diperlakukan seperti itu dan penyelesaiannya
harus disikapi secepatnya oleh instansi yang menangani.
Disisi lain, Bupati Agung Bharata meminta instansi yang menangani persoalan APBDes bisa memberikan pendampingan terkait berlarutlarutnya penyelesaian penyusunan
APBDes.
Diyak ininya desa yang belum
menun tas kan penyusu nan AP BDes salah satunya karena terkendal a SDM. Diharapkan nya ju ga,
agar bisa dicarikan jalan keluar, bagi
desa yang s ud ah selesai d al am

Ditengah mahalnya harga cabe rawit
di pasaran saat ini turut menambah
semangat petani di Desa Taro, Kecamatan
Tegallalang, Gianyar untuk lebih giat
berupaya meningkatkan produksi tanam
jenis Holtikultura di wilayah tersebut.
tanam bunga Mitir, Pacar Galuh dan
lain nya. Dan saya j uga m en co ba
menanam cabai,” terang Neka lagi.
Dengan memanfaatkan lahan sempit, menurutnya di sela-sela tanaman
jeruk tersebut bisa ditanam tumpang
sari asalkan tidak boros air dan tidak
mengganggu pohon induk, jeruk.
Sekilo buah cabainya dijual dengan harga Rp 100 ribu. Sedangkan
m as a panenn ya d il ak uk an s et iap
minggu sekali. Setiap panenya, Neka
memperoleh hasil 100 kg.
Selain memp rediksi harga cabai
masi h m ahal sam pai p ert eng ah an
tah un ini , kom oditas lain nya j uga
masih berpeluang dengan harga tinggi. Sehingga dirinya mengajak petani
lain untuk menanam apa saja di selasela tanaman jeruk, sehingga menghasilkan nilai ekonomis.
Ketik a d it anya b agaimana cara
perawatan tanam cabe d engan pola
tumpang sari tersebut, Neka mengatakan perlu keuletan dan ketekunan
d al am h al p erawat an nya k aren a
harus menjaga ranting daun yang tak
jarang menutupi hamparan tanaman

9

Edisi 4, Tahun XIV, 05 - 12 Pebruari 2017

Edisi 4, Tahun XIV, 05 - 12 Pebruari 2017

Made Neka s alah satunya. Dengan luasan lahan 10 are, Neka berhasil memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami cabe dengan pola tumpang sari di areal tanaman jeruk miliknya.
Pihak nya berhas il menanam komoditas cabai dan tumbuh baik dalam
cu aca buruk s aat i ni . Kom od it as
cabai nya i nip un tid ak di dap atk an
dengan mebalikkan telapak t angan,
namun dengan berkali-kali kegagalan
dalam mencoba mengembangbiakkan
komoditas cabai.
“ Penanaman cabai ini saya lakukan sejak tiga tahun lalu, beberapa
kali gagal dan tahun ini kebetulan saat
harga naik, kami menikmati hasilnya,”
kata Neka saat di temui Paswara di
Banjar Let, baru – baru ini.
Lebih lanjut, Neka menututurkan,
awalnya dirinya menanam komoditas
Jeruk. Namun dengan menanam jeruk
saja, dirinya tidak mendapatkan hasil
yang maksimal, mengingat jeruk tersebut han ya berbuah set ahun sekali.
“ Maka saya berkeinginan ada tumpan g sari d ibawahnya. P ernah ju ga

Halaman

Lebih lanjut Sutrisna mengatakan, Membangun dunia membaca di daerah pedesaan memang tidak mudah, Apalagi masyarakat saat ini
kurang memerikan perhatian lebih terhadap kegi at an yang ak rab d eng an bu ku -bu ku .
Perkembangan jaman membuat masyarakat lebih
memilih menonton televisi dan bermain smartphone sebagai kebiasaan utama.
Untuk itu kami perangkat desa berupaya sem ak si mal mu ng ki n meng hi mb au k ep ad a
masyarakat agar mencintai buku, dan juga gemar membaca sehingga membaca menjadi suatu
kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini
akan sin kron sesuai den gan program pemerintah yang menitikberatkan pada perpustakaan pedesaan
menjadi prioritas utama.
Selain itu, Sutrisna juga berterimakasih kepada warga dan para donasi yan g yang sud ah bersed ia
menyumbangkan buku-buku bekas
maupu n baru kepada pihaknya.
“ Saya berterimakasih kepada para
donator yang telah berpartisipasi
dalam kegiatan ini dan berkontribusi
terh ad ap pembent uk an bu daya
membaca. Tahap awal, Kapasitas rak
buku yang kami buat bisa menampung sekitar 700 buku, untuk selanjutnya nanti masih kami upayakan
lagi, sementara sambil jalan, kami
masih kordinasi dengan perpustakaan Kabupaten Gianyar,” tutur ayah
yang memiliki dua orang anak ini.
Sementara itu, Surya Diputra,
Salah satu pengunjung taman bacaan ters ebu t mengaku senang
den gan ad anya t aman bacaan di
desanya. Selain mengurus administrasi di desa, Iapun bisa memilih
PAS WARA/ yes
dan membaca buku-buku di temMPerbekel Desa Tegallalang, Dewa Gede Rai Sutrisna
pat tersebut.nyes
hidupkan kembali program Taman Bacaan.

MENGGERGAJI kayu,
membuat pola, memotong dan
menghalusk an k ayu adal ah
aktivitas yang seakan tak pernah berhenti. Sejak pagi sampai sore hari, aktivitas itu terlihat di bengkel usaha milik I
Ketut Suarta (44) warga Desa
Temesi Kecamatan/Kabupaten Gianyar.
Di balik bilik kayu berukuran 5x3 meter, Suarta merintis
usaha t alenan (landasan unt uk m emo t on g) berbahan
kayu asem selama bertahuntahun. Meski kel ihatann ya
s ed erh an a, n am u n ri b uan
buah talenan bisa diproduksi
dalam sebulan.
Ayah yang memiliki dua
orang anak ini, dulunya bekerj a seb agai b uruh indus tri

kayu di Bangli,kemudian ia memutuskan untuk membuka usaha sendiri.
“ Saya merintis usaha sejak
tahun 1995. Susah sekali awalnya, jatuh bangun. Dulu modalnya kecil, barang belum terjual,
bahannya sudah habis duluan,”
k at an ya
saat
di temu i
PASWARA di Banjar Peteluan,
baru – baru ini.
Lebih lanjut Surta menjelaskan , un tuk k eraj inan talenan
produ ksi nya m emang mas ih
menggun akan beralatan sederhana atau manual seluru hnya
sehingga corak karakteristik serat kayu masih bisa terlihat indah d an mulai diminati konsumen.
Menurutnya produksi secara
manual lebih unggul karena ada

corak karakteristik kayu yang
bisa di pertahankan ketimbang
memakai mesin. Meskipun lebih efisien, nyatan ya prod uksi
mesin tidak bisa menampilkan
corak kayu.
Proses produksi talenan cukup sederhan a. P ert ama kayu
yang berbentuk potongan dibersihkan dan pola oval sesuai ukuran. Setelah ini, dipotong sesuai
dibentuk yang dikehendaki dan
kemudian diamplas hingga permukaan halus.
“ Ada juga kayunya yang disam bu ng m en ggu nakan lem,
penyambungan kayu bentuk kotak-kotak itu mem buat corak
kayu menjadi indah alami dan
serat nya menjadi warna as li
tersend iri, ” uj ar S uart a yang
dibantu tiga orang tenaga kerja
ini bisa menghasilkan
50 buah talenan dalam
sehari.
Sementara itu, bahan baku kayu asem
yang digunakan didapat dari langganan suplayer yang memang
didatangkan dari daerah luar Bali.
Ukuran kecil 20 cm
di hargai s en ilai Rp
10 .0 00p er b uah s edangkan ukuran besar
60 cm Rp 300.000 per
bu ah. B ukan h an ya
tal enan, Suarta j uga
memroduksi alat dapur
lain s eperti cen tong,
irus, tempat pisau dan
banyak lagi.
“ Kalau ukurannya
(dimensi talenan) terg an tu n g pes an an .
Untuk suvenir biasanya uku rann ya keci l.
Kalau ada yang butuh
alat dapur lain yang
terbuat dari kayu, juga
bisa,” paparnya.nyes
Pedagang Talenan
di Desa Temesi,
Gianyar tetap eksis
dengan peralatan
tradisional

Desa Taro.
“ Kalau s aya sudah memeti k cabai,
n am u n k aren a cuaca b uru k , k am i
predik si h arga cab ai masi h bertah an
mahal sam pai pertengahan tahun ini,”

tegasnya l agi.
Palin g tidak menurut Neka, ada
usaha un tuk melakukan p enanaman
tumpang sari pada tanaman jeruk, sehingga bisa meningkatkan perekono-

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

PAS WARA/ yes

Kegiatan Musrenbang di Kecamatan Ubud.

Kerajinan Topeng Etnik Makin Langka
Permintaan kerajinan
topeng etnik pada pengrajin
di Desa Tegallalang,
Kecamatan Tegallalang,
Kabupaten Gianyar,
terus mengalir seiring
dengan makin langkanya
kerajinan tersebut.

I Made
Sumerta
merupakan
salahsatu
pengerajin
topeng etnik
di Desa
Tegall alang.

“ Saya yakin saja bahwa yang
namanya kesenian maupun hiasan dinding topeng etnik tidak
akan kalah oleh zaman. Maka,
saya tetap bertahan menekuni
kerajinan topeng etnik berbahan kayu suar dan cendana ini,”
kata pengerajin topeng etnik, I
Made Sumerta di bengkel seninya di banjar Tegallalang Kamis(16/2).
Pria yang menekuni kerajinan
topeng kayu sejak usia 22 tahun
itu mengat akan bahwa ju stru
beberapa tahun terakhir pesanan yang datang relati f cu kup
banyak.

“ Bahkan, kadang saya merasa kewalahan memenuhi tengga waktu yang diinginkan pemesan karena keterbatasan tenaga,” katanya sambil melanjutkan pembuatan topeng.
Para pemesan yang beb erapa di antaranya beras al d ari
daerah luar Bali tersebut, b ahkan rela menitipkan uang tanda jad i d alam ju mlah relat if
cu kup besar.
“ Mereka yang memesan
hingg a 20 buah topeng etnik
menitipkan uang Rp2 juta hingga Rp3 Juta, t ergantung pada
jenis topeng yang dipesannya,”

beber Sumerta yang dibantu dua
tenaga kerja, menghasilkan 10
buah topeng dalam sehari.
Ia menyebu tk an harg a
topeng etnik ukuran kecil hingg a sedan g yan g seri n g di gunakan untuk hiasan dinding
maup un o leh-ol eh t ersebu t,
berkisar antara Rp50 ribu hingg
Rp600 ribu per buah.
“ Biasanya yang ukuran be-

sar itu pesanan untuk keperluan pribadi sebagai hiasan dinding atau untuk di rumah makan
dan galeri seni,” ujar ayah yang
memiliki satu orang putra ini.
Berbicara soal desain, ia mengakui, untuk kerajinan topeng
etn ik t erbagi at as b eb erap a
tahapan. Ada desain yang diciptakan perajin langsung, ada pula
desai n h as il kreati vit as dari

peng emb an gan prod uk yang
ada.
Namun, sekarang kerajinan
topeng etnik ini memiliki beragam
corak warna yang selalu disesuaikan dengan bentuk ukiran yang
dim uncu lkan pada tiap jenis
topeng. “ Walaupun hanya hiasan
dinding, topeng etnik ini memiliki
nilai seni klasik yang sangat artistik,” pungkasnya.nyes
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Warga, TNI dan BPBD Bersihkan Bendungan
Suara Wawasan Seni
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Hujan deras yang terjadi beberapa hari
belakangan ini menyebabkan banyak
tanah longsor. Material longsoran
menyumbat beberapa bendungan subak.
Seperti Bendungan Subak Gede
Buahan, Desa Buahan dan Bendungan
Subak Petak, Banjar Saren, Desa Kerta.
Keterbatasan kemampuan subak dan
faktor keselamatan menyebabkan subak
harus meminta bantuan kepada
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Ginayar dan
TNI Koramil 1616-7 Payangan.
PASWARA/ira

Anggota Subak Petak, Banjar Saren, Desa Kerta, Payangan, bersama TNI dari Koramil 1616
membersihkan material longsor yag menutup bendungan.
Kedua bendungan itu tersumbat saat hujan lebat Kamis(9/2)
lalu. Material longsor dan banjir
bandang dari daerah hulu sungai men yebabkan ben dung an
tak sangup menampung material
longsor. Beberapa dahan kayu
dan batu nyankut di pintu bendungan, sehingga bendungan ter-

tutup material longsor. Karena
itu, praktis irigasi subak tak bisa
mengalir.
Pen yari kan Tengah (Ketua
Subak yang tergabung dalam
Subak Gede) Subak Gede Buahan, I Nyoman Jejel mengatakan,
akibat tertutup logsor air irigasi
tidak bisa mengalir. Bahkan ma-

terial longsor sempat masuk sampai t rowongan subak. Karena
anggota subak kesulitan membersihkan, pihaknya minta bantuan BPBD Gianyar. Enam orang
personel BPBD dengan bantuan
mesin , Kamis(1 6/2)datang ke
lokasi melakukan penyemprotan
material dibantu anggota subak

untuk membersihkan trowongan
subak Gede Buahan. “ Kami berterima kasih atas bantuan yang
diberikan, sehingga kami bisa
mengalirkan air,” katanya.
Diungkapkan, kini empat subak yang tergabung dalam Subak
Gede Buahan, yakni Subak Tengipis, Subak Selat, Subak Buah-

Komitmen Pemkab Gianyar
Menekan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Berkemban gnya s ektor pariwisata telah memb an gk i tk an ek on om i
masyarakat. Pariwisata tel ah
m end at ang kan
pendapatan bagi pemerintah, namun juga membuka kesempatan kerja bagi
masyarak at. Pariwisata
sudah menjadi bagian dari
kehidupan masyarakat.
Dampak berkembangn ya p ari wi sat a telah
menyebabkan alih fungsi
lahan pertanian produktif
menjadi sarana pariwisata. Hal ini mengkhawatirkan, akan meng gang gu
k et ah anan
p an gan
masyarakat.
Di Gianyar, alih fungsi lahan
pertan ian ju ga t erj adi cuk up
tinggi. Terutama di daerah-daerah yang berkembang sektor pariwisata. Ketidaktersediaan lahan
untuk membangun sarana pariwisata, menyebabkan alih fungsi lahan sawah.
Kepala Dinas Pertanian Gianyar Ir. I Made Raka, Saat dimintai keterangan di Kantor Bupati Gianyar, Kamis(17/2), mengakui alih fungsi lahan pertanian
di Gianyar terus terjadi. Hal ini
terus akan mempersempit lahan
pertanian yang ada. Alih fungsi
yang paling cukup tinggi di Kecamatan Ubud. Ini dimaklumi,

Diungkapkan, untuk
mensiasati lahan sawah
yang semakin sempit pihaknya terus mengenjot
produk si beras d engan
berbagai upaya. Seperti
meningkatkan luas tanam,
m enerap kan
teknologi tepat guna.
Terkait luas tambahan tan am Ok to b erMaret 2016-2017 Gianyar ditarget 19 ribu hektar lebih. Kini petani sedang melakukan penanaman. Di perk i rakan
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sekarang luas tanam teBangunan sarana pariwisata yang memanfaatkan lahan sawah
lah mencap ai 1 1 ri bu
mengancam program ketahanan pangan.
hektar. Di beberapa subak sekarang sudah muharapkan bisa segera d ibahas, lai menanam “Tiap hari kami tukarena Ubud sebagai sentra pariwisata Gianyar.
dan ditetapkan menjadi Perda. run ke lapangan melakukan penRaka mengungkapkan, untuk
Melalui Perda itu nanti diharap- anaman padi,” ujarnya.
tahun 2016, di Kecamatan Ubud
kan alih fungsi lahan produktif
Pihaknya optimis sampai 31
saja terjadi alih fungsi sawah 44
bisa dicegah. Karena ada dasar Maret 2017 target itu tercapai.
hektar, dari luas lahan sawah sebagi pihak terkait untuk melaku- Karena, sekarang banyak subluruhnya di Gianyar yang hankan penerapan sanksi bagi pet- ak sedang mengolah lahan, unani yang mengalihfungsikan la- tuk segera bisa ditanami.
ya 14.400 hektar.
Alih fungsi ju ga terjadi di
han.
Di samping mengenjot luas
Sebelum itu, diharapkan para tambahan tanam, petani juga diKecamatan lain. Namun tidak
set inggi di Ub ud. P ihakn ya,
praj uru su bak iku t mencegah harapkan menerapkan teknoloterjadinya alig h fungsi l ahan. gi baru. Seperti penanaman denmengakui alih fungsi juga menjadi salah satu faktor akan menDengan menerapkan awig sub- gan sistem jajar logowo 2:1, denak yan g ket at p raj uru b is a g an m el ak uk an pemu pu kan
gan ggu k etahanan p angan ke
depan. Karena itu , pi hakn ya
mencegah alih fungsi yang se- yan g b eri mb an g . Den gan
menyambut baik ada Ranperda
makin tinggi. “Kami himbau para demikian diharapkan produksi
inisiatif DPRD tentang Lahan
praj uru su bak iku t mencegah beras Gianyar bisa terjaga, tetap
Pertanian Abadi. Perda ini dialih fungsi ini,” cetusnya.
aman. nira

an dan S ubak Susut , sed ang
membutuhkan air. Karena petani
ada yang baru usai menanam
padi, ada yang masih s edang
menanam padi dan ada pula yang
sedang mengolah lahan. Jika air
tak mengalir dikhawatir tidak bisa
mengolah tanah, untuk mengejar mus im tanam yan g sudah

mendesak.
Hal sama dialami Subak Petak,
Banjar Saren, Desa Kerta. Bendungan subak ini juga tertutup
material longsor. Bahkan pintu
bendungan tertutp batu, sehingga air tak bisa mengalir normal.
Karenanya, Jumat(17/2) personel dari Koramil 1616-7 Payangan

membantu membersihkan material. Karena ada batu besar di
depan pintu bendungan, kini air
belum bisa mengalir normal.
Danramil 161 6-7 Payangan
Kapten AA Mulia mengatakan,
dalam rangka membersihkan material longsor tersebut, pihaknya
mengerahkan puluhan personel
untuk membantu anggota subak. Kini bendungan sudah bersih dari material tanah. Hanya
saja, batu besar yang menutup
pintu bendungan belum bisa diatasi. “Kemungkinan ini perlu dilaku kan p eng ebo man. Kami
masih kaji ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPBD
Gianyar, AA Oka Digjaya mengungkapkan, di Gianyar memang
banyak terj adi tan ah long sor.
Baik menimpa jalan raya, menimpa rum ah b ah kan beberapa
menyumbat saluran irigasi. BPBD
selalu siap membantu masyarakat
dalam mengatasi ini. Hal ini merupakan tugas pelayanan BPBD
Gianyar kepada masyarakat.
Selain itu, Digjaya menghimbau, selama musim hujan yang
masih berlangsung ini, diharapkan m asyarakat berhati-hat i.
Karena musim hujan cukup lama
struktur tanah makin labil dan
berpotensi terjadi logsor. “ Hatihatilah terhadap bahaya bencana. Sekarang ini banyak tanah
longsor,” himbaunya.nira

Pembangunan Jalan Buahan Kaja-Kerta
akan Diusulkan Melalui TMMD
PEMBUKAAN jalan Buahan Kaja-Kerta, Payangan akan
di usu lk an lag i m elalu i T NI
M an u ng g al
M em ban g u n
Des a (T MMD) 2018 . Un tuk
itu, Danramil 1616-7 Payangan
m en i n jau l o k as i , u n t u k
meng etahui kondis i lapangan
sebenarnya. Tahun 2015 Silam, jalan i ni juga sempat diusul kan melalui TMMD. Namun karena yang m enjadi priorit as TM MD j al an Penyabang an - Pi lan, Des a Kert a,
jalan ini tertun da.
Walau gagal m endapatk an
TM MD 2 01 6, namu n Desa
Bu ah an Kaj a telah berh as il
memb uka badan jalan sepanjang 500 meter, melalui Program
Peningkatan Infrastruk tur Perdes aan (PPIP) 2 015, den gan
bes ar anggaran R p 25 0 ju ta.
Panjang jalan perkiraan mencapai 3 kilo meter, yang menghu bung kan Ban jar Sin gaperang, Desa Buahan Kaja-Banjar Saren, Desa Kerta. Karena
t erben tu r ang garan , h in gg a
kini tak bisa dilanjutkan.
Sabtu(18/2) Danramil 16167 Payangan Kap ten AA Mulia,
did ampin gi Perbekel Buahan
Kaja, Drs. I Wayan Wirtama,
Ketua BPD , Ketua LPM, Babinsa, Kelian Banjar Dinas dan
un sure m asyarak at men inj au
l ok as i rencan a p emb u k aan
jalan itu. Menyusuri semak dan

menyebrangi su ngai untuk meli hat kond isi lapangan seb enarnya, di mana kiranya paling
memun gkinkan dibuka b adan
jalan.
P erb ek el B uah an Kaj a I
Wayan Wirtama mengungkapkan, jalan ini sangat dibutuhk an m as yarak at. B ahk an
masyarakat merelakan lahann ya t anp a g an t i ru g i d i gunakan jalan. Katanya, jalan
ini untuk mengatasi keterhisol iran m as yarak at yang b ermukim di Pondokan Keling, untuk jalan lintas desa yang selama ini belum ada. “ Jika terbuka jalan ini masyarakat akan
lebih dekat ke Desa Kerta paling hanya 5 kil o meter. Tapi,
selama i ni haru s m el in gk ar
dengan jarak tempuh hampir 30
kilometer.
Jalan in i j uga di harapk an
m enj ad i pen g h ub u n g so s ioekono mi Buahan Kaja-Desa
Kerta, yang memiliki kesamaan
po tens i. Jal an i ni jug a ak an
menu nj an g Ek owis at a Desa
Kerta yang telah di gagas.
Dari aspek pendidikan juga
t ak k al ah p en t i n g, k aren a
si swa dari B anj ar Semin g,
Saren dan Bunt eh Desa Kerta,
bi sa b ers ekol ah di SMPN 3
Payan gan yang berlo kasi di
Bu ahan Kaj a. J alan in i ju ga
direncanakan sebagai jalan alternat if s aat di Desa Buah an

melaks anakan upacara Nyepi
lokal. Selama i ni, selama hari
n yep i , k end araan tak bi s a
melint as di Banj ar tersebu t.
Ak ibatnya, masyarakat yang
ing in b erpergian haru s lewat
Kin t am ani Ban g li . “ Kam i
harapkan , sem ua pi hak m endukung upaya kami membuka
jalan Buahan Kaja-Kerta ini,”
harapn ya.
Dand im Kapt en AA M ulia
menil ai, cukup besar manfaat
bagi masyarakat dengan membuka jalan. Pihaknya akan menco ba m eng us ul kan. Mu dahmu dahan ada respo n pos it if
dari para pemeg ang kebijakan.
“ Kami di Koramil berkewajiban
mengusulkan, karena kami lihat
ini membantu masyarakat. Soal
berhasil , i tu t ent u p eni lai an
para pimpinan,” katanya.
M u lai
m eng h arapk an ,
masyarakat tet ap kompak dan
sab ar. Jika tahu n 201 8 ti dak
terealis asi , tahun berik utn ya
akan ad a lagi.
P ih akn ya m eng h arap kan
d es a m emo h on d ari Di nas
yang m emb i d ang i u nt u k
melakukan survey lokasi . Di
mana pun l okasi yang di rencanakan hasil P U itu harus diikuti. Karena i nstani PU yang
p ali n g m en g et ah u i p eren canaan jalan. “ Mari kita usulk an d an s uarak an b ersamasam a,” harapnya.nira

Sikapi Saber Pungli, Kadis Perindag Kumpulkan Kepala Pasar
MENINDAKLANJUTI sosialisasi Tim Sapu Bersih Punggutan Liar(Saber Pungli), yang
dilakukan Tim Saber Pu ngli
Provinsi Bali, di Mapolres Gianyar, Kamis(16/2). Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) Gianyar Ir. I Wayan Suamba, M.M., segera mengupulkan sembilan Kepala Pasar
se- Kabupaten Gianyar, di ruang
rapat Kantor Disperindag Gianyar, Jumat(17/2). Pertemuan itu
untuk melakukan sosialisasi Saber Pung li, d an memberi kan
bimbingan untuk mencegah terjadinya pelanggaran punggutan
yang berpotensi bisa dicokok
oleh Saber Pungli, di pasar-pasar.
Kini, Saber Pungli sedang gencar beroperasi di lapangan, termasuk di pasar-pasar. “ Kami tak
ingin ada petu gas pemunggut
retribusi di pasar yang ada di
Gianyar, ada yang tertangkap
tangan(OTT) oleh Tim Saber
P un gl i . Di Tab an an dan
Klungkung sudah ada yang tertangkap,” ujarnya.
Suamba meneg askan, p ara
kepala pasar setelah mendapat
sosialisasi tersebut diharapkan

memberikan pembinaan kepada
petugas pemunggut retribusi di
pasar. Jangan sampai memunggu t retri bus i tanpa landas an
perda. Dan, jangan memunggut
tanpa memberikan karcis. Hal itu
bisa bisa digolongkan pungli.
Dia menyarankan dalam memunggut retribusi di lapangan, pemunggut mesti terlebih dahulu
memberikan karcis, baru menerima uang. “ Jangan coba-coba
menerima uang tanpa memberikan karcis,” tegasnya.
Selain itu, ditegaskan agar
h at i-hat i dal am m el aku kan
punggutan di pasar. Jangan memu ngg ut ses uatu tanpa berdasarkan peraturan yang ada.
Kalau ragu lebih baik jangan
dipunggut. Konsultasikan terlebih dahulu , agar jangan sampai salah. Lebih baik tidak mencapai target daripada terjerat kasus hukum. “ Jangan memunggut sesuatu di luar yang ditetapkan perda,” cetusnya.
Katanya, Seber Pungli memiliki tujuan yang baik, untuk
mencegah punggutan-punggutan yang tak sah yang tidak masuk ke kas daerah. Hal ini mesti

PASWARA/ira

KaDisperindag Ir. I Wayan Suamba, M.M., mengupulkan sembilan Kepala Pasar se- Kabupaten
Gianyar, di ruang rapat Kantor Disperindag Gianyar, Jumat(17/2).
dimaknai secara positif oleh setiap kepala pasar. Sebab, dengan
adanya Saber Pungli, manajemen pasar akan lebih transpran.
Manajemen Pasar akan terhindar dari pungg utan-punggutan
yang tidak sah. Dia mencontohkan, di Pasar Tanah Abang Jakarta, semenjak ada Saber Pungli,

pasar itu bersih dari punggutan
tidak sah. Dengan demikian, kesan pasar sebagai ladang untuk
mencari pendapatan tidak legal
bisa segera diminimalisir.
Dalam pert emu an i tu d iungkapk an berbagai persoalan
yang terjadi di p asar cuk up
dilematis. Seperti banyak pedan-

gan yan g berjualan di tempat
yan g buk an unt uk berjual an.
Dalam hal i ni, petugas p asar
dibuat ewuh pekewuh. Karena,
kalau dipu nggut s eakan melegalkan mereka berjualan di tempat itu. Sementara jika dibiarkan,
akan menganggu suasana pasar.
Lebih sulit lagi, sebagaian pe-

mahaman pedagang liar itu menganggap pasar sebagai tempat
merek a mengais rezeki s ecara
bebas. Untuk menertibkan ini
masih sangat sulit.
Selain itu, juga persoalan biaya piodalan di Pura Melanting
di pasar, yang dilaksanakan setiap Buda Wage, Kelawu, tiap
enam bulan sekali(210 hari). Biasanya piodalan dibiayai oleh
para pedagang di pasar, dengan
sist em iuran. Den gan ad anya
Seber Pungli ini dikhawatirkan
untuk biaya piodalan tidak ada.
Terkait persoalan-persoalan
tersebut di atas, Suamba menegaskan, pihaknya akan melakukan konsultasi dengan instansi
terkait, untuk mencarikan solusi
permasalahan. Untuk permasalahan di pasar yang belum diatur,
ak an d iu su lk an m el ak uk an
melakukan revisi perda. “ Kami
akan konsultasikan dengan Bagian Hukum Setda Gianyar, untuk
melakukan revisi perda yang berlaku sekarang ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pasar
Gianyar I Nengah Artawa, menilai keberadaan Seber Pungli
san gat b aik u ntuk menun tun

bekerja sesuai tugas pokok dan
fungsi masing-masing. Sebagai
pasar terbesar di Gianyar, pihaknya akan segera melakukan
sosialisi tentang Seber Pungli ini
kepada para pemunggut retribusi di pasar terseb ut. Deng an
demikian, para tukang punggut
akan memahami apa yang boleh
dipunggut dan apa yang tidak.
Sehingga, dengan pemahaman
itu mereka bisa melakukan tugas
t an p a mel an g gar atu ran .
“ Menyosialisasi Saber Pungli
kepada Pemunggut jadi prioritas kami ke depan,” ungkapnya.
Katanya, permasalahan yang
dihadapi sekarang ini adalah memfungsikan pasar di lantai III. Selama ini, para pedagang yang mendapatkan lokasi di lantai III, banyak
yang berpindah jualan ke bawah.
Padahal, di bawah sudah krodit.
Diungkapkan, target pendapatan dari Pasar Gianyar 2017 Rp
1,375 milar. Target itu tercapai
bahkan melampaui sebersar 23
persen. Sementara target 2017
mencapai 1,442 milyar. “ Walau
Saber Pungli Gencar kami optimis target itu terealisasi,” ungkapnya. nira
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Para siswa
SMPN 1
Bahbatuh
bergo tong
royong
membersihkan
lingkungan di
sekitar sekolah

SMP Negeri 1 Blahbatuh

Wujudkan Sekolah Ramah Anak dan Lingkungan
Berdiri diatas tanah hibah milik Puri Jelantik Blahbatuh,
SMPN 1 Blahbatuh dikenal sebagai sekolah ramah anak
dan lingkungan. Sekolah juga komitmen melatih kedisiplinan
siswa agar taat terhadap segala aturan,
sehingga terwujud Sekolah Adiwiyata Mandiri.
Kepala SMPN 1 Blahbatuh,
AA Gede Oka (57) mengatakan,
sebagai sekolah ramah anak dan
lingkungan, SMPN 1 Blahbatuh
juga konsen mewujudkan Adiwiyata Mandiri. Meraih prestasi

tersebut bukan lah hal mudah,
partisipasi seluruh warga sekolah
sang at d ib ut uh kan. Apalagi
sekolah masih terkendala keterbatasan di pelbagai hal. Namun
selama ini, kendala tersebut bisa

diatasi lewat berbagai kerjasama
dengan pihak ketiga. “ Misalnya
masalah sampah plastik dan sejenis, k ita sudah bekerjasama
dengan PT Inviro Tabanan,” papar AA Gede Oka, di SMPN 1

Anak Agung Gede Oka

Blahbatuh, Jumat (17/2) lalu.
Lebih lanjut, ia mengatakan
sampah plastik dan sejenis dikelola PT Inviro guna dijadikan
barang layak pakai, sampah diolah
menjadi Krat Plastik, Tali Rafia
serta barang kerajinan lainnya.
Sebagai sekolah lanjutan pertama
yang d idi rik an atas prakarsa
masyarakat, SMPN 1 Blahbatuh
juga menjalin kerjasama dengan
Eco Bali di Kuta. Yayasan ini
khusus mengurus serta mengelola sampah kertas yang dihasilkan
sekolah, kotak minuman dan sejenis sampah kertas lainnya. Sam-

pah-sampah tersebut diolah dijadikan Asbes, cendramata maupun barang layak pakai lainnya.
Hanya saja sekarang bagaimana
meningkatkan kedisiplinan siswa
agar taat terhadap segala aturan,
sehi ngg a sek ol ah Ad iwi yata
Mandiri bisa terwujud.
Senada yang diungkap kan,
Wakasek Ku riku lum, Wayan
Beratha S.Pd (55), selama ini pihak sekolah rutin mengumpulkan
serta memisahkan sampah sesuai
jenisnya. Siswa juga mengumpulkan sampah organik untuk
dijadikan pupuk, serta memilah

sampah an-organik sesuai peruntukannya. Sedangkan pihak Bali
Eco dan PT Inviro mengambil
kesekol ah sampah yan g tidak
bisa diolah di sekolah. SMPN 1
Blahbatuh juga telah berupaya
mewujudkan sekolah yang ramah
anak serta lingkungan. Sebagai
seko lah layak an ak , pi hak
sekolah selalu bersosialisasi terkait Gianyar sebagai Kabupaten
LayakAnak (KLA). Hak-hak anak
di sekolah benar-benar diwujudkan agar mampu melaksanakan
hal tersebut tanpa kendala.
Berdiri diatas lahan 4.950 M2,

SMPN 1 Blahbatuh memiliki areal yang cukup sempit. Bahkan
tanah bekas lap angan tersebut
sangat dioptimalkan untuk bang un an d an ruang k el as .
Masyarakat serta lulusan SD di
sekitar Kecamatan Blahbatuh diharapkan mampu ditampung di
sekol ah terseb ut. Lahan yang
sempit juga memicu semangat
sekolah membangun hutan di
areal luar sekolah. “ Kami memiliki hutan sekolah di areal Pura
Musen Desa Blangsinga dengan
bekerjasama dengan warga setempat,” imbuh Beratha. nsuar

Cetak SDM yang Tangguh dan Berbudaya

Berbagi Pengalaman
SEBAGAI guru senior, AA Gede Oka (57) sangat dikenal di
kalangan waerga SMPN 1 Blahbatuh. Apalagi semenjak dilantik menjadi Kepala SMPN 1 Blahbatuh, pria yang akbrab
dipanggil Gung Oka ini selalu suka berbagi tugas sesuai
tupoksi kepada guru dan pegawai. “ Saya ingin optimalkan peran guru dan pegawai agar berkerja sesuai
tugas dan peran masing-masing,”paparnya saat ditemui PASWARA, beberapa waktu lalu.
Mengawali karir sebagai guru Matematika di
SMPN 1 Kubu, Karangasem, kakek lima cucu
ini berharap SMPN 1 Blahbatuh mampu menjadi sekolah yang mampu meraih Adiwiyata
Mandiri serta mendukung Gianyar sebagai
Kabupaten Layak Anak. Komitmen membangun Gianyar dimulai sejak lulusan D I di FKIP
Singaraja 1980 ini pindah ke SMPN 3 Gianyar
1985 lalu. Pindah ke SMPN 3 Gianyar, sebab
sekolah tersebut baru dibuka dan diresmikan. Selama 16 tahun mengajar di SMPN 3
Gianyar, suami dari A.A Istri Rai Ratnawati
(56) ini memiliki segudang pengalaman yang
PASWARA/suar
bisa ditularkan kepada guru yang lain.
Anak Agung Gede Oka
Pengalaman tersebut juga membawanya
dipercaya menjadi Kepala SMPN 1 Tegallalang periode 2001 hingga 2002. Setelah itu berturut-turut
dipercaya memimpin SMPN 2 Tampaksiring periode 2002 hingga 2007, Kepala SMPN 3 Gianyar
periode 2007 hingga 2010 dan Kepala SMPN 1 Blahbatuh sejak 2010 hingga sekarang. Kakek dua
putra seorang putri ini juga dipercaya menjadi Ketua PGRI Kabupaten Gianyar periode 2012 hingga
2016. “ Kegiatan sekolah sangat padat, perlu kebijaksanaan dalam mengatur waktu, sehingga sekolah
mampu meraih apa yang diharapkan,”cetusnya.
Kedepan, ia berharap pendidikan di Gianyar semakin harmonis. Pria asal Puri Kaleran Br Pesalakan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring ini juga dikenal tegas dalam pelbagai hal.”Saya
masih banyak berbenah di SMPN 1 Blahbatuh, penataan di berbagai ruangan dan halaman terus
dilaksanakan guna mampu menjadi yang terbaik untuk pendidikan di Gianyar,”Paparnya.nsuar

SEBAGAI sekolah
yang b erada di an tara
jalan jurusan DenpasarGi an yar, Klu ng ku ng
h in gg a Karang as em ,
S MP N 1 B lah batu h
sering dikunjungi pihak
luar. Hal t ersebut diun gkapkan, Wakas ek
Kes is waan, Wayan
Sadra, diru ang kerjanya, b eberapa wakt u
lalu.
Berad a di jan tu ng
Kecamatan Blahbatuh,
berjarak 7 Km arah barat Kota Gianyar dan 18
k m dari Den pas ar,
S MP N 1 B lah batu h
merupakan sekolah menengah pertam a yang
berdiri setelah yayasan
S MP
B l ah b at uh .
Diresmikan, 3 September 1979 SMPN 1 Blahbatuh awalnya berdiri diatas tanah prib adi milik Puri
Jelantik Blahbatuh. Pada tahun
1985 dikeluarkan surat Hak Guna
Pakai dengan nomor sertifikat,
A 1088498 tertanggal 6 maret
1985. Setelah berlangsung selama 7 tahun, tepatnya tanggal 9
Maret 1992 dikeluarkan Buku
Tan ah / Ak ta
Tanah
no.22.05.02.01.4.00009. “Akta

seko lah yan g p en uh
semangat juang dalam
membangun pen didikan, mencetak sumber
d aya m an u si a yan g
tang guh , cerdas d an
berbudi luhur. Sehingga tercapai masyarakat
adil dan makmur, berguna bagi Bangsa dan
Negara dib awah lindu ng an Tu han Yan g
Mah a Es a di Neg ara
Republik Indonesia.
Lebih lanjuti ia mengatakan masyarakat seki tar SMP Negeri 1
Bl ah batu h
sang at
hetrogen, hal tersebut
menambah derajat keberagaman latar belakang siswa dan orang
tua. Sehingga sekolah
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in i sang at s trat eg is
Suasana belajar mengajar di SMPN 1 Blahbatuh
dalam menciptakan pelbagai prestasi. Partisiterseb ut menerang kan bah wa di pergun akan s eb agai l okasi
pasi masyarakat beserta stake
tan ah tem pat b erdirinya b an- kunjungan pihak luar. Bahkan
holder pendidik berjalan dengan
gunan SMPN 1 Blahbatuh meru- saat Asi an F orum b eb erap a baik, sehingga tercapai RPS (Renpakan tanah hak milik Depdik- Nopember 2016 lalu, SMPN 1
cana Pengembangan Sekolah) dan
bud Prop. Bali,”papar Sadra.
Blahbatuh dikunjungi berbagai
MB S (Manajem en B erb as is
Perkembangan dunia pendid- anak asal d eleg as i yan g
Sekolah) yang optimal. “Sehingikan membuat sekolah yang ber- men giku ti F orum Anak-an ak
ga SMPN 1 Blahbatuh dijadikan
diri dekat Polsek Blahbatuh ini
Asia di Bali. Prestasi tersebut
salah satu barometer keberhasiselalu berhasil dalam pelbagai
juga tak lepas dari cita-cita para lan p endi dik an di Gian yar,”
pres tasi. S ehingga tak jarang
pendiri yang ingin mewujudkan
pungkasnya.n su ar

Rangkul Warga Wujudkan Sekolah Adiwiyata Mandiri
MENJADI sekolah Adiwi yata Mandiri
merupakan salah satu indik ator keberhasilan pendi dikan di SMPN 1 B lahbatuh.
Guru, peg awai, siswa dan m asyarakat
sedang menyiapkan berbagai hal demi
terwujudnya hal terseb ut.
Salah seo rang guru SMPN 1 B lahbatuh,
Kadek Suarna mengaku pihaknya dan guru
yang lain sangat konsen m ewujudkan
sekol ah Adiwiyata. Menj aga kebersihan
sekolah bu kan saja tugas siswa, guru dan
pegawai j uga rutin melaksanakan hal
tersebut. S ekolah yang berlokas i di Jalan
Udayana Kecamatan Blahb atuh ini
memiliki 28 Rombongan Belajar (Rombel).

Masyarakat bersama
dengan warga sekolah
membersihkan Lingkungan SMPN 1 Blahbatuh

Sedangkan ruang kelas terdiri dari 14
ruangan di bagian bawah dan 4 ruangan
di lantai dua. Hampir semua k elas sudah
memiliki fasilitas yang layak untuk
kegiatan b elajar dan mengajar dan bahkan
ada beberapa kel as yan g sudah berb asis
IT.
Lebih lan jut, ia mengatak an kepercayaan warga menyekolahkan anak ke
SMPN 1 Blahbatuh terus mening kat, siswa
dari pelaj aran 2013/2014 dit erima 725
orang, tahu n pelajaran 2014/201 5 diterima
999 orang , tahun pelajaran 2015/2016
diterima 1 .047 orang dan kin i terdapat
1.057 siswa. Ketersediaan tenag a pendidik
dan kepen didikan juga sudah memadai,
guru-guru rata-rata lulus an S1 dan
pegawai minimal l ulusan SMA. “ Kini
terdapat 60 orang guru dan 22 orang
tenaga kep end idik an, ”pap arnya.
Desak Ged e Tarisa Mahesan ti siswa

kelas 8D SMPN 1 Blahbatuh mengaku
senang dan bangga bisa sekol ah di SMPN
1 Blahbat uh. Disamping menyediakan
fasilitas terbaik, sekolah jug a mengakomodir hobi siswa lewat puluh an Ektrakurikuler. Sedangkan fasilitas l ain seperti
LAB, Perpu stakaan, ruang ket rampilan,
ruang k esenian, sarana olah rag a cukup
memadai.
Fasilitas tersebut juga memi cu semangat siswa u ntuk belajar lebih g iat. Banyak
siswa yang mampu meraih prestasi
akademik m aupun non-akademik . Kedepan
jika seko lah mampu meraih Adiwiyata
Mandiri, t entu akan menjadi kebanggaan
sekolah dan siswa. Apalagi s elama ini
seko lah sang at baik kerjasamanya dengan
warga seki tar dan orang tua si swa. “ Saya
bangga, di samping mampu menj adi Juara
Nasional Pencak Silat Prisai Diri , hobi saya
juga dibi na disekolah,”im buhnya.nsuar
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I Wayan Tengah

‘Dihantui’ Penyakit
Demam Berdarah
SE MUA o ran g
akan merasakan waswas bila mengetahui
adanya suatu p enyakit menjangkit beberapa orang di wilayah
sekitarnya. Hal ini diungkapkan oleh pria
yang bernama I Wayan Tengah yang saat
ini dipercaya sebagai
Kelihan Banjar Lebah,
Keram as Blahb atuh,
dimana waktu sebelumnya beberapa warga banjar telah menderit a p enyaki t Demam B erdarah Dengue (DBD). Pria kelahiran 1961 ini menyam p ai kan b ahwa
upaya p enan ggul angan su dah beberapa
kali dilakukan, namun
masih juga ada yang
t erjan gk i t. Up aya
yang dilakukan seperti kunjungan petugas
k es eh atan
d ari
p us k es mas B l ah batuh I maupun mahasiswa Stikes Wira
Medika Denpasar unPASWARA/maba
tuk masuk-masuk ruI Wayan Tengah
mah melakukan PSN
(P emberan tas an S arang Nyamuk), pemberian bubuk anti larva, adanya petugas Jumantik (Juru
Pemantau Jentik) di banjar, fogging dari Dinas Kesehatan sudah pernah
dilakukan, namun masih ada warga yang kena DBD.
Bapak dari Wayan Toni Adi Santika, Kadek Dodik dan Komang Lenok
lewis ini menjelaskan bahwa dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk secara rutin melakukan PSN dengan 3M Plus, yaitu menguras dan menyikat
bak-bak air, menutup rapat penampungan air dan mendaur ulang barangbarang bekas yang bisa menjadi tempat genangan air serta memelihara ikan
pemakan jentik, membubuhkan bubuk anti larva yang bisa diperoleh di
puskesmas dan lainnya. Suami dari Ni Ketut Seruti menyampaikan bahwa
mungkin masyarakat masih susah melaksanakan PSN secara rutin. Karena
kesibukan masyarakat, menyebabkan mereka membiarkan lingkungannya
menjadi tempat perindukan nyamuk. Demikian pula dengan keberadaan
seorang jumantik tanpa dukungan masyarakat, sangatlah sulit untuk bisa
memberantas tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk, sehingga sulit
dari masyarakat bisa menjaga rumah dan sekitarnya supaya bisa bebas
dari jentik. Alumnus SMA TP45 Gianyar ini menyampaikan akan bersama
ibu-ibu PKK banjar lebih fokus akan kegiatan PSN ini, dan berharap agar
nanti tidak ada lagi penyakit DBD di masyarakat. nmaba

Manfaat Buah Apel
untuk Kesehatan
BUAH apel telah dipercaya memiliki berbagai manfaat untuk memelihara
kesehatan tubuh, yang dikonsumsi mentah atau bentuk jus. Buah cantik
ini bersifat sebagai anti-kanker, yang sangat efektif untuk melindungi tubuh
dari sel-sel kanker. Diketahui bahwa mengkonsumsi flavonoid yang
tersimpan banyak dalam buah apel dapat membantu menurunkan risiko
penyakit kanker pankreas. Di dalam kulit apel juga terdapat senyawa
bernama triterpenoid yang melengkapi kinerja flavoanoid untuk mencegah
pertumbuhan tiap sel kanker. Maka dari itu ketika hendak konsumsi apel,
jangan buang kulitnya, karena bagian tersebut juga memberikan khasiat
pada kesehatan. Karena buah apel juga kaya akan serat, penyakit kanker
kolorektal dapat dikalahkan, cukup rutin makan buah ini tiap harinya.
Apel sangat kaya akan serat larut yang fungsinya bersaingan dengan
lemak dalam usus. Kedua nutrisi yang saling bersaing tersebut akan
mengakibatkan penurunan penyerapan LDL (Low Density Lipoprotein)
atau kadar kolesterol jahat dan melebihkan produksi atau penyerapan kadar
HDL (High Density Lipoprotein) atau kolesterol baik yang sangat
diperlukan tubuh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buah apel
dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan memperbanyak jumlah
kolesterol yang baik.
Satu cangkir jus apel yang diminum ketika cuaca terik dapat memperbaiki sel-sel saraf pada otak yang mengalami kerusakan, ini berkat
peranan flavonoid sebagai antioksidan kuat. Jika begini terus, keistimewaan apel yang akan tubuh rasakan adalah terhindar dari penyakit
Alzheimer. Masalah pernapasan seperti gejala asma dan mengobati
secara perlahan, bisa memanfaat kan buah apel karena kandungan
fitokimia dan polifenol nya membantu tubuh memulihkan asma. Masih
banyak sih manfaat buah apel. nmaba
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Pelayanan Kesehatan Jiwa di Blahbatuh

UPT Kesmas
Blahbatuh I bersama
Mahasiswa Progsus
Keperawatan Stikes
Wira Medika Denpasar
menggelar pelayanan
kesehatan jiwa dengan
melakukan kunjungan
rumah Kamis, (16/2),
di salah satu rumah
warga penderita
di Banjar Lebah,
Keramas, Blahbatuh.
PASWARA/maba

Pelayanan kesehatan jiwa oleh UPT Kesmas Blahbatuh I bersama Mahasiswa Progsus Keperawatan
Stikes Wira Medika Denpasar Kamis, (16/2), di salah satu rumah warga penderita.
Dr. Ni Made Dahlia Kepala UPT
Kes mas Gi anyar I, saat di temu i
PASWARA menjelaskan bahwa kegiatan kunjungan pelayanan kesehatan
jiwa memang sangat penting dilakukan guna memantau kesehatan pasien
jiwa dengan memb erikan pelayanan
kes ehatan gun a mem antau kond isi
keseh atannya.
Seperti diketahui bahwa kesehatan
jiwa merupakan suatu kondisi mental
sejahtera yang memungkinkan hidup
harmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh dari kualitas hidup seseorang, dengan memperhatikan semua

segi kehidupan manusia dengan ciri
menyadari s epenuhnya kemam puan
dirinya, mampu menghadapi tekanan
hid up yang wajar, mampu bekerja
produktif dan memenuhi kehidupan
hidupnya, dapat berperan serta dalam
lingkungan hidup, menerima dengan
baik apa yang ada pada dirinya merasa nyaman bersama orang lain. Jadi
kesehatan jiwa (m ental) merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan
dari kesehatan secara k esel uruh an.
Gangguan kesehatan jiwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi
individu dan keluarganya, baik men-

tal maupun materi.
Hal senada disampaikan oleh Ni
Made Yuliasmini, Pengelola Program
Kesehatan Jiwa UPT Kesmas Blahbatuh I dimana pelayanan kesehatan
jiwa diberikan kepada masyarakat dengan gangguan kesehatan seperti depresi, gangguan mental, epilepsi dan lainnya. Diharapkan dengan pem berian
pelayanan ini, penderita tidak putus
obat, rutin berobat dan kontrol ke sarana pelayanan kesehatan dengan dukungan keluarga dan masyarakat sekitar.
I Wayan Tengah, Kelihan Banjar
Lebah, Keramas, Blahbatuh saat men-

dampingi kegiatan ini menyampaikan
teri makasi hnya kepada p emerin tah,
khususnya kepada petugas kesehatan
yang telah memperhatikan kesehatan
warga banjar, dengan melakukan kunju ng an rum ah . Memang k on di si
mas yarakat saat ini memb utuh kan
dukungan pemerintah untuk bisa memperoleh pelayanan termasuk pelayanan kesehatan. Demikian pula diharapkan agar ada dukungan pemeri ntah
dalam memberikan jaminan kesehatan
bagi masyarakat yang kurang mampu,
sehingga mereka bisa memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis.nmaba

SMK Kesehatan Sanjiwani Gelar Workshop Edukasi Kesehatan
bergaul dengan ODHA
ODHA (Oran g Dendan l ain nya. Ditamgan HIV-AIDS ) adalah
bahkan bahwa hal ini
bagi an dari masyarakat
dan tidak semua penderharus m enjad i bahan
ren un g an agar p ara
ita adalah pelaku yang
beresiko tinggi. Banyak
generasi mu da leb ih
mawas diri. Sudah sej ug a di ant ara m erek a
yang hanya menjadi korharusnya berh ati-h ati
dal am bertin dak, suban, t etapi d iharusk an
memikul banyak beban.
paya tak terjerumus ke
arah pergaul an yang
Seperti anak ODHA yang
tertular dari orangtuanya
salah d an m eng hancurkan masa depan.
sewaktu dalam kandungan, ibu-ibu rumah tangga baik-baik yang tertuDrs. Dewa Nyoman
Bawana, M .Pd m enlar dari su aminya yang
tidak setia. Hal ini disamyampaikan ucapan terim akasih kepad a s epaikan dalam Sambutan
Kepala Dinas Kesehatan
mua pihak, khususnya
PASWARA/maba
Yayasan The Bali ChilKab up aten Gi anyar,
Suasana Edukasi Workshop Tentang Kesehatan Reproduksi, Narkoba, HIV & AIDS.
yang dibacakan oleh Tri
dren’s P roj ect Ub ud
Jumat (17/2) di SMK Kesehatan Sanjiwani Gianyar.
yan g
m en d uk un g
Roesmini, SKM, Kepala
Bidang Pencegahan dan
t er s e l en g g a ra n y a
workshop ini, karena sangat tepat unPengendalian Penyakit saat kegiatan
Tri Roesmini, SKM memaparkan atau cap buruk pada masyarakat yang
tuk generasi muda khususnya siswa
Wo rks hop Kes ehatan Reprod uks i,
bahwa kasus HIV-AIDS bagai venom- bel um t entu keben aran nya, seperti
kesehatan dalam mengantisipasi diri
Narkoba, HIV & AIDS, Jumat (17/2) di
ena gunung es, d imana kasus yang anggapan bahwa ODHA yang telah
akan
b ah aya
Narko ba
dan
Sekolah SMK Kesehatan Sanjiwani
ada meru pakan ujung gun ung yang meninggal tidak boleh dimandikan,
Gianyar dengan didampingi Drs. Dewa nam pak, sed angk an m asih ban yak peralatan makan bisa menularkan HIV HIV&AIDS. Penyampaian informasi
kesehatan p ada umu mnya memang
Nyom an B awan a, M .P d. Kep al a k as us HIV-AIDS yan g ada d i dan lainnya yang ketentuannya tidak
sekolah beserta guru pembina sekolah
masyarakat yang tidak kelihatan. Se- benar. Dis kriminasi yait u tind akan
perlu digarap bersama, baik itu pemerset empat, deng an fas ilitator Wo rk- lain itu masih adanya stigma dan dis- yang diambil oleh masyarakat karena intah maupun lembaga lain guna menshop dari Yayasan The Bali Children’s
kriminasi sampai saat ini menjadi ken- stigma yang dimiliki seperti memisah- ingkatkan pemahaman bersama dalam
membentengi diri dari bahaya NarkoPro ject Ubud, dengan ket ua Su pri
dala dalam p enangg ul ang an HIV- kan peralatan makanan, memisahkan
Hartini Sulaeman.
AIDS. Stigma merupakan pandangan tempat tinggal/dikucilkan, tidak mau
ba dan HIV-AIDS ini.nmaba

T estimoni Terapi Anti Retro Viral pada ODHA

oleh : I Made Maba, S. KM

Menjaga Rahasia ODHA (5)
SAAT mulai pengobatan ARV, Dodol (nama samaran) merasakan efek
samping obat. Rasa pusing yang amat
sangat dirasakan, hingga beberapa kali
Dodol putus minum obat. Berkat dukungan petugas kesehatan, Dodol perlahan-lahan kembali bisa patuh minum
obat ARV, bertahan akan efek sampin g o bat yang dirasak an beb erapa
hari, yang dikemudian harinya mulai
memudar. Memang salah satu faktor
yang membuat ODHA (Orang Dengan
HIV-AIDS) tidak patuh minum obat
ARV adalah efek samping obat, hingga butuh dukungan. Rasa ada yang
salah, dimana perkiraan dalam pikiran
bahwa bila mengkonsumsi obat, tentu akan tambah membaik dan pulih.
Dengan menjalankan terapi ARV, kok
malahan merasakan sakit. Seperti diketahui bahwa Obat anti HIV dalam tubuh akan meng alami penyesuai an,
sehingga menimbulkan efek yang masing-masing ODHA bervariasi. Kuat rin-

gannya efek samping obat yang dialami tergantung pada kondisi tubuh.
Ada ODHA yang hanya mengalami
sedikit meriang atau bintik merah pada
kulit, ada yang diare atau ada juga yang
merasakan pusing kepala yang amat
sangat.
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 ada yang mengetahui. Namun
masyarakat banyak yang curiga, karena mereka mengetahui istri dan seorang anaknya Dodol meninggal dengan ciri-ciri s eperti AIDS (Aqui red
Immun o Defi ci ency S yn d ro me).
Demikian pula kecurigaan pada anak
Dodol yang masih hidup, juga kondisi tubuhnya kurus dan sakit-sakitan.
Mas yarakat s ekit arpu n men getahui

akan perilaku Dodol saat muda, sangat suka seks bebas, doyan datang ke
tempat-tempat penjaja seksual di kawasan Den pas ar, yang meru pak an
salah satu perilaku yang sangat beresiko tinggi tertular HIV (Human Immunodeficiency Virus).
Karena Dodo l orang nya cuekan,
dan bisa kembali pulih, serta anaknya
bisa sekolah, bermain dan nampak
sehat-sehat saja, jadinya masyarakat
sekitar tidak begitu akan kondisi apakah Dodol terinfeksi HIV atau tidak.
Dodolpun beranggapan tidak ada urusan dengan masyarakat sekitar, yang
penting diri dan anaknya memperoleh
pel ayanan kesehatan , obat ada dan
ada duk ungan ked ua o rang tuanya
yang masih perhatian dan sayang pada
dirinya. Aktivitas sehari-hari Dodol,
bisa bekerja mencari nafkah di wilayah
Ubud, bisa ik ut kegiatan sosi al di
masyarakat seperti ng ayah di pura,
hajatan di tetangg a, kel uarga b esar

dan lainnya, tanpa mengalami diskriminasi atau pengucilan. Mungkin karena status ODHAnya Dodol masih dijaga agar tidak bocor ke masyarakat,
sehingga tidak ada diskriminasi. Atau
mung kin juga tingkat pengetahuan
masyarakat akan HIV-AIDS san gat
baik, walaupun mereka mengetahui
ada ODHA yang ikut kegiatan sosial,
tidak akan terjadi penularan .
Dalam p erkembangannya, Dodol
yang duda ini ingin memili ki pasangan hidup , yang akan diajak nya berumah tangg a dan bisa mengasuh anak
s atu -s at u n ya. Akh i rn ya Dod o l
berk en alan dengan seorang g ad is
lu gu, dan bersed ia men jadi pacar
yang set ia dan bersed ia men ikah.
Nam un status ODHA Do dol ti dak
dibuka pada sang pacar. Do dol tidak
ingin hubungan d engan gadi s lugu
tersebut bu bar karena mengetah ui
dirinya t erinfeksi HIV. Kas ihan sang
gadis lugu .nmaba
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Wabup. Mahayastra Hadiri
Mlaspas di Pasar Yadnya
Pengempon Pura
Melanting Pasar
Yadnya, Desa
Pakraman Blahbatuh
Kecamatan
Blahbatuh, Gianyar,
melaksanakan
Upacara Melaspas
Mendem Pedagingan
Lan Ngeresigana,
Soma Manis Tolu,
(20/2) Siang.
PASWARA/ sanduts

Wakil Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra sembahyang bersama dalam Upacara Melaspas Mendem
Pedagingan Lan Ngeresigana, Soma Manis Tolu, (20/2).
Upacara dipuput Ida Peranda Istri
Geria Purnawati Blahbatuh Gianyar.
Dihadiri Wabup Gianyar Made Mahayas tra, C amat B lah bat uh Ket ut
Nariana, Perbekel Blahbatuh Agung
Udayana dan Para Kelihan Adat dan
Dinas se-Des a Blahbatuh.
Menurut Ketua Panitia yang juga
Bendesa Pakraman Desa B lahbatuh

I Wayan Kantor melaporkan persiapan upacara Yadnya yang digelar telah dipersiapkan satu tahun sebelumnya, dengan tuntunan Bapak Bupati
Gianyar dan Wabup Gianyar, agar
apa yang direncanakan membuahkan
hasi l den gan sem an gat m en yama
braya iklas ngaturang yadnya.
“ Peng emp o n Pu ra M el an t in g

melaksanakan upacara yadnya untuk
mengucapkan rasa syukur dan bhakti kehadapan Ida Bhatara agar dikarunia kesel amatan lahi r dan bathi n,”
terang Wayan Kantor. Ditambahkannya, p eng em po n P ura Mel an ti ng
Pasar Yadnya Blahbatuh berjumlah
1600 KK, yang terdiri dari 8 banjar.
Sem uanya sang at bhakti d an ik las

ngaturan ayah-ayahan dalam melaksan akan yadn ya.
Wakil Bupati Gianyar Made Agus
Mahayastra mengajak semua pedagang dan pengempon Pura Melanting Pasar Yadnya, untuk ikl as dan
Bhak ti ngemargiang Bhakti M arga
Yoga, karena sikap yang iklas itu akan
mengan tarkan ked amaian terhad ap

pemu janya. Wabu p Mahayas tra,
berpesan agar kedepannya Pasar Yadnya Bl ahbatuh di promosikan lewat
media cetak dan elektronik, sehingga
keberadaanya semakin dikenal.
”Saya harapkan pengelola membuat promo si yan g baik , misalkan
menceritakan tentang perjalanan sepasang k eluarga untuk sembahyang

ke Pura besakih, karena sibuk waktunya terbatas, bukan hambatan untuk
tangkil, solusinya Pasar Yadnya Blahbatuh, tolong dikemas dengan baik,
buatkan iklan dilengkapi dengan peran yang manis dan cantik pasti terkenal,” ujar Wabub Mahayastra diiringi tepuk tangan p ara undangan dan
pemedek.nsanduts

Bangun Pelinggih diPura Catur Buana,
DesaPakraman KutuhKaja GalangDana LewatTurnamen Ceki
CEKI sudah menjadi
b erju d i dan s ecara
kegiat an yang hamp ir
ti dak langs ung ik ut
tidak terpisahkan dari trMepunia,” ujar Tagel.
adi si "m ag eb agan",
Selaku pi mp in an
yait u tradi si begadang
DP RD, Tag el menbersiaga 'menjaga' pergapresiasi inisiatif krasiap an upacara sampai
ma dalam men ggali
d en gan p el aks anaan dana untuk kepentinnya. Secara faktual ceki
g an p emb an g un an .
telah menjadi bagian dari
Diak ui nya, APB D
local culture value (nilai
tidak maks imal b isa
b ud aya
l ok al )
m en dan ai p emb an masyarakat Bal i yang
gunan di masyarakat.
bersifat melu as, tid ak
“ Deng an m eng iku ti
eksklusif, dan merakyat.
turnamen ceki ini, para
Namun selama ini ceki
semet on su dah ik ut
identik dengan judi dan
meringankan pepeson
judi d ilarang ol eh unkrama Kut uh dal am
d an g-u nd an g. Un tu k
melaks anakan pemmenjaga sekaligus mebangunan Pura Catur
lestarikan ceki secara diBuana,” ujar Tagel kenamis dan sehat ag ar
pada para peserta turPASWARA/asti
tidak terjerumus menjanamen.
Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta membuka Turnamen Ceki
di alat judi semata, BanPada k esemp at an
di Balai Banjar Kutuh Kaja, Desa Petulu, Ubud, (15/2).
jar Ku tuh Kaja, Desa
terseb ut, Tagel ju ga
Petulu, Ubud bekerjasama den- us un strateg i agar men dap at
Tagel Winarta yang juga Wakil
mengajukan bahwa masyarakat
gan FORMI (Federasi Olahraga poin, mereka juga harus mem- Ketua FORMI Gianyar. Menu- sudah bisa menyampaikan proRekreasi Masyarakat Indonesia) perhatikan pergerakan poin la- rut Tagel, ada dua tujuan yang
posal Bansos k e dewan. Tapi
Bali menggelar Turnamen Olah
wan.
dapat dicapai dalam turnamen
Tagel m en gi ng at kan bahwa
Raga Rekreasi Ceki yang digeDalam satu meja ada 4-5 pe- ceki ini yakni berekreasi sambil
yang bisa mengajukan proposlar di Balai Banjar Kutuh Kaja,
main ceki yang berkomp etisi
melakuk an pelestarian budaya al Banso s adal ah organ isasi
Desa Petulu, Ubud, (15/2).
dalam waktu 1,5 jam atau sekitar Bali. Disamping itu turnamen ini
yang berada di bawah naungan
Sistem pertan dingan dalam 6 pu taran. Pemain ceki yang
juga untuk mengg alang dana organisasi adat seperti desa paturnamen ini prinsipnya sama mendapat akumulasi nilai tert- un tu k pemb iayaan p em ban- kraman misalnya. Di akhir samdengan aktivitas ceki biasanya,
inggi dalam tot al putaran itu
gunan pelinggih di Pura Catur butannya, Tagel Winarta menyhanya ada beberapa modifikasi
akan keluar sebagai pemenang
B uana
Desa
Pak raman
erahkan sejumlah bantuan bagi
den gan meng gunakan sist em
untuk selanjutnya maju ke ba- Kutuh .“ Adanya turnamen ini
pembangunan Pura Catur Buapoint. Sistem ini justru memberi- bak berikutnya hingga final.
b is a m en j ad i wadah b ag i
na yang diterima oleh Bendesa
kan sensasi tersendiri bagi peTurn amen ini dibuka oleh masyarakat untuk menyalurkan
Des a Pak raman Kut uh Ketut
mai n, pasalnya selain meny- Ketua DPRD Gianyar I Wayan
hobi bermain ceki tanpa harus
Rai Yasa.nasti

PASWARA/and

Sosialisasi kerjasama Pasar Senggol

Bendesa Adat Gianyar
Sosialisasi Kerjasama Pasar Senggol
GUNA menyatukan g erak
dan menyamakan persepsi tentang kerjasama antara Bupati Gianyar dengan Bendesa Adat Gianyar, Ben desa Ad at Gianyar
mengund ang kurang l ebih 25
orang pedanggang sengol jalan
Ngurah Rai Minggu 19 Februari
2017 bertempat di Pura Puseh
dan Pura Desa, Desa Adat Gianyar. Hadir dalam pert emu an
ters eb ut S taf b en desa Adat,
Petugas Keamanan senggol ,
Petugas Restribusi Senggol dan
para pedagang.
Bendesa adat Gianyar Dewa
Made Suard ana, S .Sos. pada
kesempatan tersebut memaparkan
bahwa kerja sama antara Bendesa Adat Gianyar dengan Bupati
Gi anyar t ent ang pengel olaan
pasar senggol jalan Ngurah Rai
sudah berlangsung kurang lebih

10 tahun. Diberikannya desa adat
Gianyar untuk mengelola semggol tiada lain adalah untuk menin gk atk an
k esejahteraan
Masyarakat Desa Adat bukan saja
bagi para pedagang juga kepada
warga adat yang bukan pedagang
, papar Suardana.
Lebi h l an j u t S u ardan a
memaparkan bah wa sosialosasi tiada maksud untuk mencuri
k es em patan lai n melain kan
han ya sebagai pemberitah uan
kep ada p ara pedagan g karena
mu lai 1 Januari 201 7 Pas ar
Senggol dan Parkir di Wilayah
Desa Adat Gian yar tidak lagi
dik elola oleh Koperasi Geria
An yar Sari Bog a m elaink an
dik elol a langsun g ol eh Desa
Ad at Gianyar. Sehi ng ga k e
depan para ped agang Senggol
tidak lagi berh ubungan dengan

Kop erasi Geri a An yar S ari
Boga melainkan langsung dengan prejuru des a atau petugas
d es a yang ada di S en gg ol .
“ kami prejuru Desa Adat adalah pengayah Desa, yang siap
ngayah dengan l ascarya, karen a ng ayah den gan las carya
ad alah seb uah Yadnya”pap ar
Suardan a lagi.
Pada akhir sosialisasi diambil kesepakatan antara Bendesa Adat dengan para pedagang
Sengg ol. Pedag ang Sengg ol
akan berkontribusi ke Desa Adat
dalam bentuk retribusi untuk
Keamanan, Kebersihan dan lain
lain sebesar Rp. 30.000 setiap
pedag ang setiap hari flesibel
ses uai deng an barang dag angan yang dijual dan tidak ada
lagi kontrak mengontrak lapak
dan jatah jatahan. nand

mengang gap pecalang arogan.
"Inilah, melalui pelatihan ini kita
tekan kan pentin gnya atti tude,
agar pecalang mengembangkan
sikap suka menolong, pernakpernik kecil yang gaungnya besar," uj ar pria yang b aru tiga
bulan memimpin di Polsek Payangan ini. Kapolsek Endrawan
mengatakan pecal ang adal ah
mitra kerja bagi pihak kepolisian
dalam pengaman an wil ayah.
"Pecalang termasuk dalam Pam
Swakarsa seperti Satpam, Linmas, Hans ip yang berada di

bawah koordinasi pihak kepolisian, keberadaan pecalang sangat membantu dalam pengamanan wilayah," ujarnya.
48 desa pakraman yang ada
di Kecamatan Payang an masing-masing mengirimkan 45 orang pecalang untuk mengikuti
pelatihan. Hari pertama diikuti
para pecalang dari Desa Bresela, Kelusa, dan Melinggih Kelod. Hari kedua diikuti para pecal ang dari Desa Mel ingg ih,
Bukian, dan Puhu. Hari ketiga
diikuti Desa Kerta, Buahan, dan

Buahan Kaja. Secara keseluruhan terdapat 600 orang p ecalang di seluruh Kecamatan Payangan. Ketua MADP Kecamatan Payangan, Nyoman Darma
mengatakan akan membuat kartu anggota pecalang yang disertai dengan nomor keanggotaan.
"Jadi dalam menjaga keamanan
dan ketertiban wilayah desa pakraman, tidak ada lagi keraguan
terutama s aat pecalang tid ak
men ggun akan atri butn ya, ini
semacam kartu identitas," tandas
Nyoman Darma.nasti

Pelatihan Pecalang se-Kecamatan Payangan

Kapolsek : "Tingkatkan 3S"
SEBANYAK 450 orang pecalang se-Kecamatan Payangan,
mendapat pelatihan yang diselenggarakan oleh Majelis Alit

Desa Pakraman (MADP) Kecamatan Payangan. Pelatihan digelar selama tiga hari dari Jumat Minggu (17-19/2). Pelatihan ber-

PASWARA/asti

Pelatihan Pecalang se-Kecamatan Payangan.

langsung di du a tempat yaitu
penyampaian teori/materi dilakukan di balai pertemuan kantor
Camat Payangan dan pelatihan
keterampilan teknis dilaksanakan di lapangan umum Kecamatan Payangan.
Ketu a MADP Kecam at an
Payang an, I Nyoman Darma
mengatakan, pelatihan pecalang
ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya pecalang dalam memelihara keamanan dan ketertiban
banj ar/desa pakraman. Materi
pelatihan bertema "sesananing
pecalan g" di sampaik an ol eh
ketua MADP Kecamatan Payangan. Turut sebagai narasumber adalah Kapolsek Payangan,
AKP. I Gede Endrawan, SH.,MH.
Kap olsek Endrawan menekan kan k epada para pecal ang
bahwa kalau pecalang mau maju,
harus terstandarisasi, misalnya

b ag aim an a cara memb ant u
menyeberang jalan. Melalui pelatihan ini, Kapolsek Endrawan
berharap citra pecalang semakin
baik. P ihaknya men ekank an
bagaimana dalam menjalankan
s es an a/t ug as ag ar pecal an g
meningkatkan 3S yaitu senyum,
sapa, salam. "Ini tips dari saya,
beli sebuah cermin bulat kecil di
pasar dan belajarlah tersenyum
di depan cermin, kesan garang
pasti hilang," ujarnya berkelakar.
Kapol sek Endrawan tid ak
menampik segelintir masyarakat
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Disucikan Umat, Bersihkan Pantai Wajib Ditradisikan

PASWARA/ast

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

PANTAI, merupak an salah
satu tempat yang disusikan oleh
umat Hindu di Bali. Namun sayang, kebersiahan tempat untuk
melebur mala, membersihkan
badan serta rohani itu, kerap diabaikan. Terlebah di juaism hujan
ini, seluruh pantai di Bali, tak
terkecuali Pantai Saba, Blahbatuh,
Gianyar, menjadi penampungan
sam pah k iriman. Syukurn ya,
gabungan relawan, sekeha truna serta pengunjung, kini mentradisikan aksi bersih pantai.
Pasca hujan ektrim, Pantai
Saba memang tampak seperti
tempat penampungan sampah
kiriman. Apalagi Pantai ini diapit dua muara sungai besar dan
diperparah dengan gelombang
pasang yang meratakan pantai
dengan sampah. “ Ini belum seberap a. Hingg a musim hujan
berakhi r biasa s etelah s as ih
sada, tumpukan sampah bahkan

menggun ung,” terang I Made
Kiki, Warga Saba yang juga aktivis penyelamatan penyu.
Melihat kondisi pantai yang
kotor ini, syukurnya ratusan relawan, karang taruna, siswa serta dibantu para keluarga yang
h en dak b erk reasi , d en gan
sukarela melakukan aksi bersih
pantai, Minggu pagi. Meksi hujan gerimis, tak menyurutkan semangat mereka untuk mengumpukan sampah di kawasan pantai tersebut. Petugas di Dinas
Loingkuhan Hidup, yang awalany han ya b eren cana men gangkut sampah, ytalk maua ketingalan bergabung dalamn aksi
bersih sampaha itu.
Menarik nya, p emb ersih an
pantai ini tidak sekedar mengumpulkan sampah sebanyak-banyakny, lalu dievakuasi ke tampat lain. Namun, untuk menumbuhka kesadaran bersama, dalam

aksi ini juga mentradisikan pemilahan sampah. Sampah plastik
dan anorganik lainnya dipisahkan. Demikian pula sampah organik yang dapat berfungsi dipisahkan untuk menghemat pengangkutan sampah. “ Yang terpenting adalah membangun kesadaran. Karena itu, kami melibat anak-anak dan remaja, untuk mmentradisikan pemilahan
sampah. Bahkan kebiasaan ini
h arus d il ak uk an d ari ti ti k
produksi sampah, spertai samp ah rum ah tan gg a, ” t eran g
Koordinator aksi, Made Aksara
dari Trust Hero Saba
Kepala Dinas DKP Gianyar,
I Wayan Kujus Pawitra, sangat
mengapresiasi kegiatan itu dan
si ap m en fas il it as inya seti ap
saat. Segal kegiatan yang berkaitan dengan kebersiahan dna
les traian lingk aungan tent unya ak an kami akan sup port.

Terlebih kegiatan ini melibatkan anak-an ak d an remaj a.
“ Kegiatan inim, kami harapkan dapat meng ugah kes adaran semua warga sedini mungkin. Karena kesadaran terhadap kebersih an lin gku ngan yang harus dibangun sebagai pon dasi nya. Teriut amanya memahami b ah aya
sampah p las ti k b agi masa
depan bersama, “ terangnya.
Selain mendukung kegiatan itu, selain dengan armada
sampah pada hari itu juga puluhan pasukan hijau diturunkan un tu k men bant u ak si
pembersihan pantai tersebut.
“ Kami harapkan, relawan dari
lain juga ikut bergabung. Terlebiah kegiatan iani akan digelar setiap hari minggu di pantai-pantai, serta tempat umum
lainnya di Gianyar,” pungkas
Kujus. nast

Wayang Majapahit, Sebagai Sembah Karya Agung
Satu peristiwa menarik
mungkin luput dari perhatian
pamedek termasuk warga
pangempon saat puncak wali
dipuncak Karya Pura Puseh
dan Desa, Desa Pekraman
Beng Gianyar dipentaskan
wayang emas peninggalan
kerajaan Majapahit serta
topeng gajahmada yang juga
terbuat dari emas.

Menempati posisi di jeroan, dipentaskan wayang lemah. Namun gedebong (batan g pisan g) dit ambah plat
besi dengan pipa pendek berderet di
atas nya. P emedek yang l alu-lalang
sekitar tempat itu, dibuat penasaran.
Bahkan ada yang menduga, akan ada
wayang lemah inovatif seperti sering
dilakukan mahasiswa pedalangan ISI.
Seriing tabuh pembuka gender,
kotak wayang dibuka oleh Jro Dalang.
Wayang yang biasa terbuat dari kulit,
kini justru terbuat dari emas. Hanya saja,
coraknya k has wayang J awa, l ebih
ramping serta lazimnya wayang Jawa
hidung dan wajahnya lebih runcing.
Pegangan bawahnya semu a wayang
seperti tangkai keris berukir (tidak runcing). Jadi wajar di atas gedebong mesti
dipasang pipa besi yang nantinya dipakai menaruh pegangan wayang.
Pakem memainkan wayang, ucapan

dalang, dan pengiring gambelan gender 100% khas Bali. Hanya wayangnya b ed a, berg aya J awa, berb ah an
emas (kuning dan putih), dan ukuran
umumnya 1/2 dari ukuran wayang Bali.
IB Waskitan dari Gria Tegal, Padangtegal Ubud yang mendampingi pementasan ini membenarkan jika wayang itu berbahan lempengan emas asli
diukir itu adalah pusaka asli kerajaan
Majapahit. Sejak tahun 2013 wayang
emas yang berpak et dengan topeng
emas Gajah Mada mulai dipentaskan
dari satu upacara ke upacara wali lain
di berbagai Pura di Bali. Disebutkan
sejumlah tempat khususnya di Gianyar yang menggelar karya agung. Sepert Wali Agung di Pura Puseh dan
Desa, Desa Pekraman Beng saat itu.
Disebutkan, jelang keruntuhan kerajaan Majapahit b anyak bend a-benda pusaka terancam dimusnahkan atau

PASWARA/ast

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

PASWARA/ast

Pementasan Wayang Emas saat Karya Agung di Pura Puseh dan Desa Beng
di jarah sehi ngg a dit ug ask an pengawalan pasu kan Ajis aka di b awah
koordinasi Danghyang Nirarta sebelum melakukan perjalanan ke Bali. Be-

Letusan Salvo di Tegalan, Iringi Plebon Wiku Vetaran
ran umum, melainkan di areal
tegal persawahan,” terangnya.
Mengen ai pelaksaasn upacars militer atau perabuan,
disebutkan jika zaman masa
perj uan gan, mend ian g tercatat sebagai salah satu pejuang kemerdekaan RI dan selanjutny dinobatkan sebagai anggota Legiun Vetaran Cabang
Tampaksiring. “ Setelah zaman
kemerd ek aan d an s eb el um
menjadi sulinggih, disebutkan
juga jika Idsa Pedanda seorang tokoh subak di desa setempat. Selama puluhan tahun
menjadai seorang pekaseh.
PASWARA/ast
Sementara it u, hingga di
Prosesi Plebon Ida Pedanda Simpangan Manuaba, Pejeng
lokasi upacara, jenasah kemudian dipindahkan ke patung
KREMASI Ida Pedanda Simpangan
dengan upacara kemiliteran.
lemb u puti h yang telah disiap kan.
Manuaba, Pejeng, Tampaksiring, berSecara perlahan, jenasah mendiang Lanjut it u digelar upacara perabuan
langsung kidmat dan langka, Senin lalu. diangkat menuju menara Padma Putih. yan g dit andai deng an penembakan
Selain diiringi dengan upacara per- Iringan pemberangkatan menara pad- senjata olah anggota TNI dan dilanabuan, lokasinya pembakaran juga di ma ini diikuti oleh ribuan umat. Selain jutkan kembali dengan prosesi Hinareal tegalan. Karena selain sebagai anggota TNI dan POLRI, juga meli- du yang di pi mpi n o leh s eju ml ah
pejuang kemerdekaan, semasa hidup- batkan umat dari Desa Pejeng, Desa pedanda. Sengkaian prosesi ini menya Ida Pedanda ini juga telah disuci- Pejeng Kangin, P ejeng Kawan dan narik p erh ati an , k arena tergo lo ng
kan. Ribuan umat, anggota TNI, Polri umat dari desa Singakerta, Ubud, ser- unik dan hanya digelar kh suus undan Pemuda Panca Marga turut men- ta sejumlah pedanda juga turut men- tuk seorang pend eta. Hingga kregiringi prosesi dengan kidmat, sebagai giringi.
masi dimulai, umat kembali menenungi
wujud penghormatan terakhir.
Bendesa Agung , Desa Pakraman bimbingan dan tuntunan mendiang.
Prosesi Pelebon, dilaksanakan set- Pejeng, Cokorda Gde Putra Pemayun Karena semasa hidupnya, tela mengelah b eberapa pek an layon/ j enasah menyeb ut kan, s em as a hi du pn ya abdikan diri untuk keselamatan dan
mendiang Ida Pendanda Simpangan yang telah disucikan secara spiritual, kesej ah teraan u mat secarab ati ni ah
Manuaba, Pejeng, disemayamkan di menjadi cacatan k husus bagai umat dan spiritual. Pada kesempatan itu
griya setempat, Berbeda dengan um- serta adat setempat. Kareana itupula, pula,mendiang didoakan agar perumnya, jenasah dikawal dan diboy- tem pat k remas i di siapkan secara jalanannya menuju nirwana tidak ada
ong ang gota TNI yang d ipadukan khusus. “ Lokasinya bukan di kubu- hambatan. nast

lakangan diketahui benda-benda pusaka Majapahit itu tersimpan di berbagai
negara di Eropa. Yang terbanyak tersimpan di gudang di Swiss.

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

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

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

9). Bade setinggi 21 Meter dengan bobot delapan Ton tersebut diusung ratusan warga secara bergantian menuju Setra Dalem Puri yang jaraknya sekitar 1 Km.
Bade dibuat atas arahan undagi Tjokorda Gde Raka
Sukawati alias Cok De tokoh asal Puri Saren Ubud. Prosesi
juga diawali dengan Mlaspas Bade dan Lembu. Prosesi
pemberangkatan jenasah ke Setra Dalem Puri diawali dengan menaikan jenasah ke Bade tumpang
sembilan diiringi tabuh Angklung, iringan bandrangan, tedung, Bungan Jaja. Iringan berikutnya merupakan pengu sungan tempat pembakaran jenasah
berupa Lembu Selem “Kami selaku penglingsir mengucapkan terima kasih atas bantuan semua warga.
Kami juga mohon doa agar almarhum diberikan tempat sesuai dengan amal baktinya,”terang Tjok Raka
Kerthyasa.
Nelly Sukawati merupakan istri mantan dubes
Indonesia untuk Swiss, Cokorda Ngurah Wim Sukawati atau akrab dikenal Cok Sasrabahu (almarhum).
Prosesi pelebon yang menggunakan sarana bade
setinggi 21 meter dan satu lembu. Ribuan pasang
mata menyaksikan prosesi iringan jenasah menuju
kuburan. Momen ini pun menjadi kesempatan bagi
masyarakat dan wisatawan untuk berfoto bersama
dengan latar belakang dua lembu maupun bade.
Kerabat Puri Kantor Ubud, Cokorda Asmara,
menjelaskan, almarhum Nelly Sukawati ini merupakan keturunan Belanda, yang bergabung dengan
keluarga puri. Meski demikian almarhum dikenal
sebagai sosok yang banyak memahami budaya dan
kesenian Bali. “Soal tradisi dan adat, beliau sangat
paham,” ujar Asmara.
Dikatakannya, Nelly Sukawati merupakan orang
asing pertama yang bergabung deng an keluarga
puri yakni menikah dengan Cokorda Ngurah Wim
Sukawati atau akrab dikenal Cok Sasrabahu. Sekaligus orang asing yang jadi bagian dari puri, yang di
pelebo n s ecara k hus us pert ama menggu nak an
PASWARA/ast
Plebon Nelly Sukawati, magnet ribuan warga
bade. nast
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Ramalan
Bintang

Desak Gede Tarisa Mahesanti

CAPRICORN
Keberuntungan belum menjumpai
hari ini, namun tetap sabar dan semangat.
Kesehatan : tidak bermasalah.
Keuangan: bedakan antara pelit dan hemat.
Asmara : jangan terlalu cuek dengan si dia.

JAGO
BELA DIRI
MENGKUTI ajang Nasion al Pencak Silat khusus Prisai Diri
pakan keba nggaan, Desak Gede Tarisa Mahesanti (14). Dara
kelahiran Gianyar 20 Desember 2002 ini mampu meraih Juara
II kategori Serang Hindar pada Kejuaraan Nasional PD Piala
Hamengku Bowono X di Jogjakarta, beberapa waktu lalu.
Tarisa, begitu ia biasa disapa, menekuni PD awalnya diajarkan orang tuanya. Putri pertam a dari tiga bersaud ara pasangan, Dewa Ketut Astawa dengan Desak Putu Sri Ma intari ini
lanjut mengasah bakat di Balai Banjar Lingkungan Kaja Kauh,
Kelurahan Beng, Gianyar. Kemampuan tersebut juga diasah siswa
Kelas 8D SMPN 1 Blahbatuh t ersebut bersama te man-teman
melalui Ektrakurikuler di sekolah. Sehingga ia mampu membawa nama baik Gianyar dan sekolah di ajang nasional. Ketekunan
berlatih PD membuat penghobi dengar musik ini meraih berbagai
kejuaraan dari tingkat kabupaten hingga nasional.
“Silat khusu snya Prisai Diri (PD) memang hobi saya sejak kelas 3 SD,
setelah diajakmengikuti beberapa kejuaraan, saya semakin tertantang untuk
mengasah bakat saya dengan mengikuti berbagai kejuaraan lainnya. Hal
tersebutlah yang memacu semangat dan kemampuan saya dalam menguasai PD karena pengalaman juga diperoleh dari berbagai lomba. SejakSD saya pernah meraih juara II Porsenijar di Kabupaten Gianyar, dan
Piala Hamengku Bowono X saya peroleh pertama kali saat masih duduk
di kelasI SMP,”paparnya, saat ditemui PASWARA, beberapa waktu lalu.
Dara berkulit sawo matang ini patut dijadikan tauladan teman seusianya. Ketekunan berlatih dan berb uru pengalaman membuatnya mampu
mengharumkan nama Gianyar. Kede pan, walaupun masih malu-malu,
tarisa ingin menjadi Polisi. Mewujudkan hal tersebut ia akan selalu giat
berlatih dan belajar agar prestasinya selalu meningkat.nsuar

AQUARIUS
Dis iplin kerja selama ini y ang dilakukan akan
mendapatk an apresiasi dan tanggapan y ang positif dari atasan.
Kesehatan: bergerak minim al 30
menit, kurangi duduk y ang lama.
Keuangan: ketram pilan berbisnis
akan mendatangkan hasil.
Asmara: saling melengkapi diantara pasangan.

(PD) meru-

PISCES

Apa y ang anda rencanakan
sepertiny a akan berjalan sesuai y ang diinginkan.
Kesehatan: selalu berpikir positif agar tubuh
menerima energy positif.
Keuangan: jangan gensing menjadikan anda
menghabiskan tabungan.
Asmara: terimalah realita y ang ada dengan
hati y ang senang.
ARIES
Manfaatk an kesempatan y ang ada dipelupuk
mata.
Kesehatan: stamina menurun.
Keuangan: kurang pengeluaran
y ang tak bermanfaat.
Asmara: tidak ada gunanny a mendengarkan omongan orang.

Tips Remaja

Remaja dan Balapan Motor L
‘ iar”
JAJARAN Polres Gianyar beberapa hari lalu
membubarkan aksi balap motor liar yang dilakukan
kelompok remaja di kawasan Desa Kemenuh,
Sukawati. Dari operasi pengamanan itu, sejumlah
remaja dibawa ke Mapolres untuk dilakukan
pembinaan. Hasil pemeriksaan polisi, ditemukan
senjata tajam dan buku mantra dibawah jok sepeda
motor mereka. Orang tua mereka pun akhirnya ikut
sibuk berurusan dengan polisi karena ulah anaknya.
Demikian gambaran d ari salah satu aksi
balapan liar yang dilakukan oleh sekelompok
remaja. Aksi balap motor liar di kalangan remaja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat.
Bagi mereka aksi balap liar ini bagian dari pergaulan mereka. Ironisnya, mereka kabanyakan
masih berstatus pelajar.
Balapan liar bagian dari sebuah kenakalan
remaja. Melihat aksi balapan liar yang dilakukan, mempunyai dampak negatif dan positif

pada diri mereka sendiri maupun orang lain
dan lingkungan sekitarnya.
Dampak negatif balapan liar, terhadap para
pelaj ar adalah menimbulkan tindakan kekerasan jika mereka tidak dapat mengontrol
emosi dalam suatu masalah. Akhirnya memunculkan geng-geng motor, akibat ada yang merasa paling hebat sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Selain itu, aksi balapan liar sangat menganggu lalu lintas dan menimbulkan

keresahan bagi masyarakat, khsusnya pengguna jalan.
Selain dari sisi negatif, apabila kegiatan balapan motor yang dilakukan s esuai dengan

pen yalu ran bakat dan hob inya ten tu akan
membuahkan sebuah hasil yang positif.
Balap motor merupakan olahraga otomotif

yang menggunakan sep eda motor. Olahraga
otomotif ini terdiri dari road race, motor cross,
drag bike, grasstrack dan supersport. Keseluruhan jenis balap motor itu dibawah naungan
Federat ion Intern ati onal d e Mot orcyclisme (FIM), suatu
badan in ternat ion al
yan g
b erfun gs i
menaungi berbagai jenis kegiatan olahraga
balap motor.
Untuk itu, menghindari terjadinya balap motor liar, dibutuh kan p eran d ari
sejumlah pihak. Baik
o rang tu a m au pu n
p em eri nt ah dalam
menangkal nya. Seperti, menyediakan ruang atau tempat penyalu ran bagi rem aja
yan g p un ya h ob i
olahraga balap motor.
Sehingga bakat mereka bisa tersalurkan dan
tidak melakukan aksi liar dengan balapan di
jalanan yang penuh dengan resiko. nkris

Sepucuk Salam Dari Griya Anyar

Merindukan Sebuah Kisah di Kotamu

Senyum
Tiap kali aku tersenyum
Kamu tersenyum
Tak tahu arti senyummu
Kala aku tak lagi tersenyum
Tapi, engkau tetap tersenyum
Dan aku tetap tak tahu arti senyummu
Dibalik senyummu
Aku termenung
Ringan tak bersuara adalah senyum
Murah tak ternilai rupiah juga senyum
Selalu tampak indah adalah senyum
Ibadah termudah juga senyum
Lalu apa arti senyummu?
Jawaban penuh senyum
Akupun bingung
Dan jadi tersenyum
njaka dara

Udara begitu dingin terasa malam ini,
Saa t kesu nyian kemba li me ngusik ku,
Untu k berh alusin asi ak an dirimu,
Pada wajah yang membangkitkan sejuta mimpi, Berlaksa
– la ksa rind u menghu jani hatiku,
Tak mampu membendung
be ribu sa ngk alan ak an
mimpi itu,

Meski a ku ingkari ra sa ini,
Nam un selalu ha dirka n kena ngan itu.
Pujaan h atik u….
Berulang kali aku mencob a mengusir hadirmu dari
kh ay alku .
Sua ra jan gkrik yang tak jemu b ordering,
Men jadi alunan lagu meng iring i kerinduan ku.
Aku coba tuliskan c atatan kecil te ntang k amu,
Seb uah kisah k ebersamaan yang begitu sing kat
namun beg itu membekas di benakku.
Keb ersama an den gan p enuh suka cita,
Kala bertanda ng ke ko tamu,
Tak perna h len yap d ari in gatan ku,
Entah kapan masa itu datang lagi.
Aku rindu denting gitar musisi jalanan,
Men galun kan temban g cin ta.
Sesek ali suara khasmu turut membau r diantara riuh
sua sana k ala itu.
Sa yang ….
Aku masih ingat betul k etika lambaian tanganmu
sirna ditelan gemilang awan putih. Tete s air matapun
memba sahi pipimu yang te rpaku ketika deru suara
mesin meningg alkan dirimu.
Dalam hati aku berguma m, tunggu aku kembali
sayan g…!!

njaka dara

TAURUS
Bersiaplah menghadapi situasi
baru y ang tidak terduga.
Kesehatan: jangan ulangi kebiasan buruk sebelumnya.
Keuangan: akan terganggu.
Asmara: jangan hanya diam terpaku memandang si dia yang lagi kacau pik irannya.
GEMINI
Titik terang akan dialami dalam
perjalanan karier anda.
Kesehatan : tubuh sedang tidak
fit.
Keuangan: mendapatkan bany ak tratiran.
Asmara: terlalu baper, berpikirlan positif dengan kesibukan akhir-akhir ini.
CANCER
Minggu ini kesempatan meraih
sesuatu yang selama ini belum
sempat di raih.
Kesehatan: perbany ak konsumsi makanan
berserat.
Keuangan: bany ak pengeluaran tak terduga.
Asmara: jadilah yang terbaik dari yang baik .
LE O
Kesempatan tidak datang dua kali, manfaatkan kesempatan y ang datang kali
ini.
Kesehatan: jaga pola makan.
Keuangan: pengeluaran meningkat.
Asmara: pertahankan suasana y ang lebih indah dan menyenangkan ini dengan menuruti
segala keinginannya.
VIRGO
Tak perlu mendengarkan gunjingan orang y ang membik in suasana hati menjadi panas.
Kesehatan: perhatikan asupan
makanan. Keuangan: stabil.
Asmara: terkadang katany a meny akitkan hati,
akan tetapi hatinya yang paling dalam cukup
baik dan say ang.
LIBRA
Akan bany ak kebahagian yang
menghampiri akhir-akhir ini, jangan lupa bersyukur. Kesehatan
: coba lakukan releksasi.
Keuangan: sedang meningkat.
Asmara: terimalah realita y ang ada dengan
hati yang senang, tidak perlu cemas dengan
situasi y ang cukup sulit.
SCORPIO
Jangan merasa puas dengan
apa y ang anda dapatkan
sekarang.
Kesehatan : sakit gigi.
Keuangan: baik.
Asmara: as ati kebosanan di tempat y ang
berbeda.
SAGITARIUS
Kehidupan sosial akan terlihat
lebih baik dari sebelumnya.
Kesehatan: sedikit menurun.
Keuangan: bonus akan mengalir.
Asmara: mengenang masa pacaran memang selalu meny enangkan.
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Jambore Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-45

Gianyar Sabet Juara Koor dan Penyuluhan
PKK Kabupaten Gianyar mengawali defile Jambore Hari
Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 45 tahun 2017 Provinsi Bali
dengan yel-yel yang memikat. Dengan mengambil tema
“ PKK Peduli Sampah” PKK Kabupaten Gianyar berhasil meraih
Dua predikat juara dari tujuh kriteria yang dilombakan
di Gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar, Selasa ( 14/2).
Didampingi l angsung oleh
Ketua PKK Kabupaten Gianyar
Ny. Surya Adnyani Mahayastra
kontingen PKK Kabupaten Gi-

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

lo mba p adu an su ara, l om ba
penyuluhan pola asuh anak dan
remaja dengan penuh cinta dan
kasih s ayang dalam keluarga,
l om ba penyu lu han
p em b e rd a y aa n
eko no m i kel uarg a
melalui UP2K, lomba
penyulu han pemanfaatan l ahan melalui
program halaman asri
teratur indah dan nyaman ( Hatinya PKK)
l om ba penyu lu han
hidup bersih sehat di
dalam kelu arg a d an
li ng ku ng an d en gan
pola PHBS dan peril aku cerd ik, lom ba
gembi ra merias dengan mata tertutup dan
lomba yel-yel.
Dari katagori yang
dilombakan tersebut,
wakil PKK Kabupaten
Gianyar berhasil meraih

PASWARA/eni

Koor Duta Gianyar unjuk kebolehan dalam HKG PKK ke 45 tahun 2017 Provinsi Bali
juara 2 lomba paduan suara dan
juara 3 , lomba penyuluhan pemanfaatan lahan melalui program
halaman asri teratur indah dan
nyaman ( Hatinya PKK).
“ Saya sangat salut dengan
semangat yang ditunjukkan ibuibu PKK, berani tampil, berani
unjuk kebolehan tanpa memikirkan juara. Kalup un akhirnya
kami berhasil meraih juara di berbagai katagori lomba, ini merupak an b uah manis dari kerja
keras kita semua, “ jelas Ny.

Adnyani Mahayastra bangga.
Ny. Adn yan i Mah ayas tra
juga menambahkan dalam defile
dan lomba yel-yel PKK Kabupaten Gianyar sengaja mengambil tema PKK Peduli Sampah.
Mengapa sampah? Menurut Istri Wabup. Made Mahayastra ini
masalah sampah masih menjadi
masalah ut ama di Kabup aten
Gianyar. Untuk itu sebagai anggota PKK dan juga sebagai warga masyarakat, ikut menj aga
lingkungan dari sampah meru-

Gebyar Tari Bali ke-X , Mingggu
kecil sudah harus dikenalkan bagaimana caranya melestarikan budaya milik kita sendiri.
“ Gebyar ini juga kami harapkan
mamp u men jadi wadah, generasi
muda untuk mengekspresikan kreatifitas mereka dibidang seni tari,” tegas Koming Elen.
Dijelaskan juga, lomba tari kli ini
dibagi atas tiga katagori, yaitu katagori A untuk peserta usia 6 tahun s/
d 9 tahun dan 7 tahun s/d 12 tahun
untuk jenis tarian Puspanjali dan tari
Baris Tunggal (2 babak). Katagori B
untuk peserta dengan usia 9 tahun s/

recykel. Dengan semangat ini
semo ga t ercip ta li ng ku ng an
yang sehat dengan pola pungut,
pilah dan olah sampah. Sampah
yang dikelola dengan baik memiliki nilai ekonomis yang dapat
meningkatkan ekonomi keluar.
Hadi r j ug a p ad a Jam bo re
HKG PKK ke-45 tahun 2017 di
Gedung Ksirarnawa Art Center
Den pas ar Ketu a T P. PKK
Provinsi Bali Ny. Ayu Pastika
dan Ketua TP.PKK Kabupaten/
Kota Se Bali.neni

Komang Elen Juniadi,SE

Gebyar Tari Bali Ke-X, Lestarikan Seni dengan Ketulusan
BERDASARKAN tema “
Karma Tanpa Pale AKU Palania” ( berbuat dengan ketulu san tanp a mengharapk an
imbalan, karena berbuat dengan ket ulusan tanpa mengharap kan hasi l m eru pak an
k et u l us an yang ab ad i).
Sanggar Widya Buana Aga
Desa Belega Blahbatuh bekerjasama deng an Dinas Kebud ayaan Kabupaten Gi anyar, berupaya meng ajegkan
seni dan budaya Bali dengan
menggelar Gebyar Tari Bali
ke-X , Mingggu ( 19/2).
Berd as arkan ni at t ul us
dan tanpa pam eri h i nilah,
akh irnya S an gg ar Wi dya
Bu an a Aga berh as il mengadakan gebyar tari Bali yang
ke 10 kalinya. Seperti ditegaskan
pemilik Sanggar Widya Buana Aga,
Koming Elen Juniadi, SE, Sanggar
Buana Ag a sudah berusi a hampir
12 tahun, dan sudah mampu secara
rutin mengggelar lomba tari melalui
event Gebyar Tari Bali.
Sedari awal tujuan geb yar tari
Bali ini lebih ditekankan pada upaya pelest arian s eni dan budaya
Bali k hususnya s eni tari. Karena
upaya pelestarian seni dan budaya,
tidak semata-mata tugas pemerintah dan pelaku seni semata. Namun
ju ga generas i m ud a yan g s ej ak

pakan bentuk tanggung jawab
k it a
seb ag ai
an gg ot a
masyarakat.
Sampah sangat dekat dengan
dengan lin gku ngan k el uarga
karena rumah tangga merupakan
penghasil sampah yang cukup
besar setiap harinya. Untuk itu
Ny. Adnyani mahayastra mengajak s elu ruh angg pta P KK
menjaga kebersihan lingkungan
dan mengelola sampah dengan
bijak. Seperti menangani sampah
dengan 3R atau reuse , reduce

s tari an s en i d an b u d aya
khususnya di bidang tari Bali.
Apalagi dalam lomba kali ini
p es ert a l eb ih di k hu su s kan
pada an ak-anak. Hal i ni sangat penting, mengingat gemp uran t ekn o l og i m o d ern
k ad ang memb awa dam pak
yang tidak baik bagi anak. Anak
terbi as a d eng an gad get d an
segala aplikasi permainannya.
Namun, dengan merek a aktif
kegiatan menari minimal mereka tahu seni budaya mereka
sen diri, akt ifitas olah tu buh
melalui tarian dan memahami
filosofi taupun makna dari tarian yang mereka pelajari.
PASWARA/eni
Pada kesempatan itu IGN
( 19/2) di Balai Budaya Gianyar.
W i j an a j u g a m en eg as k an
pada pelaku seni dan pem ilik
d 14 tahun dengan jenis tarian yang
s an gg ar, ag ar k ed epan m erek a
dil ombak an tari Con dong dan t ari
t id ak l ag i m en g g un ak an k at a
Margapati. Sedangkan katagori C di- san ggar unt uk p erku mpul an t ari
ikuti oleh peserta usia 13 tahun s/d
yan g mereka kel ola. Nam un s e14 tahun untuk katagori tari Oleg dan
b aik n ya k at a s an g g ar d i ub ah
Tari Jauk Manis. Total peserta yang
menj adi “ kelomp ok sen i” karena
ikut lomba pada Gebyar Tari Bali ke- ini yang t ercamt um dal am peratuX kali ini sekitar318 orang.
ran bupati . Hal i ni pen ting d alam
Sement ara i tu B up ati Gianyar upaya permoh onan bantu an atau
yang dalam kesempatan itu diwakili
dan a hib ah.
oleh Kepala Dinas Kebudayaan GiTampil sebagai dewan juri pada
anyar IGN. Wijana memberikan peng- kesempatan lomba tersebuat adalah I
hargaan yang setin ggi -tin gga at as
Gede Oka Surya Negara, SST.MS.n,
u paya yang di l aku k an San g gar Ni Nyoman Kasih, SST. MS.n dan I
Widya Buana Aga dalam upaya pele- Kadek Oleh Sugiarta, SS.n.neni

Pengabdian Seni
DIBALIK suksesnya perhelatan Gebyar Tari
Bali ke -X di Bali Budaya Gianyar, ada sosok
Komang Elen Juniadi yang berperan penting di
dalamnya. Namun bagi sosok pemilik sanggar
Widya Buana Aga Desa Belega Blahbatuh
Gianyar, kesuksesan lomba tari Bali dalam
Gebyar kali ini bukanlah karena dirinya semata, namun kerja keras semua pihak’
Berkesenian bagi pria berkaca mata ini,
sudah seperti aliran darah dalam tubuhnya. Jika dia d iminta untuk berhenti
berkreasi, berarti dia mati karena darah
tidak lagi mengalir memberi nafas dalam
kehi dupann ya.
Seni bagi dirinya adalah persembahan yang tulus ihk las, bagi Tuhan,
lingkungan maupun umat manusia.
Oleh karena itulah tema Gebyar Tari
Bali ke-X kali ini “ Karma Tanpa
PaleAKU Palania” yang artinya berbuat dengan ketulusan tanpa mengPASWARA/eni
harapkan imbalan, karena berbuat
Komang Elen Juniadi
deng an k etu lu san tan pa m en gharapkan hasil merupakan ketulusan yang abadi.
“ Semua jika didasari atas ketulusan, pasti akan menjadi indah,” tegas
Komang Elen
Selain kegiatan lomba tari Bali, menurut Komang Elen sanggar Widya
Buana Aga juga melakukan kegiatan sosial membantu sesama. Seperti mengumpulkan donasi dari beberapa masyarakat di Desa Belga dan bantuan dari
Komunitas Pencinta Seni dan Budaya Desa Belega memberikan bantuan
bagi saudara-saudara yang tertimpa bencana di Daerah Karangasem melalui
Komunitas Taman Hati. Semua itu kami lakukan bersama teman- teman dan
masyarakat, sebagai wujud cinta kami pada sesama dan seni. neni

HUT ke-49 PD. BPR. Werdhi Sedana

Luncurkan Transaksi Tabungan Online
HUT BPR.Werdhi Sedana ke-49 dirayakan
dengan sederhana di aula k antor setempat,
Senin (13/2). Perayaan hari jadi bank milik Pemkab Gianyar tersebut dihadiri oleh jajaran direk-

si, dewan pengawas, pejabat eksekutif, perwak il an nas ab ah , d an selu ruh p egawai
PD.BPR. Wedhi Sedana.
Direktur Umum, Nyoman Suparsa Widana

PASWARA/asti

BPR Werdi Sedana launching Tabungan Online bersamaan dengan HUT ke - 49
di aula kantor setempat, Senin (13/2).

mengatakan, di tengah pertumbuhan ekonomi
yang melambat, PD. BPR. Werdhi Sedana tetap
eks is memb eri p elayan an t erb ai k b ag i
masyarakat Gianyar. “ Terbukti hari ini kami
meluncurkan Transaksi Tabungan Online, sebagai wujud komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada nas abah secara real time,
mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kepercayaan nasabah, dan sem oga yang bel um
menjadi nasabah bisa menjadi nasabah dengan layanan terbaru ini” ujar Suparsa Widana.
Anggota Dewan Pen gawas, Anak Agung
Bagus menyampaikan, menurunnya laba yang
dibukukan tahun 2016, diharapkan tidak terjadi tahun ini. Apalagi tahun ini, Werdhi Sedana
kembali dipercaya mengelola dana ADD yang
disalurkan Pemkab ke pemerintah desa, dimana dana tersebut sebelumnya sempat diserahkan pengelolaannya ke bank lain. “ Tingkatkan pelayanan dan kerja keras, kepercayaan
yang diberikan harus kita jaga, kesempatan baik
ini agar jangan terlepas lagi,” ujarnya.
Dirut. PD.BPR Werdhi Sedan a Suparsa
Widana menjelaskan laba tahun 2015 sekitar
2,1 miliar rupiah dan tahun 2016 sekitar 2,094
miliar rupiah. “ Tahun ini kami yakin tidak terjadi penurunan laba dengan inovasi produk serta kembalin ya kep ercayaan nasab ah serta
stakeholder,” ujarnya optimis. Kredit yang disalurkan PD.BPR Werdhi Sedana hingga saat
ini sebesar Rp.27 miliar dan kebanyakan adalah kredit konsumsi. “ Kami berharap tahun

PASWARA/asti

Dirut. PD.BPR Werdhi Sedana Suparsa Widana meniup lilin pada perayaan
HUT BPR Werdi Sedana ke - 49 di aula kantor setempat, Senin (13/2).
ini ada peningkatan untuk kredit produktif,”
ujar Suparsa Widana. Ditambahkannya, strategi program kerja PD.BPR. Werdi Sedana tahun
2017 adalah transformasi dari product oriented ke service oriented dan revitalisasi dengan
menjadi lebih baik.
Perayaan HUT ke-49 PD.BPR. Werdhi Sedana diisi dengan acara potong tumpeng yang
dilakukan oleh Dirut didampingi jajaran direksi d an dewan pengawas. Pad a kesemp atan
ters ebu t dis erahk an p iag am peng hargaan
masa kerja 15 tahun dan 25 tahun kepada pegawai atas nama Gusti Ayu Nyoman Soka dan
I Made Suja Antara. Juga dilakukan peluncuran Transaksi Tabungan Online dimana sistem
transaksi ini akan memberikan kepastian dan

rasa nyaman bagi nasabah dalam bertransaksi. Kolektor tabungan PD.BPR. Werdhi Sedana
yang bertugas di lapangan akan dibekali seperangkat android dan alat cetak transaksi yang
portable sehingga nasabah bisa melihat transaksi yang mereka lakukan pada saat itu juga
tanpa harus ke teller.
“ Ke depan kami akan selalu berinovasi unt uk m em beri layanan terb aik d id uk un g
tekn ologi in formasi dan ko mpetensi SDM
yang memadai sehingga proses transformasi
dan revitalisasi menuju PD.BPR. Werdhi Sedana menjadi tuan rumah di daerah sendiri bisa
terwujud sehingga peran kami dalam pembangunan Kabupaten Gianyar bisa optimal,” tandas Suparsa Widana.nen i

