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Sambut Hari Raya Nyepi Tahun Isaka 1939

PAWESTRI

Kembalikan Ogoh-Ogoh keAslinya

7

Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak
(HKG) PKK ke 45 Tahun 2017 di
Kabupaten Gianyar berlangsung
semarak dengan berbagai kegiatan.
Mulai dari kegiatan sosial, tata rias,
penyuluhan hingga tata kelola
sampah.
AGRO & NIAGA

10

Kementerian Perdagangan RI,
Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga RI gelar
pengawasandi Hardys Grosir Gianyar
dan di agen LPG PT Nusantara
SelarasGianyar, Rabu (22/2).
AGAMA

13

Sebagai sebuah sekolah kejuruan
yang bernaung dibawah Yayasan
Pendidikan Ganesha Ubud, Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK)
Pariwisata Ganesha konsen
ciptakan lulusan yang
diminati pasar.

HIDUP di zaman
modern, segalanya
jadi serba praktis.
Tak terkecuali,
pembuatan
ogoh-ogoh jadi
mudah dan cepat
dengan bahan
styrofoam (gabus
atau busa padat).
Sayang gabus ini
amat membahayakan
kehidupan karena
tak ramah
lingkungan. Ogohogoh pun jadi cacat.
PASWARA/tas

Proses pembuatan ogoh-ogoh berbahan bambu kreasi Sekaa Teruna-Teruni Yowana Kayu Sakti, Br. Pedapdapan Desa Pejeng, Tampaksiring, Senin (27/2).
Jika para pembuat ogoh-ogoh mau menjaga kelestarian lingkungan, ogoh-ogoh gabus
itu bisa dihindarkan. Caranya, back to basic
(kembali ke alam) dengan membuat ogoh-ogoh
berbahan anyam an bambu. Atau, membuat
ogo h-ogo h deng an bahan d aur ul ang, dan
pasti bisa.
Salah satu bukti, Sekaa Teruna-Teruni (STT)
Catur Murti Sentana, Banjar Tengah, Desa
Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, bisa
melakukan itu. STT ini berkreasi membuat
ogoh-ogoh dari botol air mineral bekas. Ogoho go h akan d ip erg un akan s aat u p acara
Pengerupukan Senin (27/3) mendatang serangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Isaka 1939.
Ketua STT Catur Murti Sentana I Komang
Arimbawa mengatakan, botol plastik bekas jadi
pilihan membuat ogoh-ogoh karena melihat
bo to l-b ot ol yang menum pu k. Benda i ni
‘men awarkan’ gagasan baru sekaligus jadi
bentuk kepedulian pada lingkungan. Warga
sekitar juga mendukung ide tersebut dengan ikut memberikan botol bekas secara
cuma-cuma. Sejak tiga bulan lalu botol bekas itu dikumpulkan.
Ogoh-o goh dimaks ud bertema Siwa
Bhairawa Budha, dan ogoh-ogoh dengan
sosok Budha terbuat dari botol bekas sedangkan yang lain menggunakan bambu.

Pembuatan ogoh-ogoh dari botol bekas ini
baru pertama kali, namun dari pengerjaan tidak
ada kesulitan berarti yang dirasakan para anggota STT ini. Pengerjaan biasa setelah jam
pulang sekolah atau pulang kerja.
‘’Selain karena peduli lingkungan, pemanfaatan botol-botol bek as tersebut bisa mengurangi biaya pembuatan yang bisa menghabiskan jutaan rupiah. Ini juga tantangan
berkreasi," imbuhnya.
Jenis boto l air mineral bekas yang digunakan is ian 1 liter hingga jadi ogohogah tinggi sekitar 6 meter dan berat sekitar 300 kg.
Sementara itu, di beberapa tempat di
Gianyar,pembuatan ogoh-ogoh berbahan
styrofoam (busa padat), makin berkurang.
Untuk diketahui, para pemerhati lingkungan sangat khawatir d engan pemakaian
styrofoam. Karena gabus ini jenis plastik
golongan 6 yang terbuat dari polisterin dan
gas, sangat tidak ramah lingkungan karena
sulit diurai.
Beberapa anggota STT mengakui membuat kerangka ogoh-ogoh dengan ulatan (anyaman) bambu atau bahan alami lainnya, lebih
ribet dan prosesnya lebih lama. ‘’Namun ogohogoh bambu itu, selain ramah lingkungan juga
m em berik an daya tarik t ers en d iri b ag i

wisatawan,’’ jelas Kepala Dinas Kebudayaan
Gianyar IGN Wijana.
Para penekun sastra Hindu di Bali menyarankan agar rupa atau bentuk mengambil
sosok Raksasa. Karena ogoh-ogoh adalah simbol Bhuta Kala sehin gga u sai p engarakan
harus disomya (netralisir). Wujud ogoh-ogoh

‘’ Ogoh-ogoh
bambu itu, selain ramah
lingkungan juga
memberikan daya
tarik tersendiri
bagi wisatawan.”
berb en tu k Dewa, bern uans a S AR A, d an
berunsur politis, harus dihindari.
Pantauan di banyak lokasi, tren kalangan
generasi muda, terutama sekaa teruna-teruni
untuk membuat ogoh-ogoh tetap eksis. Hal

ini seiring peningkatan semangat untuk merayakan Nyepi dan berkreasi . Karena s etiap
sekaa teruna-teruni ingin menunjukkan kreasinya sebagai wujud persaingan berkarya seni.
Namun persaingan itu tetap bernilai positif.
Bendesa M ajelis Madya Desa Pakraman
(MMDP ) Kabupat en Gianyar AA Gde Alit
Asmara mengharapkan, saat proses pengarak an og oh-ogo h berlan gsu ng ag ar
mas ing-masi ng s ekaa ogo h-og oh agar
tidak melewati tapal batas dari desa pakraman bersangkutan. Hal ini agar tidak menimbulkan gesekan. Terkait itu, peranan dari
bendesa, prajuru ad at maupun pecalang
untuk menjaga keamanan dalam pengarakan ogoh-ogoh sangat vital. Disarankan,
sebelum ngarak ogoh-ogoh, para pengarak jangan minum-minuman keras.
Sejauh ini, Badan Kesbangpol dan Linmas Gianyar belum mendata jumlah ogohogoh di Kabupaten Gianyar. Pada Nyepi
tahun 2015 mencapai 1.155 buah. Jumlah
ini mengalami p ening katan diband ing
tahun 2014 yakni 948 buah. Ogoh-ogoh
pada tahun 2015 yakn i Kecamatan Gianyar
189 buah, Ubud. : 158 buah, Tampaksiring
130 buah, Blahbatuh
: 136 buah, Sukawati
323 buah, Tegallalang 110 buah, dan Payangan 109 buah. ntas

Peresmian Yowana Bendesa Manik Mas se-Bali

Jaring Semeton Yowana Melalui Facebook

SINTYA
LASKARINI
Dia bercita-cita ingin
menjadi Polwan dan
menggeluti wirausaha.

SELENGKAPNYA
SIMAK diHal...15 !

FACEBOOK (FB) atau jenis media sosial lainnya selama ini masih menjadi wahana
paling efektif untuk menjaring
pertemanan. Setidaknya, wahana ini dirasakan para Yowana
Pratisentana Bendesa Manik
Mas (PBMM) di Bali, khususnya Gianyar.
Dengan perantara jejaring
FB, para yowana ini berhasil
mengimpun sameton terbentuk organisas i kepemud aan
at au Yowan a Prat is en tana
Bendesa Manik Mas (PBMM)
di Bali.
‘’Karena ada bantuan facebook, kami jadi optimis bisa
menjaring dan mengumpulkan
semeton
Yowana se Bali ini,’’ jelas
Ketua Umum Yowana Pratisentana B en desa M an ik M as
(PBMM) Pusat I Pu tu Eka
Mahardika, Sabtu (25/2).
Pengurus Yowana PBMM
Kab up at en /k ot a se B al i
diresmikan di Wantilan Jaba
Pura Taman Pule, Desa Mas,
Kecamat an Ub ud, Gianyar,
Sabtu (25/2). Peresmian ini
di tand ai penyematan tan da
PIN kepada Pengurus Yowana PBMM Kabupaten/kota se
Bali oleh Wakil Gub ern ur
(Wagub) Bali I Ketut Sudikerta, mewakili Gubernur Bali
Made Mangku Pastika.

Ketua Umum Yowana PBMM
Pusat I Putu Eka Mahardika menyatakan kebang gaan nya terhadap pemb en tu kan dan
peresm ian Pen gurus Yowana
PBMM Kabupaten/kota se Bali
ini. Karena melalui organisasi ini,
dirinya bis a bertemu den gan
sameton pratisentana PBMM se
Bali.
Mahard ika m en gki sahk an
perjuan gannya bersam a teman
sesama yowana di Bali untuk

merintis dan membentuk organsiasi Yowana PBMM se Bali dan
pengurus yowana PBMM kabupatetn/kota se Bali. ‘’Setelah
menjaring sameton yowana melalui medsos facebook, selanjutnya, kami membuat pertemuan
kecil dari pura ke pura di Bali, sambil sembahyang,’’ jelasnya.
Men urut Mahardik a, p embent uk an p en gu ru s yowana
PBMM ini sejak pertemuan yowana pada 28 Juni 2016. Lanjut

pembentukan Yowana PBMM
tingkat kabupaten/kota se Bali
hingga Februari 2016. ’’Kami
mohon dukungan kepada para
pangelingsir,’’ujar pemuda asal
Desa Mas, Kecamatan Ubud,
Gianyar ini.
Mahardika mengaku seiring
dengan dukungan para pangelingsir serta dilandasi satu garis
keturunan, dirinya meyakini yowana akan bisa ngayah dan membangun kemajuan untuk PBMM
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Peresmian Pengurus Yowana Bendesa Manik Mas se Bali di Wantilan Jaba Pura Taman Pule,
Desa Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar, Sabtu (25/2).

dan Ida Batara Lalangit. Ketua
Umum PBMM se Provinsi Bali
Made Sudiana mengharapkan
para yowana ini bisa ngayah
dan membang un Bali s ebagaimana cita-cita para leluhur
zaman dulu. ‘’Agar para yowana bersatu padu dengan bersinergi agar bisa maju dari kondisi sebelumnya,’’ jelasnya.
Sudiana memaparkan, leluhur atau Ida Batara Lalangit
para pratisentana ini bernama
Kyai I Gu sti P ang eran
Bendesa Manik Mas. Beliau
adalah murid terbaik dari Dhang
Hyang Dwijendra, atau menantu Ida Batara Sakti Wawu Rauh.
Ia pun mengharapkan para pangelingsir PBMM di Bali mengayomi dan membina para yowana PBMM ini.
Mewakili Gu bernur Bali
Made Mangku Pastika,
Wagub Bali Ketut Sudikerta menyambut baik pembentukan dan peresmian organisasi
yowana di Bali. Pihaknya meyakini organisasi seperti ini akan
menjadi filter untuk menyaring
perkembangan kemajuan zaman agar tak membahayakan
generasi muda. Sebab zaman
sekarang, anak muda rentan
kena pergaulan bebas, narkoba, kenakalan remaja, dan pelbagai masalah dalam menjalani
hidup. ntas

Lay anan I nformasi Publik

Halaman

PASWARA

E ditorial

Edisi 6, Tahun XIV, 21 - 28 Pebruari 2017

2

Suara Wawasan Seni
MEJA REDAKSI

PANGARASA

Auditor
Independen
DPRD Bali belakangan ini sedang menyosialisasikan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) Provi nsi Bali tentang Perub ahan Ketiga
atas Peraturan Daerah Provinsi Bal i No. 8 Tahun 2002 ten tang Lembaga
Perkreditan Desa (LPD). Salah satu pasal dalam Ranperda itu, berisi
tentang pentingnya LPD diaud it oleh auditor in dependen.
Terkait keh adiran auditor indepen den di LPD ini tentu menimbulkan
pro-kontra. Tak hanya di kalangan krama desa, tak terkecuali p ro-kontra
itu hadir dari para bendesa desa pakraman, Majelis Alit Desa Pakraman
(MADP), jajaran
Madya Majelis Madya Desa Pak raman (MMDP) Kabup aten, dan
unsur lain.
Pro kontra itu muncul, antara lai n karena pihak penduk ung auditor
LPD ini meyakini selain orang di l uar penekun LPD, di desa-desa tak
ada orang yang memahami managem en teknis keuangan LPD. Hal ini
dibuktikan, banyak LPD dilaporkan dan terlihat sehat, namun nyatanya
keuangan LP D dimaksud bermasalah bahkan hingga LPD it u bangkrut.
Oleh karena itu, auditor
independen hadir u ntuk
memeriksa k euangan LPD
ini sangatl ah penting.
Bagi kalangan yang
kontra, aud itor independen itu t ak penting.
Alasann ya, k aren a su dah
ada ben desa sel aku
peng awas langsung LPD
bersan gku tan. Kepeng awasan ini belum termasuk
pemb inaan managemen
keuangan ol eh inst ansi
terkait.
Terlepas dari pro
kontra itu, keberadaan
audi t indep enden u ntuk
pem eriks aan keuan gan
LPD di Bali, sebagaimana
pasal pada R anperda itu
patut dipertimbangkan.
Tanp a bermaksud
mengabaikan sistem audit
internal k euangan di
masing-masing LPD,
aud itor ind epen den
pen ting u ntuk penguatan
kondisi keuangan LPD
yang ses un ggu hnya.
Jika seb uah LPD
din yatak an sehat atau
sang at sehat , penil aian
itu bukan saja oleh pengurus LPD, melainkan juga oleh au ditor independen atau pihak di luar LPD yang sangat profesion al memahami
kondisi keuangan LPD yang ses ungguhnya. Dengan h asil audit
independ ent, maka kondi si keuangan sebu ah LPD akan ben ar-benar
layak dip ertanggungjawabk an kepada krama. Persoalannya selama ini,
ada banyak LPD terancam bangkrut, baru didatangkan aud itor keuangan independ en oleh bendesa. Audito r ini biasanya dari un sur pemerintah.
Selama ini, karena jabatannya, maka bendesa adat/pakraman juga
sebagai Ket ua Badan Pengawas LPD di masing-masing des a pakraman.
Persoalannya, tak semua bendesa mengerti teknis managemen keuangan. Karena keban yakan b endesa tidak punya p engetah uan teknis
tentang managemen keuangan LP D, terutama sistem akuntansi.
Oleh karen a itu, kehadiran aud itor independen sang at penting
sehingga managemen LPD punya ru ang kritik yang terb uka, tepat,
berhasil gu na dan berdaya guna. Semua ini tentu untuk pembenahan
managemen k euangan LPD. Dengan itu, sistem managemen keuangan
LPD yang lem ah dapat dideteksi secara dini. Kehadiran au ditor independen ini juga untuk menjaga dan memberi warning jika sebuah LPD
teran cam bermas alah atau akan bang krut.
Auditor ind ependen LPD ini sangat tepat agar tak ada intervensi
pihak internal baik dari desa pakraman maupun penguru s LPD dalam
mewujudkan LPD yang mensejahterak an krama desa. Hanya saja, perlu
dikaji apakah auditor independen in i disediakan oleh LPD itu sendiri,
desa pakram an/adat, atau pemeri ntah selaku pembina LPD. Sebab
pen yediaan aud itor independen akan terkai t den gan p enyedi aan
anggaran. Jika keuangan LPDnya bermasalah, apa mu ngkin bisa
membi ayai audit or indepen den?*

“Auditor
independen
sangat penting
sehingga
managemen
LPD punya
ruang kritik
yang terbuka,
tepat, berhasil
guna dan
berdaya guna.’’

Bersiap Sambut HUT ke-246 Kota Gianyar
MASYARAKAT Gianyar bersama
jajaran pemkab Gianyar serta instansi
terkait dipastikan akan melaksanakan
perayaan HUT Kota Ganyar ke-246,
tanggal 19 April 2017. Perayaan ini tentu akan membuat tambahan job bagi
sejumlah kalangan. Tak terkecuali jajaran Redaksi PASWARA.
Pembaca Setia PASWARA.
Kosentrasi masyarakat, khususnya di Ibu Kota Jakarta, pada 19 April
2017, pasti tersedot pada pertanyaan;
siapa yang akan jadi Gubernur DKI
Jakarta. Karena pada tangal itu akan
berlangsung Pilkada DKI Jakarta putaran II, ant ara p as an gan C ag ub /
Cawagub, Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok )-Djarot Saiful Hid ayat d an
Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Namun konsentrasi masyarakat Gianyar
tentu pasti akan lebih terfokus pada
kegiatan perayaan HUT kota Gianyar
tersebut.
Pembaca Budiman.
Memah ami jal ann ya demo krasi
langsung melalui Pilkada, dan merayakan hari jadi kelahiran kota, merupakan du a keniscayaan. Karena keduanya penting dan selalu membutuhkan curahan sesuai kompetensi masing-masing. Hanya saja, Pilkada DKI
ada di Jakarta, dan perayaan HUT kota
ada di Kota Gianyar. Keniscayaan itu
juga berarti sebuah kondisi yang tak

bis a dihi ndark an kep ada
mahaman tent an g
pihak yang tersangkut di
kemul iaan para leludalamnya disertai dengan
hur, akselerasi pelayperpaduan antara hak dan
an an p ubl ik deng an
kewajiban.
perkantoran pemerinPada p erayaan HUT
tahan, pergulatan seni,
Kota Gianyar, adalah hak
pen didi kan berm utu
bagi semua warga di Kabuhingga nilai-nilai saspaten Gianyar untuk menitra, agama, adat/tradisi,
kmati segala hal yang berdan lainya.
hubungan dengan fasilitas
perk ot aan. Kewaj ib an ,
Pembaca.
masyarakat wajib menjaga,
PASWARA terbimenghormati dan melestan edi si pekan i ni
tarikan keberadaan kota ini.
men urunkan lapo ran
Karena kota adalah peraduantara lain, KembaliPASWARA/wet
an bagi masyarakat dalam
k an Og oh -o g oh k e
Media Internal PASWARA dijadikan contoh dalam
menjalani kehidupan, temAsl in ya!
dan
kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan
pat dimana masyarakat meP eres m ian Yowan a
Tingkat Nasional di Denpasar beberapa waktu lalu.
mahami dan menjadi bagiBendesa M anik Mas
an dari sejarah kehidupan kota itu sendi- dan berbudaya.
se-Bali (Jaring Sameton Yowana Melari. Dan, perayaan tentu tak sebatas kerlui Facebook) di halaan 1. Banyak lagi
amaian, hingar bingar. Tapi mengenang
Pembaca.
tulisan dan foto tak kalah menarik kami
dan memaknai bahwa kota ini lahir dari
Kami di jajaran Redaksi PASWARA sajikan, antara lain, di rubrik Meja Resebuah pertarungan kehidupan yang amat merasakan aura akan adanya pen- daksi, Opini, Parlemen, Pemerintahan,
tak ringan. Tentu para pendahulu dan yambutan dan perayaan HUT kota Gi- dan lainnya hingga Senggang di halapembangun kota ini penuh semangat anyar tahun ini. Hal ini tiada lain karena man 16.
berjuang bersama masyarakat. Perjua- kami p unya kebang gaan, rasa cinta
Sekali lagi, sebagai komunitas bingan itu pula tak enteng karena mem- yang dalam terhadap kota ini. Bagi kami,
asa, kami at as nama Tim Red aksi
bangun sebuah kota yang berperada- Kota Gianyar tak sekadar kota seni se- PASWARA mohon maaf yang sebeban s eperti Kota Gian yar bukanlah bagaimana dikenal masyarakat di Bali
sar-besarnya. Karena apa yang kami
perkara mudah. Karena Kota Gianyar dan Indonesia umumnya. Tapi, Kota suguhkan ini tentu masih jauh dari
hingga menjadi salah satu Kota Pusta- Gianyar adalah titik kulminasi dari ban- sem purna. Semog a Ida Sanghyang
ka di Indonesia mesti diwujudkan den- yaknya pergulatan inspirasi. Di kota ini
Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa,
gan tumpahan energi, kerja keras, serta siapa pun dapat menemukan banyak
menganugerahkan kita sehat sentosa,
visi berkemajuan yang adil, sentosa, hal. Mulai dari petualangan hidup, pe- dan sejahtera. Rahajeng. *

KELIR LEMAH

”Andaikan Saya Jadi Pecalang”

SETIAP anak sehat, biasanya punya rasa ingin tahu (curiosity) yang tinggi terhadap sesuatu. Kondisi ini
sebagai respon dari pikiran sang anak terhadap lingkungan. Seperti pada foto ini, seorang bocah asyik
menyaksikan pasukan pecalang berbaris pada acara Pembinaan Pecalang se Kecamatan Payangan, di
Payangan, Gianyar. Foto ini mungkin cocok mendapatkan judul tema; ‘’Andaikan Saya Jadi Pecalang’’,
dan lain-lainnya.
nphoto: wet/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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Redaksi

nPemimpin Redaksi/Penanggung Jawab I: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, Cokorda Gde Rai Widiarsa P emayun, SH.
nPenanggungjawab II : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, I GedeDaging, SSTP
nWakil Pemimpin Redaksi/Wakil Penanggungjawab : Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Kantor BPPD Gianyar

(0361) 7844178

Kepala Pelaksana BPPD Gianyar

082146562519

Sekretaris BPBBD Gianyar

081337355885

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

Polres Gianyar

(0361) 943110

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

Dandim 1616 Gianyar

(0361) 941584

Kejaksaan Negeri Gianyar

943044

Pengadilan Negeri Gianyar

(0361) 943016

nRedaktur Pelaksana: Seksi Layanan Informasi P ublik dan Kehumasan
n Anggota Redaksi : Sri Oka Artini, IP utu Darmayasa, ST, Ni Luh Made Astiti
nKoresponden: Gede Bagiada, Ni Luh Made Astiti, Ni Nyoman Tri Anggreni, I Gst Ngr. Wiwekananda,Danawirawan, Koming Sulastana, I Made Maba, Dewa Beratha

nDistributor: Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar

Redaksi PASWARA menerima artikel/tulisan yang berhubungan dengan isi.
Alamat Redaksi: Jalan Kebo Iwa - Gianyar, Telp. (0361) 947290, Faximile: (0361) 943180. e-mail: paswara_gianyar@yahoo.co.id
Penerb it : D in as Ko mu nikasi dan Inf or matika Kabu paten Gianyar
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Makna Dibalik Bencana
Musim hujan yang
panjang telah
menyebabkan banyak
bencana di Bali,
termasuk juga
di Gianyar. Bencana
tidak hanya merugikan
materi merekayang
tertimpabencana,
namun juga merusak
infrastruktur strategis
seperti jalandan sarana
lainnya, bahkan
korban nyawa.
Hal itu, mesti dijadikan bahan
evauasi sehingga bencana tidak
hanya menimbulkan kerugian semata, namun bisa memberi makna
untuk kebaikan di masa mendatang.
Berbagai macam bencana sesung guhnya selalu mengi ntai
hidup manusia. Ada yang tidak
dapat diprediksi dan tidak bisa
dicegah, seperti gempa dan tsunami. Ada juga bencana yang sesungguhnya bisa dicegah, namun
karena kesalpaan atau kesalahan
ulah manusia, bencana itu terjadi.
Seperti, bencana kelaparan, serangan wabah penyakit, banjir, longsor dan sebagainya.
Bencana yang dis eb abk an
alam, seperti gempa dan tsunami
bolehlah dianggap sebagai takdir.
Karena,bencana tersebut murni
karena kejadian alam. Siapa pun
tak mampu memprediksi kapan
dan di mana kejadian akan terjadi. Bencana gempa dan tsunami
hanya bisa kita waspadai, sehing-

ga jika benar terjadi, korban bisa
diminimalisir.
Namun , kej adi an bencana
yang disebabkan ulah manusia
sesungguhnya masih bisa ditanggulangi dengan prilaku yang bersahabat dengan alam. Hal ini
sering kita lupakan. Prilaku manusia lebih serin g bertentan gan
dengan kehendak alam. Kerakusan manusia dan ketidakpedulian
dengan alam, sering berbuah bencana. Dampaknya j uga ak an
merugikan umat manusia berupa
bencana yang siap mengancam.
Beberapa bencana yang terjadi awal Pebruari lalu merupakan
sebuah bukti nyata. Bencana itu
telah menelan kerugian harta benda, infrastruktur strategis bahkan
puluhan korban nyawa di Bali.
Yang cukup menjadi perhatian
masyarakat Bali adalah bencana
yang terj adi Kami s(9 /2 ),
menyebabkan tujuh korban nyawa penduduk di Desa Songan dan
Awan, Kintamani, Bangli. Di Gi-

“Intelektual yang dimiliki lebih
diarahkan pada eksploitasi alam,
yang bertujuan menghasilkan
materi untuk memuaskan hidup.
Pantang memperhitungkan
dampak langsung bagi
lingkungan yang pada akhirnya
mengancamkeselamatanumat
manusia itu sendiri”.

anyar juga ada satu korban yakni
di Desa Sanding, Tampaksiring.
Banjir bandang saat itu telah
menyebabkan bendungan di sepanjang aliran sungai Ayung dan
sungai-sungai kecil yang berhulu di Kecamatan Kintamani, Bangli tertutup material logsor. Subak-subak kesulitan mengolah lahan sawah karena air irigasi tidak
mengalir. Pompa air perusahan air
minum banyak yang tertutup lumpur, menyebabkan pelanggan krisis air. Jalan-jalan banyak tertimbun longsor dan pohon tumbang,
menganggu kelancaran transportasi . B an jir lu mp ur yang
menyebabk an
ai r k eruh
menyebabkan usaha arung jeram
juga tidak bisa beroperasi.
Untuk menormalkan kembali
membutuhkan kerja keras dan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan bagi keluarga yang tertimpa
musibah sampai ada yang meninggal, akan mengalami dampak
psikis. Kehilangan keluarga yang

tersayang dan dampak traumatik
yang berkepanjangan. Hal itu tentu tak pantas di sesali. Namun
perlu direnungkan bersama. Mengapa bencana itu terjadi?
Berkaitan dengan itu masih
relevan rasanya m en ern un gi
sepenggal syair lagu dari Ebiet G.
Ade, yang berjudul “ Berita Kepada Kawan” yang nget op di
tahun 1970-an itu. Sepenggal syair
lagu adalah “ … Mungkin Tuhan
mulai bosan. Melihat tingkah kita.
Yang Selalu salah dan bangga
dengan dosa-dosa…” Lagu itu
layak dijadikan bahan evaluasi diri
kita semua dan dijadikan ispirasi
untuk merubah prilaku terhadap
alam.
Lagu itu bermakna, mengajak
kita untuk berlaku ramah terhadap
alam, sehingga alam bisa ramah
pula terhadap manusia. Dengan
demikian, manusia yang hidup di
ala mini bisa mendapatkan kesejahteraan lahir dan bathin.
Dengan lagunya itu, Ebiet te-

lah melihat betapa kerusakan alam
yang terjadi tahun 1970-an sudah
masiv terjadi. Kondisi itu sepertinya tidak ada perubahan. Bahkan tahun demi tahun kerusakan
kian menjadi-jadi. Perambahan
hutan, alih fungsi hutan, pencemaran lingkungan sering membawa bencana yang sering tersiar.
Walaupun lagu itu hanya merupakan hasil kreasi seni, namun
cukup mengamb arkan prilaku
manusia terhadap alam pada masa
itu bahkan sampai saat ini.
Keramahan manusia terhadap
alam tempat hidupnya, sungguh
nungkalik dalam implementasi di
lapangan. Dari tingkat individu,
kelompok, organisasi bahkan lembaga, sering berprilaku tidak serasi dengan alam. Intelektual yang
dimiliki lebih diarahkan pada eksploitasi alam, yang bertujuan
menghasilkan materi untuk memuaskan hidup. Pantang memperhitungkan dampak langsung bagi
lingkungan yang pada akhirnya
mengancam keselamatan umat
manusia itu sendiri.
Hukum alam (Rta), adalah hukum sebab akibat. Jika alam tersakiti, alam pun akan menyakiti kita.
Sebaliknya, jika alam dirawat dan

disayangi, alam juga akan memberikan keteduhan bagi semua
makhluk.
Bumi dan segala isinya memberikan kesejahteraan bagi semua
makhluk di dalamnnya. Perlu perhatian dan kasih sayang manusia. Baik buruk alam, manusia
yang paling bertanggung jawab.
Sebab manusia merupakan makhluk tertinggi. Dengan kemampuan berpikir manusia, manusia
bisa merusak atau memperbaiki
alam. Manusia harus memiliki
kearifan dalam mengelola alam, jika
ingin mendapatkan kemakmuran
dan kesejahteraan di alam ini.
Manusia yang berprilaku rakus
dan suka mengeksploitasi alam
akan melahirkan bencana bagi
manusia sendiri. Karena itu, kemampuan intelektual manusia
hendaknya d iarahkan k epada
kesejahteraan alam semesta, jika
ingin tetap nyaman dan sejahtera
di dalam alam ini. ***

noleh :KetutDana Wirawan
(wartawan dari Desa Buahan
Kaja, Payangan, Gianyar)
nphoto-photo : wet/ira
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Optimalkan Pendataan Penduduk

Disdukcapil Gencarkan Layanan Jemput Bola
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Disdukcapil) Gianyar, menlaksanakan
pencatatan penduduk jemput bola. Satu mobil
keliling melayani perekaman data penduduk
ke desa-desa. Mobil keliling juga melakukan
perekaman ke rumah-rumah penduduk bagi
penduduk jompo dan penduduk disabilitas.

Pelayanan perekaman E-KTP juga
menyas ar ke seko lah-sekolah SMA
untuk siswa yang telah wajib memiliki
Kartu Tanda Penduduk(KTP). Hal itu
diungkapkaN Kadisdukcapil Gianyar
I Ged e B ayang kara, d i ruag
kerjanya,Rabu (22/2).
Menurutn ya, pelayanan j emp ut
bola bisa melayani berbagai jenis layanan terkait perekaman dan pencetakkan dokumen penduduk. Dari perekaman KTP, Karu Keluarga(KK), Akta
Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta
Kematian. Untuk KTP bisa langsung
cetak. Namun sekarang, karena belum
ada blangko belum bisa dilakukan. Sedangkan untuk dokumen lainnya yang
memerlukan verifikasi, harus diselesaikan di Kantor Disdukcapil Gianyar.
Lebih lanjut diungkapkan, mobil
keliling mengunakan sistem jaringan
satelit. Hasil perekaman langsung terhu bung dengan pu sat data k epen-

dudukan di pusat.
Menurutnya, dengan sistem jemput bola ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan
perekaman. In i san gat m enduk ung
pendataan penduduk yang lebih valid. Sebab, selama ini masyarakat yang
jompo dan disabelitas biasanya jarang
terekam, karena faktor kesulitan mereka datang ke kantor camat melakukan
perekaman. Padahal, di sisi lain, mereka sangat penting memiliki identitas
diri, minimal memiliki KTP atau KK.
Sebab, sekarang ini dokumen kependudukan tidak hanya merupakan kewajiban sebagai warga negara, namun
j ug a k eb ut u han. “ Ap a-ap a s aj a
sekaran g mem bu tu hkan dok um en
k ep en d ud uk an. M i ni mal KTP.
Sekarang susah jika tidak memiliki
KTP,” katanya.
Menurutnya, selama ini masih ada
masyarakat yang apatis meng urus

PASWARA/ira

Petugas perekaman data kependudukan Disdukcapil Gianyar sedang melayani masyarakat
melakukan perekaman data penduduk di mobil keliling.
dokumen kependudukan. Begitu kebutuhan, mereka ingin mendapatkan
layanan yang cepat. Tentu hal ini tidak
mung kin di lakukan, karena, u ntuk
mengeluarkan suatu dokumen kepen-

dudu kan perlu dil akukan verifi kasi
kebenaran datanya. Selain it u yang
minta dilayani juga banyak. “ Dengan
pelayanan jemput bola ini kami harapkan kesadaran masyarakat membaik

men gurus dok umen kepen dudu kan
yang diwajibkan dan dibutuhkan.
Dengan pelayanan jemput bola per
31 Desember 2016, data jumlah penduduk Gianyar yang sudah terekam

mencapai 491.286 jiwa. Terdiri dari
Kecamatan Sukawati 100.205 jiwa,
Blahbatuh 71.897 jiwa, Gianyar 98.127
jiwa, Tampaksiring 51.735 jiwa, Ubud
70.278 jiwa,Tegallalang 52.516 jiwa dan
Payangan 46.528 jiwa.
Dengan ban tuan sis tem jemp ul
bola ini kini Disnas Dukcapil Gianyar
telah mampu mendata 412.579 penduduk wajib KTP, terdiri dari 204.938
jiwa laki-laki dan 207.641 jiwa perempuan. Terjadi peningkatan jumlah pendu duk yan g si gni fik an yang tel ah
t erek am d ari sebelu mn ya, hanya
berkisar 420 ribu.
Menuru t B ayangkara, ti m pendataan jemput bola terus bergrilia ke
lapangan tiap hari sesuai permintaan
masyarakat. Diharapkan, dengan pendataan yang t erus di gencark an i tu
nantinya semakin banyak penduduk
yang terdata. Hal ini penting tidak hanya bagi pemerintah dalam perencanaan
pemb an gu nan. Nam un j ug a bagi
masyarakat terutama dalam berbagai
urusan yang sekarang ini semakin dituntut identitas diri.
Selain itu, katanya, pihaknya juga
menyupali data awal calon pemilih tetap.
Karena itu, melalui kesadaran perekaman
ini nanti akan mampu melahirkan daftar
pemilih yang valid. Terlebih tahun depan
akan dilaksanakan pemilihan Bupati dan
Gubernur. Data yang baik akan menghindari permasalahan. “ Kami berupaya
semaksimal mungkin menyiapkan data
kependudukan yang akurat bagi terselenggaranya pemilu yang semakin baik,”
ujarnya.n ira

Bantu Finansial Masyarakat Gianyar,

Wabup Mahayastra Apresiasi Partisipasi BPR. Nusamba Group
PEMERINTAH Kabupaten Gianyar s iap berg andengan tan gan
den gan si apa pu n yang berperan
serta m emb ang un Gi anyar. Hal
tersebut disampaikan Wakil Bupati
Gi an yar M ade M ah ayast ra saat
menghadi ri gebyar penarikan undian hadiah tabungan harmoni plus
period e IX yang diselenggarakan
BPR Nusamba Group di Balai Budaya Gianyar, Sabtu (25/2).
Wabup Mah ayas tra menegaskan, meski Pemkab Gianyar memiliki peru sahaan daerah yang bergerak di bid ang perb ankan yakni
BPR Werdhi S edan a, kehadi ran
BPR Nusamba Group tidak dianggap sebagai p esain g. "M isi k ita
sama, membantu masyarakat dalam
hal ini masyarakat Gianyar, men-

gelola dan mengatasi masalah finansial mereka," tegasnya.
Wabup Mahayast ra m eras a takjub atas perkembangan BPR Nusamba Group yang kini tumbuh menjadi
lemb aga perb ankan yang besar dan
kuat. Seperti yang disampaikan pihak
OJK Regional 8 Bali-Nusra yang turut hadir, bahwa tiga indikator perbankan yang sehat telah dicapai oleh
BPR Nusamba Group.
Ind ikator pertama, pertumbu han
aset, dimana pertumbuhan aset BPR
Nus amba Gro up t ahun 201 5-20 16
sebesar 22,46% melampaui pertumbuhan aset BPR se-Bali yang hanya
mencapai 13,73% di tahun yang sama.
Kedua, kredit yang disalurkan. Pertu mbu han k red it yang dis al urk an
B PR Nu samb a Gro u p men capai

19,59% sementara kredit BPR se-Bali
tumbuh sebesar 9,10%. Indikator terakhir, penghimpunan dana pihak keti ga, b erupa t abu ng an. P eng hi mpunan dana pihak ketiga BPR Nusamba Group tumb uh s ebesar 25, 28%
sedangkan BPR se-Bali tumbuh sebesar 19,23%.
Komisaris Utama BPR. Nusamba
Group Wilayah Bali, I Ketut Komplit
men gatakan, tuju an awal h adirnya
BPR Nusamba Group adalah untuk
membebask an masyarakat dari jeratan rent eni r. Seiring waktu , B PR
Nusamba Group tum buh sem akin
b es ar
d eng an
k ep ercayaan
masyarakat. Diseb utkannya, hingga
kini total aset BPR Nusamba Group
mencapai 1,7 triliun rupiah. Sedangkan dana yang dihimpun dan yang

disalurkan sama-sama sebesar 1,2 triliun rupiah. "Ini berarti fungsi intermediasi BPR Nusamba Group berjalan
baik," tukasnya. Laba yang dihimpun
tahun lalu mencapai 63 miliar rupiah.
Laba inilah yang digun akan u ntuk
melakukan inovasi produ k, sep erti
kegiatan yang digelar ini.
Gebyar penarikan undian h adiah
tabu ngan h armoni plus period e IX
tersebut di ran gkai dengan p uncak
peringat an HUT ke-27 BP R Nusamba Group. Sebelumnya telah digelar
berbagai kegiat an so sial d iantaranya pengobatan gratis, donor d arah,
p em b ag ian s emb ak o , p em berian
bantu an so sial b agi an ak sekol ah
yang kurang mampu serta b agi korban longso r di wilayah Kintamani
beberapa waktu lalu.nasti

PWRI Gianyar Gelar Raker dan Pelantikan Pengurus Kec. Ubud
PERKEMBANGAN anggota
Persatuan Wredatama Republik
Indonesia (PWRI) di Kabupaten
Gianyar tergolong sangat lamban.
Hal tersebut dikarenakan tidak
adanya sosialisasi pada saat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Gianyar memasuki usia pension. Hal Tersebut diungkapkan
Ketua PWRI Cabang Kabupaten
Gianyar Ngakan Nyoman Terpi
pada Rapat Kerja (Raker) dan
Pelantikan Pengurus PWRI Kecamatan Ubud di Ruang Sidang
Utama Kantor Bupati Gianyar (27/
2). Raker di buka Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra
Kabupaten Gianyar (Asisten I), I
Wayan Suardana. Dihadiri Ketua
PWRI Provinsi Bali.

Lebih lanjut Ngaketua pengurus terpilih I
kan Terpi menjelasGusti Ketut Bajra, Wakil
kan b erd as ark an
Ketua I I Nyoman Sujadata, awal tah un
na, Wakil Ketua II Luh
2016 jumlah anggoSiki, Sekretaris I Nyoman
ta sebanyak 894 naNesa Alkana, Bendahara
mun hingga akhir
I Gusti Putu Artana dan I
2016 jumlah anggoGusti Ngurah Dana.
ta PWRI Kabupaten
Asi sten I Kabupaten
Gianyar menjadi 868
Gianyar mengatakan kehaorang. Hal tersebut
diran PWRI sebagai wadah
PASWARA/nisa
karena sebanyak 33
pensi un an PNS s ang at
orang men ingg al Pelantikan pengurus PWRI Cab. Ubud di Ruang
di perluk an , mes kip un
Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar (27/2).
namun hanya bersudah tidak aktiflagi dalam
tambah 7 orang anggota.
gadakan Evalusai Hasi l Kerja pemerintahan, sumbangan pikiran
Raker Cabang PWRI Kabupat- Tahun 2016 dan Menyusun Pro- anggota PWRI dibutuhkan dalam
en Gianyar bertujuan meningkat- gram Kerja tahun 2018.
penyelenggaraan pemerintahan.
kan rasa kebersamaan kekeluarSelain itu juga dilaksanakan Karena pengalaman yang lebih
gaan, pengabdian dan memupuk
pel anti kan pengu rus Rant ing
saat berkecim pun g d i dun ia
semangat kesat uan serta men- PWRI Kecamatan Ubud dengan
birokrasi.nnisa

Upacara MlaspasAtap Kanopi di Pasar Senggol Gianyar

PASWARA/and

Upacara mecaru dan melaspas di Pasar Senggol Gianyar

DISAMPING untuk menetralisir kekuatan yang negative atau agar
kekuatan buta berubah menjadi kekuatan dewa. Desa Adat Gianyar
melaksanakan upacara mecaru dan melaspas tempat dan bangunan
kanopi serta Toilet umum di Pasar Senggol jalan ngurah Rai. Kedua
upacara tersebut juga bermaksud untuk parisuda tempat dan bangunan karena bangunan kanopi pasar senggol dan Toilet baru selesai untuk segera dapat difungsikan secara resmi..
Hadir dalam acara mecaru dan melaspas tersebut Kadisperindag
Kabupaten Gianyar yang diwakili Kabid Pasar Wayan Narka,S.Sos
Bendesa Adat Gianyar, Kepala Lingkungan , Kelian Adat, staf Desa
Adat dan petugas pasar senggol desa ad at Gianyar, dip uput Pemangku Pura Puseh dan Pura Desa, Desa Adat Gianyar.
Kabid Pasar Disperindag Gianyar. Wayan Narka,S.Sos. berharap
agar dengan selesainya pembang unan kanopi pasar s enggol dan
tolilet senggol, semua akan berjalan dengan baik tertib dan aman
serta kebersihan dan kenyamanan pengunjung dapat dijaga.
Sementara itu Bendesa Adat Gianyar usai upacara dengan tegas
mengatakan siap ngayah untuk menata desa adat Gianyar dimulai dari
penataan Pasar Senggol Jalan Ngurah Rai selanjutnya penataan Pasar
Senggor dalam pasar dan penataan penduduk pendatang agar di Desa
Adat Gianya tercipta kedamaian dan ketentraman serta aman.nand
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Wakil Bupati I Made Mahayastra memberikan hadiah kepada siswa
dalam acara penarikan undian hadiah tabungan harmoni plus oleh
BPR Nusamba Group di Balai Budaya Gianyar, Sabtu (25/2).

Wabup Mahayastra Buka Kejuaraan Pencak
Silat Bupati Cup Bakti Negara
SEBANYAK 447 atlet pen- olah raga pencak silat di bumi
raga hal tersebut diwuju dkan
cak silat dari semua kecamatan
seni.
melal ui pembent ukan Din as
s e-Kabu p at en
Gi an yar
Sementara it u, Wabup Ma- Kepem udaan dan Olah R aga.
mengikuti Kejuaraan Pencak Sih ayas t ra
m en g ap res ias i
S eh in gg a p ro gram -prog ram
lat B upati Cup Bakti Negara
p en yel en g garaan Kej uaraan
kepemudaan dan olah raga bisa
Kabupaten Gianyar 2017. KejuaPencak Silat Bu pati Cup Bakti
lebih efektif dan efisien dilakuraan digelar di GOR Kebo Iwa,
Neg ara Kab up at en Gian yar kan ,” tegasn ya.
Kamis (23/2) yang dibuka oleh
2017 yang merupakan wujud
Pada kes emp at an terseb ut
Wakil Bupati Gianyar, Made
dari pembinaan secara dini ke- Wabup Mahayastra juga mengMahayastra. Pembukaan kejuapada para at let . M enurutn ya harapkan semua pihak dari panraan ini juga dihadiri oleh Ketua
pembinaan dini sangat penting
itia, offisial, wasit dan atlet menKomisi IV DPRD, Kepala Dinas
dilakukan untu k mencetak at- junjung tinggi semangat sportKepemu daan dan Olah Raga
let b erprestasi di masa depan
ivitas demi lancar dan suksesnKab. Gianyar, Ketu a Um um
d an d ap at m en gh aru mk an
ya kejuaraan ini. Khusus kepaKONI Gianyar, Ketu a Ikatan
n ama Gi anyar di t i n gk at
da at let , Wabup Mahayast ra
Pencak Silat (IPSI) Kab. Gianyar,
Provinsi maupun di kancah na- berpesan agar mengerahkan seKetua DPD PSPS Bakti Negara
si onal. “ Kabu pat en Gi anyar g al a k em am p uann ya dan
Provinsi Bali dan Para Pendekar
sangat konsen membangun di
menunjukkan prestasi menjadi
PSPS Bakti Negara se-Kabupatbidan g kepemu daan dan olah
yang terbaik.nwet
en Gianyar.
Para atlet pencak silat
bakti negara yang bertanding dari kategori usia junior hi ngga senior dengan
rincian peserta dari Kecamatan Payangan sebanyak
55 atlet, Kecamatan Blahbatuh 59 atlet, Kecamatan
Ubud 54 atlet, Kecamatan
Tegallalang 77 atlet, Kecamatan Tampaksiring 85 atlet, Kecamatan Sukawati 72
atlet, dan Kecamatan Gianyar 45 atlet.
Olah raga Pencak Silat
merupakan bagian dari seni
bela diri warisan lelu hur
b an gs a Ind o nesi a. Dan
berkembang sangat baik di
Kabu paten Gi anyar. Dengan digelarnya event ini diPASWARA/lanus
h arap k an u nt u k meWabup Mahayastra bersalaman dengan
m as yarakatk an kemb al i
Panitia Kejuaraan Pencak Silat di GOR Kebo Iwa, Kamis (23/2)
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Koalisi HANURA Sejalan dengan Pilgub
Menjelang hajatan
Pilkada Gianyar
2018, Partai Hanura
yang sejak awal
mengatakan siap
mendukung paket
Agus Mahayastra Agung Mayun
(AMAN) yang
ditelorkan PDIP,
tampaknya masih
rentan berubah. Hal
ini terungkap saat
Hanura Gianyar
menggelar
Rakercabsus, Minggu
(19/2) di Sekretariat
DPC Hanura.

Ketua Korwil Bali-NTT-NTB Partai Hanura, Kadek ‘Lolak’ Arimbawa
yang hadir dalam Rakercab mengatakan, Hanura Gianyar dengan kekuatan 3 kursi di dewan harus berkoalisi
untuk bisa mengusung kandidat. Untuk koalisi ini, Lolak memastikan akan
segaris dengan koalisi di Pilgub maupun di Pilkada Klungkung sebab pelak sanaan nya berb aren gan. “ Yang
jelas, saya yakin koalisi nanti akan
sejalan dengan koalisi di Pilgub Bali,”
terang anggota DPD RI ini.
Disinggung soal arah koalisi nanti,
Lolak mengatakan masih belum berani memastikan. Sebab, keputusan tetap
berdasarkan hasil rakercab nanti. Namun yang jelas, pihaknya menginginkan agar dalam menjalin koalisi nanti
u nt uk meng u su ng p aket cab up /
cawabup, harus ada komitmen yang
jelas untuk Pemilu 2019 mendatang.
Bahkan, dirinya berharap salah satu
kandidat yang diusung nanti berasal
dari kader Hanura sendiri. Terlebih, setahunya kader Hanura di Gianyar memiliki kemampuan yang mumpuni untuk diusung, minimal sebagai cawabup.
“ Kami tetap mengharapkan ada kader
Hanura dalam paket yang diusung. Jika
tidak, komitmen kandidat yang akan
diusung harus jelas, khususnya untuk
hajatan Pemilu 2019 nanti.
Terkait dukungan Hanura Gianyar
ke paket AMAN saat pelantikan pengurus DP D Hanura beberapa waktu
lalu, Lolak Arimbawa menjelaskan jika
politik itu bersifat dinamis. “ Intinya
Hanura harus menjajagi kemungkinan
terbai k yaitu men gusung kader terbaik. Bila itu tidak mungkin, maka ko-
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Suasana Rakercabsus Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Minggu (19/2) di Sekretariat DPC Hanura.
alis i akan mengarah kep ada parpol
yang searah dengan kebijakan partai,”
jelasnya.
Sementara, dalam Rakercab muncul 5 nama kader Hanura yang dijagokan untuk maju ke hajatan Pilkada. Diantaranya ada nama dr. Wayan Eka

Dewan Segera Rolling Alat Kelengkapan
*Upayakan Jalur Musyawarah Mufakat
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gi anyar akan seg era
melakukan rolling alat kelengkapan
dewan, mulai dari Badan Kehormatan, Komisi, Banmus dan Banleg.
Hal ini dilakukan untuk mneingkatkan kinerja lembaga dewan. Rolling
ini dilaksanakan karena sudah sesuai dengan aturan yakni setengah
dari masa jabatan dewan atau 2,5
tah un.
Ketua DPRD Gianyar, Wayan
Tagel Winarta saat dihubungi Selasa (21/2) mengatakan, sesuai dengan kesepakat an fraksi d an hasil
rapat banmus, rolling alat kelengkapan dewan ini akan di jadwal kan
tanggal 27 atau 28 Pebruari nanti.
“ Ya, sesuai dengan hasil rapat banmus, rolling alat kelengkapan dewan ini akan dilaksanakan akhir Pebruari ini," jelasnya.
Tagel Winarta yang juga Sekretaris DPC PDIP Gianyar ini mene-

gaskan, khusus untuk fraksi PDIP, pihaknya menegaskan tak ada keinginan untuk melakukan sapu bersih.
Terlebih, dirinya sadar walaupun PDIP
menjadi mayoritas di DPRD Gianyar
dengan 16 kursi dari 40 kursi, namun
belum mampu untuk melakukan aksi
sapu bersih. Diakui, dengan komposisi seperti, PDIP masih perlu melakukan ko alisi dengan parpol lainnya.
“ Kami sadar diri melihat komposisi
yang ada, akan sangat susah untuk
melakukan sapu bersih," ujarnya.
Untuk itulah, dalam pelaksanaan
rolling nanti, pihaknya tetap akan mengupayakan melalui jalur musyawarah
mufakat. Terlebih, selama ini di lembaga dewan sudah terjalin kebersamaan.
“ Bagi kami menguasai alat kelengkapan dewan bukan ukuran, terpenting
kebersamaan yang sudah terjalin bisa
terjaga,” ujarnya. Namun jika upaya
musyawarah tak tercapai, mekanisme
akan dilakukan secara vooting.

Sementara, anggota Fraksi Gerindra IB Nyoman Rai mengatakan
tak bi sa berb uat b an yak d al am
perebutan pimpinan alat kelengkapan dewan nanti. Terlebih, pihaknya mendengar j ika PDIP sud ah
berkoalisi dengan Golkar untuk menyapu bersih posisi alat kelengkapan
dewan. “ Saya dengar PDIP sudah
berkoalisi dengan Golkar, sehingga
mampu mendominasi. Kami sebagai
partai kecil ya t idak bisa berbuat
apa-apa lagi," sungutnya.
Dari komposisi alat kelengkapan
dewan saat ini, PDIP meng uasai
Ketua Banleg (Made Budiasa), Ketua Komisi III (AA Wiramantara) dan
Ketua Komisi IV (Putu Pebriantara).
S ed an gk an un t uk Ket u a B K
diduduki IB Nyoman Rai (Gerindra),
Ketua Komisi I diduduki Nyoman
Artawa Putra (Hanura) serta Ketua
Komisi II diduduki kader Golkar,
Wayan Gede Sudarta.ndev

Darmadi, Ketut Gambar, IB Manu Atmaja, AA Raka Suana dan Ketua DPC
Hanura, Dewa Alit Budiana. Kelima
nama ini nantinya akan kembali disurvey di b awah u nt uk m en getahu i
tingkat elektibilitasnya. Hasilnya akan
diserahkan ke DPP melalui DPD Ha-

*Stadion Dipta Masih Kuat Aura Warna Hijau
STADION Dipta Gianyar ternyata menyimpan aura misteri terkait tim yang menjadikannya sebagai home base. Stadion
kebanggaan warga Gianyar ini saat digunakan home base bagi Persegi, dikenal sangat menakutkan bagi tim lain. Terbukti, dalam setiap pertandingan di kandang, Persegi yang saat itu berlaga di Divisi Utama sangat sulit untuk dikalahkan.
Bahkan, tim lainnya mengatakan jika stadion Dipta merupakan kandang neraka
bagi mereka. Lantas kenapa akhir-akhir
ini, Stadion Dipta yang dijadikan kandang, Bali Uni ted sang at sulit untuk
merai h kemenangan? Ad a apa dengan
Stadion Dipta?
Dalam gelaran tunamen Piala Presiden
yang b erakh ir beberap a waktu l al u,
prestasi Bali United yang menjadi tuan
rumah jeblok. Dari tiga kali pertandingan,
PAS WARA/ dev
tim serdadu Tridatu ini sama sekali tak
Petugas menggelar pengamanan pertandingan
pernah meraih kemenangan. Hasil maksiBali United di Stadion Kapten Dipta Gianyar
mal yang diraih hanya 2 poin dari 2 kali
seri dan sekali kalah. Malah, Bali United tampil sebagai
pengurus lainnya ‘nunas petunjuk’ kepada seorang penjuru kunci group D Piala Presiden. Padahal, jika dilihat dari
deta. Saat itu, sang pendeta menerawang dan mengatakan
materi dan gaya permainan, tim Bali United tampak mum- jika aura stadion Dipta berwarna hijau. Atas petunjuk itupuni dan levelnya berada di atas rata-rata pemain tim lain- lah, akhirnya Persegi meilih warna hijau untuk kostum kannya. Namun sayang, tak sekalipun mampu meraih point
dang. Ternyata hal itu memang terbukti. Setiap akan main,
penuh alias menang. Pun demikian, dari sekian banyak
dipastikan akan turun hujan gerimis sebagai petunjuk adanpeluang yang ada, sangat minim yang menghasilkan gol.
ya restu. “ Memang semuanya terbukti, saat menjalani
Kondisi ini disikapi serius salah seorang gibol Gianyar,
pertandingan, Persegi selalu meraih kemenangan di kanIB Nyoman Rai. Anggota DPRD Gianyar dari fraksi Gerin- dang,” jelasnya.
da ini mengatakan sangat miris terkait prestasi yang diraih
Lantas, apa kaitannya dengan Bali United ? Mantan
klub kebanggaan warga Bali ini. Saat kompetisi resmi PSSI,
birokrat d i Pemkab Gianyar i ni mengatakan, saat ini Bali
Bali United nyaris berada di papan bawah. Pun demikian,
United hanya memiliki 3 warna kostum yakni Merah,
saat pra kompetisi di Piala Presiden, prestasinya pun tak
Putih dan Hitam. Hal ini s angat bert entangan d engan
mampu terangkat maksimal. “ Kondisi ini sangat jauh ber- aura stadi on yan g berwarna hi jau. S emesti nya, u ntuk
beda dibandingkan saat Stadion Dipta menjadi kandang
pertanding an di kandang, Bal i United harus berani mengPersegi,” ujar mantan Ketua Harian Persegi Gianyar ini.
ganti warna kostum menjadi bernuansa hijau. “ Ya boleh
Saat itu, Persegi yang selalu mengenakan kostum kebesa- percaya b oleh ti dak . Namun , p eng alam an kam i saat
ran Hijau- Hijau sangat ditakuti tim-tim lainnya. Setiap ber- menangani Persegi, warna k ostum sangat mem pengaruhi
main di kandang, kemenangan selalu bisa diraih.
kemenangan tim. Minimal pih ak Bali United bisa mencoDirinya pun menceritakan, saat awal pembangunan Sta- ba u ntuk mengenakan warna hijau j ika ing in pres tasi
dion yang akan dijadikan markas Persegi, dirinya bersama timnya bagus,” pungk asnya.ndev

*Soal Molornya Gaji Perangkat Desa
selesainya penyusunan RAPBDes,
bupati megharapkan agar instansi
terkait ikut membantu sehingga
semuanya bisa segera diselesaikan.
Namun, kenyataannya, desa yang
sduah selesai menyusun APBDes
pun masih belum mendapatkan gaji,
pihaknya akan mempertanyakan ke
BPMD. “ Bagi saya semain cepat
semakin bagus. Untuk itu BPMD
akan saya genjot untuk bisa lebih
cepat menyelesaikan penyusunan
APBDes bagi desa yang belum,”
ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala
BPMD Gianyar, Ketut Suweta
mengatakan, hingga saat ini dari
sebanyak 64 desa yang ada,
sebanyak 48 desa sudah selesai
menyusun RAPBDes. Desa yang
sudah menuntas kan penyusunan
APBDes seharusnya sduah bisa

ditransfer dananya dari keuangan
untuk gaji perangkat desa. Namun,
setelah pihaknya berkoordinasi
dengan keuangan, dikatakan jika
dana itu masuk dalam Alokasi Dana
Desa yang bersumber dari Dana
Alokasi Umum (DAU). “ Menurut
keuangan, hingga saat ini DAU
belum ditransfer dari pusat sehingga
belum bisa dicairkan,” terangnya.
Suweta menambahkan, disinilah
masalahanya sehingga desa yang
sudah menyelesaikan penyusunan
APBDes masih belum menerima
transferan dana sehingga gaji untuk
perangkat desa juga belum bisa cair.
Diakui, DAU dari pusat biasanya
ditrans fer secara bertahap.
“ Sekarang tinggal menunggu
transferan DAU dari pusat. Jika
nanti DAU sudah ditransfer, akan
dilanjutkan ke desa sehingga baru

penjaringan kader. Nantinya kami akan
melakukan survey internal untuk selanjutnya hasilnya diserahkan ke DPP
melalui DPD Bali,” tegasnya. Pihaknya pun mengaku siap menerima apapun h as il k ep ut us an DPP Han ura
selanjutnya.ndev

Dewan Sikapi Kendornya Prestasi Bali United

Bupati Harapkan Segera Diselesaikan
BELUM terbayarnya gaji
perangkat desa di Gianyar hingga
kini membuat Bupati Gianyar AA
Gde Agung Bharata merasa terkejut.
Terlebih dia mengaku belum
mendapatkan laporan terkait hal itu.
Menurutnya, gaji yang merupakan
hak perangkat desa harus segera
dibayarkan. Pihaknya mengharapkan
agar instansi tekait dalam hal ini
Badan Pemberdayaan Mas yarakat
Desa (BPMD) untuk segera
menuntaskan masalah tersebut.
Ditemui Kamis (16/2), orang
nomor satu di lingkungan Pemkab
Gianyar ini menegaskan, yang
namanya hak, semestinya harus
segera dibayarkan. “ Siapapun tak
mau jika diberlakukan seperti iut.
Kasihan kan mereka,” ujarnya. Saat
disinggung jika molornya gaji
perangkat desa ini akibat belum

nura Bali sebelum diturunkan rekomendasi.
Ditemui usai Rakercab, Dewa Alit
Budiana mengatakan, pihaknya akan
melakukan survey internal terhadap 5
nama kader hasil penjaringan Rakercab. “ Nama-nama ini masuk dalam

bisa dicairkan gajinya,” jelasnya.
Disinggung soal kendala yang
dialami desa untuk menyusun
APBDes, pihaknya mengatakan
karena harus melengkapi Rencana
Anggaran Biaya (RAB) dari setiap
kegiatan yang dilaksanakan. Atas
kondisi ini, pihaknya di BPMD juga
menyiapkan pendampingan di
kantor. Jika ada desa yang mengalami kendala, biasanya langsung
datang ke kantor BPMD untuk
berkonsultasi. Dan pihak BPMD pun
sudah menyiapkan pendampingan
untuk membantu penyusunan
APBDes tersebut.ndev
Bupati Gianyar Agung Bharata, dan
Wakil Bupati I Made Mahayastra
serta Ketua DPRD Gianyar, I Wayan
Tagel Winarta dalam sebuah acara
di Gedung DPRD Gianyar
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Candi Tebing Jukut Paku di Desa Singakerta

Turuni 68 Anak Tangga, Terdapat Dua Buah Ceruk Pertapaan
CANDI Tebing Jukut Paku
di Desa Singakerta, Ubud, kini
menjadi salah satu destinasi
favorit wi sat awan. C an di
Tebi ng yan g di perk irak an
dibuat pada abad XI masehi
pada m as a Keraj aan An ak
Wu ng su i ni , menawark an
daya tarik wisat a alam dan
purbakala. Seperti apa?
Lokasi Candi Tebing Jukut
Paku berada di lereng tebing
yang curam, dek at d eng an
Sungai Pakerisan. Jika ingin
berkunj ung, terlebih dahulu
menuruni anak tangga yang
berjumlah 68 anak tang ga.
Sampai di lok asi tepatn ya
pada tepi dinding tebing, terdapat dua buah ceruk yang di
pahat rapi sebagai tempat pertapaan. Pada bagian t engah
terdapat pahatan menyerupai
bentuk candi. Di bagian sampin g ceru k t erd apat s umb er
mata air yang mengalir jernih
tidak habis-habisnya.
Candi Tebing Jukut Paku
diperkirakan dibuat pada abad

PASWARA/rah

Situs Candi Tebing Jukut Paku, Singakerta berpotensi dikembangkan wisata purbakala.
XI masehi pada masa Kerajaan
Anak Wungsu. Hal ini dikarenakan bentuk candi ini sama dengan bentuk candi yang terdapat

di Tampaksiring. Penduduk sekitar Candi Tebing Jukut Paku
in i seb agaian b es ar bermata
pencaharian sebagai petani.

Candi ini adalah salah satu
peninggalan purbakala yang dilindungi oleh UU No.11 tahun
2010 oleh Dinas Pelestarian Pen-

inggalan Purbakala Bali.
Adanya daya tarik ini tidak
sal ah k alau Kepala Disparda
Kabupaten Gianyar A.A. Bagus
Ari Brahmanta, Jumat (17/2)
bersama staf m eninjau Candi
Tebing Jukut Paku Desa Singakerta dalam rangka penyusunan
master plan untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata.
Sebelumnya pada, Minggu
(12/2) telah dilakukan paruman
paruman yang membahas tentang pemahaman peng embangan Des tinasi C andi Teb ing
Jukut Paku dalam rangka penyusunan master plan.
Rapat dilaksanakan di Wanti lan Br. J uk ut Paku , Desa
Singekerta dibuka oleh kelian
dinas Br. Jukut Paku I Gusti
Made Wijayana, yang dihadiri
kelian Adat Jukut Paku Gusti
Made Su diana, Bendesa Singakerta A.A. Raka Su kawati,
Kep ala Desa Si ngakerta I Kt
Murja, SE, Penasehat Ida Bagus
Pt Pu tra P urd ata, S .P d d an
masyarakat setempat.

PASWARA/rah

KaDisparda Kabupaten Gianyar A.A. Ari Brahmanta,
meninjau situs Candi Tebing Jukut Paku, Singakerta.
Dalam pengarahannya, Ke- masyarakat Jukut Paku tenpal a Di nas Pariwisat a Kabu- t an g ren cana peng emb an paten Gian yar, Anak Agu ng
gan d an pen gel olaan sit us
B ag u s Ari Brah man ta, S E Cand i Tebing Jukut P aku.
m en yam p aik an
k ep ad a
nrah

Pelaku Pariwisata Dituntut Inovatif
Dibangunnya 10 destinasi wisata
di berbagai daerah Indonesia oleh
Kementerian Pariwisata tentu
menjadi tantangan pariwisata Bali
untuk mempertahankan keberlanjutan
Bali sebagai destinasi utama
Indonesia dan dunia. Karena,
saat ini kondisi pariwisata Bali
sudah masuk pada titik jenuh.

Sepuluh destinasi wisata baru oleh pemerintah yang dibangun diantaranya Lombok, Labuan Bajo, Papua, Jojga. Batam, Sumatra Utara
dengan kawasan Danau Toba, dan lainnya.
Sementara gairah wisatawan mancanegara
untuk menikmati keindahan Bali makin menurun. Hal ini terlihat masa tinggal mereka ( Long
of Stay ) di Bali hanya dua hari dari sebelumnya lima hari tiap kali berkunjung,
“ Jika biasanya long ofstay lima hari, sekarang
cuma 2 hari, lalu mereka ke Lombok dan daerah
lainnya,’ ungkap Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, A.A. Ari Brahmanta.
Untuk mempertahankan Bali dan Gianyar
sebagai pusat pariwisata, ia menjelaskan, ada
empat komponen pariwisata Bali yang harus

dijaga, yakni budaya yang harus diperkokoh
dan dilestarikan, kedua, keamanan. Aspek ini
menjadi prioritas bagi Bali, Komponen ketiga,
pada aspek lingkungan dan kebersihan destinasi. Bali jangan pernah bermimpi wisatawan
akan berduyun duyun datang berlibur, jika
objek wisata tak terawat dan terkesan kumuh.
Sedangkan komponen keempat, adalah aspek
kesehatan, misalnya mencegah wabah penyakit seperti rabies.
Para pelaku pariwisata juga disarankan agar
menciptakan inovasi baru bagi tumbuh dan
berkemban gnya d esti nas i yang tak membosankan bagi wisatawan. Sebab, selama ini
sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Gianyar dihasilkan dari sektor pariwisata. Jika

keempat komponen diabaikan, pariwisata bakal
semakin ditinggal wisatawan.
Komponen pariwisata juga diharapkan mau
bekerja keras untuk meningkatkan kinerja mereka. Pasalnya, banyak sektor pariwisata yang
dik uasai warga asing Pariwisata h arus nya
memberikan kesempatan kepada masyarakat
lokal, misalnya General Manager hotel. Hasil
survey menunjukkan, mayoritas orang luar
semua, jarang orang lokal. Di bisnis travel,
guide dan penginapan hampir semua orang
asing. Sedangkan warga lokal jadi pengantar
atau supir.
“ Semua harus dibenahi, karena potensi
kerja di pariwisata merupakan aset menuju
kesejahteraan rakyat, “ imbuhnya.nrah

Dua orang
wisatawan
jalan-jalan
sambil
menikmati
keindahan
pano rama
persawahan
dipandu oleh
seor ang
guide lokal.

LINTAS WISATA
Bahas Ranperda Retribusi
KEPALA Dinas Pariwisata
Kab u paten Gi an yar, Anak
Agung Bagus Ari Brahmanta,
SE. mem impin rap at p emb ah as an Ran perda t ent an g
Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga, bertempat di ruang
rapat Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Selasa, 21 Pebruari 2017. Rapat dihadiri Perwak ilan Badan/ Dinas terk ait
antara lain : Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Bagian Hukum dan
HAM, KONI Gianyar, serta stakeholder pariwisata seperti ASITA Bali, HPI
Bali, PHRI Gianyar, dan Akademisi Universitas Udayana (Unud).nrah

Diparda Peduli Sampah
HARI Peduli Sampah
Nasional, Ju mat (24/2),
Di nas Pariwis ata Kab.
Gi an yar m el aks an ak an
kegiatan Gotong Royong
kebersihan di Desa Binaan Br.Belaluan, Desa
Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar) yang juga
dihadiri oleh Perbekel Singapadu Tengah beserta
staf dan Prejuru Br. Dinas
Belaluan.nra h

K AWA SAN

Lingkungan Terancam Jika Akomodasi tak Terkendali
PERKEMBANGAN yang pesat
pada investasi ako modasi, restoran/
rumah makan dan shoppi ng cen tre
(perto koan), berd ampak ling kungan
berub ah banyak dari h ijau men jadi
bangunan yang kaku dan tidak bersahabat. Kondisi ini sering dikeluhkan
oleh para wisatawan.
Selain kerusakan lingkungan alam
akibat perkembangan pariwisata, terjadi pula gangguan sosial budaya sebagai akibat dari migrasi masyarakat
dari luar Bali ke pusat-pusat pariwisata di Bali.
Pertambahan pend udu k m igran
yan g t i d ak t erk en dal i t ers ebu t
menyebabkan terg anggun ya suasana k enyamanan sosial dan bu daya
masyarakat Bali. Apabila tidak diantisipasi dengan baik maka hal ini dapat menimbulkan kerawanan sosial
dan men gg an ggu citra kepariwisataan Bali.
“ Bali harus menjaga roh kepariwisataan Bali yang Pariwisata Budaya
berdasarkan Tri Hita Karana yang dijiwai Agam a Hindu,” tegas Pemilik
Arma Museum Ubud, A.A. Rai.
Un tuk men jaga Bali, pri orit as
diberikan kepada pengembangan al-

PASWARA/rah

Pesatnya perkembangan pariwisata berimbas
pada menjamurnya akomodasi pariwisata di Gianyar
ternative tourism seperti ecotourism,
agrotourism, spiritual tourism, rural
tourism, adventure tourism, wellness
tourism yang berskala kecil dan menen gah sehin gga masyarakat lo kal
memiliki kesempatan untuk berusaha

di sektor pariwisata.
Pengembangan alternative tourism
ini harus berlandaskan bu daya Bali
yang mengutamakan ciri-ciri kehidupan (tradisi) masyarakat Bali yang ramah-tamah, memerhatikan aspek kele-

starian lingkungan, dan mengikuti peratu ran d an peru n dan g-un d an gan
yang berlaku
Data PHRI Bali menyebutkan, kunjungan wisatawan asing ke Bali tahun
2015 mencapai 4 juta orang dan tahun
2016 sekitar 4,9 juta orang. Sementara
wisatawan domestik tahun 2016 sekitar 8,6 juta orang. Namun, lama tinggal di Bali justru berkurang, dari ratarata 3,9 hari menjadi 3,1 hari.
P ert um b u han
k u nj u n gan
wisatawan mancanegara inilah yang
men yebabk an ketertarikan para investor untuk men anamkan modalnya di sektor pariwisata di Bali. Namun, pilihan investor tersebut sebagian besar pada sub-sektor akomodasi
pariwi sata.
Hal ini dapat dipahami karena, subsektor akomodasi pariwisata menerima sekitar 35% dari seluruh pengeluaran wisatawan mancanegara selama mereka berada di Bali. Sub-sektor
lainnya yang diminati investor adalah
restoran/rumah makan dan shopping
centre (pertokoan) karena sekitar 17%
dari selu ruh pengeluaran wisatawan
mancanegara dibelanjakan untuk masing-masing sub-sektor tersebut.nra h
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Semarak HKG PKK ke 45 Tahun 2017 di Kabupaten Gianyar

Dari Lomba Tata Rias hingga Tata Kelola Sampah
Pelaksanaan
Hari Kesatuan
Gerak (HKG)
PKK ke 45
Tahun 2017
di Kabupaten
Gianyar
berlangsung
semarak
dengan berbagai
kegiatan.
Mulai dari
kegiatan sosial,
tata rias,
penyuluhan
hingga tata
kelola sampah.
PASWARA/eni

Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta dan Ketua PKK Kab. Gianyar, Ny. Surya Adnyani Mahayastra
menyaksikan Lomba Tata Rias serangkaian HKG PKK di Wantilan Pura Samuantiga Bedulu Gianyar, Senin (27/2).
Namun dari semua itu, tujuan dari
kegiatan ini adalah sebagai tolok ukur
sejauh mana para kader sudah menguasai dan menerapkan program PKK

di masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh
Ketua PKK Kabupaten Gianyar, Ny.
S urya Ad n yan i M ah ayast ra s aat
pembukaan lomba terkait peringatan

HKG PKK di Wantilan Pura Samuantiga Bedulu Gianyar, Senin (27/2).
Kali ini lomba di fokuskan dalam
lima kegiatan yaitu lomba tata rias bagi

pengelola salon desa, lomba penyuluhan pola asuh anak dan remaja dengan penu h cin ta dan kasi h sayang
(Pokja 1), Lomba penyuluhan pem-

Lomba Penyuluhan, Ajang Uji Mental Para Kader
DALAM peringatan HKG PKK
ke-45 para kader PKK desa/kelurahan ju ga di uj i p en getah uann ya
dalam lomba penyuluhan antar kader. Masing-masin g kader Pokja 1
hingga 4 diuji kempuannya dalam
lomba.
Untuk pokja 1 mereka membawakan materi tentang penyuluhan pola
asu h anak d an remaj a d en gan

penuh cinta dan kasih sayang dalam
keluarga. Untuk Pokja 2 membawakan
materi penyulu han p em berdayaan
ekonomi keluarga melalui UP2K PKK.
Untuk Pokja 3 materi yang dibawakan
adalah pemanfaatan lahan melalui program halaman asri dan teratur indah
dan nyaman (Hatinya PKK). Sedangkan untuk Pokja 4 membawakan materi penyuluhan hidup bersih sehat di

dalam keluarga dan lingkungan dengan po la hi du p b ersi h dan s eh at
(PHBS) dan perilaku cerdik (sek keseshatan secara teratur, enyahkan asap
rokok, rajin olahraga, diet seimbang,
istirahat cukup dan kelola stres)
Sementara itu untuk kriteria lomba
yang ditekankan adalah gerak motorik halus maupun kasar dari masingmasing peserta, komunikas i, kecer-

dasan, kemandirian maupun tingkah
sosial.
Dengan waktu yang hanya 7-10
menit peserta harus mampu memberikan penyuluhan sesuai dengan
materi yang d ib awakan. B ol eh
menggunakan sarana openyuluhan
seperti poster, brosur, APE, kantong
asiat, KKA dan lainnya yang dianggap perlu.nen i

Vaksinasi Kanker Leher Rahim Bagi Siswi SMPN 1 Ubud
SERANGKAIAN kegiatan promosi kesehatan dan vaksinasi dalam upaya P en ceg ah an Pen yaki t b ag i
masyarakat, khususnya untuk siswa
sekolah, UPT Kesmas Ubud I melakukan kunjungan sekolah, baru-baru ini
ke SMP Negeri 1 Ubud. Drg. Dewa
Ngakan Gede Paramarta, Kepala UPT
Kesmas Ubud I memaparkan bahwa
Program Vaksinasi Kanker Serviks atau
leher rahim ini menyasar siswa yang
berprestasi, kurang mampu dan memiliki riwayat keluarga dengan kanker
dengan jumlah sasaran 50 orang.
Seperti diketahui bahwa vaksinasi
ini merupakan upaya pencegahan dengan cara pemberian vaksin, yang bisa
merangsang sistem kekebalan tubuh
untuk memproduks i antibodi, yang
dapat mencegah kuman Human papilloma virus (HPV) yang dapat menginfeksi sel, bisa menyebabkan kanker
leher rahim dan beberapa jenis kanker
lain. Kanker servik merupakan salah
satu jeni s kanker yang terjadi pada
bagian mulut rahim atau sering disebut kanker leher rahim. Jenis Kanker
ini dapat dipicu oleh beberapa faktor,
diantaranya bergan ti-ganti pasangan

seksual, rendahnya imunitas atau daya
kekebalan tubuh, merokok, memiliki
lebih dari empat anak, serta tidak pernah melakukan skrining atau pemeriksaan.
Hal ini senada disampaikan Ns. Ni
Made S ri Aryani,S .Kep. salah satu
paramedis UPT Kesmas Ubud I menyampaikan bahwa Secara umum, Cara
yang paling efektif untuk mengurangi
resiko akan penyakit ini yaitu dengan
cara menj aga kebersihan o rgan seksual, tidak melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan,
menjaga pola hidup sehat, deteksi dini
m el al u i sk ren in g d an pap sm er,
serta vaksinasi HPV.
Kegiatan ini diawali dengan pemberian in formasi kes ehatan tent ang
kanker leher rahim dengan menyasar
siswa kelas VII dan VIII guna meningkat kan pengetahuan merek a tentan g pen gert ian, penyebab, gejala,
penceg ahan, s ert a p enan ggu lang an
penyakit ini. Diharapkan agar upaya
pencegahan dan deteksi dini Ca Serviks ini bisa dilakukan, sehingga dapat menekan terjad inya kasus kanker
leher rahim di masyarakat.nmaba

PASWARA/maba

Vaksinasi HPV bagi siswi SMPN 1 Ubud beberapa waktu lalu.

Kuman E.coli Penyebab Utama Traveller Diare
ISTILAH traveler diare kerap didengar. Lalu apa itu Traveller diare. Traveller diare atau diare pada pelancong
adalah terjadinya gejala buang air besar lebih dari 3 kali perhari dengan peru bahan ko nsis tens i pada k otoran
yang sering terjadi pada turis domestik atau manca negara setelah mereka
mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu.
Bali sebagai destinasi wisata internasional termasuk Kabupaten Gianyar
di dalamnya, banyak dikunjungi oleh
turis lokal maupun turis asing. Mereka
pada umumnya selain berwisata menikmati budaya dan keindahan alam juga
menikmati kuliner yang umum maupun
khas di suatu daerah atau ditempatnya
menginap. Makanan dan minuman yang
sehat perlu diperhatikan baik oleh penyaji maupun yang akan menikmatinya.
Diare merupakan salah satu penyakit yang sering dialami oleh para pelan-

Oleh :
dr. Kadek Suryawan

co ng . Banyak fak to r yang b is a
menyebabkan diare ini salah satunya
adalah makanan atau minuman yang
terkontaminasi bakteri E. colli. Bakteri
ini akan menghasilkan entero toksin
dan masuk kedalam mukosa usus. Ada
beberapa tipe bakteri E colli ini yaitu
Enterotoxigene E. Colli(ETEC), Enterophatogenic E.Colli (EPEC), Enteroadherent E colli (EAEC), Enterohemorrhagic E Colli (EHEC) dan Entero-

invasive E coll (EIHEC).
Keban yakan pasi en
dengan infeksi ETEC,
EPEC atau EAEC mengal ami g ejal a rin gan
yaitu diare cair, mual dan
kejang perut. Diare berat jarang terjadi dimana pasien buang air besar lima kali/kurang dalam 24 jam. Seorang yang terinfeksi bakteri ini biasanya
mengalami diare rata-rata 5 hari. Demam
terjadi pada 1/3 jumlah pasien, kotoran
berlendir tanpa darah juga bisa terjadi.
Pada pemeriksaan darah sangat jarang
terjadi leukositosis (peningkatan sel
darah putih). ETEC, EPEC dan EPEC
merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri (self limited).
Pemeriksaan laboratorium untuk E

colli tidak ada yang spesifik. Namun
untuk EPEC dan EHEC dapat diisolasi
dari kultur dan pemeriksaan aglutinasi
latex.
Pada prinsipnya pengobatan untuk
diare ini adalah penggantian cairan tubuh yang hilang (rehidrasi) secara adekuat baik peroral atau parenteral (melalui cairan infuse). Jika pasien masih bisa
minum sebaiknya diberikan minuman air
putih atau oralit sebanyak-banyaknya,
namun jika pasien disertai muntah-muntah sehingga tidak bisa minum sebaiknya pasien segera dirawat di puskesmas
atau rumah sakit untuk rehidrasi cairan.
Upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan mengolah bahan makanan dan minuman secara sehat dan h igien is, menjaga sanit asi
lingkungan dan cuci tangan yang bersih dengan menggunakan cairan antiseptik atau sabun, baik sebelum ataupun setelah makan/minum.n

berdayaan ekonomi keluarga melalui
UP2K PKK (Pokja 2), lomba penyuluhan pemanfaatan lahan melalui program halaman asri teratur indan daan
nyaman atau Hatinya PKK (pokja 3)
lomba PHBS dan perilaku cerdik (Pokja 4). Lomba ini diikuti oleh seluruh
kader PKK desa/kelurahan se-Kabupaten Gianyar.
Ny. Adnyani Mahayastra menambahk an, lo mba ini dapat dijad ikan
tolok ukur untuk mengetahui sejauh
man a para kader sudah memah ami
materi dan program dari PKK. Seperti lomba tata rias, PKK Kabupaten
Gianyar bekerjasama dengan dinas/
in stan si terkait beberapak ali tel ah
mengadakan pelatihan tata rias, rambut, kulit maupun wajah bagi pengelola salon desa. Dalam lomba ini para
kader dapaat menunjukkan kemampuan diri mereka, sejauh mana mereka sudah menyerap materi dari berbagai pelatihan yang mereka ikuti.
“ Dari sini kami dapat menilai sejauh mana mereka mampu menyerap
materi dari pelatihan yang telah kami
gelar, dan ini juga sebagai evaluasi
u nt u k ked ep ann ya apalag i yan g
harus k ami ting katk an,” jel as Ny.
Adn yani Mahayast ra.
Ditambahkan selain kegiatan lomba, terkai t pelaksanaan HKG PKK
juga diadakan kegiatan sosial seperti
kun jung an kepend erit a kan ker dan
pem berian ban tuan paket semb ako
pada KK miskin dan lansia yang ada
di Desa Saba Blah batuh dan lansia
yang ada di Desa Temesi Gianyar.
Sement ara i tu B up ati Gianyar
yang diwakili Kadis Pemb erdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar, I Ketut Suweta dalam sambutannya mengaku sangat bangga dengan kegiatan lomba ini. Menurutnya
kader PKK adalah ujung tombak di
masyarakat, jika mereka sudah menguasai materi maupun program PKK.
Niscaya apa yang menjadi apa yang
menjadi program PKK akan terlaksana di masyarakat. khusus untuk lomba tata rias, Ketut Suweta menekankan, keterampilan ini tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri saja, namun bis a di gunak an s ebag ai m ata
pencaharian untuk menambah penghasilan keluarg. Humas/Eni

Ujian Tata Rias Kader Salon Desa
Setelah hampir 4 tahun lebih dicanangk an Pemerint ah Kabup at en
Gi anyar, prog ram salon des a ki ni
m ak in b erk em ban g dan t erbu kt i
mem beri manfaat yan g leb ih di kalan gan kaum perempu an k husu snya d i d aerah p ed es aan . Set elah
mengikuti berbgai pelatihan, kini kem am pu an para k ader sal on d es a
sudah tidak perlu dirag ukan l agi.
Hal ini terbukti saat lomba tata
rias wajah dan ram but terkait peringatan KKG PKK ke-45 di Kabup aten Gianyar. Sekitar 70 o rang peserta l omba yang terd iri dari kader sal o n d esa, t am p ak s em ak i n terampi lan dalam merias wajah. T idak
ad a kerag uan dal am m emo lesk an
make up di wajah, semua t ampak teram pi l d an lu gas . Kek agu man i ni
di lo nt ark an o leh s an g pen gg ag as
s al o n d es a, Ny. S urya Adn yan i
M ah ayast ra.
Menu rut istri Wakil Bupati Gianyar, Made Mahyast ra ini , para pesert a sudah tampil percaya diri. Ini
menu njukkan bahwa m ereka s udah
mengu as ai mat eri yang di berik an
dalam pelatihan. Bahkan dari s eluru h p esert a h am p i r sem u an ya
sudah meng ikuti u ji kom petens i di
bidan g tata rias.
“ Ib aratnya mereka ini sudah memili ki SIM untuk dapat mejalankan
us ah a at au b is ni s tata rias. J ad i
mas yarakat tid ak perlu ragu un tuk
memanfaatkan jasa salon desa,” ujar
Ny. Adnyani M ahayastra prom osi
Di u j i o l eh j uri yan g s u d ah
berkom petensi di b idan gnya, seperti S al o Ag un g maup un R um pi
Sal on. Para pes erta nan tinya harus
melewati beberap a kri teria u nt uk
men jadi yan g terbai k sepert i un tuk
mak eup ke p ura yang din ilai adalah
k erap i an d an k es eras ian ri as an
s ep ert i al as bedak , p em asan gan
bu lu m ata, pem buat an alis maup un
g radasi p eron a mata. Sedang kan
un tu k pemasangan sang gu l yang
din ilai adalah kerapian men yasak,
k es erasi an san gg u l dan p anj an g
s an gg ul l u ru s deng an dagu . Sed an gk an u n tu k pakaian atau penampil an d ilih at d an dini lai secara
kes eluruhan . nen i

Sosialisasi Pengelolaan
Sampah Plastik di Desa Bedulu
ME NDAUR ul an g meru pakan
salah satu solusi penanganan sampah
plastik, karena plastik tidak dapat diurai di dalam tanah. Entah itu didaur
ulang menjadi barang kerajinan, atau
alat-alat rumah tangga. Selain lingkungan men jadi bers ih, peng umpu lan
smph plastik dapat memberikan penghasilan tambahan. Hal ini ditegaskan
Kepal a Desa Bedul u d rs. I Ket ut
Rinatha, saat sosialisasi lomba pengumpulan sampah plastik di Kantor
Desa Bedulu, Selasa (28/2).
Sama sep erti wilayah lainnya di
Kabupaten Gianyar, Desa Bedulu pun
tak lepas dari peliknya masalah sampah. Bahkan dulu di depan kantor
Desa Bedulu yang lama sudah menjadi langganan banjir tiap musim penghujan. Tapi semenjak adanya perbaikan drainase dan penangan sampah
yang baik, masalah banjir sudah mulai
bisa diatasi.
Ketut Rinatha menjelaskan, saat ini
Desa Bedulu baru memiliki 1 armada
truk sampah yang menangani 11 banjar. Namun saat ini baru 6 banjar yang
bisa dilayani, karena keterbatasan sarana dan prasarana. Terkait lomba pemungut an sampah plastik, R inatha
mengaku sangat mendukung pasalnya melalui lomba ini masyarakat akan
termotivasi untuk belajar memilah sampah organik dan an organik. Lewat

lomba ini masyarakat juga akan lebih
sadar bahwa dengan memilah sampah
plasti k juga akan mendatang penghasilan yang cukup lumayan karena
bisa dijual.
“ Lewat lomba ini kami berharap
masyarakat dapat belajar dan termotivasi untuk menjaga lingkungan dari
t um pu kan samp ah , ” tegas Ketu t
Rinatha.
Sementara itu, Ketua PKK kabupaten Gianyar Ny. Adnyani Mahayastra
saat dihubungi terkait pelaksanaan lomba pengumpulan sampah plastik menegaskan, lomba ini merupakan wujud
kepedulian PKK akan kebersihan lingungan sekitarnya. Pemungutan sampah
plastik dimulai tanggal 1 Maret 2017 kemudian dikumpulkan dalam suatu tempat. Pada tanggal 17 Maret nanti akan
dinilai siapa sebagai pemungut sampah
plastik terbanyak. Lomba diikuti oleh
SD,SMP dan SMK, PAUD/TK , PKK
banjar/desa di wilayah Desa Bedulu
Blahbatuh Gianyar.
Ny. Ad nyan i Mahayast ra j ug a
menjelaskan, lomba ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap
lingkungan dari tumpukan sampah.
Selain itu pada saat sosialisasi pemungutan sampah plastik pes erta juga
dijelaskan cara p enanganan sampah
dengan metoda 3 R yaitu re use, reduce dan recycle. neni

PASWARA/eni

Sosialisasi lomba pengumpulan sampah plastik
di Kantor Desa Bedulu, Selasa (28/2).

Halaman

8

Keliling Desa

Keliling Desa

Edisi 6, Tahun XIV, 21 - 28 Pebruari 2017

Edisi 6, Tahun XIV, 21 - 28 Pebruari 2017

Padangtegal Bangun Generasi Berkarakter

Harmoni Spiritual dan Teknologi Sejak Dini
Menyadari pentingnya
peran generasi penerus
dalam menjaga
kelangsungan
pembangunan yang telah
dicapai desa pakraman
Padangtegal selama ini,
penyiapan sumber daya
manusia (SDM) yang
berkualitas terus
diupayakan. Melalui
pembinaan serta
peningkatan mutu,
terus dilakukan.
Baik di bidang
akademik maupun di
bidang spiritual religius
terus digelorakan.
PASWAR A/rama

Melalui yoga Padangtegal terus menggembleng mental generasi penerus salah satunya melalui kegiatan yoga,
Bendesa Desa Pakraman Padangtegal, I Made Gandra, S.E., mengakui pentingnya peran generasi penerus dalam
melanjut kan pembangunan di masa
mendatang. Karena itu pembangunan
mental dan karakter generasi penerus
itu, mendapat perhatian serius. Baik anak
anak yang berada di kelompok usia dini,
maupun kaum remaja sedang dihadapi
fase peralihan karakter.
Melalui pasraman atau pembinaan
seni dan budaya yang terus dilakukan
di Desa Pakraman Padangtegal, diakui
Bendesa Made Gandra, sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan
pada ahlak serta moral yang mumpuni.
Selain membentengi generasi dengan
ajaran suci agama Hindu, pembekalan
teknologi juga dilakukan.

“ Pasraman dibangun sebagai benteng kekuatan mental dan spiritual anak,
mengingat sebagai daerah tujuan wisata sangat rentan dengan pengaruh negative yang bias saja masuk melalui
wisatawan yang datang dari berbagai
negara di dunia,’’ akunya seraya menyebutkan selama ini warga Desa Pakraman
Padangtegal masih mampu memilah dan
memilih imbas pariwisata itu.
Selain pembinaan mental spiritual,
perhatian yang diberikan kepada generasi penerus itu juga dalam berbagai
sisi. Selain mentalitas melalui agama,
adat istiadat serta etikabudaya, pembinaan akademik yang bermuara pada
teknologi terkini dialkukan melalui kursus computer gratis bagi anak anak dan
remaja,’’ ungkap Jro Bendesa Padangtegal. Hal itu dimaksudkan Made Gandra,

untuk mendorong dan memotivasi anak
anak itu menyiapkan diri secara matang
guna men yongsong masa depannya
yang kian kompetitif.
‘’Kita menyadari tantangan ke depan
akan semakin sulit, karena itu kesiapan
diri generasi penerus itu sangat menentukan laju pembangunan desa pakraman
ini nantinya,’’ ucap Jro Bendesa Padangtegal. Sebagai langkah awal dari kesiapan warga masyarakat P adangt egal
dalam menyongsong masa depan itu,
melalui pelatihan akademik sebagai pelaj aran t amb ahan s eu sai belaj ar di
sekolahnya masing masing.
Menyadari kemajuan itu tidak akan
mampu dibendung, anak anak Desa Pakraman Padangtegal sejak dini telah
dibekali dengan kursus gratis computer
maupun kursus Bahasa asing secara

gratis pula. Pembekalan komputer dana
Bahasa asing itu dipilih, mengingat
dalam perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi nantinya akan bersentuhan dengan piranti komputer dengan
berbagai aplikasinya.
Sedangkan dipilihnya kursus Bahasa asing, dijelaskan Bendesa Padangtegal, didasari atas pertimbangan peran bahasa asing menjadi hal penting.
Tidak hanya dalam menjalin komunikasi, namun perkembangan laju teknologi
teknologi dan industry pariwisata itu
nantinya sangat terantung pada kemampuan berbasa asing.
Menurut Jro Bendesa Padangtegal,
les gratis computer dan bahasa asing
sebagai bekal bagi anak anak Padangtegal dalam menyiapkan sumber daya
manusia yang lebih mumpuni mengin-

Festival Bali Spirit Ubud Ke-10

Gali Kekuatan Yoga Sebagai Penggerak Pariwisata
PARIWISATA Ubud yang selama
ini mengandalkan Puri Agung Ubud
dan kawasan wisata Monkey Forest
Padangteg al sebagai ikon nya, kini
Ubud mulai dikenal wisata yoga. Kegiatan olah tubuh dan spiritual berupa
yoga ini dalam beberapa tahun terakhir, banyak berkembang di kawasan
desa wisata internasional Ubud. Sehingga aktifitas yoga ini, semakin dikenal sekal ig us menj adi d aya t arik
tersendiri dikalan gan pecinta wisata
spiritual yoga.
Mel ihat p esatnya perkemban gan
wisata yoga ini, kehadiran Bali Spirit
yang s enant iasa meng gelar event
tahunan yang disebut Fest ival Bali
Spirit, tidak dapat diabaikan. Bali Spirit yang kini menjadi agenda tetap set-

iap tahunan telah memasuki t ahun
yang ke- 10. Festival Bali Spirit ini, kini
tam pil menjadi salah satu penarik
s ek al i gu s p en gg erak k un j un gan
wisatawan di Bali.
Made Gunarta, selaku penggagas
Festival Bali Spirit 10tahun silam, mengakui kehadiran wisatawan dari berbagai belahan negara di dunia ini, dalam
event Festival Bali Spirit selalu meningkat. Meningkatnya peserta Festival Bali Spirit ini, tidak lepas dari kian
bertambahnya minat masyarakat dunia untuk menekuni aktifitas yoga.
Ditam bahkan Gun arta, pelaksanaan Bali Spirit yang awalnya hanya
meman faatkan p roperti pribadin ya
yang ada di kawasan Padang teg al
Ubu d, ki ni teru s d ip erl eb ar.

Perkembangan wilayah pagelaran Festival Bali Spirit yang tahun ini, diungkapkan Gunarta, juga memanfaakan lahan di Dusun Tengkulak Tengah, Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati. Pemanfaatan lokasi di Banuswari
itu, diakui sebagai jawaban meningkatnya jumlah peserta tahun 2017 ini. Selain diakui sebagai upaya menyuguhkan pelayanan yang lebih dan tampilan
yang variatif bagi peserta Festival Bali
Spirit, yang akan berlangsung tanggal 9 sampai 26 Maret 2017.
Festival Bali Spirit yang telah tercat at s ebagai event t ahunan dalam
agenda wisata spiritual yoga internasional ini, tidak hanya berimbas pada
peningkatan warga masyarakat dunia
terhadap yoga. Tetapi suguhan Festi-

val Bali Spirit, telah membawa angina
segar terhadap dunia industry pariwisata Bali, yang belakangan ini terus
dihadang aneka persoalan.
Melihat kondisi itulah, Festival Bali
Spirit menjadi sebuah pemicu kebangkitan usaha pariwisata Bali. Terlebih
lagi, Festival Bali Spirit yang telah dikenal dikalangan masyarakat dunia itu
justru dilaksanakan di saat saat lesunya (low season) kunjungan wisata.
Dengan demikian, Festival Bali Spirit
tidak hanya mampu menganekaragamkan pariwisata Bali, namun mampu
menopang jalannya industry pariwisata di tengah lesunya angka kunjungan pariwisata pada bulan bulan ini.
Made Gunarta selaku pelaku pariwisata di Ubud, mengakui sengaja me-

gat Padangtegal menjadi daerah tujuan
wi sata yang ban yak d ik unj un gi
wisatawan asing.
Selain meningkatkan kemampuan
ak ad emi s, penyadaran t erh ad ap
lingkungan hidup juga dibangun sejak
usia dini. Khusus dibidang lingkungan,
dilakukan melalui tata cara pengolahan
serta penanganan sampah.
Seperti diakui Kadek Ardana, prajuru yang membidangi masalah Palemahan, pembentukan karakter anak sejak dini
terhadap pen yelamatan lin gkun gan
menjadi hal penting. Selain membangun
penyadaran seputar kehidupan sosial
yang bersentuhan dengan adat istiadat,
budaya serta agama, maka pemahaman
tentan g lingkungan menjadi sangat
penting.
Kadek Ardana mengakui selama ini,

sampah cenderung hanya dilihat sebelah
mata tanpa menyadari dampak buruk dari
sampah itu dikemudian hari. Karena gas
buangan dari sampah yang tidak ditangani secara baik, akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan semua mahluk
dan lingkungan, serta berdampak buruk
terhadap bumi yang belakangan ini terus
diterpa perusakan, akibat ulah manusia.
Berbekal dari pertimbangannya itulah,
Kadek Ardana yang juga pelaku pariwisata
di Padangtegal inisering mengundang anak
anak untuk datang berkunjung ke Rumah
Kompos. Rumah Kompos yang dibangun
masyarakat Desa Pakraman Padangtegal,
menjadi wahana pembel;ajaran masyarakat
terhadap penyelamatan lingkungan melalui
pengolahan sampah yang baik, sehingga
menekan imbas buruk terhadappencemaran lingkungan.

milih pagelaran Festival Bali Spirit
tahun ini dilaksanakan tanggal 9 sampai 26 Maret. Selain berharap mampu
menunjang angka kunjungan yang biasanya lesu pada bulan Maret, juga
diharapkan menjadi momen penting
dalam membangun pemerataan dan
kesempatan bagi semua daerah. Karena itu pula, Festival Bali Spirit tahun ini
dilaksanakan tidak hanya di kawasan
Padangtegal Ubud, tetapi disebar sampai di Dusun Tengkulak Tengah Desa
Kemenuh, Kecamatan Sukawati.
‘’Untuk Festival Bali Spirit ke-10
tahun 2017 ini, sengaja memanfaatkan
kawasan Banuswari di Tengkulak Tengah Desa Kemenuh, Sukawati. Karena kami ingin meberikan pemandangan baru dengan memanfaatk an kawasan dengan hamparan sawah serta
aura alam yang sangat kental, sehingga peserta semakin mengenal kehidupan m asyarakat Bali d engan sector
pertaniannya’’ jelas Made Gunarta ten-

tang festival Bali Spirit.
Selain pelaksanaan Festival Bali
Spirit merambah wilayah Tengkulak
Tengah, Gunarta yang memperdiksi
sedikitnya 1.000 orang wisatawan dunia menjadi peserta Bali Spirit tahun
2017 ini, juga diakui akan memanfaatkan areal Museum ARMA. Khusus
pemanfaatan Mus eum ARMA milik
Anak Agung Rai tersebut, bukan semata mata karena alasan meningkatnya jumlah peserta, namun tampilan
Festival Bali Spirit tahun ini mulai beragam dan lebih variatif disbanding
tahun tahun sebelumnya.
Disebutkan dalam Festival Bali Spirit
2017, selain aktifitas yoga yang menjadi
kemasan utamanya juga akan dilaksanakan aneka pentas seni dibalut aktifitas
yoga. ‘’Selain yoga, dalam Festival Bali
Spirit tahun 2017 ini juga akan dipagelarkan dance serta music yang berkolaborasi dengan gambelan Bali,’’ ungkapnya
Gunarta mengakhiri. nrama

Penanganan Sampah di Padangtegal

PASWAR A/rama

Anak-anak PAUD mengunjungi Rumah Kompos
PENANGANAN sampah yang dilaksanakan warg a Desa Pakraman
Padangtegal menjadi percontohan
banyak kalangan. Terbukti, sudah
banyak orang maupun utusan lembaga yang datang di rumah kompos
milik Desa Pakraman Padangtegal,

hanya untuk belajar mengelola sampah.
Rumah Kompos sengaja dibangun, sebagai tempat pembelajaran dan pusat
pengelolaan sampah di Desa Pakraman
Padangtegal, kecamatan Ubud.
Kadek Ard an a p rajuru yang
mebidangi palemahan, yang menanga-

morobangun. Penanganan sampah di
Padangtegal yang diakui berawal dari
keprihatinan warga itu, oleh Kadek Ardana diakui terkai t kebiasaan buruk
membuang sampah di badan sungai atau
dibiarkan berserakan dijalan. Menindaklanjuti keprihatinan itulah, menggugah
Ardana berupaya mengumpulkan sampah yang ada di Gang Anila yang ada di
dekat anak sungai. Keputusan memilih
gang tersebut, karena dijumpai tumpukan sampah yang menyumbat aliran
sungai bahkan tidak jarang menebar aroma busuk.
Sedangkan jika pemusnahan sampah dilakukan dengan cara dibakar, jelas
Ardana, sudah dipastikan akan berdampak buruk terhadap kesehatan dan kualitas udara. Sehingga tidak hanya kualitas udara saat bernafas terganggu, seluruh mahluk hidup ikut tercemar. Terlebih lagi jumlah pepohonan maupun
hutan di bumi sudah semakin menyusut
jumlahnya.
Menyadari kondisi itu, Kadek Ardana dengan bermo dalkan satu unit
sepeda motor viar mencoba mengumpulkan sampah warga. Usaha rintisannya itu dimulai dari Gang Anila. Usaha
yang dilakukannya ini sempat dituding

sebagai kegiatan sebagai usaha yang
sia sia. Namun Ardana tetap melakoninya, bah kan p em un gut an deng an
menyewa seorang karyawan itu dilakukan diwilayah lain. Melihat kegigihannya itu, warga mulai memberi apresiasi
dan mulai membuang sampah lebih baik.
Melihat antusiasme warga Padangtegal kian tumbuh, Bendesa Desa Pakraman Padangtegal, IMade Gandra, S.E.,
bersama prajuru lainnya menyambut
antusias dengan membentuk bidang
palemahan dalam struktur kepengurusan desa pakraman. Tidak berhenti sampai disana, desa juga membangun Rumah Kompos Padangtegal sebagai media pembelajaran guna membangun kesadaran dalam mengolah sampah yang
baik.
Setelah sampah dikelola dan ditangani Rumah Kompos, pembenahan terus dilakukan. Tidak hanya membagikan
tiga tong sampah untuk memisahkan
antara sampah organic, non organic dan
sampah permentasi kepada 710 warga
dan 302 pengusaha secara cuma cuma,
upaya sosialisasi terus dilakukan. Selain melalui pesamuan banjar maupun
desa, penyebaran penanganan sampah
yang baik dilakukan melalui kesenian

MINIMNYA lahan parkir akibat tingginya angka kunjungan di kawasan wisatawan Ubud, sering dituding sebagai persoalan serius bagi kepariwisataan di wilayah
ini. Selain kenyamanan wisatawan tersendatnya perjalanan pengunjung, masalah keamanan berlalu lintas juga
menjadi kekawatiran berbagai kalangan.
Berbagai usaha alternatif sempat diberlakukan instansi
terkait, guna mewujudkan kondisi lalu lintas Ubud yang
nyaman dan aman. Namun upaya itu belum mampu
menuntaskan persoalan secara permanen. Termasuk menata dan merekayasa jalur kendaraan yang ada. Tetapi
kondisi penghambatan laju kendaraan bahkan kemacetan lalu lintas selalu muncul pada saat saat tertentu, terutama pada waktu kunjungan wisata ramai.
Kapolres Gianyar, AKBP Waluyo, SIK., dalam suatu
kesempatan menilai kemacetan lalu lintas di Ubud itu terjadi minimnya sarana parkir kendaraan dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang berkunjung. Karena itu, salah
satu us ah a p enang gul an gan k emacetan lalu li nt as
itu adalah menyediakan lahan parkir yang memadai.
Menjawab persoalan yang kini mulai merambah di
kawas an Padangt egal, Ben desa Padangtegal, I Made
Gandera, S.E., warganya sepakat untuk membangung
wahana parkir yang cukup refresentatif. Pembangunan
itu sudah diawali dengan pembukaan lahan sekitar delapan hektar yang nantinya dimanfaatkan sebagai tempar
parker, serta berbagai fasilitas wisata sehingga mampu
mendeviserfikasi wahana kepariwisataan di wilayahnya.
Diun gkapkan Made Gandra, kei nginan masyarkat
Padangtegal membangun sarana parkir itu, telah mengemuka beberapa tahun silam. Namun karena terganjal kendala pengadaan lahan, pembangunan lahan parkir itu baru
terwujud setelah disepakati meluaskan areal yang ada di
sisi timur objek wisata senada wana tersbeut.
“ Keinginan untuk membangun sarana parkir ini sudah
lama mengemuka di kalangan krama Padangtegal, namun
seperti kita ketahui masalah pengadaan lahan di Ubud
sangat sulit dan harganya sangat mahal,” urai Jro Bendesa disela sela penanaman ribuan pohon saat itu.
Dalam acara penanam pohon bekerja sama dengan
BRI ini, selain melibatkan ratusan warga setempat, juga
tampak tokoh masyarakat Ubud beserta panglingsir Puri
Ubud dan Peliatan.
Bendesa Padangtegal yang getol menangani persoalan
sampah di wilayahnya ini, mengaku telah diawali dengan
penanaman sekitar 121 pohon di kawasan sentra parker
yang berlokasi pada sisi timur objek wisata Wenara Wana
atau Monkey Forest. Selanjutnya akan ditanam ribuan
jenis pohon langka dan tanaman bermanfaat obat dan
upakara itu, ‘’ Tahap selanjunta akan ditanam pula tanaman yang masuk katagori hampir punah sampai aneka
tanam an yang berfungs i sebagai sarana upacara serta
tanaman bahan obat herbal,’’ jelas Gandra seraya mengakui, di areal tersebut juga nantinya akan dibangun ruang laboratorium pengolahan obat herbal..
“ Selain parkir yang mampu menampung 700 unit mobil, di kawasan timur Monkey Forest juga akan dilengka-

pi balai laboratorium yg berfungsi sebagai wahana penelitian serta pengolahan untuk produksi obat herbal,” jelas
Jro Bendesa Padang Tegal, seraya menegaskan rencana itu
dimaksudkan sebagai upaya pelestarian warisan leluhur
Bali yang sudah dikenal luas dan belakangan ini obat herbal itu sangat diminati masyarakat dunia.
Pembukaan lahan seluas 8,5 hektar di kawasan strategis
i tu , n an ti n ya sekal ig us sebag ai p i nt u m as u k dan
menjadi front office menuju destinasi wisata wenara wana
yang kini menjadi ikon pariwisata Ubud. Pembangunan
kawasan untuk parkir ini dilakukan, untuk memberikan rasa
nyaman dan aman.
Dengan pembangunan wahana parker tersebut, pengunjung objek wisata Monkey Forest parker di badan jalan
dapat parker di lahan yang luas dan nyaman. Sekaligus
pengunjung langsung menuju pintu masuk menuju kawasan
wenara wana yang menyuguhkan aksi satwa kera ekor panjang yang jinak dan lucu ini. ”Dengan pembangunan lahan
parker ini akan mampu mampu menampung ribuan kendaraan serta memberikan rasa aman dan nyaman selama
berada di objek wisata Wenara Wana Ubud,’’ ujar Jro Bendesa seraya mengakui pertumbuhan pariwisata Bali yang terus berkembang memerlukan pelayanan prima, sehingga menjamin kemanan serta kenyamanan pengunjung.nra ma
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Selain Penataan parkir, warga Padang Tegal juga
menata lingkungan di areal wisata Monkey Forest.

Pertama di Kabupaten Gianyar

LPD Padang Tegal “Go Digital”
Pemanfaatan
teknologi digital
yang kini mulai
diterapkan di
Lembaga
Perkreditan
Desa (LPD),
bukanlah
hal baru.
PASWAR A/rama

Pelayanan di LPD Padang Tegal

Berawal dari Mulut Gang Menuju Manajemen Dunia
ni masalah sampah dalam struktur prajuru desa pakraman Padangtegal, mengakui awal munculnya penanganan sampah di wilayahnya itu, bermula dari keprihatinan sejumlah warga terhadap
dampak buruk dari sampah. Terutama
sampah n on organic yang berbahan
baku bahan tambang yang bersumber
dari perut bumi.
Sampah non organic tersebut, diakui
pengusaha pariwisata asal Padangtegal
ini, selain susah diurai juga dipastikan
akan membawa pengaruh buruk jika
berada di dalam tanah. Sedangkan jika
sampah tersebut, dibakar seperti lazimnya dilakukan sebagian orang maka residu pembakaran akan tersebar melalui
asap pembakaran. Kondisi itu tentu saja
tidak hanya dihirup warga masyarakat,
namun berpengaru h burup terhadap
lingkungan. Kondisi itu akan berdampak buruk bagi udara dalam jangka waktu
panjangnya.
‘’Sampah organic memerlukan penanganan yang serius jika tidak ingin
berdampak buruk bagi lingkungan dan
berimbas negative bagi kesehatan semua mahluk yang hidup di bumi,’’ papar
Kadek Ardana didampingi Manajer Rumah Kompos Padangtegal, Supardi As-

Tidak hanya anak anak dari TK maupun anak anak peserta Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) sampai siswa sekolah
dasar (SD) yang diundang ke Rumah Kompos, sejumlah kelompok masyarakat yang
datang untuk belajar seputar sampah disambutnya antusias. Bahkan sebagai daerah yang banyak dikunjungi wisatawan dunia, Kadek Ardana mengakui Rumah Kompos justru lebih diminati warga asing. ‘’Rumah Kompos memang sengaja dibangun
untuk media pembelajaran dan membangun
pemahaman tentan g s amp ahbagi
masyarakat, terutama anak anak. Karena itu
kamisangat mengapresiasi setiap kunjungan yang dating untuk belajar tentang penanganan dan pengolahan sampah itu,’’ aku
Ardana yang juga relawan lingkungan melalui pungutan sampah plastic di berbagai
daerah. nrama

Penataan Parkir Monkey Forest
Jamin Kenyamanan Wisatawan

tradisional maupun media social yang
belakangan kian akrab dengan warganya.
Tingginya sambutan warga terhadap upaya pen anganan s ampah
itu, kini Rumah Kompos menerapkan
sistim penanganan sampah secara
professional. Sampah yang dikumpulkan warga wajib dipilah. Sampah organic dan sampahnono organic harus
dipisah. Tidak hanya memudahkan
pekerja Rumah Kompos yang berjumlah 32 orang, namun sebagai pembelajaran betapa bahayanya sampah terhadapkehidupan itu.
‘’Kalau warga tidak memisahkan
antara sampah organic dan sampah
non organik, kami tidak lagi akan mengambilnya untuk dibuang,’’tegas Supardi Asmorobangun, Manajer Rumah Kompos Padangtegal menimpali. Diakui Supardi yang penggiat
lingkungan sehat bebas plastic ini,
juga mengakui kebijakan Rumah Kompos yang mewajibkan pelanggannya untuk memisahkan sampah itu,
sudah menjadi stadar internasional.
Karena dengan demikian akan tumbuh kepedulian terhadap sampah itu
sendiri.nrama

Aplikasi berbasis android ini, sudah
dikenal sejak tahun 2004 silam, sebagai
aplikasi utama dalam dunia perbankan.
selanjutnya di tahun 2015, aplikasi bermuara pada teknologi internet ini terus
dikembangkan, dan sekarang mulai merasuki dunia usaha keuangan mikro, termasuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
Desa Pakraman Padangtegal.
LPD Padangtegal menjadi pionir sekaligus perintis pemanfaatan teknologi digital berbasis internet Gianyar. Masuknya
teknologi digital berbasis android dalam
kegiatan LPD ini, mampu membawa angin
segar. Pelaku manajemen LPD diberikan
kemudahan kerja, karena lebih mudah dan
murah, disamping lebih praktis, efektif dan
efisien. Pola kinerja konvensional yang
selama ini dilakukan manual, mulai ditawarkan sistim digitalisasi yang bermuara pada
kecanggihan teknologi.
Tidak hanya praktis dalam kinerja, efissiensi tenaga dan waktu, tetapipemanfaatan teknologi yang bermuara pada aplikasi ini memberikan kemudahan serta
mampumemanjakan masyarakat nasabahnya.
Ketua LPD Padangtegal, I Wayan Artana, S.E., yang sebelumnya menerapkan
pola konvensional, kini memasuki usia
LPD Padangtegal ke-30 tahun, memutuskan untuk memasuki era digitalisasi.
Keputusan ini didasarkan pada pertim-

bangan sebuah tuntutan jaman yang
mend amb ak an pelayan an cepat,
mudah, praktis serta efisien.
Alasan itu cukup kuat, mengingat
LPD Padangtegal yang berada di lokasi daerah tujuan wisata dunia selalui
bersentuhan dengan pelayanan lembaga keuangan lain, mulai dari kelas
local sampai bank bertaraf internasional. Terutama banyaknya pelayanan usaha perbankan yang telah menyuguhkan layanan berbasis teknologi canggih. Bercermin dari kenyataan itulah,
LPD Padangtegal bersama seluruh komponen terkait, memutuskan untuk
memasuki era digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi terkini berbasis aplikasi.
“ Tuntutan nasab ah serta jaman
sudah sangat beda, nasabah yang semakin sibukdengan aktifitasnya itu berharap pelayanan yang mudah dan cepat serta berkualitas, sehingga kami
diLPD (P adangtegal-red) termasuk
dukungan Badan Pengawas, memutuskan untuk Go Digital. Karena kami
menyadari kesibukan warga dan nasabah kami di tengah ketatnya persaingan usaha belakangan ini. Kalau tidak
sekarang kapan lagi kami harus berbenah. Semua ini demi pelayanan yang
lebih berkualitas terhadap nasabah,’’
tegasnya Artana.

Ditambahkan Wayan Artana, sistim
layan an berbas is dig ital i tu leb ih
mengedepanan peran telepon seluler
pintar dengan jaringan internet. Sebagai
ilutrasi disebutkan kolektor dari LPD
yang selama ini terpatok pada buku setiap menerima setoran nasabahnya, kini
cukup dengan meng-input data nasabah melalui ponselnya. “ Setelah menerima setoran nasabah, kolektor akan
memberikan hasil setoran itu melalui
printer. Sekaligus saat itu pula nasabah
dapat mengecek serta mengatahui melalui telepon pintarnya,’’ jelas Artana seraya mengakui dengan sistim digitalisasi, penyimpangan dana nasabah maupun kolektor nakal dapat dihindari lebih
maksimal.
Tidak hanya setoran dana tabungan,
nasabah juga dapat mengetahui saldonya selama 24 jam sehari, baik tabungan
maupun depositonya di LPD Padangtegal. Para nasabah juga dapat mengathui
informasi perkembangan yang diberlakukan pihak LPD melalui short massage system atau SMS melalui telepon
genggamnya.
Tidak hanya info rmasi tran saksi
keuangan antara nasabah dengan LPD
Padangtegal, melalui system digitalisasi
ini nasabah juga dapat melakukan berbagai transaksi. Termasuk membayar tagihan telepon, PDAM maupun pembe-

lian token listrik serta bertransaksi untuk membeli pulsa telepon seluler.
“ Nasabah bahkan bisa berbelanja di
warung dan membayar melalui ponselnya, asalkan pedagangnya memiliki rekening LPD Padangtegal. Sistim digitalisasi ini nasabah juga dapat melakuan
transfer antar nasabah,’’ kata Ketua LPD
Wayan Artana, seraya menambahkan
transasksi nantinya juga dapat dilakukan
sesame nabah lain, selama memanfaatkan sistim digital serta memiliki hubungan kerja sama dengan LPD Padangtegal. ‘’Dengan sistim“ Go Digital” ini, pelayanan LPD Padangtegal sudah berjalan
selama 24 dalam sehari,’’ tegas Artana
yang juga Ketua BKS Kabupaten Gianyar, seraya berharap seluruh LPD menerapkan sistim digitalisasi sehingga memudahkan kerja sama serta meningkatkan pelayanan semua nasabah LPD.
Terkait dengan layanan digitalisasi ke
dep an, Artana mengaku ak an terus
mengembangkan teknolgi yang kaya fitur ini, sesuai dengan kemampuan LPD.
Karena itu upaya penyediaan melalui
pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusianya akan terus dilakukan. Karena dalam alayanan digital ini, selain piranti kerja berupa komputerisasi, masalah
sumber daya manusia (SDM) menjadi
pengendali utama tentunya dengan keterampilan yang mumpuni.nrama
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Sejarah Desa Pakraman Padang Tegal, Ubud

NAMA Padangtegal telah dikenal pada zaman Bali Kuno. Hal itu
diketahu i dari Prasasti Jayapangus yang berangka tahun S aka 1103
(1181 Mas ehi). Ketika itu Padangtegal dis ebutkan memiliki panorama alam yang bersih dan tertata rapi, didukung dengan lingkungannya nan hijau, karena dipenu hi dengan aneka tumbuhan dan
berbagai sat wa menawan.
Padangtega l tidak hanya dikena l sebagai zona huta n menawan,
namun warga masyarakatnya juga dikenal taat men jalankan ibadah.
Sebuah penelitian tim Purbakala di Tahun 2008, mengungkap di
jaman Bali Kuno, di Padangtegal telah ada tradisi pemujaan yang
dijiwai oleh ajaran Hindu (Veda). Hal ini dibuktikan dengan adanya
peninggalan arca Ganesha yang d iidentifikasi berasal dari abad
XIII-XIV. Tinggalan sejarah ini bahkan sampai sekarang masih
distanakan di sebuah paling gih Pura Desa Padangtegal.
Bendesa Desa Pakraman Padangtegal, I Made Gandra, S.E., yang
menyitir sejarah desanya itu, menuturkan, ketenaran nama Padangtegal sempat menjadi daya tarik masyarakat lain untuk datang dan
menetap diPadangtegal. Proses migrasi ini bahkan terjadi di masa
pertengahan pada abad XIV .
Dalam buku selintas perjalana n Desa Pakraman Padangtegal,
juga dituturkan I Gusti Pasek Padang Rata, tokoh masyarakat dari
Desa Gelgel Klungkuing hijrah ke Padangtegal di tahun 1550. I
Gusi Pasek Padang Rata yang diikuti sejumlah pengikutnya ini
memut uskan un tukmenet apkan di Padangt egal, setelah berguru
pada Dang Hyang Astapaka di Desa Budakeling, Karangasem.
Kehadiran tokoh spiritual, I Gusti Padang Rata ini, sesuai hasil
penelitian dan skripsi Ni Nyoman Sroni dari UNUD, bahkan selanjutnya membangun tempat ibadah yang kini disebut dengan Pura
Padang Rata.
Kehadiran I Gusti Padang Rata di Padangtegal ini kemudian
disusul I Gusti Pangeran Pasek Tohjiwa, yang selanjutnya juga
membangun Pura Panti Pasek Tohjiwa. Selanjutnya untuk mempererat persaudara an dengan warga setempat, ked ua kelompok ini
saling bahu membahu bersama masyarakat juga membangun Pura
Kahyangan Tiga, yakni Pura Desa, Puseh dan Dalem.
Laju Pembangunan
Bali yang sempat diguncang gempa besar sekitar tahun 1917,
membuat sejumlah bangunan suci hancur. Melihat kondisi itu, warga
Padan gtegal secara komp ak dibawah kepemimp inan Bend esa I
Made Kari ketika itu melakukan pemugaran sejumlah tempat suci
yang ada, Pura Dalem setelah hancur karena bencana gempa pada
tahun 1917.
Menur ut Bendes a Padang tegal Mad e Gandra, perkemb angan
Padangtegal terus melaju. Bahkan di tahun 1959, ketika desa
pakraman Padangt egal dipimpin Bendesa I Ketut Gandeng wilayahan Pa dangtegal dimekarka n sehingga terbentu k Banjar Padang
Teng ah
Diungkapkan Made Gandra, Bendesa I Ketut Gandeng selanjutnya digantikan oleh Anak Agung Raka Turas di tahun 1962 hingga
tahun 1986. Dalam kepemimpinan Anak Agung Raka Turas ini,
pembangunan pisik maupun spiri tual menjadi perhatian warga.
Pada t ahun 1964, d iklaksanakan upacara pa diksan Ida Pedanda
Gria Peling Manu aba, sekaligus pengukuhan seba gai Siwan Jagat.
Tahun 1970. Sela in itujuga dilaksanakan upacara upacara Ngusaba
Desa lan Ngusaba Nini, disusul upacara Padanan dan Padudusan
Agung di Pura dalem tahun 1974.
Pada masa kepemimpinan Bendesa Agung Raka Turas, tepanya di
tahun 1 973 dilaksanakan upacara Nga ben Ngerit, sekaligus
disepakat i untuk dilaksan akan setiap lima tahun sekali. Pada tahun
1985 juga dilakukan pemekaran Banjar Padangtegal Kaja, atau
dikenal pu la dengan sebutan Banjar Padangtegal Mekarsari.
Sebelum mengakh iri jabatannya Anak Agung Raka Turas berhasil
menyusun awaig awig Desa Adat Padangtegal di tahun 1986,.
Pesatn ya pembangun an kepariwi sataan Ubud , penataan p otensi
wisata mulai dilakukan Bendesa Adat Padangtegal I Made Bawa.
Kawasan hutan yang dihuni ratusan monyet ekor panjang itu mulai
ditata. Kawasan yang ada di wilayah Pura Dalem ini akhirnya
menjadi objek wisata dengan jumlah kunjungan melimpah. Usaha
inipun membawa berkah sebagai sumber pendapatan warga dan
des a.
Tidak hanya wenara wana atau objek wisata Monkey Forest,
Made Bawa juga mendidirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
dengan modal awal Rp 2.500.000. Lembaga keuangan milik desa
pakraman ini mampu menjadi lumbung pendapatan desa, sehingga
di tahun 1999 LPD ini mulai dikelola secara professional dan
dbuatkan kantor pada tah un 1999.
Selanjutnya memasuki periode 2002-2010, Made Baw a digantikan Bendesa I Made Dana didampingi Drs. I Wayan Artika sebagai
Sekretaris dan I Nyoman Sugita sebagai Bendahara.
Kekompakan keti ga pimpin an adat in i melakukan penataa n dan
pembenahan mana jemen Mon key Forest yangkian kian diba njiri
pengunjung. Pada masa ini diperjuangkan perubahan status Wanara
Wana, dari objek wisata menjadi taman wisata. Perubahan ini
membuat pendapatan yang diperoleh desa semakin maksimal.
Seiri ng denga n peningkatan pen dapatan itu, pemb angunan pisik
dan spiritual semakin gencar dilakukan. Dalam bidang parahyangan dila kukan renovasi pelinggih di ka hyangan tiga, membangun
wantilan baru Pura Desa, membangun wanilan baru Pura Dalem.
‘’Setel ah rampung p embangunan p isik, warga melaksanakan Karya
Padudusan Agung di Pura Dalem 9 Agustus 2010. Serta melaksanakan upacara Pitra Yadnya massal tahun 2008, yang disusul upacara
Padiksan Ida Bagus Purwa Yadnya menjadi Ida Pedanda Gede
Jungutan Manuaba beserta Ida Pedanda Istri Putu Karang,’’ ungkap
Bandesa Padangt egal, Made Gandra. Ditambahkan Made Gandra,
dalam bidang pa lemaha dilakukan pembelian la han Bale Banjar
Padang Kencana tahun 2003, pembelian tanah untuk perluasan
hutan Monkey Forest, serta pembuatan patung Nyatur Desa di
palemahan Pura Dalem Agung. nrama
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Dirjen Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga Uji BDKT di Gianyar
Untuk melindungi konsumen dari tindak kecurangan produsen atau pedagang,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar mengadakan
Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Bekerjasama
dengan Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga RI gelar pengawasandi Hardys Grosir Gianyar dan di agen LPG PT Nusantara Selaras Gianyar, Rabu (22/2).
Menurut Kepala UPT Metrologi
Dis peri nd ag Kab up at en Gianyar,
Drs.Putu Gde Sinarbawa tujuan dari
pengawasan ini adalah untuk melindungi konsumen dengan men jamin
kepastian takaran suatu produk. Jangan sampai konsumen dirugikan, apabila isi atau kuantitas produk tidak
sesuai dengan yang tertera dalam label di kemasan.
Sementara itu menurut Pengawas
Kemetrologian Ahli Pertama di Direktorat Metrologi -Kementerian Perdagangan RI, Wahyu Gunawan pengawasan ini dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan tertib ukur untuk menjam in k ebenaran hasi l pen guku ran
dal am t rans aksi perdagangan serta
m el in du ng i k on su men . Menu ru t
Wahyu, Direktorat Metrologi akan
melaksanakan kegiatan pengawasan

berkala pada BDKT dan satuan ukur
antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam BDKT ada sembilan jenis
produk yang menjadi prioritas seperti
mie instan, beras, gula, susu, kopi, teh,
minyak, minuman buah dan elpiji 3 kg.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan kebenaran kuantitas dan kesesuaian pelabelan yang tertera di produk
kemasan. Untuk kebenaran kuantitas
atau isi menurut Wahyu, untuk berat 1
kg kekurangan yang masih bisa ditolerir hanya 15gr per kemasan.
“ Setiap pengawasan kami ambil seluruh sample barang yang dipajang dari
9 jenis produk BDKT, kami ukur ulang
berapa besar selisih berat yang tertera
dalam label dengan pengukuran yang
kami lakukan di tempat,” jelas Wahyu.
Untuk pemeriksaan 9 jenis barang
dalam kondisi terbungkus di Hardys

Budidaya LidahBuaya Mengiurkan

PASWARA/ira

I Made Neka, petani lidah buaya di sedang memanen lidah buaya
bersama istrinya, di kebunya, beberapa waktu lalu.
BUDIDAYA tanaman lidah buaya
cukup mengiurkan. Lahan sempit, bisa
dipanen berkali-kali. Hasilnya jutaan
rupiah.Tanaman lidah buaya umumnya hanya dipakai tanaman hias, di pekarangan. Belum banyak petani yang
membudidayakan di areal yang lebih
luas. Padahal, dari sisi keuntungan,
menanam lidah buaya cukup mudah
dan hasilnya cukup mengiurkan.
Hal itu diungkapkan oleh I Made
Neka, Ketua Kelompok Tani Gunung
Mekar, Banjar Let, Desa Taro, Tegallalang. Dia membudidayakan tanaman
lidah buaya ini hanya 10 are. Dengan
jarak tanam kurang lebih 1,5 meter per
segi. Dari tanaman itu, dia memperoleh hasi l jutaan rupiah setiap kali
panen. Tiap sekali panen mendapatkan sekitar 200 kilogram dengan harga Rp 6.000,-. Jika diuangkan tiap
panen bisa menghasilkan Rp 1,2 juta.

Di panen tiap bulan sekali.
Lidah buaya harganya menjanjikan
dan laku di pasaran. Daun tanaman ini
banyak manfaatnya. Selain untuk bahan kosmetik, juga bisa diolah untuk
produk minuman. “ Umumnya kita hanya mengenal daun lidah buaya, hanya
untuk sampo. Padahal berbagai kosmetik meiliki bahan dasar lidah buaya,”
ujarnya, di kebunya, beberapa waktu
lalu.
Katanya, membudidayakan lidah
buaya cuk up mud ah. Hanya hanya
perlu lahan gembur dan subur. Setiap
kali perlu dibersihkan agar pupuk tidak
diserap tanam an lain. Pembers ihan
gulma ini juga penting untuk menghindarkan tanaman dari serangan penyakit.
Katanya, lidah buaya mu lai berproduksi sekitar enam bulan dari mulai tanam. Semakin tua umurnya ana-

grosir, seperti mis instan, teh, beras,
kopi, minyak, kecap, susu, dan minuman buah, semua masih dalam standar yang ditentukan oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga RI untuk ketentuan BDKT artinya
tidak ditemui kecurangan dari pihak
produsen. Hanya saja khusus untuk
produk berbentuk cairan, seperti susu,
minyak, minuman buah dan kecap akan
dibawa ke , Direktorat Metrologi di
Bandung. Karena untuk produk cairan harus diuji massa jenisnya melalui
uji laboratorium.
Begitu pula halnya dengan pengawasan terhadap elpiji 3 kg yang dilakukan di agen LPG PT Nusantara
Selaras Gianyar, semua masih dalam
standar yang ditentukan oleh Dirjen
Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga RI . neni/ira
kan akan tumbuh. Anakan ini bisa dipisahkan dari induknya, lalu ditanam
lagi untu k pengembangan l uas tanam. “ Kalau sudah berumur sekitar satu
tahun, anakan sudah mulai tumbuh,”
ujarnya.
Tanaman lidah buaya tidak memilih jenis tanah. Di mana pun bisa ditanam asal lahannya subur, gembur
dan tidak ternaungi tanaman lain. Kalau lahan bagus, tanaman lidah buaya
bisa produktif sampai dua tahun. Jika
daunnya tanaman sudah kelihatan semakin mengecil, itu pertanda tanaman
sudah semakin tua. Karenanya perlu
segera dibongkar. Dan menanam lagi
di lahan yang lain. Biasanya, penanaman bisa dilakukan setiap saat, dengan bibit yang bisa diambil dari anakan dari kebun sendiri.
Katanya, yang lebih diminati konsumen adalah lidah buaya organik.
Yaitu, lidah buaya yang tidak mengunakan pupuk dan obat-obatan kimia. Karena itu, untuk pemupukan dan
p en go batan l eb i h banyak m en gunakan pupuk organik. Baik dari pupuk kandang maupun pupuk organik
kemasan.
Terkai t serangan penyakit, Neka
mengungkapkan, selama ini belum terlalu banyak jenis penyakit. Paling hanya daunnya berbintik hitam dan busuk.
Kalau Demikian, harus segera dipotong dan dibuang.
Katanya, po tensi p engembangan
lidah buaya masih terbuka. Selain karena potensi lahan di Gianyar masih
cukup , juga p ermintaan yang t erus
ada. Hanya, terkadang saat dibutuhkan produk nya tidak ad a.In i yang
kadang membuat pembeli ragu. “kontinuitas produksi perlu untuk menjaga kepercayaan pasar,” ujarnya. Karena itu, perlu penanaman lebih luas,
agar s et i ap p erm in t aan b is a
dilayani.nira

Tiap Desa Diharapkan Punya Bank Sampah
PERSOALAN sampah yang tak
pernah tuntas menyebabkan Pemkab
Gianyar melalui Dinas Kebersihan dan
Lingkungan Hidup lebih giat lagi berusaha menanggulangi sampah. Sampah
yang tidak terurus dengan baik akan
menimbulkan berbagai akibat. Seperti

berkem bangnya penyakit, pencemaran lingkungan dan kerusakan infrastruktur akibat saluran air tersumbat
samp ah.
Padahal, jika dikelola dengan baik,
sampah bisa menghasilkan uang. Caranya, dengan membentuk bank sam-

pah. Hal itu diungkapkan Kepala Din as Keb ersi han d an Lin gk un gan
Hidup Gianyar I Wayan Kujus Pawitra, saat Sosialisasi Lomba Kebersih an Ant ard es a/ Kel urah an , Ant arOPD, dan Kantor dan Perusahan Daerah di Pemkab Gianyar dan lomba ke-

PASWARA/ira

Kadis Kebersihan dan Lingkungan Hidup Gianyar I Wayan Kujus Pawitra,
saat memberi pemaparan dalam sosialisasi Bank Sampah, Jumat(24/2).

PASWARA//eni

Disperindag Gianyar dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga RI
menggelar pengawasan produk di Hardys Grosir Gianyar , Rabu (22/2).

LPM Buahan Kaja Serahkan Bangunan Pasar Tahap I
LEMBAGA Pemberdilaksanakan Pemkab Giandayaan
M as yarakat
yar. Tiap desa mendapatkan
(LPM ) Desa B uahan
anggaran untuk melakukan
Kaja,Payangan, menyerkegiatan sesuai kebutuhan.
ah kan hasi l pemb an Baik untuk membangun ingunan pasar desa tahap I
frastruktur pengembangan
kepada Perbekel Buahan
ekonomi, gedung sekolah,
Kaja. Serah terima dilakuperbaikan irigasi dan lainkan Ketua LPM Buahan
nya.
Kaja I Wayan Sutrisno,
Katanya, PSDS merupakepada Perbekel Buahan
kan program yang paling
Kaja Drs. I Wayan Wirtatransparan, akuntable dan
ma
dalam
acara
tepat sasaran. Karena kegiaM us yawah Desa P ertan yang dibiayai oleh PSDS
tangg ung jawaban Prodiusulkan oleh masyarakat
gram
S iaga
Des a
melalui tahapan Mus renSwatantra(PSDS) 2016,
bangdes, DAN M usrenbeberapa hari lalu. Acara
bangcam. Usulan-usulan priit u ju ga dihadiri Kasi
oritas itulah yang dibiayai.
PMD Kecamatan PayanPASWARA/ira
“ Jadi PSDS kegiatannya real
Ketua LPM Desa Buahan Kaja I Wayan Sutrisno menyerahkan
gan I Wayan Ardana,
menjawab
keb utuh an
kunci kepada Perbekel Buahan Kaja Drs. I Wayan Wirtama,
Koo rd in at or Ten ag a
masyarajat desa,” ujarnya.
Akhli PSDS I Gede Dar- sebagai tanda serah terima gedung TK dan Pasar Desa, di ruang
Semen tara it u, Ket ua
Rapat
Kantor
Desa
Buahan
Kaja,
beberapa
waktu
lalu.
maputra, kelian banjar diLPM I Wayan Sutrisno mennas, anggo ta LPM dan
gatakan, untu k p embansejumlah tokoh masyarakat Desa Bua- tah ap II akan dilak sanakan den gan
gunan pasar ini memang sedikit menhan Kaja.
pembiayaan PSDS 2017, dengan ang- galami kendala, administrasi laporan
Perbekel Buahan Kaja I Wayan Wir- garan Rp 350 juta.
keuangan. Karena, pasar desa dibiayai
tama mengatakan, untuk PSDS 2016
Katanya, pasar desa merupakan leb- dari APBD Perubahan 2016. Anggaran
Desa Buahan Kaja melaksanakan keg- aga ekonomi desa. Nantinya bisa me- cair sudah bulan Desember 2016. Jadi
iatan membangun gedung TK di Ban- wadahi masyarakat pedagang yang ada untuk mewujudkan administrasi pemjar Selat. Karena selama ini anak-anak di Desa Buahan Kaja. Di samping itu,
bangunan pasar itu mengalami kesuliTK di Banjar Selat tidak memiliki ruang pasar desa ju ga merup akan pot ensi
tan. Untuk itu, pihaknya sudah meminta
belajar. Adapun anggaran Rp 150 juta. pendapatan dari desa, karena dari hasil
petunjuk dari Tenaga Akhli Kabupaten
Di samping itu, Desa Buahan Kaja retrib us i nant i ak an m en jadi
Gianyar, sehingga administrasi tidak memelak sanakan pembangu nan pas ar pendapoatan asli desa. “ Jika bangu- nyimpang dari ketentuan yang ada.
des a tah ap I. Untu k pem bangu nan nannya sudah lengkap, kami harapkan
Dengan s elesainya pemb angunan
pasar desa ini baru bisa membangun nanti segera dibentuk kelembagaan
TK dan pasar desa tahap I itu, LPM
sebuah los dengan panjang 16 meter pengelola pasar. Dan selanjutnya pasar sebagai pelaksana kegi atan waj ib
dan lebar 4 meter. Los itu terbagi men- bisa beropersi,” katanya.
melakukan pertanggungjawaban kepajadi lima dengan ukuran panjang 3,2
Kasi PMD Kecamatan Payangan I da perbekel. Pada kesempatan itu pula
meter, panjang 4 meter. Untuk pemban- Wayan Ard ana mengatakan, P SDS
dilakukan serah terima bangunan dari
gunan pasar ini menelan biaya Rp 200 merupakan program untuk memperce- LPM kepada perbekel, yang ditandai
juta. Sedangkan untuk pembangunan pat menanggulangi kemiskinan, yang
dengan penyerahan kunci. nira

bersihan antarpasar umum se Gianyar,
di ruang rapat Kantor Bappeda Kabupaten Gianyar, Jumat(24/2).
Rapat itu dihadiri Kepala OPD di
lingkungan Pemkab Gianyar, Kepala
Desa, Kepala Pasar, Pemimpin Kantor
dan Perusahan Daerah yang ad a di
Gianyar.
Pada kesempatan itu, Kujus mengharapkan, p enang gulangan sam pah
harus mulai dari tingkat desa. Tiap desa
harus mengelola sampahnya dengan
membentuk bank sampah.
Katanya, di Gianyar sudah ada 18
bank sampah yang aktif. Dari bank
samp ah yang ada, sud ah m am pu
menanggulangi sampah di lingkungan
operasinya. Pihaknya yakin, jika semua desa memiliki bank sampah, pasti
akan mampu mengurangi sampah yang
mencemari lingkungan.
Katanya, pihaknya siap membantu menghubungkan dengan pengepul
sampah. Asal dengan harga yang sesuai. Dari pada dibiarkan mencemari
lingkungan. Lebih baik dikelola di jadikan uang walau sedikit. “ Ini lebih baik
dan lebih bermanfaat, untuk menjaga
lingkungan tetap bersih,”ujarnya.
Terkait lomba dijelaskan,lomba bertujuan keberadaan lingkungan sekitar
dapat terjaga dengan baik, terlebih di

mus im penghuj an banyak adanya
selokan tersumbat , disebabkan oleh
sampah. Hal ini bisa menimbulkan banji r. Lomb a ju ga bertuju an unt uk
meng emb an gk an s ifat menci nt ai
linkungan yang bersih dan tulus. Untuk itu perlu kesadaran bersama ikut
menjaga dan merawat.
Untuk lomba 201 7 dilaksanakan
penilaian oleh Tim Penilai Lomba
Kebersihan dan Keindahaan Lingkungan, sesuai jadwal yang telah disepakati.
Adapun Indikator dijadikan bobot
penilaian, penanganan limbah, penanganan sampah, ruang terbuka hijau (RTH). “ Penilaian akan kami laksanakan dengan obyektif serta tanpa
m em beri k an
p em beri t ah uan
jadwal,"teran gnya.
Pemenang I.II.III akan diserahkan
serangkaian HUT RI 2017. Pemenang
lomba akan diberikan trophy, piagam
dan hadiah uang. Untuk lomba antar
desa/ kelurahan juara I,uang sebesar
Rp 18.500.000. Juara II sebesar Rp
15.0 00.000 . Juara III Sebesar Rp
12.500.000.
Juara lomba antar kantor camat,
BUMD, OPD dan instansi vertikal, juara I uang sebesar Rp.8.000.000. Juara
II sebesar Rp 6.000.000. Juara III Rp

5.000.000.
Lomba antar pasar umum se Gianyar juara I sebesar Rp 9.000.000.
Juara II Rp 7.500.000, dan juara III
Rp 5.500.000.
Adapun pemenang juara Lomba
Kebers ihan tahun 20 16 antardes a,
Desa Kelurahan adalah Desa Batuan
Juara I. Juara II Desa Peliatan, Juara
III Desa Celuk.
An atar Kantor Cam at, BUM D,
SKPD, dan kantor istansi vertikal, Juara I Dinas jendapatan, juara II Dinas
Kebersihan Dan P ertamanan, J uara
Bappeda. Lomba antar pasar umum SeKabupaten Gianyar, Juara I Pasar Seni
Sukawati, Pasar Tegallalang, dan Juara III Pasar Ubud.
Perbekel Batuan, Sukawati I Nyoman Netra m eng at akan, pih akn ya
menyambut baik lomba yang dilaksanakan. Lomba akan mem beri spi rit
masyarakat memban gun kes adaran
hidup bersih dan sehat. Katanya, keberhasilan Desa Batuan sebagai juara
I 2016 karena dampak lomba kebersihan yang dilakukan secara berkesinambungan. Desa telah melaksanakan lom ba k ebersihan an tarb anjar.
Dari s it u t um bu h k es adaran
m as yarak at menj aga kebersi han
lingkungannya masing-masing.nira
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Sebagai sebuah sekolah kejuruan yang
bernaung dibawah Yayasan Pendidikan
Ganesha Ubud, Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Pariwisata Ganesha konsen
ciptakan lulusan yang diminati pasar.

SMK Pariwisata Ganesha, Ubud

Cetak Lulusan Siap Kerja

dan mengajar, lokasi tersebut juga dimamfaatkan sebagai Lab Front Office,
House Keeping, Restaurant, Kitchen
dan Spa. Semua fasilitas tersebut dioptimalkan sebagai pendukung program
Akomodasi Perhotelan (AP) yang menjadi unggulan SMK P Ganesha. Siswa
jurusan AP di SMK Pariwisata Ganesha juga diberikan program keahlian
lain seperti, Kantor Depan, Tata Graha,
Tata Hidangan hingga kursus lain yang
disesuaikan kebutuhan siswa.
Salah seorang pengurus yayasan,
Gusti Putu Astiti (57) mengakui kalau
siswa di SMK Pariwisata Ubud sebagian besar merupakan anak kurang
mampu. Dari 545 siswa sekitar 40%
merupakan siswa berasal dari keluarga k urang mampu, sehin gga bi aya
sekolah harus sangat murah agar bisa
dijangkau masyarakat. Siswa yang
kurang mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan yang layak dengan
kualitas yang optimal. “ Kami berharap
tidak ada anak yang putus sekolah,
apalagi di sekolah kami biaya sekolah
sangat ringan dan bahkan ada yang
diberikan beasiswa, itu merupakan ide
P em bi n a yayas an , T jo k R ak a
Kerth yasa,”imbu hnya.
Berlokasi di kawasan wisata Ubud,
SMK Pariwisata Ganesha memberikan
penget ahu an yang ti dak dip erol eh
SMK lain. Lokasi di daerah pariwisata
juga memudahkan pelbagai kerjasama
deng an pih ak hotel, rest aurant dan
akomodasi perhotelan lain. “ Tanah ini
milik keluarga kami, namun kami kontrakkan terus, semoga sekolah ini bisa
dijadikan tempat belajar dan menghasilkan lulusan yang berintegritas,”
pungkas Astiti. nsuar

PASWARA/suar

Siswa SMK Pariwisata Ganesha serius mengikuti praktek

Sediakan Beasiswa Gandeng Pihak Ketiga
SEKOLAH swasta tidak
akan bertahan tanpa ada biaya serta perhatian pemerintah. Disisi lain, kurikulum serta situasi belajar dan mengajar di sekolah juga menjadi
salah satu faktor keberlanjutan sekolah. Hal tersebut diungkapkan, Wakasek Kurikulum SMK Pariwisata Ganesha,
I Komang Muliarta (37), kepada PASWARA, diruang kerjanya (Sabtu (25/2).
Lebih lanjut ia mengatakan, setiap kelas di SMK Pariwisata genesha sudah berba-

sis IT. Pembelajaran disamping
menggunakan white board juga
dilengkapi fasilitas LCD. Siswa
akan tertari k dan lebi h cepat
menerima pelajaran jika diberikan metode audio visual, seperti pemutaran video motivasi dan
sebagainya. Bahkan guru mata
pelajaran juga diharapkan mengajar dengan metode bilingual,
hal tersebut merupakan keunggulan sekolah guna mempercepat penguasaan Bahasa Inggris
siswa. “ Guru serta pengajar bukan saja dari kalangan akademisi namun juga berasal dari prak-

ti si yan g b erpengalaman di
bidang pariwisata, “ paparnya.
Kel eb ih an ters eb u t ti dak
akan bisa berjalan optimal tanpa dukungan dana yang cukup.
Pihak sekolah juga kerjasama
dengan berbagai pihak ketiga,
disamping bantuan pemerintah.
Si swa yang ku rang m am pu
diberikan beasiswa. Salah satu
pihak swasta yang intens memberikan beasiswa kepada siswa
kurang m ampu seperti Ubud
Property. Perusahan ini selalu
memberikan CSR kepada siswa
yang kurang mampu.

PASWARA/suar

Suasana belajar mengajar di SMK Pariwisata Ganesha.

Dewa MadeAdnyana, S.Pd., M.Pd

Ni Kadek Dira Pratiwi (25)
Mark eti ng Ub ud P rop erty
meng ak u
ban gg a bi sa
menyumbangkan sisa hasil usaha bagi pendidikan di SMK P
Ganesha Ubud. Program beasiswa bagi siswa kurang mampu diberikan bagi enam orang
siswa SMK P Ganesha. Mereka masing-masing memperoleh
Rp1,5 Juta, hal tersebut diharapkan mampu meringankan beban siswa. CSR ini merupakan
apresiasi terhadap kemampuan
SMK P Ganesha dalam menciptakan lulusan yang berkompetensi. Kegiatan sosial perusahaan tidak hanya di sektor
pendidikan, pemuda atau kemasyarakatan, namun juga di
sektor lain. Kegiatan sosial ini
ru ti n d il ak san ak an seti ap
tahun.“Kami berharap penerima yang lolos verifikasi benarbenar menggunakan dana untuk kepentingan sekolah, kami
juga akan selalu mengawasi
dana tersebut,”imbuhnya.
Senada yang diungkapkan,
Dewa Ayu Suardiniasih (17),
siswi kelas X AP 2, ia bersyukur lolos v erifikasi beasi swa di sekolah. Prestasi
yang diraih selama ini akan
terus dioptimalkan untuk kemajuan sekolah dan pendidikan pariwisata di Gianyar. Keterbatasan ekonomi siswa juga
bisa diban tu pih ak sek olah
dengan menggandeng pihak
swasta dalam meraih berbagai
beasiswa. nsu ar

Proteksi Sekolah Swasta
SOSOK, Dewa Made Adnyana (47) tak asing lagi
bagi kalangan SMK Pariwisata Ganesha. Selaku salah
satu perintis dan dipercaya memimpin sekolah tersebut, Dewa Made Adnyana berharap mampu mewujudkan tujuan pendirian sekolah dalam menyediakan SDM pariwisata yang profesional di Ubud.
Pria kelahiran, Gianyar 31-12-1969 tersebut, selulus DIII Kimia di IKIP Singaraja 1991 lanjut mengabdi menjadi guru di SMPN 1 Ubud dan SMK PGRI
Ubud. Perkembangan dunia pendidikan juga
memacu semangat, su ami dari, Gusti Ayu
Listya Dewi (44) ini melanjutkan pendidikan S1di IKIP PGRI Bali 2008 dan lulus S2
di Undiksha Singaraja 2012. “ Perkembangan pariwisata di Ubud juga sempat mengantarkan saya menjadi manajer restauran serta memilik i perusahaan
jasa pengiriman barang,”paparnya
saat ditemui PASWARA, beberapa waktu lalu.
Memimpin sekolah baru merupakan tantangan berat bagi pria
asal Lingkungan Ubud Klod, Ubud
tersebut. Ia berharap pemerintah
menjaga sekolah swasta, jika tidak
PASWARA/suar
Dewa Made Adnyana
di jaga k em un gki nan beberapa
anak tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena sekolah negeri tak mampu menampung seluruh
lulusan SMP, peran sekolah swasta juga sama dengan sekolah negeri.
Mewujudkan sekolah swasta yang dipercaya masyarakat agak berat, disamping kualitas
harus lebih baik dari sekolah lain, fasilitas dan tenaga pengajar juga harus lebih baik, sehingga
dipercaya masyarakat. “Inilah dilemma sekolah swasta, selama ini disamping bantuan pemerintah, kami juga mengandalkan bantuan pihak ketiga, sehingga sekolah mampu berjalan optimal
dan tidak membebani siswa,”terangnya.
Pengalaman di pelbagai organisasi sosial membuatnya tak pernah kehabisan ide dalam memajukan sekolah. Disamping pernah pemimpin restauran dan perusahaan sendiri, pria berkulit
sawo matang ini juga dipercaya menjadi Koordinator BKM Gianyar serta Kecamatan Ubud,
pernah dipercaya menjadi Kepala Lingkungan Ubud Klod. Kini masih menjabat Sekretaris
Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Gianyar.nsu ar

Jalin Kerjasama dengan 50 Hotel dan Restauran
WALAUPUN tergolong sekolah baru, SMK
Pariwisata Ganesha telah mampu bekerjasama
dengan 50 hotel dan restauran di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Kepala SMK Pariwisata Ganesha, Dewa Made Adnyana (47), di
ruang kerjanya, Jumat (24/2) lalu.
Kerjasama tersebut disamping dalam hal meningkatkan kompetensi siswa, kerjasama juga diharapkan mampu menyerap lulusan SMK Pariwi sat a Ganesha. Kepercayaan masyarak at
menyekolahkan anaknya di SMK P Ganesha
dapat diketahui dari meningkatnya jumlah peserta didik baru setiap tahun. Disamping itu, lulusan setiap tahun juga semakin banyak diterima
di pelbagai perusahaan pariwisata. Tahun 2015,
dari 162 lulusan, sebanyak 82 orang diterima di
pelbagai dunia usaha, 5 orang mendirikan usaha, sisanya melanjutkan ke jenjang yang lebih
tinggi. Sedangkan lulusan 2016 sebanyak 195
orang, sebanyak 105 bekerja dan sisanya 90 orang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Siswa yang belajar di SMK Pariwisata Ganesha Ubud lulus 100 persen dengan nilai ratarata 8,30. Jika ada siswa yang kurang mampu,
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Kepala SMK Pariwisata Ganesha,
Dewa Made Adnyana (47), mengatakan, pendirian sekolah tak lepas dari
dorongan masyarakat Ubud serta para
pendiri yayasan yang ingin menciptakan lulusan sekolah pariwisata yang
siap pakai. Selama ini, di daerah Ubud
kebutu han ten aga kerja p ari wisata
sangat tinggi, bahkan banyak yang
berpendidikan rend ah atau tidak sesuai kompetensi. Sehingga hal tersebut akan berdampak negatif terhadap
p erkem bang an pariwi sata Ub ud .
SMK P Ganesha, merupakan sekolah
kejuruan yang menciptakan lulusan
yang memiliki keahlian bidang pariwisata yang berbudaya. “ Didirikan 2012
lalu, SMK P Ganesha sempat meminjam gedung SDN 1 Ubud untuk kegiatan belajar dan men gajar, b ahkan
kami disana hingga dua tahun,”papar
Adnyana di SMK Pariwisata Ganesha,
Jumat (24/2) lalu.
Situasi tersebut menjadi salah satu
kendala meningkatkan mutu serta keberhasilan sekolah, disamping fasilitas terbatas, prasarana maupun laboratorium praktek sangat terbatas. Berbagai rencana dan metode telah dilaksanakan pegawai, guru maupun pengurus yayasan, namun tetap saja kualitas lulusan belum optimal kala itu.
At as dasar t ers ebu t, peng uru s yayasan, guru serta warga SMK Pariwisata Ganesha menyewa sebuah tanah
seluas 800M2 di Banjar Pengosekan,
Desa Mas, Kecamatan Ubud. Lokasi
ini dimamfaatkan sebagai kelas, tempat parkir, serta pelbagai fasilitas pendu ku ng sek ol ah. Sedangan ruang
kelas dibangun lantai dua.
Disamping sebagai lokasi belajar

Halaman

PASWARA

maka akan diusahakan beasiswa oleh pihak
sekolah. Terbukanya dunia kerja tak lepas dari
keahlian yang dimiliki lulusan, disamping itu
kerjasama d engan berbagai perus ahaan juga
memicu masyarakat percayakan anaknya dididik si SMK P Ganesha. Kini terdapat 14 Rombongan belajar (rombel), terbagi di kelas X sebanyak 4 rombel, kelas XI sebanyak 5 rombel
dan kelas XII sebanyak 5 rombel. “Sekolah juga
memberikan pelatihan guna menambah daya
saing lulusan di dunia kerja, seperti pelatihan
Komputer, Bahasa Inggris, Jepang, pelatihan
Spa, Bartender, fruits carving serta pelatihan
lainnya,”cetus Ad nyana.
Pembina Yayasan Ganesha Ubud, Tjokorda Raka Kerthyasa membenarkan hal tersebut,
disampi ng menjalin k erjasama deng an pelbagai dunia usaha, sekolah juga melatih siswa
sesuai yang dibutuhkan pasar. Meningkatkan
keahlian serta kepercayaan diri lulusan, siswa
juga diajak praktek langsung di dunia kerja
sert a tiga bulan t raining di pel bagai h otel
berbintang di kawasan Ubud, Nusa Dua, Sanur, Kuta dan daerah lainnya. Siswa ditempat-

kan sesuai bakat serta minat siswa, sehingga
siswa tidak akan mengalami kesulitan.
Pola pembelajaran di SMK Pariwisata Ganesha juga mampu mengembangkan bakat serta
minat siswa lewat kegiatan ektrakurikuler. Disamping itu, sekolah juga memacu prestasi siswa
tidak hanya bidang akademik maupun nonakademik. Prestasi siswa maupun lulusan juga
memegang karakter budaya Bali yang adiluhung. Keberadaan sekolah diharapkan juga
berkontribusi bukan saja bidang pariwisata,
namun sekolah dan lu lusan sangat berguna
bagi li ngk ung an sekit ar. “ Saya b erharap
masyarakat memamfaatkan SMK Pariwisata
Ganesha dan jangan sampai ada anak putus
sekolah, begitu juga pihak sekolah agar selalu
menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan
lingkungan sekitar,”cetusnya.nsu ar
Seorang siswa sedang
mengikuti ujian praktek
di SMK Pariwisata
Ganesha, Ubud
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Ni Kadek Marini

Fasilitator
Kesehatan Remaja
PENGAL AMAN mengasah keterampilan dalam menyampaikan pesan k eseh atan k epada masyarakat di peroleh dara yan g b ernama Ni
Kadek Marini , sebagai fasilitator k esehatan remaja di Yayasan The Bali
Children’s Project Ubud. Putri dari pasangan I Nyoman T ulus dengan
Ni Wayan Yanti ini, menyampaikan bahwa profesi ini tel ah ditekuni
sejak kelas II SMA saat seb agai an ggota KS PAN (Kelompok S iswa
Peduli AIDS & Narkoba) di SMA Neg eri 1 Sukawati yang di rekrut oleh
yayasan k emanusiaan tersebut. Kegiatannya tidak saja di wi layah Gianyar saja, namun juga kabupaten l uar Gianyar, dengan menyasar siswa
sekolah, sek aa teruna, PKK dan lain nya dalam kegiatan workshop edukasi k esehat an.
Dara kelahi ran 31 Maret 1998 ini memaparkan bahwa sangat baik bila
para rem aja m emili ki pengetahuan tent ang k esehatan s epert i pen getahuan tent ang bahaya HIV-AIDS, Narkoba, kesehatan reproduksi, komunikasi dan lainnya, yang dapat d igunakan sebagai benteng diri akan
pengaruh dun ia global saat ini, men jaga kesehatan diri dan masyarakat,
disamping bisa berbagi informasi dengan teman sebaya.
Mahasiswa Fakultas Ekon omi Universitas Mahasaraswati Denpasar
ini menyampaikan bahwa berawal keikutsert aan dalam ekstrakulikuler
KSPAN mulai di sekolah SMP
dan berlanjut di SMA karen a ket ertari k an nya p ad a
pengetahuan d an ak tiv itas kegiatan KSPAN ini.
Sebagai Fasil itator Kesehatan Remaja, Gadis yang
t i ng g al d i
B anj ar
Keli ngkung, Lodtun duh,
Ubu d berh arap agar keb erad aan KS PAN d i
sek olah bisa b erjal an terus
d an b erkem b ang d eng an
baik, d engan dukungan kepala sekolah, guru dan lain nya, sehingga bisa membentengi
remaja dari perg aulan beb as , p en yalah g un aan d an
p ered aran gel ap
narko ba serta terhin dar d ari HIVAIDS.nmaba
.

PASWARA/maba

PSN RUTIN - Suasana pembagian kelompok ke banjar-banjar serangkaian PSN, Jumat (24/2) di halaman Kantor Desa Belega, Blahbatuh

Desa Belega Bebas Jentik
Serangkaian
penanggulangan
penyakit Demam
Berdarah Dengue
(DBD) di wilayah
kerja, UPT Kesmas
Blahbatuh I menggelar pemberantasan
sarang nyamuk (PSN),
Jumat, (24/2),

Kegiatan PSN digelar serentak di
enam banjar lingkungan Desa Belega, Blahbatuh. Kegiatan ini dipimpin
oleh Pande Putu Sudiartha, SE, Kepala Tata Usaha UPT Kesmas Blahbatu h I, d idampin gi oleh I Gusti
Ngurah Oka, Sekretaris Desa Belega,
Kelihan banjar, Staf UPT Kesmas dan
Kad er J um an ti k (Ju ru P em an tau
Jentik) desa setempat.
Pelak san aan kegi atan i ni, dengan mas uk -masuk rumah seb ag ai
u paya m em ant au t em p at -tem pat
yan g d ap at m en j ad i p eri nd u kan
nyamuk, mem bagi kan serb uk anti
larv a dan mengajak masyarakat secara lang sun g d an leb ih g iat lagi
d al am pem b eran t as an s aran g
nyamuk Aedes Aegypt i.
Pande Putu Sudiartha, SE saat kegiatan ini, memaparkan bahwa di Desa
Belega, terjadi penurunan jumlah kasus DBD, dimana tahun sebelumnya

beberapa warga menderita DBD sampai masuk rumah sakit, sedangkan di
tahun 2017 ini tidak ada kasus DBD.
Keg iatan pen anggu langan penyakit DBD ini sebagai evaluasi pemantauan keberadaan jentik, dengan ikut
berpartis ipasi, yang memang dijadwalk an rut in u nt uk d es a-desa d i
wilayah kerja puskesmas. Tujuannya
u nt u k m eng i n gat k an kem b al i
masyarakat u ntuk mem berantas sarang nyamu k, yan g s ang at efekt if
dalam pencegah an dan p enangg ulangan DBD. Melalui kegiatan ini,
di harapk an agar bi sa leb ih men ggugah kesadaran masyarakat u ntuk
rutin melaksanakan 3M Plus sehingga bisa mencegah penyebaran penyakit DBD.
Dijel askan bahwa kegiatan PSN
DBD dengan 3M P LUS yaitu Menguras dan menyikat tempat penampungan ai r, Menutup tempat penam-

pung an air d an Meman faatkan atau
men daur ulang barang bek as yang
dapat menjadi tempat pen ampungan
air, sert a memperhatikan dan mengganti tem pat-tempat air hewan peliharaan , men ab urkan bub uk abate
pada tem pat penampungan air yang
su sah di ku ras, memeli hara i kan,
mem perbaiki talang air yang rusak
dan lainnya.
I Gusti Ngurah Oka memberikan
ap resi as i dan sang at m en du ku ng
keg iatan PS N ini , di mana den gan
adanya petugas kesehatan dari UPT
Kes m as Bl ahb atu h I dan Di nas
Kesehatan Kabupaten Gi anyar bisa
lebih mendorong masyarak at untuk
secara ru tin melaksanakan PSN. Diharapkan kep ad a m as yarak at ag ar
dapat men dukung kegiatan ini, dengan secara ruti n sem in ggu sekali
mel akuk an P SN, sehi ngga Bel ega
bisa bebas jentik.nmaba

Tim Medis UPT. Kesmas Tampaksiring II
Kunjungi Rumah Warga Terkait Kasus Cacing Pita

Mangga, Sumber
Vitamin dan Mineral
BUAH mangga berwarna hijau tua saat mentah maupun saat matang. Buah
ini sangat nikmat dirujak ketika mentah dan berasa manis saat matang atau
masak. Namun selain enak rasanya, buah mangga juga memiliki berbagai
manfaat besar untuk meningkatkan kesehatan tubuh Mangga mengandung
vitamin C, A, , serat, tembaga, kalium serta magnesium. Makanya buah ini
berperan penting dalam pemenuhan nutrisi bagi tubuh.
Kanker menjadi salah satu penyakit pembunuh terbesar bagi umat manusia. Mengkonsumsi buah mangga dapat membantu tubuh menangkal berbagai jenis kanker seperti kanker usus besar, payudara serta prostat. Ini dikarenakan, buah mangga mengandung senyawa penting yaitu quercetin, isoquercitrin, astragalin, fisetin, asam galat serta methilgallat. Membiarkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh terus meningkat, tentu berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Solusinya yaitu dengan menyediakan buah mangga pada daftar
makanan di rumah. Kandungan serat yang cukup tinggi, pectin serta vitamin
C dalam mangga sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol jahat
dalam tubuh.
Buah mangga bisa memberikan nutrisi pada organ mata. Memiliki penglihatan yang lebih baik dan super jelas tentu impian semua orang. Kandungan
vitamin A yang cukup melimpah dalam mangga sangat baik untuk indera
penglihatan. Demikian pula pada organ pencernakan, mangga merupakan
salah buah yang kaya akan serat alami. Serat alami ini mampu melindungi dan
menyeh atkan organ-organ pencernaan.
Perubahan musim serta cuaca yang tidak menentu menyebabkan tubuh
mudah terserang berbagai penyakit. Kandungan vitamin C, A serta karotenoid, menjadikan mangga sangat efektif untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Selain itu, dengan mengkonsumsi mangga yang
kaya akan vitamin dan nutrisi akan membuat tubuh merasa kenyang lebih
lama, sangat baik untuk program diet. Mari biasakan makan buah, demi
kesehatan.nma ba

ADANYA informasi warga dengan
keluhan menderita cacing pita, UPT
Kesmas Tampaksiring II menggelar
pelayanan kesehatan dengan melakukan kunjungan rumah, Senin, (20/2),
di salah satu rumah warga penderita
di Banjar Panglan, Pejeng, Tampaksiring. Dr. Ni Luh Toni Parwati, Kepala
UPT Kesmas Tampaksiring II saat ditemui PASWARA menjelaskan bahwa
kegi atan p elayanan kesehatan yang
d ib eri kan UPT Kesm as k ep ad a
masyarakat, selain di dalam gedung,
juga melayani di luar gedung, yang
salah satunya kunjungan rumah, seperti penanganan kasus cacing pita.
Adanya k asu s cacin g p i ta d i
masyarakat di seb abk an o leh keb iasaan mereka dalam mengkonsumsi
daging sapi atau babi yang setengah
matang atau mentah yang mengandung telor atau larva cacing pita, sehingga dapat berkembang dalam usus
menjadi Taenia atau cacing pita dewasa. Kasus Taeniasis ini terjadi bila
makan makanan atau minuman yang
mengandung telor atau larva Taenia.

s ak it k epala, d iare,
lemah, merasa lapar,
s em beli t, penu ru nan
berat badan, rasa tidak
enak di lambung, letih,
muntah, nyeri di perut,
mengant uk, sert a k ejang -kejang, g eli sah,
atau gatal-gatal di kulit.
Untuk peng obatannya,
sudah ada o bat cacing
pita, yang bisa mengeluarkan parasit ini dari
tubuh melalui kotoran.
Di h arap k an ag ar
m as yarakat
s en an tiasa menjaga kebersiPASWARA/maba
han diri dan meng hiSuasana pelayanan kesehatan UPT Kesmas Tampaksiring II, Senin, (20/2), di salah
l ang k an k eb i asaan
satu rumah warga penderita.
mengkonsum si daging
Seperti diketahui bahwa penularan pita bisa mencapai 15 meter dalam usus
mentah at au setengah mateng, baik
bisa juga terjadi melalui tangan yang manusia.
berupa prod uk sate, lawar, dan lainkurang bersih, setelah menggarukGejala klinis orang yang menderita nya, untu k mencegah terinfeksi cacgaruk bagian tubu h yang termenga- cacin g pita s eperti pengeluaran po- ing pita. Bila mengalami gejala cacndung telur cacing. Cacing ini mem- tongan-potongan tubuh cacing dalam
ing pita, masyarakat agar datang ke
punyai jangka waktu hidup yang lama, kotoran, gatal-gatal pada anus, mual,
pelayanan kesehatan untuk memperbisa sampai 25 tahun, panjang cacing pus ing, peni ngkatan nafsu mak an,
oleh peng obatan.nmaba

T estimoni Terapi Anti Retro Viral pada ODHA

oleh : I Made Maba, S. KM

Menjaga Rahasia ODHA (6)
MERASAKAN manfaat obat ARV
(Anti Retro Viral), membuat Dodol
(nama samaran) merasa nyaman. Efek
samping obat yang pernah dirasakan
saat awal konsumsi obat yaitu pusing
yang amat sangat, dan pernah putus
obat, namun setelah termotivasi lagi
oleh petugas kesehatan untuk kembali
minum ARV, hari ke hari akhirnya efek
samping obat tersebut bisa memudar.
Sama seperti sang anak, Dodol kembali
bisa patuh minum obat ARV hingga
merasa sehat tanpa mengalami sakit.
Memang bagi ODHA (Orang Dengan
HIV-AIDS) harus menjalankan terapi
ARV secara patuh. Obat ini masih disub sid i o leh pemeri ntah, seh ing ga
ODHA datang ke sarana pelayanan
kesehatan tidak usah bayar atau gratis untuk ARV. Sebagai upaya pemantauan kepatuhan minum obat, petugas kesehatan Klinik Sinta RSUD Sanjiwani Gianyar memberikan ARV tiap
bulan bagi ODHA, yang juga sebagai

kontrol kecocokan akan ARV maupun
pemeriksaan kondisi tubuh ODHA
oleh medis.
Dalam p erkembangannya, Dodol
yang duda ini ingin memiliki pasangan hidup, yang akan diajaknya berumah tangga dan bisa mengasuh anak
satu-satunya. Akhirnya Dodol berkenalan dengan seorang gadis lugu, dan
bersedia menjadi pacar yang setia dan
bers ed ia meni kah. Namu n st at us
ODHA Dodol tidak dibuka pada sang
pacar. Dodol tidak ingin hu bungan
dengan gadis lugu tersebut bubar karena mengetahui dirinya terinfeksi HIV.
Tiap kali ditanya akan obat yang dimi num dan t iap b ulan d atang ke
RSUD S anjiwani Gianyar dib ilang
pada san g pacar untuk memperoleh
obat vitamin sebagai vitalitas tubuh.
Sang pacarpun ti dak curi ga sama
sekali, dan memang betul-betul dirahasiakan oleh Dodol begitu juga kedua orang tua Dodol.

Dari petugas kesehatan menyarankan, sebaiknya keinginan Dodol untuk menikahi sang pacar, agar ditunda
sampai kondisi tubuh mengalami peningkatan daya tahan tubuh yang bagus, agar tidak terjadi penularan pada
pasang an. Info rm as i i ni bi as an ya
diberikan saat awal konseling, yaitu
penularan HIV terjadi melalui hubungan seksual, dimana untuk mencegahnya wajib menggunakan kondom bila
berhubun gan s eksual . Pem eriks aan
laboratorium CD4 Do dol terakh ir
masih berada pada angka dibawah 150,
yan g mana n ormalnya pad a tu buh
yang tidak mengalami penurunan daya
tahan tubuh memiliki angka 600 sampai 1200. Penundaan dilakukan bila
angka CD4 pada pemeriksaan laboratoriumnya berada diatas 300.
Ternyata Dodol tidak mengindahkan saran petugas kesehatan. Setelah
beberapa bulan pacaran, sang pacar
telah hamil hingga akhirnya mereka

menikah. Setelah menikahpun status
ODHA Dodol tidak diketahui oleh istri b arunya. Selama p acaran Dodol
tidak pernah sakit berat dan kondisi
tubuh Dodol yang sudah nampak seh at d an t ub uh n ya su dah b eri si ,
demikian pula sang anak kondisinya
baik dan bisa sekolah.
Walaupun pria yang berasal dari
sebuah desa di Keciamatan Gianyar
ini orangnya cuek an, tapi ad a juga
rasa gusarnya. Mengingat dirinya sebagai ODHA bisa saja menularkan HIV
kepada istri barun ya. Kegusaran ini
dirasakan saat periksa kehamilan ke
puskesmas, istri barunya Dodol disarankan untuk mem peroleh pemeriksaan laboratorium yang salah satunya test HIV. Seperti diketahui bahwa
untuk pelayanan kesehatan ibu hamil,
saat ini serangkaian pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayinya telah ada
program PMTCT (Prevention MotherTo Child Transmition). nmaba
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Melaspas Mendem Lan Mepedagingan Ring Pura Dalem Desa Pakraman Madangan Kelod

Wabup. MahayastraApresiasi Semangat Warga Beryadnya
Niat warga penyungsung Pura Dalem Desa Pakraman Madangan Kelod
untuk berbenah ngaturang ayah-ayahan lan Yadnya sangat tinggi.
Hal ini dibuktikan usai merampungkan pembangunan secara fisik
diwilayah setempat, dilanjutkan dengan ngaturang yadnya Melaspas
Mendem Lan Mepedagingan Ring Pura Dalem Desa Pakraman Madangan
Kelod Gianyar, dipuput olih Ida Peranda Oka Putera saking
Griya Ageng Penyembahan Petak Gianyar.

PASWARA//sanduts

Prosesi mecaru serangkaian Mendem Pedagingan di Pura Dalem Desa Pakraman Madangan Kelod, Jumat (24/2) lalu

Sedangkan puncak pelaksanaanya bertepatan dengan Tilem tolu (24/
2) lalu, dihadiri Wakil Bupati Gianyar
M ad e Ag u s Mahayas tra, pejabat
terkait dilingkun gan SKPD Kabupaten Gianyar, dan Pen geling sir P uri
S o ma Neg ara M adan g an Kel o d
Petak Gianyar.
M en uru t Ben des a Pak raman
Madangan Kelod Dewa Gede Subrana didam pingi Keli han Adat Anak
Agung Anom Mertayasa mengatakan
niat warganya un tuk berbenah ngaturang ayah-ayahan dan yadnya serangkaian ngayah ring Pura Kahyangan Tiga Desa Pakraman Madangan
Kelod tidak usah diragukan lagi.
“ Warga kami selalu bhakti dan siap
berb en ah menyuks es kan p em bangunan Tri Hita Karana di wil ayah
Madan gan Kelod, ”uj ar Dewa Gde
Subrana Bendesa Pakraman setempat. Lebih jauh diutarakannya, semangat persatuan dan kesatuan menjadi
tuju an utama untuk menyukseskan
pembangunan di wilayah Madangan
Kelod dengan menjujung semangat
menyama braya demi ajeg dan lestarinya adat seni budaya Bali.
Dengan didukung oleh 140 krama
pengarep dan 800 KK krama gebyugan, tidak ada hambatan bagi warga
Madangan Kel od un tuk b erb en ah
dalam melanjutkan cita-cita yang telah disepakati warga. “ Kami selalu
mengdepankan musyawarah dalam
m el an ju t kan pem b an g un an d i
wilayah Madangan Kelod,”ujar Kelihan Ad at M ad an gan Kelo d An ak
Agung Anom Mertayasa, yang sangat mengapresiasi tinggi n ilai swadaya masyarakatn ya.
Wakil Bupati Gianyar Made Agus

Wabup Hadiri Melaspas Balai Banjar dan KSU di Desa Medahan
WARGA Penu li san
Medahan Blahbatuh Gianyar t ers en yum lega.
P as al n ya, bert epatan
dengan rerahinan Tilem ,
S an is cara To lu (25 /2 )
mampu ngemargiang Upacara Melaspas Balai
Banjar yang dipuput olih
Id a P eranda Gde Bo na
saking Geria Bona Blahbatuh , dan p eresmi an
Kanto r Koperasi Serba
Usaha (KSU) milik warga
setempat yang diresmikan
o leh Wab up Gi an yar
Made Agus M ahayastra,
disaksikan oleh dihadiri
Ketua DPRD Gian yar I
Wayan Tagel Arjana,
Wakil Ketua DPRD Gianyar I Ketut Jata, Camat
B lahb atu h I Ket u t Narian a dan
masyarakat setempat.
Menu rut Ketua Panitia I Ketut
Sudana melaporkan persiapan upacara
pemelaspas Balai Banjar Penulisan
dipersiapkan sejak sebulan lalu, sedangkan proses penggarapan secara pisik
pembangunan Balai Banjar dan Kantor KSU dikerjakan selama lima bulan.
“ Kam i sang at bers yukh ur apa

diperkirakan akan menghabiskan biaya 1,2 Milyad Rupiah dengan kondisi finis h / repres entat if.
Karen a t erb en tu r d an a
peng garapanya d ikerj akan bertahap, sampai saat
s ek aran g t el ah meng habiskan biaya 743, juta.
Sedangkan sumberdana
yang diperoleh bersumber
dari iuran warga Penulisan
1 Juta rupiah dengan mencicil selama sepuluh kali,
“ P emb ang unan Kant or
KSU Penulisan yang Kantornya sangat representatif,
pada R AB d iang gark an
Pp.525.500.000. semoga
PASWARA/ /sanduts
dengan sem angat yang
Wabup. Mahayastra bersama beberapa anggota DPRD Gianyar hadiri
tinggi apa yang menjadi visi
Upacara Melaspas Balai Banjar Medahan Blahbatuh, Sabtu (25/2)
dan misi KSU Penulisan
yan g m en jad i harap an warg a Wilayah Penulisan sangat tinggi.
dapat membuahkan hasil,”terang Ketut
penulisan membuahkan hasil, sebagai
“ Kami akan lakukan yang terbaik
Sudana polos.
pengayah kita hanya menjalankan se- buat m asayarakat, sehingga mereka
Wakil Bupati Gianyar Made Agus
suai amanah warga, “ ujar kelihan Adat
nyaman dan selalu giat berswadaya Mahayastra sangat berterimaksih kePenulisan Jro Mangku Ketut Rupiar- menjalankan swadarmanya sesuai tu- pada seluruh kom ponen masyarakat
ta berseman gat . Lebi h j auh Jero
gasnya mas ing-masi ng,”tegas Jero Penulisan, dimusim yang krisis warga
Mangku Ketut Rupiarta menambah- Mangku Rupiarta.
Penulisan mampu ngaturang yadnya,
kan semangat warga penulisan ngSedangkan menurut Ketua Panitia dan selalu bersemnagat menyuksesaturang b hakti dan ngaturang ayah- Ket ut S udan a mengat akan pro ses kan pembangunan, untuk peningkatan
ayah an mel ak san akan swadaya di
pembangunan Balai Banjar Penulisan perekonomian warganya.nsanduts

Galang Dana untuk Karya Dewa Yadnya,
Desa Pakraman Kutri Singapadu Gelar Turnamen Ceki
MENYUKSESKAN pemiatan serupa telah pernah dibangun an berk elanju tan di
laksanakan di Pura Dalem
Desa Pakraman Kutri, merupaKutri dua tahun lalu. Pelakkan tugas semua warga, tersanaan kegiatan dapat berlebih dalam melaksanakan Kegjalan lancar karena seluruh
iatan Karya Dewa Yadnya Di
komponen masyarakat dan
Pura Puseh Desa Pakraman
panitia mampu membangun
Kutri Singapadu Tengah Sukakomunikasi menyatukan perwati Gianyar, berbgai kegiatan
sepsi dengan peserta, agar
pos itif dil aksankan uyntuk
kegiatan dapat diselenggarmenggali dana seperti Bazaar,
akan dengan baik, tentu tuPunia sukarela maupun Turnajuanya menggali dana unmen Ceki yang lagi ngetren dan
t uk d ap at m el ak sanakan
men dapat samb utan posi tif
kegiatan suci.
bagi pesertanya untuk ikut
Lebih jauh Profesor Suberlaga unjuk kebolehan berparta yang juga akademisi
PASWARA/ /sanduts
main sampian cina itu. Dalam
Un ud itu menambahkan,
Wabup. Mahayastra menyerahkan batuan kepada
acara itu dihadiri oleh Wabup
dalam kegiatan yang menjapanitia penggalian dana untuk Karya Dewa Yadnya
Gianyar Made Agus Mahayasdi harapan adanya rasa keDi Pura Puseh Desa Pakraman Kutri Singapadu.
tra, Anak Agung Mayun (pabersamaan untuk ikut berlaket Aman), Cok Ace, tokoh puri Sakti SH. Men gatak an antus ias peserta ga merebut juara dengan menjunjung
Ubud, Kadek Diana anggota Fraksi melaksanakan registrasi persiapan se- sportifitas yang tinggi, sesama peserta
PDIP DPRD Propinsi Bali, Camat Suka- jak pukul.08.00. Wita telah merapat
selain mampu berperan menjalankan
wati Anak Agung Putrawan, dan deden- mengurus adiministrasinya, dalam tur- swad arma d al am n gatu rang ayah
mgkot PDIP Bali Nengah Arnawa.
namen Ceki yang diikuti oleh 480 pe- menyukseskan kegiatan Yadnya yang
Menurut Ketua Panitia pelaksana serta, ada dari Denpasar, Badung, Ta- akan digelar oleh Desa Pakraman Kutri
Turnamen Ceki Desa Pakraman Kutri, banan dan Negara.
di Pura Puseh setempat.
Prof. Dr. Suparta didampingi juri kejuaPelaksanaan Turnamen Ceki dapat
“ Kegiatan yang kami laksanakan
raan Ceki I Gusti Ngurah Gde Suparta dilaksanakan dengan baik karena keg- mampu memupuk rasa kebersamaan

diantara warga, selain menyalurkan
hobby, juga dapat melepaskan penat,
karena sepekan telah dijejali berbagai
kesibu kan yang men yita fis ik d an
pikiran,”ujar Gst Ngurah Gede Suparta
yang telah sukses melaksanakan turnamen Ceki dua tahun lalu, 26/12/2015.
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Wabup. Mahayastra Mendem Pedagingan di Pura Dalem
Desa Pakraman Madangan Kelod, Jumat (24/2) lalu
M ah ayast ra ban gg a d an berteri - ban gga dan b erterimakasih kep ada
makas ih den gan warga Mad ang an
seluruh masyarakat Madangan Kelkelod, dengan bermodal swadaya od, yang telah mampu melanjutkan
yang tinggi, mampu menciptakan se- pemban gunan berb asiskan ad at dan
mangat persatuan dan kesatuan, se- Tri Hita Karana, dengan semangat
hingga proses pembangunan berba- menyama beraya tidak lepas dengan
sisk an adat seni dan bu daya d apat
Pawo ng an ,
Palemahan
dan
dilaks anakan berk esinambung an di- Pahrayangan,”ujar Wabup Made Agus
wil ayah Mad an gan Kel od . ”S aya Mahayastra bersemangat.nsand uts

Hukum Karmapala dan Fungsi
Bubur Pirata dalam Pitra Yadnya
KARMAPAL A ti dak
pernah lepas dari pelakunya, engkau tidak bisa memungki ri dosa perb uatanm u d is eka la d ahu l u .
Hend ak nya k am u secara
jujur mengingat dan memap ark an ben t uk -ben tu k
dosamu dahulu.
Karen a d en g an ti dak
kejujuran akan menambah
beban dosamu, penyiksaan
di tempat ini. Bila tidak benar seperti apa yang kau katak an, t entan g perjalanan
seb ab dan akibat perb uatanm u, l an tas ap a yang
menyebabkan engkau ada
disini, walaupun telah di lukat ditebus oleh sang Brahmana,
Bhujangga, karena hanya itu yang
bisa melakukan nya pen geluka tan
dan penebusanya.
Sebanyak 40.000. dan setelah itu
berguru k epada Sang Brahmana,
Bhujangga untuk menuntut dan
melaksanakan ajaran Sadhu Dharma. Jelas akan sirna papa nerakamu, tetapi bila engkau taat dan
patu h bergu ru k eh adapan Sang
Brahmana maupun kehadapan Sang
Selain itu Gusti Suparta juga menegaskan dalam turnamen sangat menjunjung tinggi sportifitas, agar kegaiatan
dapat dilaksanakn sesuai harapan bersama. Adapun teknis turnamen dalam
perlombaan seasion ke I hingga Vinal akan
akan menghabiskan waktu1 ½ jam. “ Pada
putaran Juara I,II, Semi Vinas fdanm Vinal
menghabiskanwaktu 1 ½ jam, dengan dimulai pukul 10.00 wita dan akan berakhir
pukul 18.00. Wita dengan merebut kejuaraan Hadiah Utama dengan hadiah 12,5
juta. Juara I 6 juta Rupiah, II 3 juta Rupiah,
Juara III2 juta Rupiah, Juara IV 1 Juta Rupiah dan juara kelima Rp. 500.000.

Bhujangga. Demikianlah kamu semua para atma. Kamu harus memusatkan pikiran untuk m elakukan
penebusan dosa yang jumlah penebusannya ada 5000, 4000 ada pula
yang berjumlah 1.600,400, dan tidak
ada penebusan pad a saat eng kau
berbuat dosa, setelah mati tak akan
diterima bentuk penebusannya bila
t id ak b ergu ru k eh ad ap an S an g
Brahmana atau Bhujangga.
nsanduts dari berbagai sumber.
Wakil Bupati Gianyar, Made Agus
Mahayastra dalam sambutannya mengajak seluruh peserta mampu menciptakan situasi nyaman dan aman, dalam
turnamen Ceki yang diadakan, sehingga kegiatan dapat diselenggarakan dengan baik sesuai harapan. Dalam turnamen Ceki putaran pertama orang nomor dua di Kabupaten Gianyar itu, menghadiahi door praise bagi peserta yang
ketiban untung memiliki kartu mujur
dengan julukan “ ngandang atau nyeret
minum” mengupak kartu yang dijadikan
jagoan atau aduan diantara peserta dihadiahi uang Rp.500.000. nsanduts
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Wabup. Mahayastra bersama anggota DPRD dan tokoh masyarakat Gianyar dalam acara Pembukaan Turnamen
Ceki serangkaian penggalian dana untuk Karya Dewa Yadnya Di Pura Puseh Desa Pakraman Kutri Singapadu.
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Keluwesan dan Harmoni Palegongan
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Penari Legong Peliatan tempo dulu.

DARI banyaknya tari tradisional Bali,
legong merupakan salah satu tari nonritual yang tetap lestari dari bertahan
melintasi zaman. Tari yang dicirikan dengan gerak tubuh dinamis, gestur jemari
lentik, dan delik mata yang tajam ini telah bertahan selama hampir 200 tahun.
Maestro Legog Peliatan, AA Oka
Dalem menyebutkan, Pada awalnya,
tari legong merupakan tari sakral. Tari
in i di bawakan secara k husu s pada
perayaan odalan di area jeroan (halaman dalam ) Pura Payogan Agu ng,
Sukawati. Terinspirasi dari tari sakral
tersebut, diciptakan sebuah tari hiburan unt uk k alang an bang sawan –
yang di kemudian hari dianggap sebagai cikal bakal tari legong modern.
Berdasarkan Babad Dalem Sukawati, sebutnya, tari ini diperkirakan
telah ada sejak sekitar tahun 1811. Raja

yang b erk uasa ketik a it u, I Dewa
Agung Made Karna, mendapatkan ilham setelah melakukan pertapaan selama 42 malam di Pura Payogan Agung
– terletak di Desa Ketewel, tak jauh
dari Puri Sukawati. Dalam ilham tersebut, sang raja melihat beberapa gadis
khayan gan yang m enari deng an luwes dan gemulai dengan iringan musik
yang ind ah. Berdas ar pen gli hat an
tersebut, sang raja merekonstruksi ulang koreografi dan aransemen pengiring yang dilihatnya. Setelah selesai
dan menjadi sebuah tari yang utuh,
raja kemudian mengajarkannya kepada masyarakat Desa Ketewel.
Tari ini kemudian diberi nama “ legong”, dari penggabungan “ leg” dan
“ gong”. “ Leg” bermakna gerak tubuh
yang gemulai, sementara “ gong” merupak an salah s atu in strum en mu sik

pengiring gerak sang penari. Berdasar
penggabungan dua kata tersebut, “ legong” dapat d imaknai sebagai perpaduan harmonis antara gestu r tangan dan kaki yan g gemulai dengan
permainan instrumen gong.
Tari legong klasik yang dipentaskan secara terbatas di lingkungan keluarga bangs awan memiliki p akem
baku yan g membedakannya dengan
jenis-jenis legong yang berkembang
setel ahn ya. Antara tah un 19 30-an
hingga 1950-an, muncul banyak varian tari non-sakral atau tari h iburan
yang men gaku sebagai pengembangan dari legong, sehingga memunculkan kerancuan dalam penyebutan tari
legong klasik. Tari legong non-sakral
versi awal ini pun lalu dibakukan dengan nama “ legong keraton”, sesuai
asal-muasalnya yang berkembang se-

bagai pert un ju kan kaum b an gsawan.
Tari l egon g kerato n bi asan ya
mengangkat cerita tentang raja-raja
Bali atau kisah dari epos Ramayana. Saat in i, ceri ta yang b iasa
dibawakan dalam tari legong keraton antara lain “ Bapang”, “ Candra
Kanta”, “ Jobong”, “ Kuntul”, dan
“ Lasem”.
Tari legong yang membawakan
cerita “ Lasem” cukup mudah disaksikan di beberapa tempat pertunjukan. Paparnya, mengkisahkann Dewi
Langkesari, seorang putri dari Kerjaaan Daha, yang cantik jelita diculik
oleh Prabu Lasem. “ Putri Langkesari
kemudian berhasil dibebaskan atas
pertolongan sesosok burung garuda dan Prabu Lasem dapat dikalahkan,” pungkasnya. nast

Piagam DLH untuk Ogoh-Ogoh Ramah Lingkungan
Walaupun tidak ada himbauan secara resmi,
sejumlah Sekeha Truna di Gianyar sudah
menyadari pentingnya arti hidup ramah
lingkungan dalan setiap momentum.
Ini ditunjukkan dengan membuat ogoh-ogoh
dengan bahan ramah lingkungan, jelang
Perayaan Pengrupukan/ Nyepi mendatang.
Kes adaran Sekah a Trun a ini pun
mend apat apresias i dari Pemkab Gianyar dan dipastikan akan menerim a p en gh arg aan Li ng k u n g an
Hid up.
Kep ad a Di n as Li n gk u n g an
Hid up (DLH) Gian yar, I Wayan
Kuju s Pawi tra, menyebut kan, peni ng kat an v o lu me sam pah s et iap
perayaan h ari bes ar keagamaan memang tidak bisa di hindark an. Iro nisnya lagi, sampah plasti k dan sampah anorg anik lainn ya, ki ni mu lai
mend ominas i di antara sampah upacara.
“ Dalam Perayaan Pangru puk an
dan Nyepi t ahun in i, kam i apres iasi
sekeha tru na yang memli ki kes adaran ramah l in gk un gan i ni . Kami
tidak menyebarkan himbauan, k arena yang terpentin g adal ah tum buh-

nya kesadaran ram ah li ng ku ng an
itu, “ ungkap nya.
Pada m oment um hari raya i ni
pu la, pih ak nya s an gat berbang ga
m el ih at s ej um l ah sekah a t erun a
yan g membuat og oh-o goh deng an
kons ep tradisiyan g berb ahan ramah
ling kungan . Yakn i deng an rak itan
b am b u , k ert as b ek as, b ek as
bung kus semen, dan lain nya.
Dim ana sebelum nya, didomi nas i gabu s/ st yrofo am p yang m em bahayakan l in gk un gan. “ S eb ag ai
bent uk apresiasi, atas nama P emkab Gianyar, kami akan persmebahk an p en g harg aan k hu su s k ep ad a
s ek ah a Terun a yan g m em eb uah
og oih -og oh ram ah li ngk ung an, “
t eran gn ya.
Selain itu , ogoh -ogoh yang t erbuat dari bahan l imbah, khusu snya
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Ogoh-ogoh ramah lingkungan Karya STT Dharma Parasadha, Kutri, Blahbatuh
limb ah plas tik, ju ga diberikan apresias i yang sama. Karen a berk arya
bermed iakan limbah plastik, ju ga dinilai memb erikan inspirasi ten tang
pentin gnya pem ilahan samp ah o rgani k dan an organ ik. B ahkan, dengan budaya pemilahan i ni, li mbah
dipastikan akan b ernialai ekon omi.
M el al ui s ek ah a T run a yan g
berk arya og oh -o go h dnegan bah-

an l imb ah , b agi nyamm en unj uk an
nilai seni juga terwujud d ari pem ilahan sampah ini. “ Intinya, Kami ingin `ogoh-ogoh` m enjadi ikon keseni an yan g b erko ns ep `T ri Hit a
Karan a`, ” teran gnya.
Sementara itu dari pan tauan Bali
Trib une, b eberapa Sekah a Trun a di
Gi an yar su dah mu lai meng garap
og oh-o goh . Beberapa diantaranya,

men mag dneg an kesadaran send iri
meng garap Ogoh-ogoh yang ramah
ling kungan . Salah satun ya, sekeha
t erun a Dharm a P aras ad a, Du su n
Kut ri , Desa B uruan, B lahb at uh .
Adapula o goh-og oh yan g meng garap o go h -o go h d en gana li mb ah ,
yakn i S ekeha Truna C atu r M urti
Sent ana, B anjar Tnegah , Bedu lu.
Ketu a STT Dharma P arasadh a, I

Wayan Agus Pram mengat akan, pihaknya in gin mengg emakan gerakan ramah lingkun gan melalui kegiatan keagamaan. Terlebih , para tetua seb elu mnya, t elah m ewarisk an
cara b erkatya dn eg an b ah an -b ah an t radiso nal yan g ramah ling kungan . “ Selai n men jaga kelestarian
ling kungan , juga mengaj egkan tradi si,” pun gkasnya.nast

Ketok Tular Ulah Pati yang Menyesatkan
FENOMENA
ran g. Itu tercerbunuh diri di Bali,
min dari kaj ian
kin i ben ar-benar
beberapa l ont ar
memprihatinkan.
m e n y eb u t k an
Meski bertentanbahwa bagi meregan dengan ajaran
ka yang melakuagama, dalam bekan bun uh di ri
berapa kasusu terdeng an
cara
akh ir, ju stru seap ap un
b ai k
makin menyakitsalah pati & ngukan. Sebagaimna
lah pati akan
kasus Bunuh diri
mendapatkan aksat u kel uarga di
i bat perl ak uan
Buleleng, di Gianyang buruk bagi
yar pasngan suaj as ad
yan g
mi istri juga pernah
melak ukan . Atterjadi serupa. Semanya tidak akan
lain itu, dari segi
d it erim a sert a
jumlah kasus, antidak mendapatPASWARA/ast
gka bunuh diri di
kan tempat yang
PROSESI NGABEN - Bila meninggal karena bunuh diri,
Gianyar justru pallayak di alam baka
keluarga akan disharmoni/ karang kepanesan
ing mencolok.
atau memasuki ruDari seki an ban yak kas us
elah itu, penduduk lainnya juga ang kawah chandra gohm uka
bunuh diri massal, ada beberapa ikut menghabisi nyawa mereka (Neraka).
kasu s yang dikategorikan se- sendiri. Terlepas dari ragam versi
Yang lebih memprihatinkan
bagai yang terb esar sepanjang
itu, setidaknya konsep puputan
bagi keluarga yang ditinggalkan
sejarah.
itu lebih berorientasi harga diri.
dan tempat dimana ditempat keBunuh diri massal ternyata Berbeda dnegna sekarang pup- jadian (TKP) bunuh diri tersebut
juga pernah terjadi di Bali. Per- tan keluara atau suami istri dalan
akan menjadi kawasan kedurmaang puputan pada zaman Penja- kontek menyerah men ghadapi
ggalan (suatu k ejadian akibat
jahan B elanda, bahkan dalam
kenyataan hidup.
s uasana d is harm on i leteh /
beberapa sumber, kini memiliki
Ida Pedanda Gunung Ketew- karang kepanesan) yang mendua versi berbeda. Pertama, Raja el, pernah mewejangkan, bawah
gakibatkan bagi keluarga akan
dan seluruh prajurit berperang
dalam guratan sastra, menyebut- menanggung rasa malu yang luar
hingga titik penghabisan. Namun
kan bahwa saat ini adalah jaman
biasa dan membutuhkan biaya
sumber berbeda menyebutkan,
Kaliyuga dimana manusia lebih
penyucian pamrayascita kedursaat tentara Belanda menyerang
mengedepankan materi artha (ke- manggalan yang tidak sedikit.
istana kerajaan untuk mengam- bendaan-keduni awian) dibandPengertian salah pati dimana
bil alih kekuasaan. Seluruh war- ingkan dengan perbuatan dhar- kematian yang tak terduga-duga
ga mulai dari wanita, anak-anak,
ma (spiritual-surgawi) dalam Ca- atau kematian yang tidak dikehingga imam melakukan iring-ir- tur Purusartha (Dharma, Artha,
hendaki, sedangkan ngulah pati,
ingan secara d iam-diam yang
Kama dan Moksa).
kematian karena mengambil jalan
dipimpin oleh Raja. Ketika iringDalam Sastra Yama Purana sesat, jalan pintas serta sengaja
iringan itu dihentikan, Raja mulai
Tatwa menyebutkan bahwa aki- dikeh endaki dan bertent angan
mengisyaratkan salah satu pen- bat perbuatan bunuh diri secara dengan ajaran agama Hindu.
deta untuk menusuk dirinya. Set- agama Hindu di Bali sangat dilaBahkan, beberapa lontar ten-

tang bunuh diri (salah pati dan
ng ul ah pati ) m as ih su li t di
mengerti oleh masyarakat awam
pada umumnya. maka, melalui
Pesamuhan Agung Para Sulinggih dan Walaka di Campuhan
Ubud , tert anggal 21 Okt ober
1961 telah memutuskan bahwa
bagi orang mati salah pati dan
ngulah pati di upacarai seperti
orang mati bener (biasa/wajar)
dan ditambah dengan penebusan serta d iupacarai di Set ra
(Kuburan) dan Tunon (Tempat
Pembakaran jenasah ).
Un tu k pen cegahan p erlu
pencerahan agama. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan lebih
mengedepankan konsep kasih
sayang, menyama braya ’paras
paro s sarpana ya, salung lung
sabhayantaka, Konsep Tat Twam
As i
di jadi kan p ed om an
masyarakat dan umat dalam pergaulan untuk saling introspeksi.
Menumbuhkembangkan kehidupan yang cerdas, memiliki etos
kerja yang ulet tanpa mengenal
lelah sehingga memiliki daya saing sesuai kebutuhan kehidupan
kekinian. Ditumbuh kembangkan
motto Satyam-Sivam – Sundaram
(satya, jujur untuk menemukan jati
diri dalam suasana kesucian. Proses penyucian sukla swanitha mulai pertemuan kama bapa dan ibu,
us ia bayi d alam kan du ng an
(prenathal) hingga usia lanjut sesuai dengan konsep Catur Asrama yang akhirnya akan memperoleh kedamaian skala dan niskala
karena akan melahirkan bayi-bayi
suputra (amrestyah putrah / putra sang abadi) yang akan tangguh menghadapi godaan serta
cobaan hidup di dunia ini.nast
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Peserta lomba Gebyar Tari Bali unjuk kebolehan dalam lomba ari di Balai Budaya, Gianyar.

Penari Adu “Agem” di Gebyar Tari Bali
TIDAK semua siswa memiliki
keunggulan akademis, karena ada
juga yang just ru menonjol di
bidang seni dan olahraga. Disaat
prestasi non akedemik mulai
mendapat perhargaaan di dunia
pendidikan, memontem lomba
seni hingga kejuaraan olaharaga
pun mem agnet mi nat siswa.
Demikian pula gebar tari Bali yang
melombakan berbagai jenis tarian
yang diikuti ratusan siswa se- Bali
di Balai Budaya Gianyar, Minggu
lalu .
Kali ini, temanya “ Karma Tanpa Pale AKU Palania” ( berbuat
dengan ketulusan tanpa mengharapkan imbalan, karena berbuat
dengan ketulusan tanpa mengharapkan hasil merupakan ketulusan yang abadi). Berdasarkan
niat tulus dan tanpa pamerih inilah,
akhirnya Sanggar Widya Buana
Aga berhasil mengadakan gebyar
tari Bali yang ke 10 kalinya. Seperti ditegaskan pemilik Sanggar
Widya Buana Aga, Koming Elen
Juniadi, SE, Sanggar Buana Aga
sudah berusia hampir 12 tahun,

dan sudah mampu secara rutin
mengggelar lomba tari melalui
event Gebyar Tari Bali.
Tujuan gebyar tari Bali ini lebih ditekankan pada upaya pelestarian s eni dan bud aya Bali
khususnya seni tari. Karena upaya pelestarian seni dan budaya,
tidak semata-mata tugas pemerintah dan pelaku seni semata.
Namun juga generasi muda yang
sejak kecil sudah harus dikenalkan bagaimana caranya melestarikan budaya milik kita sendiri. “
Gebyar ini juga kami harapkan
mampu menjadi wadah, generasi
muda untuk mengekspresikan kreatifitas mereka dibidang seni tari,”
tegas Koming Elen.
Lanjutnya, 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/d 14 tahun
dengan jenis tarian yang dilombakan tari Condong dan tari Marga-

pati. Sedangkan katagori C diikuti
oleh peserta usia 13 tahun s/d 14
tahun untuk katagori tari Oleg dan
Tari Jauk Manis. Total peserta
yang ikut lomba pada Gebyar Tari
Bali ke-X kali ini sekitar318 orang.
Sementara itu Bupati Gianyar
yang dalam kesempatan itu diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar IGN. W ijana
memberikan penghargaan yang
setinggi-tingga atas upaya yang
dilakukan Sanggar Widya Buana
Aga dalam upaya pelestarian seni
dan budaya khususnya di bidang
tari Bali.
Pada kesempatan itu IGN Wijana juga menegaskan pada pelaku
seni dan pemilik sanggar, agar
kedepan mereka tidak lagi menggunakan kata sanggar untuk perkumpulan tari yang mereka kelola. Namun sebaiknya kata sanggar diubah menjadi “ kelompok
seni” karena ini yang tercamtum
dalam peraturan bupati. Hal ini
pen ting dalam upaya permoho nan b an tuan at au dana
hibah.nast
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Ramalan
Bintang

Ni Made Sintya Laskarini

CAPRICORN
Semua perkataan dan saran dari
orang lain tak perlu selalu diremehkan.
Kesehatan : badan lemas.
Keuangan: tidak ada masalah.
Asmara : kalau dia salah jangan lantas
mengambil keputusan sepihak.

GALI POTENSI
DIRI SENDIRI
PERKEMBANGAN dunia pariw is ata membuat, Ni Made Sintya Laskarini (18)
memilih SMK Pariw isata Ganesha tempatnya mengasah ilmu. Peluang kerja serta
peluang usaha lulusan pariw isata setiap tahun terus meningkat. “Saya kira sekolah di
SMK Pariw isata Ganesha hanya dapat pelajaran pariw isata saja, namun setelah
sekolah disini saya memperoleh banyak ilmu yang tak mungkin diperoleh di sekolah
lain, “paparnya saat ditemui PASWARA, beberapa w aktu lalu.
Dara berkulit saw o matang kelahiran, Gianyar 3 April 1999 ini tak menyangka, SMK
Pariw isata Ganesha mampu membuka cakraw ala pengalaman hidupnya. Sintya,
begitu ia biasa disapa, semenjak duduk di kelas X, dara asal Banjar Purnadesa,
Desa Siangan, Kecamatan Gianyar ini selalu meraih juara I kelas. Sempat meraih
juara III Umum tahun 2016, ser ta menjadi Paskibraka Kecamatan Ubud 2016. Menjadi
pasukan pengibar bendera saat perayaan HUT kemerdekaan RI membuatnya bangga, hal itu merupakan salah satu pengalaman yang tak terlupakan. Disamping ingin
menjadi Polw an, ia juga berniat membuka dunia usaha.
“Dunia pariw is ata juga berdampak di berbagai kehidupan sosial, sebagai generasi
berbudaya ketimuran, saya juga sering ikut kegiatan sosial keagamaan di sekolah dan
dirumah, sehingga generasi muda tak lupa akan budaya Bali, saya juga berharap
teman-teman tidak malu sekolah di SMK,”papar dara berambut lurus ini.
Training di hotel berbintang ser ta fasilitas kelas serta tenaga pengajar y ang kreatif
membuat suasana sekolah semakin nyaman. Aw alnya putri kedua dari empat bersaudara
pasangan, I Wayan Lasia (44) dengan Ni Nyoman Sutermini (43) pesimis sekolah di
SMK. Namun, seiring berjalanya w aktu, Sintya semakin tertarik di dunia par iw isata dan
berhar ap SMK mampu menciptakan lulusan professional dan mampu mengembangkan
pariw isata Gianyar. nsuar

Tips Remaja

Mencegah Generasi Kecanduan Alkohol
Remaja memiliki
rasa ingin tahu
tentang sesuatu
yang belum dia
ketahui. Dari
sebagian remaja
yang mempunyai
sifat rasa ingin tahu
yang dimilikinya bisa
menjadi hal yang
negatif bila remaja
menggunakannya
pada hal-hal negatif.

Apalagi di masa ini para remaja sulit
membedak an mana yang b oleh dilaku kan dan mana hal yang ti dak
boleh dilakukan. Karena bagi remaja
semua hal yang dilakukannya dianggap benar. Faktanya kita dapat melihat dari lingkungan kita sendiri bahwa ban yak k en ak alan rem aj a
sekarang ini sudah melebihi b atas
yang s ewaj arnya. S al ah s at un ya
kenakalan dalam pergaulan, dengan
minuman keras (miras).
Minuman Keras adalah minuman
yang mem abukan dan dap at membahayakan. Mengkonsumsi minuman
keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang
terjadi di kalangan remaja tidak akan begitu
saja muncul apabila tidak ada faktor penarik
atau faktor pendorong.
Faktor penarik berada di luar diri seseorang
(lingkungan sosial), dan faktor pendorong berasal dari dalam diri (kepribadian) atau keluarga yang memu ngk ink an ses eorang unt uk
melakukan penyimpangan tersebut.
Minum an keras mengandu ng zat ad iktif
(alk ohol). P enyalahg unaan m inuman k eras

akan membawa dampak yang tidak baik buat
kesehatan fisik dan phsikis seseorang. Tandatanda yang ditimbulkan akibat pemakaian min um an keras b eralk o ho l u mu mya akan
menyebabkan timbulnya keberanian mengarah pada perilaku kasar, pemarah, mudah tersinggung dan bertindak brutal.
Seseorang yang mengkonsumsi minuman
keras tidak semuanya dikatakan sebagai pecandu alkohol. Karena peminum sendiri memiliki berbagai tingkatan. Kalau hanya sekali dua

kali minum, maka belum bisa di katakan sebagai pecandu. Umumnya, kalau di kalangan remaja, mengkonsumsi minuman keras
cen deru ng k aren a pergau lan dan sekedar
ikut-ikutan teman, jadi kebanyakan dari mereka m asih dalam tahap coba-coba, b elum
sepenunya menjadi pecandu alkohol.
Jika ingin menghindari dampak alkohol
atau mi numan keras, cara tersehat adalah
dengan men jau hi m iras dan sejen isnya.
Mencegah j auh lebih baik, terutama bagi
keseh at an. Namu n t erk ad ang yang ki ta
harapkan tidak selurus. Sehingga ada beberap a hal yan g kiran ya dapat dig un ak an
menangulangi remaja dalam mengkonsumsi
alkohol seperti, mengetahui kebiasaan konsumsi alkohol anak, menghadapi dengan bijak, menceritakan kasus kehidupan nyata seorang pecandu alkohol, dan mintalah bantuan
seorang konselor.
Selain itu, pemerintah dalam menanggulangi fenomena penyimpangan sosial dikalangan
gen erasi muda ini sang atlah pent ing. Kewenangannya melalui regulasi yang ada, dibutuhkan keseriusan dalam melakukan tidakan
preventif untuk mencegah pembentukan generasi pemabuk. nkris

Sepucuk Salam Dari Griya Anyar

Pesisirku
Pesisirku
Tempat bermainku
Masa dimana kecilku
Bertelanjang mandi air laut
Pesisirku sebagai anugrah
Sumber hidup para nelayan
Penghasilan para pencari
batu dan pasir
Berjajar dibawah terik matahari
Pesisirku keyakinanku
Tempat aku bersujud
Bersihkan hati dan kalbu
Muara dari semua yang hidup
njaka dara

Gerusan Ombak Hilangkan Indahmu
LANGIT memerah diufuk timur, saat aku tiba dan
menikmati segarnya udara pagi.
Indahnya bagai lukisan abstrak para seniman.
Jalan setapak berpaving diatas tumpukan bebatuan
besar aku telusuri, berlahan namun pasti hingga
berpuluhan k ilo kedepan.
Deburan ombak melantun bagaikan tembang mengiringi kakiku yang makin menjauh meninggalkan sepeda
gayung yang aku parkir.
Tempat ini banyak bercerita tentang masa lalu aku.
Ketika aku baru belajar berjalan, tempat aku bermain
dengan teman-teman.
Membuat rumah-rumahan dan istana yang waktu itu
menjadi impian masa depan kami.
Namun itu semua hanya dengan mainan pasir, yang
setelah jadi hanyut dihempas deburan ombak.
Tempat mainku kini tak ada lagi.
Begitu juga tempat mandi telanjang kami sewaktu kecil
juga tak ada.
Hanya bebatuan besar dan hempasan ombak yang
te rsisa.
Tak ada lagi bentangan pasir hitam tempat kami bermain,
mengubur badan sebagai terapi, dan tempat membuat
rumah dan istana impian.
Bahkan, tambatan perahu milik tetua kami pun ruangnya
hilang.
Tinggal tembok beton investasi yang berdiri tegak dan som-

AQUARIUS
Jauh dari tekanan yang berat, meski
be gitu kewaspa daan tet ap
harus selalu ditingkatkan.
Kesehatan: cukup terjaga dengan baik.
K eu an g an : t id a k ad a
masalah berarti.
Asmara: suasana tampak mesra dan
selalu diliputi oleh canda tawa.
PISCES
Walau terus digoyang namun posisi
anda tetap aman-aman saja.
Kesehatan: emosi yang
labil menga nggu kejiwaan.
Keuangan: minggu ini tersendat.
Asmara: bersikap tenang dalam menghadapi masalah yang cukup memberatkan.
ARIES
Jangan ragu dalam mengambil keputusan, yakin pada kemampuan sendiri.
Kesehatan: ja lankan segala
anjuran dokter.
Keuangan: jangan takut berspekulasi.
Asmara: Minggu ini mengalami masa yang paling romantis.
TAURUS
Berusahalah untuk tidak menceritakan
masalah pribadi ke orang lain.
Kesehatan: manfaatkan waktu istirahat yang baik.
Keuangan: tunda dulu rencana spekulasi dan kongsi.
Asmara: ada yang iseng
menganggu keharmonisan hubungan
anda.
GEMINI
Melangkah dengan penuh keyakinan,
pasti akan lebih sukses.
Kesehatan : kondisi badan
lebih baikan.
Keuangan: usaha lancar
dan bawa income.
Asmara : c uku p mu lus, t idak usah
mengekang diri jika mendengar berita
kurang baik.
CANCER
Omongan rekan sebaiknya jadikan baha n ko reksi u ntu k bi sa
me la ku ka n pe ru ba ha n
yang lebih baiklagi.
Kesehatan: pikiran usahakan setenang
dan sedingin mungkin.
Keuangan: keuntungan usaha lebih
baik.
Asmara: hindari asmara segitiga sebab
akan bikin pusing dan bingung saja.
LE O
Terus mantapkan hati dan pikiran untuk lebih yakin dan tak terganggu dengan berbagai keraguan yang muncul.
Kesehatan: usahakan untuk
minum air yang banyak.
Keuangan: ingatlah diwaktu susah mencari uang.
Asmara: cobalah mengerti dengan
sikap yang dilakukan dengan memberi
kepercayaan tanpa perlu mendtenya.
VIRGO
Kejar ketinggalan sehingga
keberhasilan dan keberhasilan yang tertunda tidak molor.
Kesehatan: suasana hati agak
labil.
Keuangan: rejeki semua masih lancar.
Asmara: dalam berbicara hati-hati jangan sampai menyinggung dia.
LIBRA
Hubungan dengan teman pada umumnya baik, nanti aka nada pertemuan dengan kawan lama.
Kesehatan : rutinitas mingguan dengan olahraga.
K eu an g an : t id a k ad a
masalah.
Asmara: hormai dan hargai keinginannya asal tidak sampai menyimpang dari
norma kesusilaan.

bong, seakan menantang gelombang tuk menghempasnya.
Tempat bersosial kami dalam bentangan pasir pun kini
dipenuhi dengan kursi dan tempat tidur santai para tuantuan.
Membuat kami tak dikenal lagi pesisir kami.
Jika pun ada ruang untuk kami, semua sudah tergerus.
Hanya bentangan penangkal abrasi yang tersisa.
Bentangan pasir hitam kini berganti bebatuan.
Itu pun hanya menjadi tempat melamun tatkala mengingat
kenangan masa kecil yang indah.
Ya.. hanya sebatas kenangan indah yang kini sudah
tergerus ombak dan investasi.
njaka dara

SCORPIO
Apa yang dikatakan atasan sebaiknya
dilaksanakan dari pada terus
menentangnya. Kesehatan :jangan langgar pantangan makan. Keuangan: perputaran uang
kurang stabil. Asmara: kurang adanya
saling pengertian cukup mempengaruhi hubungan masa depan berdua.
SAGITARIUS
Jangan merasa puas atasapa
yang diraih saat ini. Masih
ada peluang yang lain yang
mesti diraih.
Keseh atan: ha rus disi plin
agar penyakit lama tidakkambuh.
Keuangan: pertahankan yang sudah
ada. Asmara: sabarlah karena sudah
jalannya begitu.
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BupatiAgung Bharata BantuAnak Sebatang Kara
Bupati Gianyar, AA Gde Agung Bharata
bersama dengan Ketua TP-PKK Kabupaten
Gianyar dan SKPD mengunjungi dan
menyerahkan bantuan kepada Gede Adi Agastia
Septiadi, anak sebatang kara asal Bajar Lebah,
Desa Bukian, Payangan, Rabu (22/2).
Perbekel Bukian, I Made Junarta
mengatakan Gede Adi Agastya Septiadi (5) merupakan anak sebatang kara
pasca ditinggal kedua orang tuanya.
Ayah Gede Adi Agastia Septi adi, I
Wayan Sana (40) sepeninggal Istrinya, Alm. Ni Wayan Ekawati 2,5 tahun
lalu, memilih pulang ke kampung halamannya di daerak Kintamani. Kepergian I Wayan Sana juga mengajak anak
keduanya, Ni Kadek Enny Febrianti
yang baru lahir. Sedangkan Gede Adi
Agastya ditinggal bersama kakeknya,
I Made Sanggup (67) di Payangan.
Namun, belum sempat membesarkan,
Gede Adi Agastya, I Made Sanggup
(67)sendiri meninggal (18/2) empat hari
lalu karena sakit. Sepeninggal kakeknya membuat, Gede Adi Agastya tinggal sebatang kara. Kini, hanya diajak
serta dirawat paman beserta bibinya.
“ Kedepan memilih jalan terbaik, kami
akan bermusyawarah dengan Banjar
Lebah untuk status Gede Adi Agastya
Septiadi,”cetusnya.
Kepergian anggota keluarga yang
tidak normal mengakibatkan pelbagai

pertanyaan, apalagi diduga orang tua
kandung Gede Adi Agastya Septiadi
men gidav HIV. Namun k ecurig aan
warga ji k a Ged e Ad i Ag as tya
m en gi d ap HIV di ban tah Dok ter
Pu skesmas P ayang an, Dr I Gus ti
Ngurah Putra, pasalnya setelah dilakukan cek darah lewat CVT Rapid Test,
Gede Adi Agastya Septiadi dinyatakan negatif dan alat menunjukan nonreaktif. “ Kami berharap pihak Pemkab
Gianyar bisa membantu warga kami,
pihak desa juga telah membantu biaya PAUD dan mengusulkan agar dilayani k es eh at an dan pend id ik an
kedepan,”terang Ju narta.
Setelah m eng njun gi, Gede Adi
Agastya Septiadi, Bupati Gianyar, AA
Gde Agung Bharata beserta dinas terkait juga membantu keluarga, I Dewa
AyuAnom Tirtawati (50), ibu satu anak
ini mengaami sakit keras dan tidak bias
bekerja, sedangkan suaminya, I Dewa
Gde Alit Sumaryasa (51) pergi entah
kemana. Kepergian I Dewa Gde Alit
Sumaryasa men elantark an istri dan
anaknya, I Dewa Gde Agung Sema-
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Bupati Gianyar, AA Gde Agung Bharata didampingi bersama dengan Ketua TP-PKK Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra ketika
menyambangi Gede Adi Agastia Septiadi, anak sebatang kara asal Bajar Lebah, Desa Bukian, Payangan, Rabu (22/2).
ragi ta (2 8). P asca sakit , keadaan
ekonomi keluarga semakin memburuk,
hingga berobat saja susah. Sedangkan selama ini mereka tinggal dirumah
pamannya, I Dewa Gde Raka Subrata

(61) di Banjar/Desa Kerta, Kecamatan
Payan gan.
Bupati Gian yar, AA Gde Agung
Bharata bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Gianyar, Ny. Surya Adnyani Ma-

hayastra beserta dinas terkait menyerahkan bantuan dana, makanan, serta
obat -obatan kepad a kedu a kelu arga
tersebut. Agung Bharata berharap bantuan tersebut bisa dimamfaatkan un-

tuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemkab Gianyar juga berharap warga aktif melaporkan warga yang kena
musi bah dan sebagainya, sehi ngga
bisa ditangani lebih dini.nsuar

I Wayan Sukarda

Bergerak Bersama Bagi Negeri ala Pos Indonesia

Pegawai Pos Gianyar Bersihkan Areal CFD
HARI Peduli Sampah
Nas ional yang d iperingati setiap tan ggal 21
Februari disikapi oleh PT.
Po s In do nesi a deng an
meng in is iasi k eg iatan
Pos Indonesia Bergerak.
Pos In donesia Bergerak
adalah sebu ah k egiatan
int ernal yang bertuj uan
memb ang un kesad aran
selu ru h karyawan P T.
Pos Indonesia akan sampah dan membangun empati b agi mereka yang
berjasa menjaga kebersihan lingkungan.
Kelu arga b es ar P os
Indonesia, baik di kantor
pusat, regional, dan kantor pos selu ruh IndonePASWARA/asti
sia, Minggu (26/2), seSeluruh Jajaran Pegawai Kantor Pos
cara serentak melakukan
menggelar aksi bersih-bersih di areal CFD, Minggu (26/2)
aks i
bersi h -b ersi h
lingkungan di kota masing-masing sebagai puncak perKep ala Kantor P os Gi anyar, I Gu sti Ng urah Gede
ingatan Hari Peduli Sampah Nasional oleh PT. Pos Indo- Mahaputra yang t urut s erta dalam ak si tersebut mennesia (Persero). Dalam kegiatan "Pos Indonesia Bergerak gat akan , sebelu mnya aksi bersih-bersi h telah dilaku2017" tersebut, karyawan Pos Indonesia ditantang untuk kan tanggal 12 Pebruari lalu d i lingk ungan k antor. Diberempati dan berbagi dengan berpartisipasi aktif dalam tut urkannya, tu juan keg iatan in i ad alah unt uk m emmenjaga kebersihan.
pererat hu bungan persaudaraan selu ruh ko mponen peBegitu pula yang dilakukan personil Kantor Pos Gian- gawai pos, menduku ng prog ram In donesia Bebas Samyar. Bergabung dengan pegawai Kantor Pos Klungkung pah 2020, serta berempati kep ada pet ugas k ebersi han.
dan Kantor Pos Karangasem, sekitar 90 orang pegawai "Ag ar kit a men yadari peran pent ing para petugas keKantor Pos Gianyar melakukan aksi bersih-bersih di sep- bers ihan, b ahwa kit a seben arnya s an gat t erg an tu ng
utaran pusat kota Gianyar. Sejak subuh, aksi bersih-ber- kepada mereka, pada k esem pat an i ni k ita bergabu ng
sih mulai mereka lakukan di seputaran Kantor Pos Gian- deng an mereka agar memahami bag aimana peran m ereyar, di Jalan Abimanyu. Kemudian mereka berjalan kaki ka," urai Mahapu tra.
menuju Taman Kota Ciung Wanara dimana kegiatan mingHarapannya, insan pos akan terus termotivasi untuk
guan Car Free Day digelar. Sepanjang perjalanan mereka lebih peduli menjaga lingku ngan agar tetap bersih dan
memunguti sampah dan merabas tanaman liar. Di taman nyaman. "Saatnya menumbuhkan kepedulian dari hal kecil
kota, truk sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Gianyar dan mengembangkan inovasi di sekitar kita, bergerak bersiap menampung sampah yang mereka kumpulkan.
sama bagi negeri," tandas Mahaputra.nas ti

Bakat Hebat Warisan Ortu
KETERBATASAN ekonomi orang tua menyebabkan sosok I Wayan Sukarda, 48, akrab disapa Topok,
asal Banjar Satung, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Gianyar, harus
puas hanya mengenyam pendidikan
SMP. Berbekal bakat hebat bidang
seni tabuh warisan ayahnya, sejak
kecil sangat suka dan lihai menabuh.
Tamat S MP sesungguhnya ingin
melanjutkan ke sekolah karawitan.
Karen a kemampu an ekonom i tak
mendukung, dia harus kembangkan
bakat secara otodidak.
Menemui I Wayan Sukarda di rumahnya waktu siang hari tak terlalu
sulit. Siang pasti ada di rumah jika
tidak ada acara lain yang sangat penting. Justeru ditemui di rumahnya
malam hari sangat sulit. Sebab, biasanya dia selalu punya acara menabuh atau membina sekaa gong.
“ Tiap malam selalu ada acara menabuh. Kalau tidak ngayah menabuh,
membi na s ekaa g ong memin ta
melatih,” ujar suami Ni Wayan Senin, saat koran ini bertandang ke rumahnya, beberapa hari lalu.
Sejak tamat SMP, dia mengikuti jejak teman-temannya penghobi menabuh. Dia bergabung di beberapa sanggar tabuh di Kecamatan Petang, Badung, Kecamatan yang hanya berbatasan sungai dari banjarnya. Beberapa kali sempat memperkuat sekaa
gong di Kecamatan Petang untuk mewakili festival. Seperti dengan Sekaa
Gong Petang, Ubud, Abiansemal,
Samu, dan Pangsan semua sanggar
itu, di Kabupaten Badung. Tidak hanya menabuh gong kebyar, namun ba-

leganjur dan angklung.
Setelah kawin, baru lebih
banyak berkiprah di desanya,
dan desa l ain di Kecam atan
Payangan. Walau sekali-sekali
masih saja diminta memperkuat
sekaa gong di Kabupaten Badung, di mana dia sempat bergabu ng.
Semakin hari namanya kian
dikenal masyarakat desa sekitarnya. Permi ntaan membina
sekaa gong mulai datang. Walau tanpa imbalan yang pasti,
pantang dia menolak. Bahkan
d ia m en yang gu pi d en gan
senang hati. Walau setiap malam harus
bergadang, yang menyebabkan kesehatan bisa drop.“ Yang penti ng apa
yang saya miliki bisa bermanfaat bagi
orang lain. Sambil mencari teman,” ungkap bapak tiga putra ini.
Diakui sering bergadang menyebabkan kondisi drop. Karenanya pada siang
hari harus dipuluhkan dengan tidur. Di
samping itu, dia juga harus rutin kontrol
tiap bulan ke dokter. “ Kalau sudah terasa kondisi tidak enak, saya cepat kontrol ke dokter,” cetusnya.
Tidak hanya sekadar membina tabuh,
dia kerap diminta ngayah menabuh jika
ada piodalan di kebanyakan desa pakraman di Payangan. Bahkan sampai ke
Kecamatan Kintamani Bangli.
Kiprahnya membina tabuh telah diakui di Kecamatan Payangan dengan
menerima sebuah piagam penghargaan
Pembina Tabuh dari Camat Payangan,
tahun 1990. Di samping itu, dia juga
sempat menerima piagam penghargaan
saat memperkuat Sekaa Gong Abian-
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I Wayan Sukarda
semal, Badung, ikut festival di Art
Centre, Denpasar.
Selain seorang seniman tabuh dia
juga seorang perajin seruling dan
rindik. Keterampilan membuat seruling dan rindik dipelajari secara otodidak juga. Karena sering meniup seruling dan menabuh rindik, dia tertarik membuat seruling. Terlebih
kad ang-k adan g sek aa go ng yang
dibina sering memintanya membuatkan seruling. “Kalau ada waktu luang saya membuat seruli ng d an
rin dik. Kadang-kadang ada yang
datang mau membelinya. Lumayan
untuk bekal anak sekolah,” ujar lakilaki yang kini sebagi Saptam di sebuah vila di banjarnya.
Kini dia salah seorang kandidat
calon penerima Wija Kusuma 2017
Kabupaten Gianyar. Dia menyambut
baik, karena wija Penghargaan Wija
Kus uma merupak an pengharg aan
yang bisa memotivasi pengabdiannya terhadap seni.nira

DPD KNPI Gianyar Serahkan Bantuan bagi Korban Longsor Kintamani
BENCANA longsor yang menerjang tiga desa di Kecamatan Kintamani, Bangli, Kamis (9/2) lalu mengundang para pemuda Gianyar yang
tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten
Gianyar menggelar bakti sosial. Bakti
sosial yang bertajuk “ Peduli Kintamani” tersebut berupa penyerahan
sejumlah bantuan kepada korban longsor di Desa Songan, Minggu (26/2).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) KNPI Gianyar, Bramana Tri
Wibawa mengatakan, bakti sosial ini
adalah bentuk kepedulian pemuda Gianyar terhadap korban bencana tanah
longsor Kintamani. Pemuda Gianyar
in gin had ir di t eng ah-teng ah
masyarakat yang menjadi korban dengan membantu dan memberikan sumbangsih. Ditambahkannya, kegiatan
bakti sosial semacam ini akan diagenda-
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DPD KNPI serahkan bantuan kepada korban tanah longsor
di Desa Songan, Kintamani, Bangli
kan menjadi kegiatan rutin KNPI Gianyar
namun bentuk kegiatannya akan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan
masyarakat. “Seperti di Desa Songan ini
yang terkena longsor, kami bantu dengan menyumbang, mungkin di tempat

lain yang rawan banjir, kami akan membantu membersihkan sampah di sungai,
jadi kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Wibawa.
Sementara itu, Sekretaris KNPI Gianyar Anak Agung Ngurah Agung men-

gatakan, melalui kegiatan bakti sosial,
KNPI Gianyar ingin para pemuda Gianyar mengembangkan kepekaan sosial
dan memiliki kepedulian terhadap sesama. “Kami di KNPI ingin membangun
kepekaan dan kepedulian sosial para pemuda sehingga menjadi tauladan bagi
kita semua, bagaimana kita menyikapi
su at u b en can a yan g t erjad i di
masyarakat, apa yang bisa kita perbuat,”
ujar Agung. Sebelum bergerak ke Desa
Songan, para pemuda KNPI Gianyar ini
melakukan penggalangan dana di areal
car free day, Minggu (26/2).
Bakti sosial yang digelar di Desa Songan, Kintamani diikuti para pengurus dan
anggota DPD KNPI Gianyar dan para anggota. Kehadiran mereka disambut para korban beserta keluarga dan bantuan sosial
diserahkan oleh Ketua DPD KNPI Gianyar, Bramana Tri Wibawa kepada perwakilan keluarga korban, I Gede Mangun.nasti

