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Bupati Gianyar, A A Gde Agung
Bharata didampingi Wakil Bupati
Gianyar, Made Mahayastra
menyerahkan secara langsung
Surat Keputusan (SK) tentang
Pengangkatan CPNS menjadi
PNS kepada 137 orang.
PARI WI SATA

Bupati Gianyar,
Agung Bharata
didampingi Wakil
Bupati Gianyar,
Made Mahayastra
meninjau
pelaks anaan
Bedah Rumah
di Desa Kemenuhbebera pa
waktu lalu.
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Gianyar Targetkan 300 Bedah Rumah Tahun 2018
Disnakertrans Kabupaten Gianyar, 910 Maret 2017 menggelar Job Fair
Mini bertempat di SMK N 1 Mas
Ubud, sebuah ajang yang membuka
peluang bagi pencari kerja.
yang menyediakan 1.200 lowongan
pekerjaan mulai dari bidang keuangandan perbankan, asuransi, perhotelan hingga lembaga pendidikan
swasta.
PAWESTRI
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Pada Porprov Bali tahun 2017 nanti
ada 13 emas yang diperebutkan
dalam cabang olah raga (cabor)
dance sport,untuk itu dilakukan
pengukuhan pengurus IODI Kabupaten Gianyar masa bakti 2017-2021
di Ruang Sidang Kantor Bupati
Gianyar, Kamis (2/3).

Termiskin Prioritas,
Pertahankan Sikut Satak
PEMKAB Gianyar kini menyiapkan
penggelontoran bantuan bedah rumah kepada
KK miskin tahun 2017. Pihak terkait
kini sedang memverifikasi secara ketat
KK miskin yang pantas menerima bantuan tersebut.
Syaratnya, rum ah tangga sasaran (RTS)
yang menerima bedah rumah adalah KK miskin yang kondisi tempat tinggalnya mirip ngubu atau mondok. Biasanya, mereka tinggal
pada rumah tak layak huni dengan banyak orang. Tahun 2017 ada 100 unit bedah rumah
bernilai Rp 4 miliar akan digelontorkan oleh
Pemkab Gianyar. Jumlah ini belum termasuk
bedah rumah dari pihak ketiga berbentuk CSR
(Corporate Social Res ponsibility), bantuan
Pemprov Bali, dan Pusat serta dari masingmasing desa melalui APBDes.
‘’Kami kini sedang memverifikasi KK miskin yang akan menjadi sasaran bedah rumah
ini,’’ jelas Kepala Dinas Perumahan Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan (PK-PP) Gianyar
Ir Ida Bagus Sudewa di Gianyar, b eberapa
waktu lalu.
Ida Bagus Sudewa mengatakan, meskipun
namanya bantuan bedah rumah, pihaknya akan
tetap mengupayakan rumah bantuan ini tak

mengubah sikut satak (komposisi pekarangan
model Bali). Kata dia, sangat penting mempertahankan sikut satak ini agar rumah itu benarbenar tak menyalahi pakem pekarangan secara
tradisi Bali. Namun jika kondisinya tak memungkinkan, bangunan rumah tak mesti harus
sesuai sikut satak.
Pemohon bedah rumah di Gianyar bisa mencapai 300 unit lebih. Oleh kerena itu, Dinas
PK-PP Gianyar harus memverifikasi data sasaran rumah yang akan dibedah tersebut. Langkah ini amat penting karena program ini sangat mengutamakan KK miskin yang benar-benar tak punya rumah layak huni.
Dari anggaran Rp 4 miliar itu, rumah yang
akan dibedah 100 unit dengan plafon Rp 40
juta per unit. Pengerjaan bedah rumah akan
melibatkan pi hak keti ga d eng an p ola PL
(pen unjukan langsun g). Man tan Kadi s PU
Gianyar ini menambahkan, target pengerjaan
fisik bedah rumah dimulai April – September

2007. ‘’Kami targetkan sampai tahun 2018, ada
300 bantuan bedah rumah dari APBD Gianyar,’’ ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Gianyar Made Wata
mengatakan, KK miskin di Kabupaten Gianyar mencapai 4.457 KK. Jumlah KK miskin ini
sangat dinamis karena tergantung perubahan
kondisi ekonomi di rumah tangga miskin tersebut. Pihaknya mendukung validasi data kebutuhan bedah rumah yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PK-PP) Gianyar.
Perbekel Bresela, Kecam atan Payangan,
Gianyar, Made Budiasa, sependapat dengan
Kepala PK-PP Gianyar Ida Bagus Sudewa. Kata
dia, di Desa Bresela kondisi kemiskinan warganya agak berbeda. Antara lain, warga miskin
itu bisa berada dalam perkarangan yang penduduknya bukan miskin. Kemiskinan seperti
ini kebanyakan terjadi di desanya karena salah
seorang keluarga atau lebih pada sebuah keluarga, karena tertimpa sakit. Kondisi makin
parah k arena pihak keluarga besar dari KK
miskin itu kurang peduli terhadap keluarganya yang miskin. ‘’Akibatnya, tak hanya KK
miskin yang kurang dapat perhatian, namun
rumah bale dangin dalam sebuah sikut satak
dan milik bersama jadi tak terurus,’’ jelasnya.
Made Budiasa mengatakan di Bresela ada
satu KK miskin hanya punya satu bangunan
paon (dapur) yakni I Wayan Sama,30. Meski
usianya relatif muda, ia sudah punya cucu.

“Sangat penting
mempertahankan
sikut satak ini agar
rumah itu benar-benar
tak menyalahi pakem
pekarangan secara
tradisi Bali”.
Anak laki-lakinya, baru SMP dan anak terakhir
umurnya baru enam bulan. Ia punya anak
cewek masih SMA. Sama hanya buruh tukang,
dan istrinya hanya ngempu anak. KK miskin
ini sudah memegang KIP (Kartu Indonesia
Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Di
satu pekarangan Sama ada KK yang tampak
berumah bagus, namun ia KK miskin dengan
kondisi fisik rumah sangat lemah. Selain Sama,
di Bresela ada 4 KK yang mendesak untuk
dapat bedah rumah. KK miskin di desa ini mencapai 100 KK.
Perbekel Desa Batuan, Sukawati I Nyoman
Netra mengatakan, pihaknya telah menganggarkan di APBDes Rp 35 juta untuk satu unit
bedah rumah ukuran 6 x 5,5 meter atas nama
KK miskin, I Wayan Balik di Banjar Tengah,
Batuan. Tahun 2017, Desa Batuan menerima 3
bedah rumah dari Pemkab Gianyar. Sedangkan, untuk Provinsi Bali dalam usulan untuk
dibantu 5 bedah rumah pada APBD Perubahan 2017. APBDes Batuan juga memasang anggaran PKP (perb aikan kual itas perum ahan)
untuk 10 KK dengan biaya per unit Rp 10 juta.
‘’Bantuan ini di luar bantuan jamban kepada
KK miskin,’’ jelasnya. ntas

Batuan Bertekad Punya Gallery Lukisan Anak

MADE RIKA
HANDAYANI
Rika ingin menjadi ahli
Farmasi dan Apoteker handal.

SELENGKAPNYA
SIMAK di Hal...15 !

GALL ERY at au ru mah
lukisan untuk anak, sepertinya hal baru terdengar di Gianyar. Namun itulah salah satu
tekad masyarakat khususnya
para tokoh di Desa Batuan,
Kecamatan Sukawati, Gianyar. Mereka ingin mewujudkan gallery lukisan untuk
memamerkan lukisan hasil karya anak Batuan.
‘’Gallery ini bagian
dari upaya kami melestarikan lu kisan gaya batuan
has il k arya anak-anak ,’’
ujar Perbekel Desa Batuan,
Nyoman Netra, belum lama ini.
Kata Nyoman Netra, Desa
Batuan punya program pelatihan melukis gaya batuan melibatkan anak-anak SD di Batuan. Les sejak tahun 2015 ini
dip rakarsai Kom unit as P elukis Tradisonal Batuan Batur Lelangun diketuai pelukis,
Made Sujendra.
Gallery akan dibangun di
areal Kantor Desa Batuan ini
sebagai wahana untuk memperkanalkan karya seni-anak
anak kepada tetamu ke desa.
Selama i ni , Desa B at uan
serin g menjad i objek studi

PASWARA/tas

Pelukis gaya batuan I Wayan Bendi dalam sebuah pameran seni rupa
di Musem Arma, Desa Peliatan, Ubud, beberapa waktu lalu.
band ing des a-desa lain se-Ind on es ia k hu s us n ya d alam
bi dang p em berdayaan anakanak desa.
Tak hanya itu, pihaknya juga
mengajak anak-anak perupa ini
melakukan stud i seni rupa ke
museum seni. Studi itu melibat-

kan sekitar 80 anak Batuan di
Museum Arma, Desa Peliatan,
Ubud, Sabtu (4/3) lalu. Anakanak ini usia kelas 3 - 6 dari 5 SD
pada 17 banjar di Desa Batuan.
Ia m en gatakan, p ih ak nya
wajib meregenerasi lukisan gaya
batuan karena karya seni i ni

merupakan aset satu -satun ya.
Seiring itu, studi seni ini agar
anak-anak mengenal dan dapat
melestarikan seni rupa yang diwari skan para tetu anya. J elas
Nyom an Netra, di Mu seum
Arma, anak-anak diajak menyaksikan langsung lukisan gaya

batu an has il karya para pelu kis Batuan zam an dul u.
An ak-anak j uga di lib atk an
belajar melukis bersam a di
alam bebas, halaman Museum Arma. Selama kegiatan,
anak-anak dip andu para pelukis senior dari Batuan. Di
antaranya, pelukis yang juga
Ketua Komunitas Pelukis Tradisional Batuan Batur Lelangun, Made Sujendra, dan rekannya Wayan Diana, Ketut
Sadia, dan lainnya.
Netra mengakui, semangat
para tokoh di Batuan melestarik an sen i pada anak i ni
mengingat karya lukis gaya
Batuan teran cam pun ah di
t an ah kelah irann ya, Des a
Batuan. Kondisi tersebut akibat marak nya k em uncul an
pelukis modern. Di lain sisi,
proses melukis lukisan gaya
Batuan rumit dan memakan
waktu relatif panjang. Maka
dibukalah pelatihan melukis
tradisonal gaya Batuan sejak
April 2015. Pelatihan ini dua
kali seminggu selama setahun
atau 56 kali pertemuan, melibatkan pembin a 24 pel ukis
Batuan. ntas
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Cuaca Ini Mempertegas Jati Diri

Yadnya Itu
Mesti Tulus
AGAMA Hindu, termasuk Hindu di Bali, tergolong salah satu agama dunia
yang luwes atau fleksibel. Salah satu dampaknya, persembahan atau yadnya
makin mengalami pergeseran makna. Tantangannya, rasa tulus iklhas mayadnya jadi sekadar formalitas.
Salah satu contoh kecil formalitas itu, dalam hal penggunaan bahan upakara. Misalnya yang pal ing menonjol, pengg unaan adonan penek atau
tumpeng dari nasi yang berubah jadi penek awetan. Ini menandakan cara
beryadnya zaman sekarang serba instan. Jauh berbeda dengan dulu, mempersembahkan upakara yadnya yang serba alami.
Penggunaan penek kering untuk banten tentu memancing pro kontra.
Kalangan kontra menilai penggunaan penek kering merupakan bagian dari
proses penginstanan beragama. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk
untuk masa depan Agama Hindu dan budaya Bali. Penek memang sama-sama
dibuat dari beras. Tapi seiring berkembangnya zaman, penek awetan dicampur dengan kanji atau lem sebagai perekat hingga tahan dalam kondisi apapun, bahkan kerasnya menyamai batu. Dengan penek ini tentu tak jadi persembahan yang bisa dinikmati dalam bentuk lungsuran/prasadham.
Zam an d ulu m eski pun
menggelar upacara yadnya
utama sekalipun, penek atau
tumpeng tetap dibuat dari
nasi. Habis d ipakai, biasa
d iren dam d an di ku ku s
kembali dan menjadi nasi
yang bisa dinikmati. Beda
dengan sekarang, penek tuh
itu dibuat dari adonan nasi.
Dampak buruknya bagi
budaya Bali tiada lain karena pola pikir generasi muda
saat ini yang seo lah-o lah
diajarkan untuk berlaku instan. Kedepan dikhawatirkan hanya segelintir orang
saja yang akan mengerti dan
paham tentang makna banten. Kebanyakan orang hanya akan meng anggap upakara sebagai formalitas semata. Padahal, yadnya sejatinya sudah dimulai sejak seseorang memikirkan
untuk membuat upakara. Contoh sederhana, ketika seorang ibu mau ngotonin anaknya. Ia sejak awal sudah berpikir, bahan-bahan apa saja yang harus
dipersiapkan. Apa saja yang harus dibeli di pasar. Berapa perlu busung, biu
(pisang), buah, jaje dan perlengkapan lain. Disana ada perhitungan, ada konsentrasi. Sampai di rumah, lanjut membuat jejahitannya, hingga perlu konsentrasi.
Namun sekarang, serba instan. Bahkan ketika piodalan di sanggah sendiri
membeli banten. Si pemilik rumah hanya duduk dan nyakupang tangan. Banten sudah beli plus pemangku, yang ngunggahang banten di sanggah juga
orang lain. Bagi kalangan pro upakara instan, karena agama Hindu bersifat
fleksibel dan tidak ada kata ‘harus’ dalam beryadnya. Sehingga, tujuan dan
makna seseorang beryadnya tergantu ng bagaimana orang tersebut melaksanakan yadnya. Mereka tidak mementingkan ada atau tidak makna dalam
proses. Mereka hanya akan tahu dan mengajarkan bagaimana membeli upakara. Tidak tahu cara membuat dan mempersiapkan. Maka itu, alangkah baiknya kita belajar mempersiapkan sarana upakara. Generasi muda mesti diajarkan
untuk mempersiapkan yadnya dengan tulus ikhlas. Meski sedikitpun yang
bisa dipersembahkan, tulus ikhlas itu yang utama.
Alangkah tulusnya yadnya jika upakara yang dipersembahkan masih alami, bukan awetan. Setidaknya, untuk sarana upakara pada upacara Dewa
Yadnya, Manusa Yadnya, dan Rsi Yadnya. Penggunaan penek awetan untuk
Ngaben masih memungkinkan. Untuk sodan atau maturan ke Pura sebaiknya
digunakan yang alami. Maturan pejati atanding apalagi, alangkah baiknya
gunakan tipat dan penek yang sehabis dihaturkan bisa dilungsur dan dinikmati bersama keluarga.*

HUJAN lebat hingga bencana banjir telah melantakan Bali. Namun bencana di Gianyar tak separah di Buleleng dan di Desa Songan, Kintamani,
Bangli. Tapi tak b erarti masyarakat
boleh gegabah. Karena pergantian cuaca dari hujan ke kemarau, tak selamanya jadi baik, bahkan bisa jadi malapetaka. Saatnya kita mempertegas jati diri?
Pembaca Setya Paswara.
Sejak dua pekan terakhir terasa ada
perubahan cuaca, d ari sebelumn ya
sering hujan dan kini hujan telah hilang. Mungkin kondisi ini sebagai tanda-tanda kemarau akan tiba. Terlepas
dari tanda alam itu, perubaha ini amat
dirasakan bersama. Mulai dari udara
yang meng gerahkan, sinar matahari
agak menghentak, dan malamnya jelang d ini hari, b anyak orang gerah
hingga sulit tidur. Tak hanya manusia,
peru bahan cu aca ini juga mem buat
gerah binatang liar, seperti ular dan
sejenisnya. Belum lama ini salah seorang warga berhasil menang kap ular
python yang bangkit dari sarang. Binatang ini tentu gerah akibat perubahan cuaca ini.
Pembaca Budiman.
Apa yang mesti dapat kami maknai
dari perubaha cuaca ini? Bagi kami di
jajaran redaksi, perubahan cuaca merupakan keniscayaan. Cuaca, apapaun
adanya sebuah kenyataan alam yang
mesti kita hadapi penuh bijak. Tak ada
yang perlu kami takuti. Karena cuaca

merupakan bagian dari sikl us
alam, di dalamnya juga ada manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang
atau hewan berikut lingkungannya. Satu hal yang patut kami sadari bahwa keberadaan cuaca dan
alam deng an seg ala risikon ya,
tentu tak terlepas juga karena perilaku manusia. Segala tingkah
polah menusia sangat menentukan sifat alam. Alih fungsi lahan
dan banyaknya bangu nan fi sik
menimbulkan efek gas rumah kaca
yang hebat. Akibatnya, kita tak
hanya gerah akib at perubah an
cuaca ini. Tapi, kita juga amat
mudah terserang b encana alam
hingga pelbagai teror dalam bentuk penyakit.
Pembaca.
Kami selalu memaknai perubahan cuaca dalam segala segmennya seb agai wahana un tuk memahami kenyataan. Tapi, dari perubahan ini kami belajar banyak
hal. Mulai dari membaca tandatand a alam, bersik ap wasp ada,
hingga memahami risiko atas segala tindakan. Intinya, apapaun adanya perilaku dan sifat-sifat alam itu, baik
karena perilaku manusia dan murni alami, kami memanfaatkan sebagai wahan untuk mematangkan jati diri. Jati
diri yang mana? Ya...tentu yang kerja
keras, disiplin, tak nyinyir dan jauh dari
rasa berkeluh, menikmati proses dan

tidak gelap mata. Jati diri ini penting
agar kerja jadi nyaman di tengah pertaruhan ambisi yang terkadang di luar
akal sehat manusia.
Pembaca.
Sikap itu amat penting. Karena jurnalistik bukanlah buruh sekop pasir
yang mengandalkan otot. Melainkan

pertarungan kerja yang dilandasi ketajaman logika, intelektual
yang kuat, moralitas dan tak melenceng dari kode etik jurnalistik. Jika tidak, produk jurnalistik
hanya akan jadi berita kone. Akibatnya, jurnaliaslah yang mengajarkan seolah-olah mulut lebih hebat melihat fakta, tapi mata
hatinya malah buta. Jika itu terjadi, maka kebenaran hakiki dikebiri dan jurnalisme pun akan teruji; antara men ebar kesuj atian
dan gosip kotor.
Pemb aca
PASWARA yang terbit pada
pekan ini menurunkan sejumlah
laporan, antara lain, Gianyar Targetkan 300 Bedah Rumah Tahun
2018 (Termiskin Prioritas, Pertahankan Sikut Satak). Dan, Batuan
Bertekad Punya Gallery Lukisan
Anak. (Halaman 1). Selain itu,
jug a terdapat pul uhan tuli san
sesuai rubrik di halaman 2 hingga 16.
Kami m enyadari ap a yang
kami sajikan ini masih jauh dari
sempurna dan memuaskan pembaca.
Untuk itu, kami mohon saran, masukan, bahkan kritik kepada sidang pembaca demi kemajuan Koran ini. Akhir
kata, izinkan kami mohon maaf, bila apa
yang kami sajikan masih jauh dari sempurna. Semoga T uhan Yang M aha
Kuasa melindungi kita semua.*

“Alangkah

tulusnya
yadnya jika
upakara yang
dipersembahkan
masih alami,
bukan awetan’’.

KELIR LEMAH

”Karena Anak, Semua Jadi Maklum”

SIFAT anak-anak biasanya selalu ingin tahu, sekaligus lugu. Seperti pada photo ini, anak-anak dengan
lugunya naik tembok untuk menyaksikan sebuah hajatan di Wantilan Jaba Pura Taman Pule, Desa Mas,
Ubud, belum lama ini. Foto ini mungkin layak mendapatkan judul tema; ‘’Keluguan ini Menjadikan
Lazim’, ‘’Karena Anak, Semua Jadi Maklum’’, dan lainnya.
nphoto/teks : tas
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Menunggu Perangkat Desa yang Berintegritas
UU Nomor : 6 Tahun 2014
tentang Desa, telah merubah
signifikan sistem pemerintahan
desa. Desa diberikan
kewenangan yang cukup untuk
berinovasi guna mempercepat
kemajuan. Desa dituntut terus
melakukan pembenahan.
Baik struktur maupun
suprastruktur desa. Hal ini
untuk meningkatkan pelayanan
dan pelaksanaan pembangunan
yang lebih berorientasi
kesejahteraan masyarakat.
Di Gi anyar sejak disahkan
Perda Kabupaten Gianyar Nomor:9 Tahun 2016 tentang Pengangkat an dan Pemberhentian
Perangkat Desa, dan Peraturan
Bupati Nomor:124 Tahun 2016,
tent ang S usu nan Org ani sasi
dan Tata Kerja Pemerint ahan
Desa di Kabupaten Gianyar, seluruh desa kini sedang melakukan mutasi dan perekrutan calon pejabat perangkat desa, unt uk m en yesu aik an d en gan
Stru ktur Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintahan Desa yang
baru. Hal ini merupakan bagian
dari perintah UU Desa.
Dari 64 d es a d i Gi an yar
s et i dak n ya 27 des a s u dah
melakukan mutasi dan proses
rekrutmen perangkat desa yang
baru. Hal ini merupakan keharusan. Sebab, jika tidak menyesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan d es a yan g b aru , s emu a
Sekdes dan Kaur desa tak akan
bisa mendapatkan penghasilan.

Untuk penyesuaian itu, desa
harus melakukan mutasi pejabat yang ada Sekdes dan Kaur,
untuk menempati posisi jabatan yang b aru ses uai no menklatur struktur organisasi yang
baru. Dalam struktur organisasi dan tata kerja perangkat desa
yang baru, perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa. Sekretaris desa dibantu tig a kepala
urusan. Yakni Kaur Tata Usaha
dan Um um, Kaur Keu angang
dan Kau r Peren can aan. Perang kat desa yan g lai n terd iri
dari tiga bidang seksi. Yakni,
S ek si P emeri n tahan, Seks i
Kesejahteraan dan Seksi Pelayan an. Perbek el jug a di ban tu
kelian bajar sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
Ji ka d iban ding kan deng an
struktur lama, setidaknya tiap
desa harus melakukan perekrutan dua p erang kat d esa baru.
S ed ang k an d es a-d es a yan g
perangkat desanya telah memasuki usia pensiun, mengundur-

“ Dilihat dari sisi pendapatan,
seorang perangkat desa
memang tidak menerima gaji
begitu tinggi, jika
dibandingkan dengan tugas
yang harus dilakukan.”

kan diri dan habis masa jabatannya akan melakukan perekrutan lebih dari dua.
Perangk at desa merupakan
birokrasi di tingkat desa. Perangkat desa memegang peranan penting untuk peningkatan
kualitas pelayanan dan kemajuan desa. Karena itu, perekrutan perangkat desa merupakan
mo men un tu k m em perb ai ki
kualitas SDM perangk at desa
sebel umnya, yang selam a ini
sering menjadi keluhan sebagian desa.
P erek ru t an p ej ab at p erangkat desa baru harus mampu
mel ahirkan pej abat perang kat
desa yang b eri nt eg rit as d an
profesio nal dengan t ugas-t ugasn ya.
Un tuk mel ahi rkan pejab at
perangkat desa yang berintegritas dan professional, dibutuhkan peran bersama dalam proses perekrutann ya. M ulai d ari
p en yusu nan Perdes tent an g
Tata Cara Perekrutan Perangkat

Desa, mau pun imp lem entasi
proses di lapangan. Terpenting
lagi, perekrutan bebas dari balutan kepentingan politik pihak
lain, sehingga proses benar-benar berjalan jujur, adil, akuntabel dan transparan. Untuk ini,
dibu tuhkan pengawasan yang
inten dari awal proses sampai
akh i r s egen ap k om p o nen
masyarakat dan kelembagaan di
desa. Karena, seberapa bai kpun aturan jika dijalankan tanpa pengawasan hasilnya tidak
akan memuaskan.
P el u ang p erekru t an p erangk at des a yang baru m erupakan mo men tu m p erb aik an
des a keseluruhan . Perekru tan
perang kat desa kal i in i ak an
m erekru t m asyarak at yan g
usianya masih muda. Di mana
syarat umur 20-42 tahun, dan
harus m emil iki k eterampi lan
atau kopetensi sesu ai bid ang
yang dilamar. Tentu untuk kompetensi ini akan diuji dalam
proses seleksi. Dengan sistem

tan tata cara p erekrutan yang
baik, dan diawasi dengan baik
akan mampu melahirkan perangkat desa yang baik.
Rekrutmen perangkat serentak kali ini mestinya bisa menjadi ‘obat’ untuk mengatasi keluhan selama ini. Di mana, baik
instansi terkait di pemerintahan, mas yarakat, dan k alangan
tertent u mengan ggap masih
rendahn ya kualitas S DM tiap
desa.
Keluhan itu, tentu bukan isapan jempol. Fakta di lapangan
memang sesung guhnya masih
banyak p erangkat d esa yang
hanya sekadar meramaikan suasana kantor desa. Tidak produktif. Malah di beberapa desa ada
sebagian perangkat desa yang
t id ak bi s a men go p eras i kan
compu ter yang sesungg uhnya
m erup akan p erang k at k erj a
dasar yang harus dikuasai. Akibatnya, masyarakat yang dat an g beru ru san sesu at u k e
des a harus bersabar menu nggu perangkat desa yang menguasai meng operasik an computer hanya un tuk melakukan
printout sebuah surat. Jangan
sampai momen yang berharga
ini digunakan untuk memilih
p eran gk at d es a yan g hanya
menunggu bulan muda, tanpa
mampu melakukan apa-apa.
M om en p erek ru t an p erang kat desa jan gan d isia-s iakan. Karena momen ini akan menentu kan ku ali tas p elayan an
desa ke depan. Jika momen ini
diabaikan, masyarakat akan rugi
pul uhan tah un. Sebab, m asa
jabatan perangkat desa sampai
usi a 60 tah un. Lantas kapan
lagi, kalau tidak sekarang harus
dilakuk an dengan ses empurna
mungkin demi pelayanan yang
semak in bai k d an kem aju an
desa.
Kita harus apresiasi generasi muda yang memiliki kompet en s i m au m en g ab d i kan
melamar menjadi p eran gk at
desa. Karena, jika dilihat dari
sisi pendap atan, s eorang perangkat desa memang tidak menerima gaji begitu tinggi, jika
di band in gk an d en gan tu gas
yang harus dilakukan.
Namu n, p en ghasi lan perangkat desa akan semakin menjanjikan manakala pemerintah-

an d esa yan g semakin kreatif
dan produktif mengali sumbersum ber pend apatan as li d esa
baru. Dengan pendapat an asli
desa yang semakin tinggi, kemungkinan desa akan mampu
memberikan penghasilan lebih
ting gi kepada perangkat desa
yang ada. Unt uk i tu, sem ua
kelembagaan desa harus bahu
membahu meningkatkan kualitas pemb an gu nan, t erut am a
yang mampu memberi potensi
peningkatan ekonomi.
Perangkat des a yang berintegritas dan professional sudah
menjadi tuntutan, di tengah harapan masyarakat yang semakin
tinggi terhadap pelayanan yang
semakin baik. Di samping itu,
tu nt ut an terhadap peran gk at
desa yang semakin k ompeten
juga seiring semakin beratnya
dan padatnya program dan kegiat an desa ke depan . Den gan
al okasi ang garan yang terus
meningkat membutuhkabn pengelola-pengelola yang semakin
professional, sehi ngga an ggaran yang dikucurkan pemerintah
tepat sasaran.
Kalau dicermati, dengan UU
Desa sekarang ini, desa sudah
m en d apat kan ot o no m i nya
sendiri. Desa ibarat kabupaten
kecil. Sistem p engelolaan pemeri ntahan d es a j ug a m es ti
m en yes uaik an d en gan p en gelolaan p emerint ahan kab upat en/ko ta. Sebab , sej atin ya,
implementasi UU Desa, memberi peluang b agi desa untuk
melakukan inov asi sesuai potensi yang dimiliki, untuk mempercep at kemajuan desa.
Kemajuan desa memang tak
bisa digantungkan kepada perangkat desa semata. Perangkat
desa yan g berintegritas butuh
pengerak dalam hal ini perbekel
mestinya memiliki integritas lebih tinggi dan dukungan partisipasi masyarakat. Akhirnya, untuk desa yang maju perbekel,
perangkat desa dan masyarakat
harus peduli dengan kondisi
desan ya. Dan b erjuang b ersama mewujudkan apa yang menjadi visi desa.***
noleh :KetutDana Wirawan
(wartawan dari Desa Buahan
Kaja, Payangan, Gianyar)
nphoto-photo : wet/ira
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Bupati Serahkan SK PNS kepada 137 CPNS
Raut wajah sumringah mewarnai Balai Budaya
Gianyar, Kamis, (2/3). Pasalnya, ratusan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Gianyar
yang merupakan pengangkatan Formasi Pelamar
Umum Tahun 2015, resmi diangkat menjadi PNS.
Bupati Gianyar, A A Gde Agung Bharata didampingi
Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra menyerahkan
secara langsung Surat Keputusan (SK) tentang
Pengangkatan CPNS menjadi PNS kepada 137 orang.

Agung Bharata dalam sambutannya mengatakan, dibalik keb angg aan karena tel ah
men yand ang s tatus PNS penu h, ju ga t erkand un g su atu k ewaj ib an dan tang gu ng
jawab yang besar untu k menjadi suri tauladan dan pelayan mas yarakat. Selain i tu,
dalam menit i karier sebagai PNS, tidak lepas
dari penilaian atasan secara berj enjang. Untuk itu, p ara PNS harus mampu menunjukkan dedikas i, loyalitas dan ino vasi d alam
melaksanakan tugas – tugas.
“ Saudara – saudara harus berusaha bekerja dengan tekun, jujur, disipli n, bertanggung jawab serta mampu menjali n kerjasama yang bai k dengan ses ama pegawai di
tempat kerja,” tegas Agung Bharata.
Agu ng B harata m enam bahk an, sebagai
PNS tidaklah mudah, karena terikat oleh aturan – aturan yang mau tidak mau, suka tidak
suka harus d itaati. Karena aturan inilah yang

nantinya ak an mengatarkan seorang PNS kepada pening katan jenjang karier berikutnya.
Orang nomo r satu di Kabupaten Gianyar
ini juga m engingatkan, sebagai PNS harus
mem ahami dan menyad ari, bahwa bekerja
bukan semata untuk mendapat s umber mata
pencaharian, tetapi h arus bisa mem andangnya seb agai suatu pengabdian. Den gan kesadaran sep erti itu, maka niscaya kita akan
bi sa b ekerja seb aik – b aik nya, ut aman ya
d alam m em b eri kan p el ayanan k epad a
masyarakat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Gianyar, Drs. I Ketut
Artawa menjelaskan, rincian formasi jabatan
137 CPNS tersebut antara lain, Akuntan sebanyak 10 orang, Auditor 2 orang, Bendahara 7 orang, Bidan 5 orang, Dokter Spesialis
Anestesi 1 orang, Dokter Umum 5 orang, Guru
SD 55 orang, Pekerja Sosial 2 orang, Pengad-

FKP Rancangan Awal RKPD Gianyar

Bijak Menentukan
Prioritas Program
PEMERINTAH Kabupaten Gianyar menggelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar di Ruang Sdang
Utama Kabtor Bupati Gianyar (1/3). FKP dibuka Kepala Badan Perencanaa Daerah (Bappeda) dan enelitian dan Pengembangan (Litbang) Kabupaten Gianyar Gede Widarma Suharta. FKD dihadiri
Ketua Komisi DPRD Kabupaten Gianyar, Kelompok Ahli Pembangunan Kabupaten Gianyar Bali, Asisten dan Staf Ahli Bupati Gianyar, OPD se-Kabupaten Gianyar dan Intansi/lembaga/kelompok/
organisasi kemasyarakatan.
Gede Widarma menjelaskan FKP Rancangan Awal RKPD merupakan media interaksi dalam menjaring aspirasi masyarakat dalam
wujud forum pertemuan, yang lebih lanjut menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Gianyar tahun 2018.
Forum ini juga sebagai wadah musyawarah bagi seluruh pemangku
kepentin gan untuk menetapkan keputusan yang strateg is untuk
kemajuan pembangunan di daerah.
Lebih lanjut dijelaskan usulan kegiatan dalam musrembang selalu mengalami peningkatan, untuk itu perlu bersikap bijak dalam
menentukan prioritas program pembangunan daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan potensi yang ada.
Tema RKPD Kabupaten Gianyar tahun 2018 yakni “ Optimalisasi
Pengembangan W il ayah u ntu k M eni ngk atk an Kesej aht eraan
Masyarakat guna Mewujudkan Gianyar BAGUS”. Dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
sosial, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan,
infrastruktur, sosial agama dan budaya, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, reformasi birokrasi dan tata pemerintahan
yang baik serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.nnisa
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Forum Konsultasi Publik Penyusunan (RKPD Kabupaten
Gianyar di Ruang Sdang Utama Kabtor Bupati Gianyar (1/3).

PASWARA/set

Bupati Gianyar, A A Gde Agung Bharata didampingi Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra menyerahkan
Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS alai Budaya Gianyar, Kamis, (2/3).
ministrasian Keuangan 7 orang, Penguji Kendaraan Bermotor 2 orang, Penyuluh KB 3 orang, Penyuluh Pertanian 5 orang, Penyuluh
Sosial 1 orang, Perawat 20 orang, Perencana
2 orang, Teknik Jalan dan Jembatan 5 orang

nya terhadap kemampuan dari
para anggota Damkar Kabupaten Gianyar. Di a san gat m engapresiasi kesigapan-kesigapan
yang telah d it unj uk kan t im
Dam k ar s ejau h i ni d alam
menang gu langi b en cana k ebakaran dan bencana lainnya di
Kabup at en Gianyar.”Gi anyar
siap jadi terdepan dalam siaga
bencana kebakaran ,”ucap nya.
“ Saya sangat salut atas semangat dari anak-anak Damkar,
bahkan sebelum apel dimulai
hari ini, mereka telah berjibaku
pagi subuh membantu menjinakkan kebak aran di Kab upat en
Bangli. Hal ini menunjukkan,

Artawa menambahkan, selain diikuti oleh 137
CPNS dari pelamar umum, Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil juga diikuti oleh
PNS lainnya yang belum sempat disumpah
pada saat diangkat menjadi PNS. nset

Bupati Agung Bharata Tegaskan Satpol PP Tetap Tegakkan Aturan
TERKAIT pengakuan seorang p emb o ro ng ban gu nan
Anak Agung Bagus yang mengaku orang dekat Bupati Gianyar dan menggertak Satpol PP
saat melakukan sidak terhadap
bangunan tanpa ijin di belakang
Pura Dalem Batuan, Desa Batuan Sukawati, ada beberapa hal
yang disampaikan pihak Pemkab Gianyar.
Dari pi hak Din as P enan aman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat u P in tu (DP M d an
PTSP) Kabupaten Gianyar, Kabid Ijin dan Non Perijinan A,
Ngurah Suastika meng atakan,
perm oho nan i ji n d ari p ih ak
pemoh on yait u Anak Agu ng
Bagus memang sempat diterima pihaknya. Namun permoh on an t ers ebu t ti d ak b is a

diproses dan dikembalikan karena ada persyaratan yang belum
terpenu hi. “ Tidak ad a tanda
tangan Perbekel dan Bendesa
yang bersangku tan, jadi kami
tidak bisa proses lebih lanjut,”
ujar Suastika.
Sementara itu, Kepala Satpol
PP Gianyar, Cokorda Agusnawa
mengatakan, proses penyegelan
sebuah bangunan tidak berijin
ada tahapannya. M enurut nya,
kedatangan personilnya ke bangunan tak berijin itu pada Rabu
(1/3) adalah memang untuk menyampaikan surat peringatan (SP)
II. “ Jadi kedatangan kami memang bukan untuk melakukan
penyegelan, tapi menyampaikan
SP II, kalau tidak ada tanggapan
kemudian baru dilakukan tindak an yust i si bi s a berup a

penyegelan ,” ujar Cok Agus.
Pihaknya juga menampik anggapan bahwa Satpol PP ciut nyali.
“ Tidak ada begitu, kami menegakkan Perda, tidak ada istilah
nyali ciut,” tegasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah,
Bup ati Gian yar Anak Agu ng
Gde Bharata menegaskan Satpol PP adalah perangkat daerah
yang melaksanakan tugas dan
fun gsi penegak an Perda serta
mengamankan kebijakan bupati.
Dalam melaksanakan tugasnya
Satpol PP harus sesuai SOP dan
ketentuan peraturan yang berlaku. “Tidak perlu takut pada
orang-o rang yan g membawabawa nama bupati, kalau memang melanggar Perda tertibkan
s aj a, ” t eg as Bu pati Ag un g
Bharata.nas ti
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Beberapa Petugas Sat.Pol PP terus menggelar sidak
dalam rangka menegakkan Perda.

Pastikan Kesiapan, Panitia PORPROV XIII Gelar Rapat Koordinasi
JELANG pelaksanaan Pekan
Olah Raga Provinsi (PORPROV)
Bali XIII Tahun 2017 pada September mendatang, segala persiapan mulai dimatangkan oleh
pihak panitia. Kabupaten Gianyar sebagai tuan rumah, mulai
merampungkan beberapa venue
(tempat dan lokasi pertandingan/
perlombaan) serta persiapan dan
pelaksanaan pertandingan. Hal
tersebu t terung kat saat rap at
ko rd in as i panit ia p el ak sana
pertandingan bersama Technical
Delegate (TD), di Ruang Sidang
Utama Kantor Bupati Gianyar,
Jumat, (3/3). Rapat kordinasi diikuti oleh Pengurus KONI Bali,
Techn ical Delegate mas ing –
masing Pengprov, Panitia Pelaksana Porprov XIII serta Pengurus Cabang Olahraga Kabupaten Gianyar dihadiri oleh Ketua
KONI Bali, Ketut Suwadi.
Ketua Umum Panitia Induk
Pelaksana Porprov XIII, Made
Mahayastra diwakili Ketua Hari-

PASWARA/lanus

Rapat kordinasi menjelang Porprov, 2017 , di Ruang Sidang
Utama Kantor Bupati Gianyar, Jumat, (3/3).
an Panitia Pelaksana Porprov,
Pande Made Purwata mengatakan, secara umum persiapan pelaksanaan Porprov XIII Tahun
2017 di Kabupaten Gianyar sudah
mulai rampung. Beberapa perbaikan pad a saran a pen du ku ng
venue juga dilakukan. Seperti

Damkar Gianyar Pertunjukkan Atraksi Hebat
PE MADAM keb ak aran
(Damkar) Kabupaten Gianyar
menyuguhkan atraksi luar biasa
d al am mem peri n gat i HUT
Damkar ke-98 di lapangan Astina Gianyar, Senin (6/3). Kobaran api yang lum ayan bes ar
dalam simulasi itu dapat dijinakkan dengan berbagai pertunjukkan yang cantik oleh para anggota pemadam tersebut. Mereka tampak bermain-main diantara bara api, dan dipungkasi oleh
tembakan air secara bersamaan
ke udara.
Wakil Bupati (Wabup) Gianyar Made Mahayastra tidak luput menyampaikan rasa kagum-

dan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 5
orang. Ke 137 CPNS tersebut telah memenuhi persyaratan serta mengikuti diklat Prajabatan yan g dilaksanakan sebanyak em pat angkatan dari April 2016 hingga Oktober 2016.

Damkar Kabupaten Gianyar siap
m em ban tu k apanp u n di manapun bila dibutuhkan,” tegas Mahayastra.
Sebelumnya, dalam sambutan Menteri Dalam Negeri RI
yang dibacakan Wabup Mahayastra, mengajak seluruh bangsa Indo nesia melakukan gerakan perang terhadap kebakaran,
dengan mengedepankan tindakan preventif atau pencegahan.
Mengingat efek yang ditimbulkan akan berdampak pada kemunduran ekonomi, kerusakan
lingkungan, dan kerugian materi
non materiil.
“ Petugas hadir dengan Pan-

ca Dharma, yaitu pencegahan,
p em ad am an , penyel em at an ,
pemberdayaan masyarakat, dan
pen anganan kebak aran berbahaya. Disampin g itu, petugas
damkar wajib siaga 24 jam, tidak
mengenal hari libur, dan siap memad amkan kebakaran den gan
motto pantang pulang sebelum
api padam, wa laupun nyawa
taruha nnya,”pung kas Wab up
Mahayastra. n set
Atraksi petugas Damkar
serangkaian HUT Damkar
ke-98 di lapangan Astina
Gianyar, Senin (6/3).

pem buatan WC, p emasan gan
temb ok d an perl uas an areal
pert an di ng an un tu k Cabang
Ol ahraga (cabo r) Karat e d an
Taekwondo di GOR Silakarang,
Singapadu Kaler, Sukawati menjadi 16 m x 26 m. Pembuatan
PICTH di Lapangan Astina Jaya

Blahbatuh untuk Cabor Cricet,
Standarisasi jarak lintasan lari di
Stadion Dipta untuk Cabor Atletik, perbaikan beberapa bagian
lantai kayu di GOR Kebo IWa, di
area Sport Center Gianyar untuk
Cabor Volley, Basket, Pencak Silat dan Tarung Derajat.
Pande Purwata men ambahkan, untuk menyukseskan pelaksanaan Porprov XIII Tahun 2017
di Kabupaten Gianyar diharapkan peran serta dan dukungan
semua pihak baik panitia maupun
pihak lainnya. Sukses pelaksanaan tersebut tercermin dalam Catur Sukses Porprov XIII Tahun
2017 (4 P) yakni, Perencanaan, Pelaksanaan, Penyelenggaraan serta Prestasi. Untuk itu, dirinya
juga memotifasi kepada para kontingen khususnya atlet Gianyar
agak tampil maksimal supaya bisa
berprestasi di Gumi Seni dengan
tetap menjungjung tinggi sportivitas.
Sekretaris Umum Panitia In-

duk, Ketut Jagra Sunu mengatakan, Porprov XIII Tahun 2017
akan dilaksanakan mulai dari 1
sampai dengan 23 September
mendatang dengan 32 cabang
olah raga yang dipertandingkan.
Dari 32 cabor t ersebut, hanya
dua cab or yang pertan dingannya dilaksanakan di luar Kabupaten Gi an yar yakn i Cabo r
Renang di Kolam Renang Tirta
Arum, Mambal, Abian Semal,
Badung serta Cabor Menembak
di Lapan gan Temb ak Bhayangkara, Tohpati – Denp asar.
Acara p embukaan akan dilaksanakan pada 17 September di
Stadion Dipta, Buruan, Blahbatuh.
Ketua KONI Bali, Ketut Suwandi berharap pelaksanaan Porprov XIII Tahun 2017 di Kabupaten Gianyar dapat berjalan dengan
lancar. Untuk i tu, diharapkan
dukungan dan kerjasama semua
elemen dalam menyukseskan gelaran Porprov XIII. nset
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PDIP Mantapkan Koalisi di Dewan
*Jelang RolingAlat Kelengkapan
Menyadari sebagai partai yang hanya
menguasai 16 kursi dari 40 kursi di DPRD
Gianyar, PDIP masih belum mampu untuk
melakukan sapu bersih pimpinan alat
kelengkapan dewan. Untuk itu, dalam
pelaksanaan roling alat kelengkapan yang akan
segera dilaksanakan, PDIP memantapkan koalisi
dengan Golkar, Hanura dan Nasdem. Hal ini
diungkapkan Ketua DPC PDIP Gianyar,
Made Mahayastra saat dihubungi Kamis (2/3).

Menurut Made Mahayast ra yang
juga Wabup Gianyar ini, dalam roling
alat kelengkapan dewan nanti, pihaknya m en gh arapk an k oalis i deng an
Golkar, Hanura dan Nasdem lebih dimantapkan. “ Yang jelas, kami di PDIP
mengharapkan agar koalisi ini bisa lebih dimantapkan, sehingga saat penentuan pimpinan alat kelengkapan nanti
berjalan proporsional,” jelasnya.

Disinggungsoal kemungkinanPDIP
akanmenyapu bersihpimpinan alat
kelengkapan, kaderPDIPasal Melinggih, Payanganini menegaskanjikahal
itutidakmungkinterjadi. Mengingat,

jumlah kursi PDIP yang hanya 16, sehingga dibutuhkan koalisi dengan parpol lainnya. Untuk itulah, jalinan koalisi dengan Golkar, Hanura dan Nasdem
kini lebih dimantapkan. “ Pembagian jatah pimpinan nantinya akan dibagi secara proporsional,” tegasnya.
Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta mengatakan, saat ini pihaknya maish menunggu hasil verifikasi Tatib Dewan dari Pemprop Bali.
Diakui, sebelumnya Banmus memang
sempat mengagendakan gelaran roling
alat kelengkapan akan dil aksanakan
27 Februari. Namun, mengingat saat

PAS WARA/ dev

Anggota DPRD Gianyar sedang mengikuti Sidang Paripurna beberapa waktu lalu.
itu baru digelar sidang paripurna tatib, akhirnya jadwal untuk roling ditunda sembari menunggu verifikasi dari
Pemprop Bali. “ Ya, mungkin setelah
hasil verirfikasi turun, kami akan laku-

kan penjadwalan ulang," tegasnya.
Sementara, anggota Fraksi Partai
Gerindra, IB Nyoman Rai mengaku s
ebagai parpol yan g hanya meraih 5
kursi, pihaknya tak bisa berbuat ban-

Prajuru Batubulan Menghadap Ketua Dewan
*Soal Pemberhentian Kerjasama Terminal
PRAJURU Desa Pekraman Delod Tukad,
Batubulan, Selasa (28/2) mendatangi Ketua
DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta. Tujuannya, untuk mempertegas permohonan
pemberhentian kerjasama pengelolaan Terminal Batubulan dengan Pemkab Gianyar
yang sudah terjalin sejak 30 tahun silam. Terlebih, sejak 3 tahun silam, warga setempat
sama sekali tak men dapatkan kontri busi
apapun. Padahal, lahan Terminal seluas 56
are itu merupakan laba Pura Dalem, Desa
Peraman Delod Tukad.
Dalam pertemuan di ruang Ketua Dewan, Bendesa Pekraman Delod Tukad, Batubulan, Made Matrawan kembali menyerah-

kan sejumlah surat-surat yang berkaitan dengan permoh onan p emberh entian kerjasama
pengelolaan terminal Batubulan antara krama
setempat dengan Pemk ab Gianyar. Bahkan,
surat itu dilengkapi dengan hasil paruman krama banjar se-Delod Tukad yang dengan tegas
tak ingin melan jutkan kerj asama terseb ut.
“ Kami ingin mendapatkan kejelasan terkait permohonan pemberhentian kerjasama ini,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya mengharapkan agar
Ketua DPR D b isa mem bant u m enelusu ri
perkembangann ya.
Dari hasil paruman krama diketahui, kerjasama pengelolaan terminal ini sudah terjadi sejak tahun 1986 silam dan tanpa batas waktu

Terminal Batubulan

yang ditentukan. Bahkan, warga bulat menyatakan jika kerjasama itu sangat merugikan.
Dalam paruman yang dilaksanakan tahun
2015 itu, warga sepakat untuk mengajukan
permohonan pemberhentian kerjasama dengan Pemkab Gianyar.
Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tag el
Winarta menjelaskan, permohonan yang disampaikan tahun 2015 ini sudah langsung
disikapi Wabup Made Mahayastra dan instansi terkait dengan turun ke lokasi. Hingga saat ini, hasil kajian dari instansi terkait
belum turun, sehingga warga meminta bantuan dewan untuk menelusurinya. “ Sebagai
wakil rakyat, kami siap menjembatani dan
menelusuri sudah sejauh mana hasil kajian tersebut,” tegasnya.
Bahkan, Tagel menyatakan akan
m en uru nk an Ko mi s i II un tu k
melakukan pengecekan k e lokasi
dan memastikan kondisi terminal
Batubulan. “ Kami akan turunkan
komisi dua untuk mengecek ke lokasi. Jika memang sudah tak berfungsi maksimal dan tak memberikan
kontribusi apapun, buat apa dipertahankan," jelasnya.
Dirinya mengakui, sejak perjanjian awal dibuat tahun 1986, pihak
desa pekraman mendapatkan kontribusi yang sama dengan pemkab
dengan pembagian 50:50. Namun,
melihat kondisi terminal yang kian
sep i, pem bagian kontribusi pun
berubah menjadi 35: 65. Bahkan,
setelah ada UU baru yang menyatakan tidak dibenarkan adanya kerjasama seperti itu, pihak Desa Adat
setempat pun sejak 3 tahun lalu
PAS WARA/ dev
sama sekali tak mendapatkan kontribusi apapun. ndev

Jelang Pilkada 2018, KPUD Gelar Simulasi
Pemunggutan dan Penghitungan Suara
MENJELANG pel aksan aan P emili han
Kepal a Daerah d an Waki l Kepala Daerah
Propinsi Bali dan Pemilihan Kep ala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabup aten Gianyar tahun 2018, Komisi Pemil ihan Umum
(KPU) Kabu paten Gianyar mengg elar pemaparan tekni s dan mekanisme kerj a KPPS serta Simulas i Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pilkada Untuk seluruh jajaran staf KPU
Gianyar (Rabu/8/3), bertempat d i Ruang Rapat KPU Gianyar, Jalan Jata Gianyar. Acara
diawali dengan pemaparan tekni s pemungutan suara dan mekanisme kerja KPPS oleh
anggota KP U Gianyar Divisi Teknis, Putu
Agus Ti rta Suguna. “ Mengingat di selenggarakannya dua pemil ihan s ekali gus yaitu
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali
serta Bupati dan WAki l Bu pat i Gi anyar,
maka nantin ya di masing-masing TPS tersedia dua kot ak suara. “ kata Agus Tirta Suguna d i sela-sel a pemaparannya.
Untuk leb ih memahami kondis i sesung-

guhnya di TPS nanti, dilakukan simulasi kegiatan di TPS mulai dari Rapat Pembukaan Pemungutan s uara oleh KPPS, pro ses pemungutan s uara, penghitu ngan suara dan rekap
hasil pengh itungan suara di TPS . Para Komisioner, Sekretaris, Kasubag, dan Staf dilibatkan dal am acara ini, untuk memerankan
para petugas KPPS, anggota keamanan di
TPS, PPL, Saksi, dan para pemi lih dengan
berbagai macam kondisi d an permasalahan
yang kerap ditemui pada saat pemun gutan
suara di TP S. Dari simulasi ini, diharapakan
semu a pesert a dapat lebih m emahami permas alahan yang berpo tensi timbu l beserta
d en g an s ol u s in ya d eng an t etap b erpedoman pada aturan yang berlaku. Permasalahan yang kerap dihadapi oleh petugas KPPS
diantaran ya pemilih datan g tan pa mem bawa form ulir C6, Pemi lih pindahan dengan
KTP-el yang tidak membawa formulir A5, pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi memaksa memi lih sebelum pukul 1 2.00, dsb.

Petugas KP PS juga diingatkan untuk memperhatikan kemudahan bagi pemil ih disabilitas, misalnya dengan pembuatan TPS yang
memu dahkan akses bagi mereka, penyediaan alat ban tu memilih bagi tuna n etra, serta proses pendampingan bagi pemilih yang
sak it, manula, ataupu n disabilitas lain nya
yang sesuai deng an atu ran.
Simulasi pemungutan suara dilanjutkan dengan simulasi penghitungan suara serta perekapan ke dalam formulir c1. Tujuannya adalah agar
segenap jajaran KPU Gianyar memahami tata
cara pengisian Berita Acara dan formulir c1 beserta lampirannya seb agai persiapan d alam
memberikan Bimtek kepada KPPS saat pelaksanaan Pilkada 2018 nanti. ndev/kpudgianyar
Simulasi Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pilkada
Untuk seluruh jajaran staf
KPU , (Rabu/8/3), di Ruang
Rapat KPU Gianyar

yak d alam keg iatan ro ling alat kelengkapan dewan. Terl ebih , PDIP
sudah menjalin koalisi dengan Golkar,
Hanura dan Nasdem sehingga menjadi penguasa mayoritas di DPRD. “Se-

bagai partai kecil kami tak bisa berbuat banyak untuk merebut pimpinan
alat kelengkapan dewan. Apalagi mereka sdu ah menj alin ko alis i b esar,”
sungutnya.n dev

Diharapkan Mengacu AD/ART
*Musancab Partai Demokrat Gianyar
GELARAN Musyawarah Anak Cabang
(Musancab) Partai Demokrat Gianyar yang
rencananya akan dilaksanakan Minggu (19/
3) mendatang diharapkan tetap mengacu kepada AD/ART partai. Pasaln ya, saat ini
sudah mulai ada anggapan macam-macam
s oal perg an t ian seju ml ah Ketu a PAC
Demokrat, sehingga dikhawatirkan menimbulkan perpecahan di tingkat grass root. Hal
ini diungkapkan Korwil DPD Demokrat Bali
untuk Gianyar, Ketut Jata saat ditemui Minggu (5/3).
Menurut Jata yang juga mantan Ketua
DPC Demokrat Gianyar, sesuai dengan mekanisme dan aturan dalam AD/ART partai,
kemunculan calon Ketua PAC nantinya akan
muncul saat pelaksanaan Musancab. “ Artinya, semua kader memiliki peluang yang sama
untuk merebut posisi ketua PAC. Semuanya
tergantung dari hasil musyawarah anak cabang,” tegasnya. Sehingga, siapapun yang
dimunculkan dari ranting, semuanya wajib diakomodir dan dibahas lebih lanjut.
Wakil Ketua DPRD Gianyar ini menyayangkan penjelasan sejumlah elit pengurus
DPC Demokrat Gianyar yang memastikan
akan ada pegantian 3 Ketua PAC dan 4 Ketua PAC lainnya akan tetap menduduki posi sin ya sebag ai Ket ua PAC Demo krat.
Menurutnya, hal ini menunjukkan jika mereka mengekang proses demokrasi di Partai
Demokrat. Meskipun diakui sejumlah Ketua
PAC kini duduk di kepengurusan DPC, namun hal itu bukan berarti hak mereka untuk
duduk sebagai kursi Ketua PAC telah hilang. “ Yang terpenting, Ketua PAC nantinya dipilih sesuai dengan mekanisme di Musancab. Siapapun yang dikehendaki peserta musancab, maka wajib untuk ditindaklanjuti," tegasnya.
Dit am bah kan, dari i n fo rm asi yan g
berkembang menyebutkan, 3 orang Ketua
PAC Demokrat yang akan digantikan diant-

PAS WARA/ dev

Ketut Jata, Korwil DPD Demokrat Bali
untuk Gianyar.
aranya Ketua PAC Blahbatuh, Sukawati dan
Tegallalang. Alasannya, mereka kini sudah
duduk di pengurus DPC Demokrat. Sedangkan, 4 ketua PAC lainnya yakni Tampaksiring, Gianyar, Ubud dan Payangan tetap akan
diduduki inchumbent. “ Jika hal ini terjadi,
berarti azas demokrasi di Partai Demokrat
sudah hilang. Terlebih, akan kental nuansa
pemo ton gan aspi ras i dan d uku ngan di
tingkat ranting,” tukas Jata.
Semestinya, imbuh Jata, biarkanlah dulu
semuanya berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, termasuk gelaran Musancab.
Dari sanalah nanti akan muncul sejumlah
nama dari aspirasi kader di bawah untuk selanjutnya dipilih salah satunya. “Siapa nanti yang akan terpilih, semuanya tergantung
hasil musancab,” pungkasnya.ndev
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Diparda Dorong Perkembangan Desa Wisata
DI NAS P ariwi sata
Kabupaten Gianyar menyambut baik dilaksanakann ya Desa Wi sata
Award 2017, tanggal 26
Mei 2017, oleh Forum Komu nikasi Desa Wisata
(FORKOMDEWI) Provinsi Bali. Desa WisataAward
diharapkan bisa mendorong berkembangnya desa
wisata, khususnya di Gianyar. Untuk persiapan,
desa-desa di Gianyar diharapkan mendata potensi desa, jika memenuhi persyaratan bisa diban gun
desa wisata,yang ditetapkan
den gan
S urat
Keputusan(SK) Bupati.
Hal i tu terun gk ap
dalam Sosdialisasi Desa
Wisata Award 2017, yang
dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, bekerja sama dengan FORKOMDEWI Kabupaten Gianyar, di
Gedung Budaya, Desa Bedulu,
Blahbatuh, Gianyar, Rabu(8/3).
Rapat dihadiri oleh Camat, Pengurus FORKOMDEWI Gianyar, Perbekel, Kelompok Sadar
Wisata (Pokdarwis) se Kabupaten Gianyar, dengan narasumber
Ketua FORKOMDEWI Provinsi Bali, I Wayan Sila.
Kepala Dinas Pariwisata Gianyar AAAri Brahmanta, menyambut baik pelaksanaan Desa
Wisata Award, yang pertama

kali 2017. Desa Wisata Award diharapkan mam pu mendorong
tumbuhnya desa wisata baru di
Gianyar. Kini di Gianyar sudah terdaftar 30 desa wisata. Namun, 30
desa wisata itu belum ditetapkan
berdasarkan SK Bupati. Karenanya, 30 desa wisata yang ada akan
dilakukan verifikasi kembali, sehingga bisa dItetapkan dengan SK
Bupati.
Tidak hanya 30 desa wisata
yang sudah terdaftar, akan dilakukan survey. Semua desa diharapkan bisa mengikuti survey. Desadesa yang memenuhi syarat akan

dilakukan verifikasi oleh tim dari
Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat, akan ditetapkan menjadi desa wisata dengan SK Bupati.
Dengan SK Bupati itu, kabupaten bisa membantu pembiayaan
untuk pengembangan desa wisata bersangkutan selanjutnya.
Katanya, untuk tahap awal,
pihaknya menyebarkan kuesioner yang harus diisi oleh masingmasing desa yang ingin desanya
ditetapkan sebagai desa wisata.
Dalam kuesioner itu tertera kriteria dan syarat-syarat suatu desa

yang harus dipenuhi untuk
bisa dilakukan verifikasi menjadi desa wisata. Untuk bisa
dilakukan verifikasi, akumulasi nilai minimal 73 dari seluruh kriteria. “Hasil verifikasi
ini akan menentukan desa
bisa ditetapkan menjadi desa
wisata. Dari desa yang ditetapkan akan dipilih empat desa
wisata terbaik untuk menjadi
wakil Gianyar dalam Desa
Wisata Award I, 2017,” jelasnya.
Lebih lanjut Gun g Ari
menyebutkan, tiap desa di
Gianyar memiliki potensi unik
yang b isa dik emb angk an
menjadi desa wisata. Hanya
belum digarap untuk dijadikan obyek desa wisata. Padahal, di sisi lain ada tren belakangan , wisatawan lebih
suka ti nggal di ped esaan,
karena l ebih sepi dan tenang.
Wisatawan tinggal diperkotaan
semakin bising. Peluang ini mesti
ditangkap dengan membangun
desa wisata. Apapun produk yang
bisa dikemas, sesuai keunikan
yang dimiliki desa. Seperti, membangun pondok wisata, home
stay, wisata spiritual, wisata kesehatan dan agro wisata dengan
produk makanan dan minuman organik, yang berbasis masyarakat.
“ Model-model ini bisa digarap
untuk dijadikan produk desa wisata unggulan,” ujarnya.
Hal sama diungkapkan Ketua
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Kepala Dinas Pariwisata Gianyar AA Ari Brahmanta, memberikan sambutan pada rapat
sosialisasi Desa Wisata Award, 2017, di Desa Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, Rabu(8/3).
FORKOMDEWI Provinsi Bali, I
Wayan Sila. Bali ini sangat sempit, tidak memiliki kekayaan alam
yang cukup untuk menghidupi
masyarakatnya. Namun, di sisi
lain, Bali memiliki keunikan budaya
yang t iada duanya di duni a.
Karenanya, pilihan pengembangan sektor pariwisata yang paling tepat.
Katanya, desa wisata merupakan pen gembangan pariwisata
berbasis budaya dan masyarakat.
Desa wisata merupakan jawaban
untuk pemerataan terhadap kue
pariwisata. Keuntungan pariwisata selama ini, lebih besar dinikmati
segelitir pemilik investasi. Dengan
desa wisata, masyarakat memiliki,
mengelola dan menikmati hasil
wisata itu sendiri. Hanya saja, desa
wisata harus dibangun dengan
ko mi tmen bersam a sel uruh
masyarakat di desa, desa pakraman atau banjar bersangkutan.
Diungkapkan, di Bali ada 180
desa wisata yang terdaftar. Namun

setelah dilakukan verifikasi hanya 100, yang memenuhi syarat.
Dari 100 hanya 30 yang berjalan
baik. Melihat kondisi itu, FORKOMDEWI ing in mel aksanakan
Desa Wisata Award, untuk mendorong kemajuan desa wisata di
Bali. “ Desa Wisata Award merupakan ajang desa wisata untuk
berprestasi,” katanya.
Dalam Desa Wisata Award I,
2017, diikuti 36 peserta terbaik
wakil dari desa wisata kabupaten/
kota se Bali. Dari 36 itu akan dicari
9 terbaik untuk ikut grand final.
Pada grand final dicari 6 terbaik.
Enam terbaik ini nantinya akan
bisa bersentuhan langsung dengan buyer internasional, selain
menerima hadiah dan piagam.
Sementara terkait kriteria, Sila
mengungkapkan, kriteria tetap
mengacu kepada kearifan lokal
Bali, yakni aspek Tri Hita Karana
(Parhyangan, Pawongan dan Palemahan), Sapta Pesona, Sesuai
deng an program priorit as

FORKOMDEWI, dan sistem
pengelolaan desa wisata. Tim
juri akan melibatkan akademisi
dari Universitas dan sekolah
tinggi pariwisata yang ada di
Bali, lembaga pariwisata kompeten, yang tentunya independensinya tak diragukan. “ Kami
harapkan, melalui Dewa Wisata Award ini nantinya pertumbuhan desa wisata di Bali akan
semakin baik,” harapnya.
Diungkapkan , untuk memajukan desa wisata ada 6M
yang harus dipenuhi. Yakni,
M an (Oran g ), des a wi s at a
harus dikelola orang komitmen dan professional, Manajemen yang baik, dukungan
p en danaan (Mo ney) yan g
cukup, Material (memiliki infrastru ktur yan g memadai),
Medote( dilaksanakan dengan
sistem yang baik), dan Marketin g (pemas aran), u nt uk
mendapatkan modal kembali
dan keuntungan.n ira

Job Fair Mini DisambutAntusias Pencari Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Kabupaten Gianyar, 9-10 Maret 2017 menggelar
Job Fair Mini bertempat di SMK N 1 Mas Ubud,
sebuah ajang yang membuka peluang bagi pencari kerja.
Job Fair diikuti 10 perusahaan yang menyediakan
1.200 lowongan pekerjaan mulai dari bidang
keuangandan perbankan, asuransi, perhotelan
hingga lembaga pendidikan swasta.

Job Fair Mini yang digelar
selama dua hari itu mendapat
sambutan hangat para pencari
kerja khususnya tamatan SMK
yang ingin memperoleh informasi lowongan kerja yang tersedia.
Terbukti, baru dibuka satu hari
sudah ada puluhan tenaga kerja
mendaftarkan diri sesuai kebutuhan pihak perusahaan.
“ BKK b ertujuan menyerap
t en ag a k erja sehi ng g a ke-

Ratusan pencari kerja serbu
Job Fair Mini yang digelar
Disnakertrans Kabupaten
Gianyar, 9-10 Maret 2017
di SMK N 1 Mas Ubud,

LINTAS WISATA
Pembahasan Kerjasama Pariwisata
KEPALA Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Anak Agung
Bagus Ari Brahmanta, SE memimpin Rapat Mengenai Pembahasan
Perjanjian Kerjasama dengan PT. Wisatareksa Gajah Perdana, Kamis (2/3), bertempat di ruang rapat Dinas Pariwisata Kabupaten
Gianyar.
Rapat dihadiri Perwakilan badan/dinas terkait antara lain : Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bagian Kerjasama dan Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bendesa Taro kaja, Bendesa Adat Taro
Kelod, Kelian Banjar Taro Kaja, dan Kelian Banjar Taro Kelod
b ertemp at di R uan g Rapat Din as P ari wi sata Kabu paten
Gianyar.nrah

K AWA SAN

beradaannya sangat nyata dan
langs ung diras akan baik oleh
pencari kerja maupun pihak perus ahaan yang mem butuh kan
tenag a kerja,” ungkap Kepala
Disnakertrans Kabupaten Gianyar A.A. Dalem Jagadhita, disela-sela pembukaan Job Mini Fair
SMK Negeri 1 Mas, Ubud.
Di katakan , melalui ajang
BKK, ditargetkan mampu menyerap tenaga kerja sehingga tujuan utama Job Fair Mini, yaitu
men guran gi pengang guran di
Kabupaten Gianyar dapat tercapai. Untuk itu pihaknya terus
berupaya membangun komunikasi dengan sejumlah perusahaan baik lokal m aupun luar
negeri untuk bergabung dalam

acara Job Fair Mini.
Sement ara keberadaan J on
Fair Mini di Kabupaten Gianyar,
sudah dirancang tiap SMK terd ap at Bu rs a Kerj a Khu su s
(BKK) dengan tuju an si swa
yang sudah tamat secara tidak
langsung dapat disalurkan atau
diin formasi kan kepada p ihak
perusahaan yang membutuhkan
tenaga kerja.
S eb el u mn ya aj an g yan g
sama juga kerap dilaksanakan
dari tahun ke tahun seperti halnya tahun 2016 lalu dilaksanakan Job Fair Daerah bertempat
di Kantor LTSP Buruan yang
diikuti 40 perusahaan dengan
menyediakan 11 ribu lowongan
pekerjaan.n ra h

Gong Pemilihan Jegeg Bagus 2017 Ditabuh
PROS ES pemi lihan J egeg
B agu s Kab u pat en Gi anyar
2017 sudah sampai pada t ahap
Tech nical M eeting yang di laksanak an di Ruang Sid ang 1
Kant or Bupati Gian yar, S abtu
(4 /3 ). Para tal en t a-t al en t a
muda mulai bersiap-siap mengadu penam pil an , wawasan,
peng etahuan , ketrampilan dan
lainn ya
Kep al a Din as Pari wis at a
Kabup aten Gian yar A. A. Ari
Brahmanta, SE, langsung hadi
pada acara tech nical meeting,
didampingi sej umlah beserta
staf, panitia dari Semeton Jegeg
Bagus Gianyar dan peserta pemilihan Jegeg Bagus Gianyar
2017.
Dalam kesempatan itu A.A.
Ari Brahmanta menyampaikan
bahwa s ekt or ung gul an dari
Kabupaten Gianyar adalah pariwisata. Generasi muda diharapkan lebih mengenal keberadaan
objek wisata seperti Goa Gajah,
Yeh Pulu, Gunung Kawi Tampaksiring, Gunung Kawi Sebatu,
Tirta Empul dan yang lainnya.
“ Bila terpilih sebagai finalis

PASWARA/rah

Suasana Technical Meeti ngPemilihan Jegeg - Bagus Gianyar 2017
di Ruang S idang 1 Kanto r Bupat i Gianyar, S abtu (4 /3).
Jegeg Bagus dan Duta Pariwisata Kab upaten Gianyar d iharapkan nantinya dapat melestarikan d an m eng emb angk an
potensi pariwisata yang ada di
Kabupaten Gianyar,” tegas A.A.
Ari Brahmanta.
Tahapan selan jutnya adalah

Seleksi Tahap 1 yang akan menjaring 30 pasang Jegeg Bagus
yang dilaksanakan pada Sabtu,
11 Maret 2017 bertempat di Balai Budaya Gianyar.
Seleksi kedua akan diciutkan
menjadi 20 pasang finalis (Jegeg

20 orang, Bagus 20 Orang), dan
seleksi ketiga menjadi 10 pasang
pinalis (Jegeg 10 orang, Bagus
10 Orang).
S el an j ut n ya u n tu k m en i ng katk an p en g et ah uan dan
wawasan bagi 10 ( sepuluh )
pasang finalis dilakukan tahapan

pembekalan melalui proses prakarantina dan dilanjutkan dengan masa karantina. Dalam proses pra-k aran t in a dan m as a
karantina, akan diberikan pembekalan oleh tim Juri yang ditunjuk (berupa pembekalan materi dan latihan koreografi).
Pada malam penjurian pelaksanaan penilaian dilaksanakan
di Balai Budaya Gianyar dengan
beberapa tahapan yakni, tahap
interview dari para Juri untuk
mengetah ui sej auh man a wawas an/m ateri yan g di beri kan
oleh narasumber yang dapat dipahami oleh para finalis. Kedua, tahap Fashion Show untuk
penilaian charming dan hospitable para finalis dan sekaligus
meru pakan malam penent uan
calon yang akan masuk ke tahap 5 besar pada saat Grand Final Jegeg Bagus Gianyar 2017.
Pelaksanaan seleksi terakhir
dilaksanakan o leh para dewan
juri untuk penentuan Juara Pemilihan Jegeg Bagus Gianyar
tahun 2017 yang akan menjadi
Du ta Kabu paten Gian yar di
Tingkat Provinsi.nrah
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Pengurus IODI Gianyar Dikukuhkan
Pada Porprov Bali tahun 2017 nanti ada 13
emas yang diperebutkan dalam cabang olah
raga (cabor) dance sport, oleh karena itu para
pengurus yang membawahi cabang ini harus
mulai mempesiapkan diri. Hal ini ditegaskan
oleh Ketua Ikatan Olahraga Dancesport
Indonesia (IODI) Provinsi Bali, Ni Made
Suparmi saat mengukuhkan pengurus IODI
Kabupaten Gianyar masa bakti 2017-2021
di Ruang Sidang Kantor Bupati Gianyar, Kamis (2/3).
Untuk masa bakti 2017-2021 IODI
Kabupatenn Gianyar akan berada di
bawah pimpinan kepengurusan Ny.
Surya Adnyani Mahayastra. Cabang
olang raga dancesport di Kabupaten
Gianyar belumlah sepopuler cabang
olahraga lainnya, seperti sepakbola,
basket , bola volley dan lain-lainnya.
Namun meski demikian,atlet cabang
olah raga dansa ini telah mampu meraih
prestasi di porprov maupun Kejurnas
Remaja beberapa waktu lalu.
Bupat i Gianyar A.A Gde Agung
Bharata yang hadir pada pengukuhan

pengurus IODI tersebut sangat berharap olahraga dansa yang lebih mengutamakan gerak tubuh ( tarian) ini
bisa berkembang p esat d i Gian yar.
Apapagi Kabupaten Gianyar terkenal
dengan bumi seni, tentu tidak sulit
mencari atlet-atleh dance di Kabupaten Gianyar.
“ Olahraga dancesport atau dansa
biasanya ada gerak seperti tarian, jadi
saya sangat berharap cabaor ini bisa
mendulang emas di setiap event kegiatan olahraga,” kata Bup ati Agung
Bharata.

Bupati juga berharap pada pengurus IODI baru agar dapat membina
cabang olaraga ini dengan baik. Sehingga kedepannya dapat melahirkan
atlet-atlet dansa berprestasi di Kabupaten Gianyar. Bila perlu menurut Bupati Agung Bharata lebih sering diadakan turnamen atau lomba dansa,
agar lebih dikenal di masyarakat.
Sementara itu Ketua IODI Kabupaten Gianyar Ny. Adnyani Mahayastra seusai dikuku hkan mengatakan,
ini merup akan tantangan yang baru
bagin ya. Bag aim ana mengen alk an
olahraga dansa di tengah masyarakat,
karena selama ini dancesport belum
begitu dikenal seperti cabang olahraga lainnya. Untuk pertama menurut
Ny. Ad nyani M ah ayas tra i a ak an
berkoordinasi dengan pengurus lama
dan baru, u ntuk mencari masu kan
langkah-langkah yang harus diambil
kedepannya.
Namun istri Wakil Bupati Gianyar
Made Mahayastra optimis, olah raga
dansa ini akan lebih berprestasi lagi
ked epan nya, apal agi sudah adanya
dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gianyar. Apalagi tahun ini Kabupaten Gianyar akan menjadi tuan rumah dalam ajang porprov Bali tahun
2017, sem oga atlet dances port bisa
lebih berprestasi lagi dari tahun-tahun
sebelumnya. nen i

Gatriwara Gianyar Santuni
Korban Longsor Kintamani
TIDAK hanya terkungkung pada kegiatan
arisan reguler, gabungan istri wakil rakyat (Gatriwara) Gianyar justru padat di kegiatan sosial.
Diantaranya kegiatan menyantuni keluarga miskin, penyandang cacat hingga korban bencana. Seperti halnya kunjungan sosial ke Desa
Songan, Kintamani, Jumat (24/2) lalu.
Ketua Gatriwara Gianyar, Ny Tagel Winarta
mengatakan, bersama seluruh anggota, mereka
mengunjungi langsung lokasi dan bertemu dengan korban longsor, serta memastikan penanangan pasca longsor berjalan lancar. Musibah
yang m eni mpa warga son gan, di seb utkan,
mengetuk hati Gatriwara Gianyar untuk memberik an perhatian kep ada korb an. Walaupun
diakui bantuan yang diberikan belum sebanding dengan penderitaan yang dialami, namun
diharapkan sedikitnya bisa mengurangi beban
hidup nya.
Lanjutnya, kehadiran Gatriwara Gianya ke
Desa Songan lantaran ikut merasakan musibah
yang dialami warga Songan dan sekitarnya. "Ke-

hadiran kami dari keluarga besar Gatriwaara ke
desa So ngan merupakan kesadaran k ami sebagai bagian dari masyarakat Bali. Walaupun
kami tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan, namun kami datang untuk meringankan
beban merekai. Selain berupa sumbangan, kami
juga membantu dengan doa agar pengajuan tempat tinggal yang baru bisa cepat terealisasikan,"
teranngn ya.
Sementara itu perwakilan keluarga korban, I
Gede Mangun mengucapkan rasa terima kasih
yang sebesar-b es arn ya terh adap kehad iran
Gatriwara ke lokasi pengungsian. Ia mengaku
kehadiran Gatriwara s angat membantu untuk
kembali membuat para pengungsi menjadi bersemangat. "Terima kasih untuk Ibu-ibu dari
Gatriwara Gianyar yang sudah menyempatkan
diri untuk hadir melihat kondisi kami, “ucapnya.
Selain, bhakti sosial untuk bencana longsor, Gatriwara juga rutin menggelar kunjungan dan memebri
sumbangsih untuk keluarga miskin dan penyandang
cacat di 7 kecamatan se Gianyar. ndev
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Gatriwara Gianyar Berikan santunan kepada korban bencana longsor Kintamani
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Ketua (IODI) Provinsi Bali, Ni Made Suparmi saat mengukuhkan pengurus IODI Kabupaten Gianyar
masa bakti 2017-2021 di Ruang Sidang Kantor Bupati Gianyar, Kamis (2/3).

Sosialisasi Program JKN
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Sosialisasi JKN Senin, (6/3), di Ruang Pertemuan
Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar.
GUNA memperluas informasi ten tan g Program J amin an
Keseh atan Nasi onal (JKN) di
Kabupaten Gianyar, Dinas Keseh at an Kab up aten Gian yar
menggelar kegiatan Sosialisasi
JKN di tingkat kecamatan, dengan menyasar unsur kecamatan,

desa/kelurahan, UPT Kesmas,
d an k ad er kes eh at an , yan g
salah satunya dilaksanakan Senin, (6/3), di Ruang Pertemuan
Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Camat Gianyar, I Wayan
Eko Suwarjawa,S.STP. dengan

sini maka tidak ada alasan lagi bagi
rakyat miskin untuk memeriksa
penyakitnya ke fasilitas kesehatan. JKN bermanfaat supaya seluruh masyarakat bisa terjamin
kesehatannya mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif termasuk pelayanan obat, bahan medis habis
pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan. Dengan tidak
berlakunya JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara) saat ini,
masih banyak informasi yang belum diketahui dan butuh disosialisasikan tentang JKN ini.
Melalui JKN ini diharapkan
agar masyarakat memperoleh perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dan mempero leh man faat p emeliharaan
kesehatan, guna meningkatkan
derajat kes ehatan masyarakat,
sehingga bisa produktif, hidup
layak dan bermartabat.nmaba

Ujian UKK SMK P. Tri Sakti Tampaksiring
UJIAN Kompetensi Kejuruan (UKK) SMK Pariwisata Tri
Sakti Tampaksiring berlangsung
lancar. Para siswa dapat melaksanakan uj ian ses uai deng an
standar yang ditetapkan, seperti persiapan, p elaksanaan dan
evaluasi. Semuanya dilaksanakan sesuai dengan takaran waktu yang telah ditetapkan. Hal itu
dapat terlaksana karena mereka
telah di latih sebelumn ya agar
dalam ujian tidak kelabakan.
Kepala SMK P. Tri Sakti Tampaksiring I Nyoman Kanten,
S.Pd.M.Pd mengungkapkan hal
itu di tengah-tengah ujian berlangsung di Tampaksiring.
Lebih lanjut dikatakan ujian
UKK merupakan salah satu ujian
bidang produktif yan g wajib
dilakukan karena kompetensi
siswa harus dinilai dan harus
ada nilainya. Ketrampilan siswa

harus dilaksanakan sedalam proses parktikcara nyata sehingga selpraktik kelas di tingkat
ogan “ SMK Bisa” betulmasing -masin g ju ga
betul merupakan kerja
sudah dilakukan praknyata dari siswa.
tik-prakti k mingguan
Pada saat latihan sedan bulanan, sehingbelum ujian para siswa
ga ket ika ujian para
masih bisa dibantu dan
siswa tidak lagi meradikasi tahu, namun pada
s a as i ng
dalam
saat ujian mereka tidak
meng erjakan materi
boleh dibantu dan diberi
ujian yang harus meretahu. Hal itu karena seka kerjakan.
bagai penentu keberhasiMenurut I Nyoman
lan dari ujian mereka.
Gina pembimbing dan
Ujian untuk SMK ada
p en d am pi n g
t at a
Ujian Kompotensi Kejuruhidangan mengatakan
PASWAR A/brt
an (UKK), ada Uji an
bahwa dalam m enata
Siswi sedang ujian pada jurusan Jasa Boga
(USBN), dan UNBK seset hidangan mulai dari
muanya harus dilaksanasetmeja hidangan dan
kan sesuai dengan jadwal yang
pendamping ujian Jasa Boga I menata peralatan makan di atas
telah ditentukan sesuai dengan
Putu Gede Mas bahwa siswa se- meja semuanya telah dilatih denyang telah diprogramkan baik dari
belum sampai pada tingkat ujuan
gan baik dalam persiapan tata
pusat maupun daerah tingkat I.
mereka sudah dilatih jauh-jauh
hidangan sehingga mereka betMen urut pem bimb ing dan
hari beberapa kali. Disamping itu
ul-betul siap ketika ujian. nbrt

SKPT : MEMBANGUN
INDONESIA DARI PINGGIRAN
PEMERINTAH melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya
optimal menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia
sebagai poros maritim dunia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyadari, kawasan Indonesia yang dilalui empat samudera dengan potensi sumber daya
kelautan dan perikanan yang beraneka ragam dan begitu besar harus dikawal dengan
baik, tidak terkecuali di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan.
KKP sejak dua tahun lalu telah memprioritaskan pembangunan pulau-pulau
terluar dan kawasan perbatasan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
(SKPT). “ SKPT merupakan pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan
dengan basis spasial serta sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utamanya”, jelas Menteri Susi.
Program yang dicanangkan ini menjadi sangat strategis sebagai perwujudan
nyata dari Nawa Cita ke-3 yaitu “ membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.
SKPT dimaksudkan untuk mengakselerasikan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan pulau mandiri dan terpadu. Dari sisi kelautan dan perikanan, indikator
kinerja yang menjadi acuan antara lain: meningkatnya pendapatan rakyat, produksi
perikanan, nilai investasi, nilai kredit yang disalurkan, ragam produk olahan, utilitas
Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan nilai ekspor.
Adapun hal yang akan didorong untuk terintegrasi dalam setiap pembangunan
SKPT, mulai dari pendaratan hasil kelautan dan perikanan, pengolahan dari hasil
kelautan dan perikanan, hingga aspek pemasarannya. Untuk mengejar efektifitas
dan efisensi, SKPT juga akan dilengkapi sarana dan pransarana yang dibutuhkan

narasumber I Wayan Sudamia,
SP, Kepala Seksi Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Dewa Yusa, Kepala Operasional BPJS Kabupaten Gianyar,
Ket u t
Ayu
Suartiningsih,SKM dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Gianyar,
dan dr. Ni Luh Saptiaryati, MPH
dari RSUD Sanjiwani Gianyar.
Seperti diketahui bahwa JKN
merupakan program pelayanan
kesehatan dari pemerintah dimana seluruh masyarakat berkesempatan besar untuk memproteksi
kesehatan mereka dengan lebih
baik. Dengan hanya menyisihkan
sebagian kecil uangnya, maka
mereka pun akan mampu menjadi
peserta dan memperoleh manfaatnya. Untuk mereka juga tidak perlu khawatir, karena semua rakyat
miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) akan ditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Dari

untuk para nelayan kembali melaut, seperti ketersediaan bahan bakar dan kebutuhan logistik untuk melaut lainnya. Aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan juga menjadi hal mutlak yang menjadi target prioritas dalam SKPT. Maka dari itu kebutuhan utama dan penunjang seperti listrik, air
bersih, akses jalan, dan rumah singgah nelayan menjadi hal penting yang tidak bisa
dipisahkan dari pembangunan SKPT.
Tentu pembangunan SKPT ini tidak hanya menjadi ranah KKP, tetapi juga didukung penuh oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga/BUMN terkait. Dengan
demikian, terjadi sinergi antara sektor kelautan dan perikanan dengan sektor-sektor
lainnya di lokasi SKPT dimaksud. “Dari sisi pembiayaan dan investasi, juga perlu
dukungan dari perbankan nasional dan bank swasta nasional lainnya”, lanjut Susi.
Tahun 2017, SKPT dikembangkan di 12 lokasi utama yang tersebar dari Aceh
hingga Papua, yaitu Sabang, Mentawai, Natuna, Nunukan, Talaud, Rote Ndao,
Sumba Timur, Saumlaki, Morotai, Merauke, Biak Numfor, dan Mimika.
Di bidang SKPT, dicanangkan terdapat 1.010 bantuan kapal penangkap ikan dan
alat penangkap ikan yang akan diberikan. Selain itu, ada pula 10 unit integrated
cold storage berkapasitas 500 ton; 450 unit alat budi daya dan 2 unit gudang
rumput laut; 36 unit dermaga apung; serta banyak bantuan sarana dan prasarana
lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan hasil produksi.
Selain itu, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social
Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN dan Swasta juga diharapkan dapat disalurkan ke lokasi-lokasi tersebut guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
nKementerian KKP dan Tim Komunikasi Menkominfo
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Distan Berjuang Melawan Alih Fungsi lahan
Suara Wawasan Seni
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Peningkatan produksi padi di Gianyar
memang menjadi tugas dan tanggung
jawab Dinas Pertanian (Distan)
Kabupaten Gianyar. Namun, dalam
usaha meningkatan produksi padi, Distan
harus menghadapi tantangan derasnya
alih fungsi, yang tak bisa dicegah.

Baik alih fun gsi perm anen
(s awah beralih fun gsi karena
di bang un i nfrastru ktur) maup un ali h fun g si k om o di tas
(s awah beralih fun gsi karena
ditanami selain padi). “ Apapun tantangan kami harus hadap i. Kam i berup aya t eru s
tingkatkan produksi padi sesuai
tu pok si kami, ” u jar I Made
Raka, di ruang kerjanya, beberapa hari lalu.
Diakui, alih fungsi sawah di
Kabupaten Gianyar cukup tinggi. Terutama di sentra pertumbuhan pariwisata yang pesat.
Sepert i Ub ud mi saln ya. Di
Ubud, selama 2016, terjadi alih
fungsi 44 ha. Pun di kecamatan
lain juga terjadi alih fungsi. Namun t idak seti nggi di Ubud.
Karena itu, untuk mencegah alih
fungsi lahan pertanian khususnya sawah, pihaknya berharap
lebih cepat di bahas Ran perda
tentang Pelestarian Lahan Pertani an , yan g t el ah di aj uk an

DPRD Gianyar, 30 Desember
2016 lalu. “ Dengan adanya payung huk um it u, di harap kan
mampu mengerem laju alih fungsi lahan pertan ian di Gianyar.
T in g gi n ya ali h
fu n gs i
menyebabk an semakin s ul it
mening kat kan prod uks i padi
yang menjadi bahan pokok pangan masyarakat,” ujarnya.
Terkait alih komoditas, pihaknya masih memaklumi. Karena, hal itu telah diatur oleh UU
Nomor: 12 Tahun 1992, tentang
Sistem Budidaya Tanaman Pertanian. Dalam UU itu, memberi
k eb eb asan p et ani m eng em bangkan komodi tas yang bernilai ekonomis tinggi.
Berkait an alih komo ditas,
Raka membenarkan, itu terjadi.
Alih fungsi sawah ditanami tanaman lain selain padi di Gianyar juga cukup tinggi. Seperti
di Kecamatan Payangan, sawah
banyak ditanam i pisang batu.
Karena, komoditas daun pisang
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Selain alih fungsi komoditas, alih fungsi lahan untuk dijadikan tempat tinggal juga cukup tinggi.
batu leb ih meng unt ung dari
pada menanam padi. “ Sepanjang itu mengu ntungkan petani, kami tak bisa melarang,”
uj arnya.
Dikatakan, alih komoditas di-

lak ukan petani k arena pet ani
juga kesulitan. Terlebih umumnya petani di Gianyar memiliki
lah an tid ak beg itu l uas. J ika
tidak d iberikan meng embangkan tanaman selain padi yang

memiliki nilai ekonomis lebih
tinggi, petani tak mampu membi ayai an ak-anaknya sekol ah
d an k eb u tu h an s eh ari -h ari
mereka.
Namun, den gan tin ggin ya

alih fungsi, Dinas Pertanian Gianyar terus berupaya mengenjot produksi padi. Bahkan, sejak 2014, Dinas Pertanian Gianyar bekerja sama dengan TNI,
unt uk m encapai swas embada

pangan sesuai program Pemerintah Pusat. Menurutnya, dengan lahan yang tidak akan bisa
diperluas lagi, perlu upaya peningkatan produksi padi dengan
intensifikasi pertanian, penerapan teknologi, menanam benih
unggul, pemupukan berimbang
d an m en i ng k atk an i n dek
p ert anam an(l eb i h
s erin g
menanam ). Dengan up aya itu
diharapkan dampak alih fungsi
terhadap penurun an p rodu ksi
padi bisa diimbangi.
Diungkapkan, produksi padi
Gianyar 2016 mencapai 173.741
ton gabah kering giling(GKG),
dengan luas tanam 27.986 ha.
Menu run j ik a d ib and in gk an
d en gan tahu n 20 15 d en gan
produksi padi 192.518 ton GKG,
dengan luas tanam 30.990 ha.
M enu ru t Kab i d Su b ak
Nyoman T ri Bu diharjo, d ari
aspek infrastruktu r subak Dinas Pertanian tahun ini membantu jalan usaha tani kepada
ti ga su bak, dengan ban tu an
DAK Pus at senilai R p 2,784
milyar. “ Sekarang sedang perencan aan , ” kat an ya. Un tu k
menerima bantu an itu, subak
h aru s m en yi ap kan b ad an
jalan . B ant uan b eru pa perkerasan b adan jalan den gan rabat beton. Sel ain itu, Din as
pertanian juga membantu perbaikan s aluran irigasi dua subak deng an sis tem perp ipaan
melalui bantuan sosial Dirjen
Prasana Pertani an, Kementerian P ert ani an RI, sat u p ak et
nilainya Rp 80 juta.nira

Terkait IMB, Pengusaha Lokal Lebih Nakal
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Sosialisasi Ketenagakerjaan di Aula LSTP Buruan Blahbatuh Gianyar, 7/3 kemarin.

Dari Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan

Keselamatan Pekerja Tingkatkan
Kualitas dan Kuantitas Produksi
DINAS Perindu stri an d an
Perdagangan Kabupaten Gianyar
m en gg and en g B PJ S
Ketenagakerjaan Wilayah Bali
Timur . dalam progran kerjanya
m el ak s an ak an S os ial is as i
Ketenagakerjaan melibatkan 25
orang pekerja yang dikirim oleh
para pen gusaha se-Kabupaten
Gianyar, di Aula Layanan Satu
Pintu Terpadu (LSTP) Buruan
Blahbatuh Gianyar, 7/3 kemarin.
Menurut Kadis Perindustrian dan Perdagangan Ir. Wayan
Suamba m engat akan lang kah
sosialisasi yan g digagas oleh
BPJS Ketenagakerjaan sangatlah tepat untuk memperhatikan

k es el amat an
k erj a p ara
karyawan, karena proses tersebut sangatlah dibutuhkan oleh
para pekerja untuk meningkatkan kinerj anya dalam bi dang
produksi. “ Bila kesehatan dan
keselamatan kerja tidak diperhatikan bagaimana produktivitas
dapat meningkat”, ujar Suamba
disambut tepuk tangan oleh para
peserta sosialisasi. Ditambahkan Suamba, dalam menjalankan
usaha langkah untuk memperhatikan nasib pekerja dibidang
BPJS Ketenagakerjaan sangatlah penting agar apa yang menjadi harapan p eng us aha d an
pekerja sejalan.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kes ehatan (BPJS)
Wilayah Bali Timur Anak Agung
Wikarma menyambut baik langkah yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar dalam sosialisasinya dibidang BPJS Ketenagakerjaan terhadap para pekerja karena banyak yang akan dihasilkan
terkait keselamatan kerja diantaran ya Jami nan Kecelakaan
(JKK), Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK). ”Semoga sosialisasi ini,
berkesinambungan, dapat dilaksanakan, agar menghasilkan harapan yang berguna bagi
para
peserta,”ujar Wikarma. nsanduts

SOAL pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), pengusaha lokal lebih nakal jika dibandingkan pengusaha dari luar. Pengusaha lokal lebih banyak membangun
dulu baru mengurus ijin. Dan itu
pun jika kena sidak Sat.Pol.PP. Namun, pengusaha besar lebih sering
melanggarSurat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Pengusaha besar
lebih banyak yang tidak memiliki
SIUP. Kesadaran pengusaha kecil
mengurus SIUP menjadi persyaratan dalam permohonan kredit di
suatu bank, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hal itu diungkapkan Kadis
Penanaman Modal dan Pelayanan Terp ad u S atu P i nt u
(PM PT S ) Gianyar, Ketu t
Mudana, di Gianyar, Senin(6/3).
Dijelaskan, Permohonan Surat
Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
sejak beberapa bul an terakhir
terus mengalam i peningkatan.
Bahkan per bulannya mencapai
1.000 permohonan. Hal ini merup ak an ben tu k k es adaran
masyarakat tentang mendapatkan k eabsahan usaha mereka,
selain juga merupakan gambaran mengeliatnya usaha perdagangan di Gianyar.
Di seb utk an, permo hon an
ijin ini lebih banyak didominasi
oleh warga yang ingin mendapatkan Surat Iji n Usaha Perdagangan (SIUP). “ Ya, permintaan
warga mengalami peningkatan
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Petugas Sat.Pol PP gelar sidak di kawasan Kota Gianyar.
dari tahun ke tahun, sebulannya
mencapai seribuan,” jelasnya.
Dari seribu permohonan per
bulan itu ada rat usan permoho nan Iji n Mendirikan Bangunan (IMB) per bulan. Permoho nan IMB juga men galami
peningk atan dari sebelumnya.
Hal ini dampak dari gencarnya
penertiban bangunan tanpa ijin
yang dilakukan Sat.Pol. PP Gianyar. “ Ada hikmahnya dari Satpol PP rutin melakukan sidak.
Warga yang ingin membangun
mengurus IMB. Utamanya warga yang memiliki usaha pengi-

n ap an at au
h o tel dan
seh enis nya, ”ung kapn ya.
Menurutnya, terkait kesadaran mengurus IMB, justru pengusaha lokal yang lebih nakal.
Sering melakukan pelanggaran
dengan membangun dulu, baru
uru s IMB . Itup un kalau k etahuan dan kena sidak Sat. Pol
PP. Namun dengan adanya Satpol PP yang rutin melakukan
Sidak ke bangu an tanpa ijin,
maka kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB juga meningkat. Ditambah lagi , warga
yang mengurus IMB juga dis-

ebabkan karena bukti IMB dibutuhkan bila ada warga yang mau
melakukan kredit di suatu bank.
“ B ila men gaju kan kredit di
suatu bank, maka salah s atu
pers yaratan nya ad alah ad anya
IMB atas kepemilikan rumahnya,” jelasnya lagi.
Hanya diakuinya juga, perus ah aan -p eru s ah aan
b esar
masih banyak yang belum mengantongi SIUP. Dikatakannya,
pengajuan permohonan SIUP
lebih banyak diajukan oleh pengusaha kecil, mengingat dengan memiliki SIUP, maka pemilik
usaha tersebut bisa melakukan
kredit untuk KUR.
Sebelumnya, Kadis Satpol PP
dan Damkar Gianyar, Cokorda
Agusnawa membenarkan kalau
in stan sinya ru tin mel akuk an
sidak. Bahkan dirinya mengakui
kalau melakukan sidak sampai
dua kali dalam sehari. “ Kami
akan terus pantau dan lakukan
sidak, sampai setiap usaha dan
bangunan liar memiliki ijin,” terang Cok Agusnawa.
Pihaknya juga selain menelusuri in formasi juga m enerima
keluhan dari m asyarakat yang
melap ork an kalau ada usaha
at au p royek yang men yalahi
perijinan . “ Kalau p erusah aan
besar, kami kumpulkan data lagi,
kalau memang belum berijin past i kami Si dak d an b eri kan
peringat an,”cetusn yan ira

Dinas Koperasi dan UKM Sosialisasikan Jasa Pengiriman

PASWARA/ira

Kadis Koperasi dan UMKM Dewa Putu Mahayasa menyerahkan cendramata kepada CEO PT.
ARK Ekpres Internasional, Abdul Rahim Tahir, di PLUT-UKM, Bedulu, Blahbatuh, Senin(6/3).

KABUPATEN Gianyar merupakan salah s at u k ab up at en
dengan sektor industri rumah
tangga /Usahan Mikro, Kecil,
dan Menengah(UMKM) terbesar di Bali. Berdasarkan data di
Din as Ko p eras i Dan UKM
Kabupaten Gianyar pelaku Usaha UMKM mencapai 75.224
unit. Disamping itu Kabupaten
Gianyar juga merupakan kabupaten pengekspor kerajinan terbesar di Bali. Sekiatar 65-70%
ekspor kerajinan Provinsi Bali
dari perajin Gianyar. Hal ini diungkapkan, Kadis Koperasi dan
UKM Kabu p at en Gi anyar,
Dewa Putu Mahayasa pada acara sosialisasi pelaku UKM dengan PT ARK Ekpres Internasional, di Gedung PLUT UMKM
Bedulu GIanyar, Senin (6/3).
Dewa Mahayasa juga menegaskan saat ini Pemkab. Gianyar
tel ah men etapk an ti ga sek tor
unggulan daerah yakni sektor
pertanian dalam arti luas, sektor
pawisata dan sektor industri ru-

mah tangga atau UMKM. Ketiga sektor ini telah mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian di Gianyar.
Dari jumlah UMKM yang
mencapai 75.224 unit terdiri dari
sektor industri pertanian 33.892
unit atau 45,0 5%, sektor non
pertanian (kerajinan a) 21. 757
unit atau 28,92%, sektor perdagangan sekitar 17.143 unit atau
22,80% dan sisanya di sektor
jasa mencapai 2.432 unit atau
3,23%.
Nam un ,
d ari
s emu a
perkembangan jumlah UMKM
tersebut ada permasalahan mendasar yang di hadap i pelaku
UMKM. Seperti minimnya saran a dan p ras aran a, masi h
ren dah nya
p em an faatan
tek nolo gi, akses pem biayaan
yang terbatas, kurangnya akses
pemas aran , d esain, brandi ng
dan pengemasan.
Menu ru t Dewa Mahayasa
sosialisasi dengan PT. ARK Ekpres Internasio nal d iharap kan

mamp u menj awab s alah s atu
permasalah an yan g d ih adapi
yaitu masalah branding, pengemasan dan pengiriman produk.
Jasa pengiriman sangat penting,
mengingat hal ini berkaitan dengan keam anan dan k ecepatan
serta ketepatan waktu s ampai
ditempat tujuan. “ Saya harap
manajemen PT ARK Ekpres Internasional tidak hanya memfasilitasi untuk kemudahan proses pengiriman produk, tapi juga
memfasil itasi pel ati han bagi
UM KM agar k ualit as S DM
UMKM semakin meningkat,”
kata Dewa Mahayasa.
Sementara itu CEO PT.ARK
Ekpres Internasional, Abdul Rahim Tahir mengatakan, masalah
pengiriman barang merupakan
satu kesatuan dalam bidang usaha apapun, baik di industri keraj inan , j asa dn lain -lainnya.
Apapagi s aat in i di t en gah
berkembang pesat bisinis melalui online, dimana jasa pengiriman merupakan hal yang san-

gat penting. Saat ini menurut
Abdu l Rahi m, mas alah yang
paling sering dikeluhkan konsu men terh adap peng irim an
barang adalah masalah barang
tidak sampai tepat waktu, barang
yang diterima dalam keadaan
rusak atau tidak utuh, tidak ada
konfirm asi pengiriman barang
dan lain sebagainya.
Menu rutnya sosialisasi ini
bertujuan memberikan gambaran pada p elaku UMKM di
Kab up at en Gian yar tent an g
bagaimana masalah pengiriman
d an b ag ai man a m eng at as i
masalah yang timbul di dalamnya. Dengan pemaham an itu,
diharapkan nantinya akan mamp u m en ek an berbag ai p ermasalahan yang terjadi terutama dalam pelayanan t erhadap
konsumen. “ Jasa pengiriman ini
sangat penti ng men jadi perhatian UMKM, terutama mereka yang bergerak dalam perdag an g an
lu ar
n egeri, ”
ungkap nya.n eni/ ira
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Keliling Desa

Keliling Desa

Layanan LPD Bedulu, Menuju Keragaman Usaha
Keberhasilan LPD Bedulu dalam
menjalankan usahanya, tidak luput dari
kerja keras seluruh komponen yang terlibat
didalamnya. Mulai dari pimpinan sampai
seluruh staf memiliki peran strategis.
Selain itu tentu saja pengawasan dan masukan
dari berbagai pihak tidak dapat diabaikan.

PASWAR A/rama

Ketua LPD Bedulu
A.A. Putra Adi Parwatha
lu yang baik dan sehat itu, sesuai dengan hasil pemeriksaan
dan pengawasan yang dilakukan
instansi terkait. Baik dari Pemkab
Gianyar dan BPD Bali, maupun
lintas instansi yang membidangi
peng awas an d an p em bi naan
LPD. “Semua unsur yang ada di
dalam pengelolaan LPD Bedulu
berjalan sesuai aturan yang ada,
sehingga masing masing memeran kan tu gas po ko k sert a
fungsinya masing masing,’’ ungkap nya.
Kunci s ukses yang d icapai
LPD Bedulu itu, juga disebutkan
selaras dengan visi yang diemban, yakni menjadikan LPD Desa
Pakraman Bedulu sebagai lemba-

PASWAR A/rama

Pasar Desa Bedulu terletak satu kawasan dengan LPD Bedulu.
ga keuangan yang lahir dari, oleh
dan untuk masyarakat desa pakraman. Guna mewujudkan visi
itu, dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme dan peningkatan koordinasi dengan seluruh komponen terkait yang ada
didalamnya.
Mewujudkan harapannya itu,

Doa Segara, Gugah Kepedulian Warga
*Dukung Gianyar Jadi Kabupaten Layak Anak
KEBIJAKAN Pemerintah
Kabup aten Gianyar, unt uk
mewujudkan Gianyar sebagai
kabupaten layak anak (KLA),
diapres iasi masyarak at Desa
Pak raman Bed ulu. Melalui
program Doa Segara yang digelontorkan BKS LPD Gianyar itu, disambut positif warga masyarakat melalui donasi
yan g d ip eru n tu k kan b ag i
an ak dari kel uarga ku rang
mampu mau pun men gid ap
sakit bawaan lahir.
Ketua LPD Bedulu, Anak
Agung Putra Adi Parwatha,
S.E. mengaku i Doa Segara
atau do nasi anak sehat bahagian dan sejahtra, merupakan program BKS LPD KabupatenGianyar. Program yang
diapresiasi positif Bupati Gianyar, Anak agung Bharata,
S.H., ini, dilakukan dengan
mengumpulkan uang recehan
warga masyarakat yang didonasikan melalui kota yang ada
di LPD. Dari donasi itulah kemudian diserahkan bagi anak
yang memerlukan.
Agung Parwatha mengakui,
untuk pertama kalinya LPD
Bedu lu sudah menyerahkan
dana bantuan warga itu kepada anak dari I Sukarmen, warga
Banjar Lebah yang masuk kat-

agori kurang mampu. Bantuan
pertama diberikan ketika anak balita itu yang mengidap penyakit
bawaan sejak lahir serta dinyatakan mengidap gizi buruk itu, dirawat inap di rumah sakit.
Kondisi anak dengan tubuh
kurus kering ini akhirnya sembuh dan sempat diijinkan pulang
dan melakukan rawat jalan. Namun akibat kondisinya sempat
memburuk, anak yang tid ak
mampu bergerak layaknya anak
sehat lainnya, hanya tergolek
lemas di tempat tidurnya yang
sederhana. “ Karena belum lama
ini kembali jatuh sakit, kami dari
LPD d an badan p en g awas ,
kembali memberikan dana bantuan yang bersumber dari program Doa Segara,’’ tutu Agung
Parwath a tentang dana bantuan warga masyarakat itu.
Kepedulian LPD Bedulu terh ad ap keb erad aan warg a
kurang mampu itu, sudah berulangkali ditunjukan. Sebelumnya bantuan juga sempat diberikan melalui bantuan bedah rumah dari, I Reta, warga Banjar
Goa Desa P akraman Bedu lu.
Bantuan yang merupakan kerja
sama LPD Bedulu dengan BKS
LPD Kabupaten Gianyar tersebut, selain memperbaiki rumahnya s ehi ngg a menjadi layak
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LPD Bedulu yang kini memasuki usai ke 28 tahun, tidak hanya
sudah terbukti menunjukkan kemaj uan yang s ignifikan, keberadaannya juga semakin dipercaya warga masyarakat. Terbukti
perolehan laba setiap tahun terus
meningkat. Kondisi ini pula membuat LPD desa Pakraman Bedulu
semakin eksis disertai keberhasilan yang sudah dicapai.
LPD Bedulu yang senantiasa
masuk katagori sehat dalam pengelolaan usaha yang baik ini, juga
mampu menunjukan kinerja yang
menggembirakan. Kinerja ini dilandasi dengan penilaian berbagai pihak, terhadap seluruh komponen
yang terlibat didalamnya.
Anak Agung Putra Adi Parwatha, S.E., menegaskan pertumbuhan LPD Bedulu meruapakan
kerja tim yang solid dan saling
mendukung. Selain karyawan beserta seluruh komponen di dalamnya, dukungan badan pengawas
juga berperan strategis. Berdasarkan kinerja semua komponen itulah, tegasAgung Parwatha, dalam
beberapa tahun terakhir ini LPD
Bedulu selalu masuk katagori
yang baik dan sehat.
Penilaian kondisi LPD Bedu-

Halaman

huni juga menyerahkan bantuan sembako.
Kini program Doa Segara
LPD Bedulu i ni akan menyasar anak anak bermasalah
den gan k esehatann ya, g una
diberikan donasi agar tumbuh menjadi anak sehat bahagia dan sejahtera (Doa Segara). Melalui program Doa
Segara itu, LPD menggugah
kepedulian warga untuk ikut
berpartis ipas i m ewu judk an
keseh atan dan kesejaht eraan
anak anak d ari kelu arg a
kurang mampu.
Penerima dana bantuan Doa
Segara itu, di fokuskan pada
anak dari keluarga kurang mampu. Dana Doa Segara nantinya
dialokasikan untuk membantu
biaya perawatan anak yang memiliki penyakit bawaan sejak lahir yang juga merupakan anak
dari keluarga miskin. Dana social tyers eb u t ju ga dapat
diberikan sebagai biaya rawat inap di rumah sakit, maupun anak gakin yang kesulitan membiayai sekolahnya. “
Penent uan anak yan g ak an
menerima dan a Doa Segara
in i j ug a atas reko men dasi
LPD s et emp at d an pi hak
BKS LP D kabupaten ,” aku
Agung Parwatha.nra ma

PASWAR A/rama

Salah satu keluarga yang menerima bantuan Doa Segara

ditempuh melalui langkah nyata
yang terus diperjuangkan secara
maksimal. Termasuk meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia (SDM) LPD, terutama
dalam hal pelayanan yang memegang konsep 3s, yakni salam,
senyum dan sapa, terhadap warga masyarakat dan nasabah LPD.

Meni ngkatkan kemam puan
SDM ini, diakui Ketua LPD Bedulu, telah dilakukan secara maksimal. Selain melalui pelatihan dan
pendidikan, juga membekali teori
teo ri yang ko mpeten. Dalam
memberikan pelayanan yang terbaik, juga diupayakan peningkatan d an penanaman etik a dan

sopan santun, yang selalu diberikan kepada setiap insan LPD.
Pembinaan dan pelatihan secara
kontinyu, dimaksudkan oleh Ketua LPD Agung Parwatha, untuk
menin gkatan kualitas pelayanan
terhadap warga masyarakat maupun nasabahnya. Peningkatan pelayanan itu dimaksudkan untuk

menumbuhkan kepercayaan serta
partisipasi warga, berujung pada
peningkatan keuntungan usaha,
yang nantinya dikembalikan lagi
untuk menunjang kesejahteraan
seluruh warga.
Ditegas kan, kepercayaan dan
partisipasi warga pada akhirnya
akan bermuara pada tumbuhnya

Batuan Bagi ST dan PKK Banjar
Upaya Wujudkan Keluarga Sejahtera
MEWUJUDKAN genlui pasraman yang dilakuerasi yang berkualitas, denkan setiap tahun, diharapgan pertumbuhan intelekk an p ert um bu h an anak
tualitas mumpuni dengan
anak dapat berjalan berimdiimbangi harmoni etika
bang. Karena dalam kegiayang berlandfaskan agama,
tan pasraman yang disertai
peran kaum ibu dalam rumateri adat istiadat, budaya
mah tangga sangat stratesert a ag am a Hi nd u, d igis. Selain masa prenatal
h arap kan akan t um bu h
sebelum mem asuki masa
anak anak yang berkualitas
kelahiran, wanita menjadi
dengan berlandaskan apasumb er kehid upan si jada ad at istiadat sert a bubang bayi. Demikian juga
daya dan agama Hindu.
dalam menjalani masa anak
T id ak h an ya sebatas
anak sampai remaja, seort eo ri dan p rak ti k yan g
ang anak akan senantiasa
di beri kan kepada p eserta
bergant ung p ada belaian
pasraman, program matirsang ibu.
tayatra juga menjadi agenDemikian banyak orang
da rutin di pengujung pelmenilai strategisnya peran
aks an aan pasram an i tu .
wanita yang disebut ibu,
Perjalanan dengan mendadalam mengasuh, membina
tangi beberapa tempat suci
sampai membesarkan anak
m au pu n d aerah d aerah
anaknya. Asu han seorang
yang sarat d en gan n il ai
ibu itulah, menjadi pertimkesejarann ya, dim aksu dbangan utama warga desa
kan untuk m enumbuhkan
pakraman Bedulu, kembali
kecintaan terhadap daerahmengucurkan dana motinya, d isamp in g s eb ag ai
PASWAR A/rama
vasi untuk kaum ibu yang
medi a pembel ajaran n ilai
PKK Desa Bedulu ngayah dalam rangka piodalan di Pura Samuan Tiga.
tergabung dalam oragnisakesejarahan maupun memusi PKK desa dinas..
puk srada bh aktin ya t erTahun 2017 ini, PKK lima ban- terutama pemeriksaan dan pen- aan eluarga dan seluruh warga hadap Ida Hyang Widhi, Tujar di des a pakraman Bedulu
imbangan balita kurang berse- masyarakat.
hamn yang Mahaesa.
s ud ah di ang garkan d an a
mangat.
Selain itu disadari pula, kaSelain kalangan anak anak,
bantuan,guna mendukung kegDana p embinaan yan g ber- langan ibu ibu rumah tangga duku ng nyata dari LPD juga
iatan PKK yang tersebar di lima
sumber dari perolehan keuntun- yang bernaung dalam kesatuan
meran gku l s ert a m end uku ng
ban jar. Masin g masing PKK
gan usaha LPD selama tahun
gerak PKK desa, berperan pent- kegiatan remaja yang tergabung
Ban jar Batu lumb ang, Ban jar
2016 itu, dih arapkan mampu
ing dalam mewujudkan keluar- dalam organisas i sekaa teruna
Tengah, Banjar Lebah, Banbjar
mend oro ng dan m em oti vasi
ga s ejahtra. “ Kit a menyadari
(ST) yang ada di lima banjar adat
Goa dan PKK Banjar MargabinPKK yang ada di masing mas- pentingnya peran PKK Banjar.,
Desa Pakraman Bedulu. Dukugung, dalam tahun 2017 ini akan
ing banjar. Hal ini dilakukan se- mulai dari penyuluhan dan pem- ngan ini tidak hanya ditunjukmenerima dana pembinaan dan
luruh komponen LPD Bedulu,
binaan, mulai dari balita sampai
kan melalui dana semata, namun
dana partisipasi masing masing
men gingat strategis nya peran
t erwu j ud nya k elu arg a se- dukungan moral senantiasa diRp. 2.000. 000.
PKK dalam menunjang kegiatan
jahtera,’’ ucap Jro Bendesa Gusti
tunjukkan pihak LPD Bedulu.
Guru Nyoman Kasta, badan
di masyarakat. Baik keg iatan
Serana yang juga selaku Ketua
Sebagai lemb aga keuangan
pengawas LPD Bedulu dari unmasyarakat yang berkaitan den- Badan Pengawas LPD Desa Pa- milik desa pakraman, LPD Bedusur Banjar Goa, mengakui kepugan adat dan agama maupun di
kraman Bedulu.
lu juga selalu mensuport berbtusan mengalokasikan dana sokedin asan.
Melalu i bant uan it u, J ro agai kegiatan p ositif kalangan
cial bagi PKK Banjar itu dilanKet ua LPD B edul u, Anak
Bendesa Gusti Serana berharap
rem aja in i. Bai k itu aktifi tas
dasi penti ngn ya peran P KK
agung Putra Adi Parwatha, S.E.,
dapat m embantu aktifi tas dan
berkesenian, o lahraga maupun
dalam mewujudkan keluarga semengakui keputusan untuk men- kreativitas PKK. Mulai kegiatan
kegiatan yang bermanfaat bagi
hat dan sejahtera. “ PKK sebagai
subsidi kegiatan PKK yang ber- penimbangan yang secara rutin
kekompakan dan kemajuan seorganisasi social kewanitaan di
nau ng di bawah pemerintahan
dilaksanakan di masing masing
k aa terun a. s eb agai wu ju d
banjar, memiliki peran strategis
desa dinas itu, didukung selu- banjar sampai pembinaan selu- dukungan itu, LPD Bedulu berdalam membina dan mendidik
ruh prajuru dan badan penga- ruh anggota keluarga di masih
s am a bad an p en g awas n ya,
sejak anak sampai remaja, karewas LPD. Karena disadari sub- masing rumah warga.
m en g alo k asi k an d an a Rp .
na itu wajar didukung dan dissidi untuk PKK itu sangat berSelain kelompok PKK banjar, 2.000.000 bagi setiap sekaa teruport,’’ aku Nyoman Kasta. Semanfaat dalam menunjang keg- dalam tahun anggaran ini pem- una banj ar. Dana tersebut unlain itu juga diakui, minimnya
iatan, yang nantinya bermuara binaan anak anak mendapat at- tuk men unjang k egiatan dan
dana membuat kegiat an PKK
untuk kepentingan kesejahter- ensi dalam hal pembinaan. Mela- program kerjanya.nrama

kreati fit as peng elo laan LP D,
dalam men elorkan keb ijak an
menuju kemajuan usaha. Tumbuhnya kreatifitas pengelolaan LPD
tersebut, juga dapat menjadi motor penggerak, menuju keragaman usaha sebagai sumber pendapatan usaha LPD itu sendiri.
Dalam penganekaraman usa-

ha LPD yang sudah didukung
penuh oleh seluruh krama desa
pakramam, -sebagai pemilik lembaga keuangan itu- LPD akan
terus berkembang secara positif.
Tidak hanya munculnya keragaman usaha yang variatif, sehingga menjadi sumber pendapatan
dari berbagai sisi.nrama

Kembalikan Kejayaan Pasar Tubuh Bedulu
*Pembangunan Pura Melanting Jadi Prioritas
PERTUMBUHAN usaha
Lembaga P erk red itan Desa
(LPD) Desa Pakraman Bedulu
yang kini memasuki usianya
ke- 28, sudah men unju kan
perkem bang an yang sang at
menggembirakan. Tidak hanya perolehan laba terus meningkat, LPD ini juga berperan
positif dalam menunjang pembangunan di berbagai sektor.
Termasuk menun jang p embangu nan di s ektor parahyangan , pawong an dan p alemahan.
LPD Bedulu terus tumbuh
dan berkembang seiring dengan penambahan pendapatan
lab a setiap tah unnya. P eningkatan laba ini, diiringi dengan semakin aktifnya lembaga keuangan ini dalam meningkatkan laju pembangunan
Desa Pakraman Bedulu.
S et el ah mereal i sasi kan
pembangunan palinggih Bale
Agung yang menelan biaya
Rp. 500 juta lebih, LPD bedul u ju g a ak ti f m en d uk un g
dalam pembangunan berbagai
tempat suci. Termasuk pembangunan Pura Dalem Pingit,
Pura Pengastulan, Pura Beji
sert a temp atibadah lain nya.
Lpd Bedulu juga aktifmelakukan penataan d an bersihbersih lingkungan di wewidangan
Desa Pakraman Bedulu.
T id ak hanya d i s ecto r
parah yan gan, LP D B edu lu
j ug a b erk om it m en dalam
melakukan pembinaan sumber daya manusia (SDM) di
Bedulu. Melalui bantuan bea
siswa dan pembinaan keluarga melalui PKK Banjar dan
kelompok sekaa teruna di seluruh banjar adat.
Upaya rutin menjaga kebersih an dan kei ndahan di

PASWAR A/rama

Jajaran pegawai LPD Bedulu gelar bersih-bersih di areal pura.
wewid ang an Desa Pak ram an
Bedulu, seluruh komponen LPD
Bedulu yang terdiri dari Ketuanya An ak Agung Pu tra Adi
Parwatha, S.E., yang diikuti seluruh staf dan karyawan, secara
rutin melakukan aksi bersih bersih di kawasan Pura Pengastulan, maupun di Pura KahyanganTi ga s erta temp at su ci l ain
yang ada di Desa Pak ram an
Bedulu.
Aksi bersih bersih setiap hari
Sabtu itu, juga melibatkan jajaran prajuru, klian serta anggota
pecalang Desa Pakraman Bedulu. Tidak hanya Pura Pengastulan maupun Pura Kahyan gan
Tiga, kegiatan gotong royong
yang dilandasi rasa bhakti untuk ngayah itu, juga dilakukan
tempat tempat strategis lainnya.
Ketua LPD Desa Pakraman
Bedulu, Anak Agung Putra Adi

Parwatha, S.E., disela sela penarikan hadiah bagi n asab ah
menjelang penyampaian laporan pertanggun gjhawaban usaha LPD Tahun 2016, mengakui
gotong royong ngayah bersih
bersih itu sudah menjadi agenda akhir pecan sejak lama. Aksi
bersih bersih dengan memungut
sampah maupun memotong tanaman liar, saat ngayah ini tidak
jarang disertai dengan penanaman bibit pohon yang bermanfaat untuk bahan upacara maupun sembahyang.
Terkait rencan a kerjanya di
tahun 2017 ini, Agung PutraAdi
Parwatha mengungkapkan rencana untuk membangun Pura
Melanting untuk direalisasikan
tahun 2017 ini. Pentingnya pembangunan Pura Melanting ini,
di sebu tk an Ag un g Ad i Parwatha, sebagai pemujaan sekali-

gus unt uk memoho n kesej ah t eraan s elu ruh warg a
masyarakat.
Terkai t l ok as i rencan a
pemb angunan Pura Mel anting i tu, akan dikembalikan
pada palinggih yang ada di
sisi timursebagai madya utama dari kawasan Pasar Tubuh
di Desa P akraman Bedu lu.
‘’Pura Melanting itu nantinya ada di sisi paling timur dari
Kantor LPD Bedulu dan Pasar
Tubuh Desa Bedulu,’’ akunya seraya meng ungk apkan,
Pasar Tubuh Bedulu dahulu
sempat menjadi perekonomian warga Bedulu dan beberapa masyarak at s ekiytarn ya.
Termasuk kedatangan warga
Tengkulak Kecamatan Sukawati, maupun warga Temon
dan Pejeng di kecamatan Tampaksiring. nrama

Warga Membangun Pura 2,3 Milyar Tahun 2016
Dalam setahun terakhir ini, masyarakat
Desa Pakraman Bedulu dipadati
aktifitas upacara keagamaan.
Selain kegiatan rutin berupa odalan,
sejumlah pembangunan juga telah
diselesaikan di tahun 2016 lalu.
Termasuk pembangunan di Pura Dalem
Pingit, Bale Agung, Pura Pengastulan,
Pura Beji, Pura Merajapati serta
pembangunan di Pura Setra Bajang,
biayanya mencapai Rp. 2,3 M lebih.

B en des a Des a Pak raman
Bedulu, I Gust i Made Serana
m en gu n gk apk an , p emb an gunan P ura Dalem Pin git itu
su dah d iawali dengan pembahasan prajuru serta menyerap aspirasi masyarakat. Selanjutnya setelah disepakati, dilanjutkan dengan memohon petunjuk
kepada sej umlah rohaniawan.
Setelah dilakukan prosesi upacara keagamaan, dilanjutkan dengan pemb ongkaran p aling gih
sebelumnya yang disusul pembangunan palinggih yang hamper semuanya baru.
Selain Pura Dalem P ingit,
pembangunan juga dilakukan
di Pura Mrajapati setra bajang,
serta penataan di wewidangan
Pura Beji. Sedangkan pembangunan di Pura Gunung Langkur
yang bersebelahan dengan Pura
Pengastulan, telah dilaksanakan
setahuin sebelumnya.
Sel ain pembangun an yang
mencapai Rp 2,3 Milyar itu, desa
pakraman Bedulu juga mencatatkan pengeluaran untuk piodalan,
prosesi keagamaan serta pembinaan yang totalnya mencapai Rp.3,
360 Milyar lebih. Pengeluaran itu
berupa pengeluaran rutin meliputi
piodalan di Pura Pengastulan, Pura
Desa Penyimpenan, Pura dalem,
Pura Jaksan,Pura Dalem Pingit serta anggaran untukkeiatan rutin di
Pura Rajapati di setra desa pakra-
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Bendesa Desa Pakraman
Bedulu, I Gusti Made Serana
man Bedulu. Anggaran belanja
selama tahun2016 itu, mencapai
Rp.258 juta.
Selain untuk piodalan biaya
untuk sasuhunan ngelunguang,
melasti ke Pantai Mascet serangkaian odalan Pura Samuantiga, ke
Pura Ulun Suwi serta untuk upacara pemacek Galungan, yang
keseluruhannya menghabiskan
dana Rp 13. 032.000.
Sedangkan biaya untuk pemangku dan serati banten, pecalang, sekaa teruna di lima banjar, serta pembinaan warga mengh ab is k an an gg aran R p 66 .
255.000. sedangkanbiaya untuk
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Desa Bedulu menghabiskan dana 2,3 Milyar untuk membangun beberapa pura.
haturan pawilet ke Pura Samuantiga, pedek tangkil ke Desa Tenganan Pagringsingan Karangasem, Atiwa atiwa Kinembulan,
bantuan untuk lima banjar dan
lainnya, menghabiskan dana Rp.
322. 186. 057.
Sementara biaya operasional selama tahun 2016, menelan
anggaran Rp. 88. 787. 875. Biaya
ini meliputi perayaan Nyepi, Perayaan Siwa ratri, upacara ketika
dilaksanakan rerainan gumi, listrik, PDAM,operasional prajuru,
op eras io nal ben desa, op erasional sekretaris serta untuk biaya kebersihan.

S ed an g kan p en gel uaran
yang terjadi selama tahun 2016,
mencapai Rp. 2. 612. 732. 150.
Biaya ini meliputi pembangunan
yang menghabiskan dana Rp. 2.
370. 268. 852. Pembangunan
yang dilaksanakanselama tahun
2016, meliputi Pura Pengastulan,
Pura Bale agung, Pura Beji, Pura
Dalem Pingit, Pura Merajapati di
setra serta p em ban gu nan di
Pura Setra Bajang.
Selain an gg aran tersebu t,
dalam tahun anggaran 2016 juga
terjadi pengeluan kas desa yang
tidak terduga. Termasuk membeli barang mencapai Rp 62. 758.

30 0. S edangkan pengeluaran
untuk belanja membeli banten
mencapai Rp. 133. 036.00 serta
pembiayaan untuk jasa mencapai Rp. 46. 668. 998.
Selain pengeluaran kas desa
pakraman, pem asukan s elama
tahun 2016 mencapai Rp. 1. 983.
991, 128. Pendapatan anggaran
desa pakraman ini bers umber
dari kas awal berjumlah Rp. 182.
055. 525. Sedangkan dana lainnya juga dating dari urunan krama darivlima banjar adat mencapai Rp 33.750.001. sedangkan
dana bantuan berjumlah Rp. 1.
062. 662. 450, bersumber dari

pem bagu ian sisa hasi l us aha
LPD Bedulu tahun 2016 mencapai Rp. 302.000.000.
Bantuan dana itu juga bersumber dari dana hibah Pemprop Bali, dana hibah dari Pemkab Gianyar, pembagian pendapatan dari objek wisata Goa Gajah sebanyak 14 persen , serta
pembagian dari objek wisata Yeh
Pulu. ‘’Sedan ngkan usaha
dana berup a bag i has il laba
du we pura, p asar d esa, pengus aha, d onasi pemi lik vi la,
PAUD, Bansos Pemkab Gianyar,
P ro g ram LPD serta p u ni a
darikrama.nrama
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SMK Kesehatan Sanjiwani

Lulusan Disumpah sebagai Asisten Tenaga Kesehatan
Sebagai sekolah kejurusan yang konsen
ciptakan asisten tenaga kesehatan, SMK
Kesehatan Sanjiwani Gianyar
luluskan ratusan alumni setiap tahun.
Kepala SMK Kesehatan Sanjiwani
Gianyar, Dewa Nyoman Bawana mengatakan lulusan SMK Kesehatan Sanjiwani disumpah saat pelepasan. Disam pin g s ebagai wuju d t ang gun gjawab sebagai lulusan, acara tersebut
erat kaitannya dengan tugas lulusan
nantinya. Acara pelepasan siswa kelas
XII tahun 2016 lalu dilaksanakan di
Stage Sidan, sebanyak 131 siswa asal
Juru san Keperawatan dan Farm asi.
Acara pelepasan ketiga kali tersebut
dii kuti s iswa jurus an Kep erawatan
sebanyak 106 siswa dan jurusan Farmasi sebanyak 25 orang.
Meni ngkatnya kebut uhan tenaga
keseh atan serta penti ngnya peranan
asisten tenaga kesehatan di Kabupaten Gianyar, merupakan tantangan bagi
SM K Kesehat an S anj iwani unt uk
menciptakan lulusan yang berkompeten dibidangnya.
Lulusan juga diharapkan mampu
diserap dunia kerja maupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga citra sekolah juga meningkat.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Keseh atan San jiwani Gianyar t erus
berusaha menyediakan asis ten tenaga kesehatan yang profesional. “Kami
akan terus berbuat yang terbaik bagi
Gianyar dan dunia kesehatan,”imbuh
Bawana.
Data alumni terakhir menunjukan
sebanyak 98% lulusan melanjutkan,
sisanya sudah bekerja, bahkan yang
melanjutkan juga ada sambil bekerja.
SMK Kesehatan Sanjiwani berdiri berkat diterbitkannya UU No 36 2016 ten-

t an g Ten ag a Kes ehatan yan g
diperkuat dengan Peratu ran Mentri
kesehatan No. 80 tahun 2016 tentang
Pen yeleng garaan Pek erjaan Asis ten
Tenaga Kesehatan. Hal terseb ut dijadikan m otivasi pengurus Yayasan
Wiyata Dharma Gianyar untuk mendirikan SMK Kesehatan Sanjiwani.
“ SMK Kesehatan Sanjiwani Gianyar memiliki tiga program studi yakni,
Kep erawat an, F armas i sert a Analis
Kesehatan, kedepan jurusan tersebut
akan dikembangkan menjadi enam jurusan, sehingga lulusannya nanti diharapkan bisa menci ptakan asis ten
tenaga kesehatan yang handal di berbagai bidang kesehatan,”terang Bawana, di ruang kerjanya, beberapa waktu
lalu.
Sekolah yang berlokasi di Jalan
Dalem Rai, Kelurahan/Kecamatan Gianyar dan berdiri di atas tanah milik
yayasan seluas 600M2. SMK Kesehatan San jiwani beroprasi berdasarkan izin Nomor 420.252 yang dikeluarkan Disdikpora Gianyar tanggal 7 Februari 2011 silam dan kini telah berakreditasi A. Sebelumnya sekolah tersebut
dikenal dengan SMA Wiyata Dharma
yang bernaung dalam Yayasan Wiyata Dharma Gianyar.

Pada angkatan pertama, SMK
KesehatanSanjiwani meluluskan127
siswa jurusanKeperawatan, sebanyak 90 persen melanjutkanke jenjangyang lebihtinggi, sedangkan
sisanyaditerimadi pelbagai instansi kesehatan. Lulusan kedua meluluskan129siswa. Peluangkerjalu-
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Para siswa-siswi SMK Kesehatan Sanjiwani mengikuti praktikum.
lu san S MK Keseh at an Sanji wani
terbuka l ebar, meningkatnya pertumbuh an i nfrastru ktur kes ehat an s eperti Rumah Sakit, Apotek dan fasili-

Optimalkan Fasilitas Gelar UNBK Mandiri
SEBAGAI sekolah kejuruan bidang keseh atan, SMK
k es eh atan S an j iwan i b erbenah di berbagai aspek demi
tingkatkan mutu sekolah.
Ketua Tata Usaha S MK
Kesehatan Sanjiwani, Ngakan
Nyoman Oka Parwata mengatakan Ujian Nasional Berbasis
Komputer (UNBK) mampu dilaks anakan S MK Keseh atan
Sanjiwani secara mandiri. Seban yak 91 s iswa kel as XII
ak an mel aks anakan UNBK
secara mandiri di sekolah. Komputer, server, listrik serta peral atan l ain su dah t ers edi a,
bahk an p ersi ap an t ersebu t
sud ah di persi apkan seko lah
sejak awal. Fasilitas tersebut
PASWARA/suar
disediakan disamping sebagai
Suasana belajar-mengajar di SMK Kesehatan Sanjiwani.
saran a menin gkatkan mu tu
s ek ol ah , fasi l it as t ersebu t
merupakan upaya meningkatkan rasa percaya diri siswa kesehatan Sanjiwani memiliki tiga buah Lab, sebuah Perdalam ujian.
pustakaan, Ruang Guru dan 15 Ruang Kelas. PendukuDisamping fasilitas tersebut, sekolah juga optimalkan ng lainnya seperti toilet, ruang UKS, juga sangat memawaktu luang untuk menambah keahlian siswa. Setelah dai. Sedangkan tenaga pendidik dan kependidikan juga
jam pelajaran, sore hari siswa sejak pukul 14:00wita, siswa sudah cukup, sebanyak 23 orang tenaga pendidik dan
ke sekolah lagi guna mengikuti kegiatan praktek tambah- kependidikan rata-rata memiliki kompetensi dan pendidan sesuai jurusan. Sedangkan hari Jumat, khusus pelak- ikanyang sesuai kompetensi. “ Tenaga pengajar praktisi,
sanaan kegiatan ektrakurik uler sepulang jam sekolah. sekolah memohon bantuan ke RS Sanjiwani Gianyar serSiswa SMK Kesehatan Sanjiwani sebanyak 361 siswa ta instansi terkait,”terangnya.
yang dibagi menjadi 10 rombongan belajar (Rombel). Kelas
Senada yang diungkapkan, Made Rika Handayani
X dibagi menjadi empat Rombel, yakni dua Rombel un- salah seorang pengurus Osis SMK Kesehatan Sanjiwani,
tuk Jurusan Farmasi dan dua Rombel untuk Jurusan Kep- kalau fasilitas sekolah sudah optimal. Disamping itu tenerawatan. Kelas XI terdiri dari tiga Rombel, yakni 2 Rom- aga pendidik dan kependidikan juga professional. Ia berbel untuk Jurusan Keperawatan dan dua Rombel untuk harap banyak lulusan SMP yang melanjutkan ke SMK
Jurusan Farmasi. Sedangkan kelas XII terdapat tiga Rom- Kesehatan San jiwani. Syarat nya mud ah, yak ni t es
bel, yakni dua Rombel untuk Jurusan Keperawatan dan wawancara dan kesehatan, foto copy raport semester I s/
satu Jurusan Farmasi.
d V, dan Pas foto 3x4. “ Pendaftaran dimulai April hingga
Sedangkan fasilitas lain, seperti Lab Kesehatan, SMK akhir Mei 2017,”cetusnya. nsuar

tas kesehat an lai nnya m embuat lulu san S MK Keseh at an Sanji wani
dimi nati du nia kerja. Seh ingga l ulusan SMP yang mel anjutk an di SMK

Kesehatan S anjiwan i jika tidak bisa
melanjutkan ke jenjang yang l ebih
ting gi sud ah bisa langsu ng dis erap
duni a kerj a.”Lulu san SM K ini dis-

am ping ban yak yan g m elan jutk an
ke jenj ang yang l ebih ting gi j uga
ada yang ku liah sambil bekerja,” paparnya. nsu ar

Prakerin Harapkan Tingkatkan Kualitas Lulusan
PRAKTEK Kerja Industri (Prakerin)
merupakan kegiatan pengenalan awal
dunia kerja dan meningkatkan kompetensi siswa. Hal tersebut diungkapkan,
Wakasek Kurikulum SMK kesehatan
Sanjiwani, Kadek Raka Asmara, saat
ditemui Paswara, di SMK Kesehatan
Sanjiwani, beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, ia mengatakan Prakerin diawali dengan acara Capping Day
(pemasan gan topi) dan pemasangan
Jas Lab Farmasi. Kegiatan ini juga
merupakan langkah awal para siswa
yang akan melaksanakan Prakerin selama sebulan di RS Sanjiwani Gianyar
serta instansi kesehatan lain di Bali.
“ Capping Day atau pemasangan topi
dan Jas Lab Farmasi juga dirangkai
dengan berbagai k egiatan ceremonial,” ungkapnya.
Capping Day dan Pemasangan Jas
Farmasi disamping sebagai awal kegiat an P rakerin, acara terseb ut j uga
merupakan kegiatan yang b ertujuan
memberikan pembinaan serta menumbuhkan rasa percaya diri siswa terhadap pro fesi dib idang k esehatan.
Siswa tersebut nantinya akan bertugas sebagai tenaga kesehatan tingkat
das ar yang memberikan pelayanan
dengan ketulusan, sopan, jujur dilandasi filosopi sebagai pelayan kesehatan masyarakat. Cap dan Jas yang dipakaikan ke siswa melambangkan tanggung jawab, sedangkan lilin yang menyala menandakan siap berkorban serta mampu menerangi kehidupan orang
lain atau pasien.
Capping Day dan Pemasangan Jas
Farmasi juga diawali dengan upacara
S is ya Up an ayana d i P ad m as an a
sekolah. Prakerin dilaksanakan pada
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Para siswa-siswi SMK Kesehatan Sanjiwani mengikuti praktek.
siswa kelas XI saat semester III, mereka akan Prakerin selama sebulan, lanjut Prakerin tahap kedua pada semester IV, dan tahap ketiga saat semester
V. Prakerin masin g-masing tahapan
atau semester dilaksanakan selama sebul an, deng an t otal seb anyak ti ga
bulan.
Senada yang diungkapkan, I Putu
Gede Subawa siswa kelas XII Jurusan
Keperawatan, kalau dirinya lebih memilih SMK Kesehatan Sanjiwani seb ag ai t emp at b el ajar. Kein gi nan

sekolah di dunia kesehatan didambakan sejak SMP, sehingga SMK Kesehatan Sanjiwani sangat cocok menjadi p il ihann ya. Dis am pi ng lo kasi
sekolah yang terjangkau, kualitas pendidik, sarana prasarana serta fasilitas
pendukung sekolah juga sangat baik.
“ Saya awalnya pesimis sekolah disini, n amun set elah dijalani ternyata
sangat asik dan kualitas sekolah cukup baik, apalagi Prakerin bisa di berbagai instansi kesehatan,”selorohnya.
nsuar

Promosikan Sekolah, SMK Kesehatan Sanjiwani
Jalin Kerjasama Dengan Masyarakat

PASWARA/suar

Para siswa-siswi SMK Kesehatan Sanjiwani menggelar bersih-bersih di areal pura.

SEBAGAI sekolah baru, SMK Kesehatan
Sanjiwani baru genap berusia lima tahun, sehingga keberadaan sekolah masih belum banyak diket ahui masyarakat . Hal ters ebut diungkapkan, I Made Kertayasa Wakasek Humas SMK Kesehatan Sanjiwani, diruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, ia mengatakan penyebaran informasi keberadaan sekolah tak hanya dilaksanakan lewat brosur, majalah sekolah serta sosialisasi keliling Sekolah Menengah Pertama. Pihak
sekolah lewat Humas dan Osis juga menyebarkan informasi lewat media cetak seperti Koran
PASWARA milik Pemkab Gianyar. Selama ini
bantuan pemerintah, masyarakat sangat membantu dalam meningkatkan kualitas, promosi dan
perkembangan SMK Kesehatan Sanjiwani. Na-

mun, disisi lain, pihak sekolah juga menggelar
pelbagai aktivitas di luar sekolah, hal tersebut
diharapkan mampu menyebarkan informasi terkait keberadaan sekolah. “ Beberapa waktu lalu
kami mengadakan kegiatan bakti sosial di Pura
Gunung Kawi Tampaksiring,”paparnya.
Kegiatan yang diikuti sekitar 160 siswa dimulai pukul 08:00Wita hingga pukul 11:00wita.
Siswa dan guru bersama-sama membersihkan
hal aman p ura, j alan s epanj ang areal pu ra,
membersihkan candi s erta pesembahyangan
bersama sebelum pulang. Kegiatan semacam
ini disamping mampu mengenalkan kepada
siswa tentang budaya Bali yang adiluhung,
pegenalan alam sekitar maupun meningkatkan
bakti kepada Tuhan Hyang Maha Esa, Baksos ini juga sebuah upaya memperkenalkan

sekolah bagi masyarakat. Siswa juga diajak
menambah pengetahuan dengan mengunjungi berbagai ojek wisata yang mendidik di Gianyar, seperti kunjungan ke Kemenuh Butterfly
Park maupun ke tempat lain.
Kepala SMK Kesehatan Sanjiwani, Dewa
Nyoman Bawana mengapresiasi kegiatan promosi sekolah. Pihaknya berharap semakin banyak kerjasama yang melibatkan masyarakat,
sehingga sekolah semakin dikenal. Di sisi lain,
siswa juga sering bekerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pemberantasan Jentik Nyamuk di sekitar sekolah. “ Saya berharap
masyarakat diajak terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah sehingga sekolah semakin dikenal, disamping itu bantuan pemerintah juga
harus terus ditingatkan,”papar Bawana. (Suar).
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dr. I Wayan Gede Ardita

Pelayanan Kesehatan
Berbasis Masyarakat
PEMAHAMAN masyarakat akan kesehatan menurut pria yang bernama dr. I Wayan Gede Ardita, su dah mulai mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Pria kelahiran, Tampaksiring, 5 Nopember 1978 yang
saat ini seb agai Kepala UPT Kesmas Gianyar I sejak Juli 2 016 memaparkan, bahwa sudah ada dukungan mas yarakat baik sebagai kader, maupun tokoh m asyarakat dalam upaya kesehatan. Seperti di wilayah UPT
Kesmas Gianyar I dengan 49 banjar/ lingkungan telah terdapat 50 buah
Posyandu bal ita, dua puluhan Posyandu Lansia dan juga ada pelayanan yan g b erb as i s
m asyarakat yai t u
Pos bind u Penyak it
Tidak M enular.
Suami dari Anak
Ag u ng Ayu Des i
Dharmayan ti, alumn us F ak u l tas Ked o k teran UNAIR
Surabaya 2004 i ni,
men jelask an bahwa
k u n j u n g a n
masyarakat k e pelayanan b erbas i s
m asyarakat , bai k
Posyandu dan Posbindu ini selama ini
cu k up b ai k . P o syandu memberikan
p el ayan an kesehatan baik k epada balit a maup un l an ju t
usi a dan pelayanan
P o sb i n d u
b ag i
masyarakat usi a diatas 15 t ahun memp ero l eh p em eri k saan tekanan d arah,
tin ggi badan , berat
badan , pemeri ksaan
PASWARA/maba
gula darah , dan peI Wayan Gede Ardita
meriks aan lainnya,
s eb ag ai u paya secara dini men getahui kondisi kesehatan masyarakat.
Bapak dari Putu Gede Ari Suadnyana Putra dan Ni Made Ayu Nadine
Vivia Renat a, yang hobi olah raga ini menyampaikan ham batan dalam
pelayanan berbasi s masyarakat ini yai tu keg iatan d iadakan pagi hari
dan pada hari kerja. Namun dari petugas kesehatan berupaya berkoordinasi dengan kader-kader kesehatan untuk mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan , sehingga malah ada di beberapa banjar tiap bulan disepakati p elaksanaan Po syandu pada so re hari. Pria yang berdomi sili di
Banjar Manu kaya Let, Manukaya, Tampaksiring ini berharap dukungan
masyarakat dalam meningkatkan upaya kesehatan, dengan lebih menekankan pada pemberdayaan berbasi s masyarakat.nma ba

Manfaat Buah Nanas
untuk Kesehatan
NANAS, buah yang mengandung zat air yang tinggi dengan rasa
lezat dan m enyegarkan. Tidak han ya itu saja, buah yang berwarna
kuning cerah ini juga banyak meng andung vitamin, mineral, antioksidan, dan enzim yang bersifat mempromosikan pencernaan , meredakan
asam lambu ng, mengurangi peradangan, dan memban tu memecah
protein hewani. Buah nanas san gat mudah ditemukan dipasaran,
bahk an tersedia sepanj ang tahun.
Nanas mengandung tinggi Vitamin A dan beta-karoten, bermanfaat
untuk melind ungi mata dari degenerasi makula, mencegah k anker paruparu dan kan ker rongga mulut. Sarat dengan vitamin C, fl avonoid, dan
antioksidan, penting untuk mem bangun sistem kekebalan tubuh,
menghancurk an radikal bebas, melawan pilek, flu dan virus, menjaga
gusi sehat, dan melindungi terhadap penyakit periodontal dan kanker
mulut.
Selain itu nanas mendukung sintesis kolagen, dan menj aga kesehatan pembulu h darah. Mengandung Vitamin B1 (Thiamin) untuk mengubah karboh idrat menjadi energi, memperkuat otot, dan m eningkatkan
fung si sist em saraf yang tepat. M engandu ng Fosfor yang berman faat
mempromosik an tulang dan gigi yang kuat, menghentikan perkembangan os teoporosis . Mengandu ng Kalium yng dapat mengatur t ekanan
darah dan m endukung fungsi ginjal. Mangan, yaitu mineral penting
tidak bisa dibuat oleh tubuh ju ga ditemukan dalam b uah nanas.
Mangan menduk ung perkembangan dan fung si tulang , mempercepat
penyembuhan luka, mendukung kes ehatan kulit, memperkuat sistem
kekebalan tubuh, dan menstabil kan gula darah untu k mencegah
diabet es dan gang guan metabo lisme.
Nanas meng andung enzim khusus yang disebut dengan Bromelain
yang mem iliki sifat-sifat antiinflamasi, yang berkhasiat
mengurangi nyeri sendi akibat
asam urat/ gout dan sebagian
besar jen is arthritis, mengurangi
sakit tenggorok an, mengh entikan perkembang an tumor baru
dan menyusut kan kanker,
men gurang i pem bengkakan
pas ca operasi, meng hilang kan
asam lambung n aik, dan enzim
pelengkap untuk m empercepat
proses p encernaan d an
motilitas us us. Khasiat
lainnya, meng atur kelenjar
tiroid dan men gurangi resiko
gondo k, mengu rangi
pemben gkak an t engg orok an
akibat bronki tis dan asma
serta men urunkan tekanan
darah.
Wal aupu n bu ah
ini banyak
khasiat dan
manfaatn ya,
nam un
perlu
berhat i-hati
bagi wan ita yang
sedang h amil. nmaba
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Suasana Advokasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Rabu (8/3) di Kantor Desa Temesi, Gianyar

Advokasi KTR di Desa Temesi
Serangkaian mendukung kebijakan
publik tentang Peraturan Daerah (Perda)
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Bahaya
Produk tembakau bagi kesehatan kepada
masyarakat, UPT Kesmas Gianyar I
menggelar advokasi ke desa/kelurahan
Bertempat di Kantor Desa Temesi
Gianyar, Rabu, (8/3) , advokasi dibuka
oleh I Dewa Gede Putera, Sekretaris
Desa Temesi, dengan narasumber dr. I
Wayan Gede Ardita, Kepala UPT Kesmas Gianyar I beserta tim Promosi
Kesehatan dengan menyasar kelihan
b an jar, kad er d es a d an to ko h
masyarakat di desa setempat.
I Dewa Gede Putera menyampaikan terimakasih atas pemberian informasi tentang kawasan tanpa rokok dan

bahaya rokok bagi kesehatan. Seperti
di ket ahu i b ahwa roko k b erb ahaya
untuk kesehatan perorangan maupun
kesehatan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bagi perokok agar kebias aan merokok bisa
dikurangi dan bagi yang tidak merokok supaya tidak mulai merokok.
dr. I Wayan Gede Ardita dalam paparan materinya menyampaikan bahwa Dampak negatif yang ditimbulkan
terhadap kesehatan tel ah diket ahui,

salah satunya adalah kanker paru sebagai penyebab kematian nomor satu
di dunia, disamping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, stroke dan gangguan kehamilan yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok dapat merugikan kesehatan, baik bagi perokok itu sendiri
maupun orang lain, yang berada di
sekitarnya yang disebut perokok pasif.
Perokok mempunyai risiko 2 sampai 4
kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi
untuk kematian mendadak.
Di Kabupaten Gi anyar, Kawasan
Tanpa Rokok telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.
7 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Gianyar No. 62 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanp a R ok ok di
Kabu paten Gianyar. Ket entuan Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud
diberlakukan pada fasilitas pelayanan

kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat
ibadah, angkutan umum, tempat kerja,
tempat umum, fasilitas olah raga dan
taman kota.
Ditambahkan bahwa kegiatan advokasi tentang KTR telah dilaksanakan pada tingkat kecamatan, dan berlanjut dilaksanakan pada tingkat desa/
kelurahan. Dengan terlaksananya advokasi tentang Kawasan Tanpa Rokok
ini, diharapkan dapat meningkatkan
pengetahuan dan perilaku masyarakat
untuk melaksanakan PHBS (Perilaku
Hidup Bersih & Sehat) yang salah satun ya t idak merok ok. M as yarak at
mengetahui bahaya rokok, mengetahui
segala sesuatu yang berkaitan dengan
Kawasan Tanpa Rokok, sehingga dapat mengurangi jumlah perokok pemula,
mengatur para perokok untuk merokok
di tempat-tempat yang telah ditentukan,
agar tidak mengganggu dan merugikan
orang lain disekitarnya.nmaba

UPT Kesmas Gianyar II Gelar Posyandu Lansia di Petak Kaja
GUNA men dekatkan pel ayan an
k es eh atan k ep ad a m as yarak at ,
kh usus nya bagi mas yarakat lanj ut
usia (lansia), UPT Kesmas Gianyar II
bersama Pem erint ahan Des a Petak
Kaja, Gi anyar menggelar Posyandu
Lansia, Posbindu dan pelayanan kesehatan jiwa serta senam bersama, Jumat, (3/3) sore, berlokasi di SD Negeri
2 Petak Kaja, Banjar Petak. Hadir dalam
acara I Nyoman Payu, Perbekel Petak
Kaja, dr. Pande Putu Irma Yustini,
Kepala UPT Kesmas Gianyar II, besert a Tim Kesehatan, Unsur Desa,
Kelihan Banjar Petak, kader desa dan
para lansia di Banjar Petak.
I Nyoman Payu mengapresiasi kegiatan ini, dimana para lanjut usia banyak yang bisa hadir, untuk memperoleh
pelayanan kesehatan, dimana kegiatan
ini direncanakan tiap bulan untuk memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan, memperoleh bantuan makanan
tambahan, senam lansia maupun kegiatan lainnya. Sebagai motivasi bagi
lansia untuk datang ke tempat pelayanan, dari dana desa dibantu dengan
pakaian senam, makanan tambahan dan
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Suasana pelayanan kesehatan terpadu
di Desa Petak Petak Kaja, Jumat sore (3/3).
konsumsi kegiatan. Dengan secara rutin kegiatan kelompok lansia ini dilaksanakan, diharapkan masyarakat mampu mengatasi masalah kesehatan serta
dapat mendukung kepentingan keluarga maupun masyarakat dalam menjaga kesehatan.
Dr. Pande Putu Irma Yustini memaparkan b ahwa pelayanan k esehatan

terpadu ini diberikan serangkaian deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi, kencing manis, jantung
dan lainnya, termasuk kesehatan jiwa,
dengan melakukan pemeriksaan kesehatan. Bila ada memiliki gejala yang
menjurus pada suatu penyakit, agar
bisa dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan. Sesuai tugas sebagai unit pel-

T estimoni Terapi Anti Retro Viral pada ODHA

ayan an kes ehatan berup aya melaksanakan pelayanan kesehatan secara
optimal termasuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia berupa pelayanan kes ehatan Pos yandu, pos bindu,
didukung dengan kegiatan senam lansia. Pelayanan kesehatan bagi lansia
ini diharapkan bisa secara rutin dilaksanakan tiap bulan guna memberikan
pelayanan kesehatan dan pembinaan
kepada kelompok usia lanjut, dengan
m el ib atk an peran s erta ak ti f
masyarakat melalui kader kesehatan.
Pelayanan kesehatan bagi lansia dil ak san ak an deng an mem an tau
perkembangan kesehatan masyarakat
lanjut usia yang dijadwalkan tiap bulan, d engan pelayanan ruti n yang
diberikan diantaranya timbang berat
badan, pem eriksaan tekanan darah,
status gizi, maupun pengobatan. Pemb erian ko ns el in g k es eh at an j ug a
diberikan untuk penilaian status mental para lansia. Bila ada keluhan diharapkan agar masyarakat segera datang k e sarana pelayanan kes ehatan
terdekat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.nmaba

oleh : I Made Maba, S. KM

Menjaga Rahasia ODHA (7)
BANYAK hal yang dapat diketahui
akan manfaat terapi obat ARV (An ti
Ret ro Vir al) dari p ejalan an hid up
ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS).
Seperti yang dialami Dodol (nama samaran), karena orangnya cuekan dan
tid ak mengind ahkan saran petu gas
keseh atan , s etelah beberapa bul an
pacaran, sang pacar hamil. Di saat pacaran, mereka telah melakukan hubungan intim seksual tentu tanpa menggu nak an pen gaman atau ko ndo m.
Walaupun cuekan, tapi Dodol dalam
hal pengobatan dengan patuh selalu
mengkonsumsi obatARV tiap hari tanpa bolong-bolong. Dengan kehamilan
ini, akhirnya mereka menikah.
Set elah m enikah, st atus ODHA
Dodol tidak juga diketahui oleh istri
barunya. Sang istripun tidak mengetahui kalau obat yang diminum rutin
Dodol dan anak tirinya tiap hari adalah obat anti virus penghambat HIV.
Wanita yang jadi istri kedua Dodol

tersebut hanya mengetahui kalau obat
itu adalah vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh guna menjaga
kesehatan. Sungguh dijaga betul kerahasiaan status HIV tersebut, termasuk oleh kedua orang tua Dodol.
Namun ada juga rasa gusar pada
pikiran pria yang berasal dari sebuah
desa d i Gianyar i ni. Kegusaran ini
dirasakan saat periksa kehamilan ke
puskesmas, dimana istri barunya Dodol disarankan untuk memperoleh pemerik saan lab oratoriu m yang s alah
satunya t est HIV. Seperti diketahui
bahwa untuk pelayanan kesehatan ibu
hamil, selain pemeriksaan rutin seperti darah lengkap, HB dan lainnya, juga
diperiksa penyakit kelamin termasuk
test darah HIV. Memang saat ini, seran gkaian upaya pen cegah an penularan HIV dari ibu ke bayinya, telah
ada program PMTC T (Pr eventi on
Mother To Child Transmition), dimana bertujuan untuk mendeteksi secara

dini status HIV ibu hamil, dimana bila
hasilnya positif HIV, bisa dilakukan
up aya p enceg ahan p en ularan HIV
kepada janinnya. Upaya yang dilakukan diantaranya pemberian terapi obat
Anti Retro Viral selama kehamilan, saat
proses persalinan atau kelahiran dilakukan rujukan ke rumah sakit dengan operasi seksio cesar. Setelah anak
lahir, air susu ib u biasanya diganti
dengan susu formula guna meminimalisir penularan HIV.
Den gan s ek sam a Do do l m en dampingi sang istri memperoleh pelayanan kesehatan untuk mengetahui
kepastian kondisi kehamilan. Hanya
saja berbeda saat Dodol sebelum dilakukan pengambi lan sampel darah
untuk test HIV, dirinya memperoleh
konseling pra test yang m endalam.
Saat membuka hasil pemeriksaan laborat oriumpun kembal i memperoleh
konseling pasca test untuk diketahui
kes iapan diri men erima has il test.

Sang istri saat itu hanya memperoleh
informasi tentang HIV-AIDS dan ditawarkan unt uk test HIV. Memang
bagi ibu hamil, pelayanan kesehatan
yang diberikan adalah test darah HIV
dengan inisiatif petugas yang sering
disebut dengan Program PITC (Provider Inisiative Test Conseling), dimana seluru h ibu ham il wajib ditawark an untu k test darah. Selain
ibu ham il pelayan an i ni ju ga b erlaku bagi p enderit a TBC, Hepati tis,
pend erita penyak it infeksi m enular
seksual dan lainnya.
Dalam Program PITC, bila hasil test
HIVnya negatif, kliennya akan mengetahui hasil pemeriksaan tersebut tanpa ada konseling. Namun bila hasilnya positifHIV, klien dirujuk pada konselor di layanan untuk memperoleh
konseling pasca test HIV, untuk kesiapan dalam menerima hasil, termasuk rujukan pelayanan dan pengobatan lanjutan.n
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Ratusan Krama Ngayah
di Pura Penataran sasih
* Serangkaian Karya Padudusan
Tidak terasa, Karya Pancawali Krama
di Pura Penataran Sasih sudah setahun
berlalu. Kini di pura setempat kembali
dilaksanakan karya padudusan.
Puncak karya padudusan yang digelar
setiap setahun sekali, tepatnya pada
rahina purnamaning kesanga ini,
dilaksanakan Minggu 12 Maret 2017.
mentara para pemangku dibantu sejumlah Jero Sutri tampak
mempersiapkan banten sesajen.
Terkait dengan karya padudusan ini telah dilangsungkan
paruman bendesa serta perbekel
dari sejumlah desa pakraman di
luar Jero Kuta Pejeng. Paruman
ini dipimpin langsung Bendesa
Pakraman Jero Kuta Pejeng Tjok.
Gde Putra Pemayun, SH. Pada
intinya paruman tersebut membahas seputar berbagai masalah
teknis hingga pelaksanaan upacara. Baik menyangkut jadwal
Ida Bhatara manca-manca rauh
ke Pura Penataran Sasih maupun
soal melasti ke segara Masceti
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Pura Penataran Sasih, Pejeng.
pasca berlang su ngn ya k arya
pad udusan ini menj adi p embah asan pentin g dal am paruman tersebu t. B endesa T jok
Pu tra Pem ayun mengatakan,
pada prinsipnya seluruh prosesi dari awal hingga Ida Bhatara
manca-manca mewali budal hampir sama dengan prosesi pada
s aat karya pad ud us an yan g

su dah-sudah.
Bendesa Tjok. Gde Putra Pemayun menambahkan, upacara pada
puncak karya, Minggu 12 Maret
2017, dipuput Ida Pedanda Geriya
Sanding lingsir. Ida bhatara nyejer
hingga 21 Maret 2017. “Prosesi
melasti akan dilaksanakan di Segara Masceti, Rabu 22 Maret 2017,”
imbuhnya. nwak/sanduts
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Warga Pejeng bahu-membahu ngaturan ngayah persiapan Karya Padudusan di Pura Penataran Sasih.

Desa Adat Gianyar dan Beng
Sepakati Melasti Bersama
MENJELANG perayaan Hari
Raya Nyepi DesaAdat Desa Adat
di Bali mulai bersiap siap untuk
melaksanakan upacara Melasti.
Upacara Melasti digelar untuk
menghanyutkan segala kotoran
alam dengan menggunakan air
kehidupan. Upacara Melasti dilaksanakan di pinggir pantai atau dipinggir danau dengan membersihkan dan menyucikan benda benda sakral milik pura Khayangan
Tiga, Pura Manca dan Pura Da-

dia, seperti Prelingga atau pretima Ida betara dengan segala perlengkapannya.
Tidak berbeda dengan desa
adat yang lain Desa Adat Gianyar dan Desa Adat B eng pun
akan melaks an akan up acara
Melasti. Namun dua desa adat
ini sepakat untuk melaksanakan
upacara melasti bersama.
Hal tersebut terungkap ketika
dua Desa Adat yaitu Desa Adat
Beng dan Desa Adat Gi anyar
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Seran gkai an den gan karya
padudus an ini, ratusan krama
dari empat banjar se-Desa Pakraman Jero Kuta Pejeng sejak
beberapa hari lalu sudah mulai
ngayah. Mulai dari ngayah mareresik di sekitar l ing kung an
pura, mem buat tetaring serta
berbagai sarana perlengkapan
upak ara.
Pantauan di lapangan, Selasa (7/3), ratusan krama istri tampak m em adati du a want il an
yang berlokasi di sebelah timur
Pura Penataran Sasih. Beberapa
krama lanang tampak menghias
tetaring di areal pura, serta membuat sanganan pregembal. Se-

Halaman

PASWARA

menyelenggarakan Paruman Desa
bersama di Pura Dalem Desa Adat
Beng dan Desa Adat Gianyar,
Minggu 5 Maret2017. Hadirdalam
Paruman tersebut Ketua Sabha
Desa kedua Desa Adat, Para kelian Adat Kedua Desa Adat, masing maisng dengan StafDesa Adatnya dipimpin oleh Bendesa Adat
Gianyar Dewa Made Suwardana,
S.Sos didampingi Bendesa Adat
Beng Nyoman Wija.
Rapat berlang su ng lancar

PASWARA/and

Bendesa Adat Gianyar Dewa Made Suwardana,S.Sos memimpin rapat terkait upacara melasti
didampingi Bendesa Adat Beng Nyoman Wija (kiri)

dalam s uasan a kek el uargaan
yang kental dan telah disepakati
pelaksanaan upacara mel as ti
hari Sabtu 25 Maret 2017, jam
06. 00 W ita sudah berang kat
menuju Pantai Masceti melalui
rute jalan ke Lebih dan begitu
juga sebaliknya. Sekembali dari
Pantai Masceti kira kira jam 13.00
Wita warga Desa Adat mulai
d ap at s emb ah yang ke P ura
Desa dan Pura Puseh masing
masi ng hi ngg a M in ggu , 26
Maret 2017 jam 17.00 Wita dil ak san ak an up acara penyineb an. Masing m asing desa
adat mempunyai kewajiban untuk berkoordinasi dengan pura
M an ca dan P u ra Dadi a d i
wil ayah nya masi ng masi ng
yang akan ikut bersama sama
melaksanakan upacara melasti.
Salah seorang pemuka desa
adat ketika diminta pendapatnya
sebut saja namanya Gede sangat bersyukur dan senang melihat jalannya Rapat Desa bersama ini dan berharap suasana ini
akan tetap terjaga dan diwariskan ke anak cucunya. “ Saya
sangat senang melihat dan mendengar jalanya rapat bersama,
suasananya begitu sangat jelas
kekelu araag aan yan g begi tu
kental . M udah mu dah an i ni
akan diwariskan oleh anak cucu
kami yang akan datang” tegas
Gede.nand

Dudonan Karya Padudusan

Ring Pura Penataran Sasih, Pejeng
Redite, 12 Maret 2017
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Pawai Ogoh-Ogoh Tegallalang, Jadi Tongkatan
PAWAI og o h-o go h d i
Desa Pakraman Tegallalang
yang digelar rutin dua
h ari m en j el an g
pera yaan

Nyepi, kini mulai dijadikan kajian sebagai percontohan. Bahk an u nt uk p erayaan
Nyep i di t ah un
mendat ang di
s elu ru h
Des a Pakraman di
Gianyar,
d i -

harapkan menggelar pawai Patung raksasa itu, pada hari yang
sama. Hal itu terungkap dalam
Rapat koordinasi berbagai unsur terkait di Kantor Kesbangpol Gianyar, Selasa lalu.
S el ai n memb ah as pawai
ogoh-ogoh untuk ke depannya,
rapat itu juga mem utus kan
sejumlah point imbauan yang
diharapkan dilaksanakan seluru h warg a Gianyar. Deng an
harapan , seluruh rangakian pelakasaan hari raya Nyepi, mulai
dari Melasti hingga Ngembak
Geni berjalan lancar. Teruitamanya saat pengarakan ogoh-ogoh.
Agar tidak diawali dengan pesta arak at au m iras l ai nn ya.
Demikian pula bunyi-bunyi mercon, petasan atau kembang api
yang berpotensi menimbulkan
gan gguan.
Kep ala Badan Kes bang pol
Gianyar, Dewa Alit Mudiartha
menyebutkan, darai hasil rapat
itu, telah disepakati beberapa
ketentuan untuk menjaga ketert iban umum p ada s aat p erayaan Nyepi. Dan untuk perayaan nyepi tahuan berikutnya,

ju ga akan dib ahas mengen ai
pergesk an pen gerakan ogo hogo h yang d iren canakan dua
hari menjelang Nyepi. “ Untuk
tahun ini, mungkin hanya tetap
Desa P ak raman Teg al lalang
yang menggelar Pawai Ogohogoh, dua hari menjelang Nyepi. Nam un t ahun dep an k ita
harapkan semua Desa Pakraman
penggelar pawai pada hari itu
juga. Karena dari hasil kajian
sem entara, sel ain t idak m engurangi arti dan pemaknaan serta namun lebih banyak keuntungannya.
Sementara men genai beberap a po in imbauan, sebutn ya
t id ak b erb ed a j au h d en gan
tahuan sebelumnya. Diantaranya, pelarangan m embunyikan
petasan atau susuatu yang menimbulkan bunyi ledak an. Hal
t erseb ut d i sebab kan s el ai n
mengganggu kenyamanan, kata
dia, suara ledakan sangat sensitif. Sebab beberapa kawasan di
Gi anyar merupakan kawas an
pariwisata internasional. “ Terorisme yang identik dengan ledakan saat ini sedang menjadi isu
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Badan KesbangPolinmas gelar rapat koordinasi pengamanan Nyepi.
sensitif. Untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan
wisatawan, kami dari Polres Gianyar m elaran g masyarakat
membunyikan petasan atau hal
yang menimbulkan bunyi ledakan,” ujar AKP Sutarja yang mewakili Polres Gianyar.
Karena itu, pihak kepolisian
akan melakukan sidak terhadap
peredaran petasan atau bahan
yan g dapat digu nakan un tuk
membuat bunyi ledakan. Selain
itu, Polres Gianyar juga melarang
m as yarak at m en g ko ns u ms i
miras saat Pen gerupukan atau
sebelum mengarak ogoh-ogoh.

Sebab kerusuhan saat perayaan
nyepi , cenderu ng dipicu oleh
miras. “ Penjual miras tak berizin, seperti tuak dan arak akan
kami sweeping. Karena arak-arakan ogoh-ogoh tak ada kaitannya dengan pest a arak. Justru
miras kerap jadi pemicu tindakan yang m enodai Nyepi itu
sendiri,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Gianyar (Kakanwil)
Kementerian Agama, Ni Nengah
Rustini menam bahkan, dalam
ketentu an im bauan i tu ju ga
dipertegas waktu pelaksanaan
Nyepi. Disebutkan, sesuai aja-

ran agama Hindu, Nyepi dilakukan mulai dari terbitnya
matahari hingga terbitnya matahari esok hari. Karena itu diharapkan , praj uru d i set iap
desa adat di Gianyar, melarang
warganya untuk beraktivitas
di luar rumah, dari pukul 06.00
Wita hingga 06.00 Wita. “Uuntuk orang saki t, yang harus
m en dap at k an p enan ganan
dokter pada saat Nyepi, harus
mendapatkan s urat kompensas i dari b endesa s etem pat
agar bias berobat ke rumah
s ak it
at up u n do k ter, ”
pungkasnya.n as t

Menjaga Tetumbuhan untuk Kesejahteraan Umat
“Nini Nini,
buin selae dina
galungan. Mabuah
apang nged…
nged… nged.”
Begitu Mantra yang terus mengalir
dar gentrais umat hindu di Bali saat
memoh on kes uburan unt uk pep ohonan saat Prosesi Tumpek Wariga.
Sedikit luka yang digoreskan di batang
pohon tak bermaksud menyakiti, namun untuk memasukan obat dengan
symbol bubur serta sesajen lainnya.
Ungkapan syukur kepad a Tuhan
atas kesuburan tanaman hingga tumbuh baik dan menghasilkan buah atau
bunga lebat, kini akan jatuh pada hari
sabtu , 11 Maret. Disebut sebagai Tumpek wariga, j uga d isebut t ump ek
bubuh, tumpek uduh, tumpek pengatag. Dirayakan umat Hindu setiap 210
hari sekali, atau 25 hari sebelum Hari
Raya Galungan. “ Sebagai ucap syukur,
umat mempersembahkan sesaji buah
dan bunga, serta bubur sumsum (terbuat dari tepung beras, ditaburi kelapa
dan gula merah cair),” ungkap Jero
Mangku Bhuwana Giri, Gatas Buruan.
Di a m en gat akan, sebut an Ni ni
dalam tumpek wariga ditujukan pada
Tu han d alam m ani festasi sebag ai

Sang Hyang Sangkara, penguasa segala tumbuh tumbuhan. Agar memberikan anug erah kepad a mangg a,
durian, pisang, dan pohon pohon lain,
supaya buah bisa cepat matang, lalu
untuk Hari Galungan. “ prosesi ini
merupakan kearifan lokal dari para lelu hu r ag ar warga selalu m en jaga
lingkungan dengan selalu menanam
pohon di pekarangan,” terangnya.
Memang, pelajaran ini ditekankan
karena daerah pertanian. Agar generasi muda paling ti dak menghasilkan
buah-buahan untuk sendiri dan persembahan, kalau bisa lagi dijual. “ Kalau umat Hindu tak rajin menanam pohon, tidak akan mendapatkan buah dari
kebun. Karena itu, makna yang bisa
diambil umat Hindu mesti menanam
pohon bu ah-buahan hingga tak impor buah,” ajaknya.
Jero Mangku pun mmen yayangkan, s etiap pekarangan, kini jarang
ditanami buah. Umat lebah memilih
menanm pohon inpor yang peruntukan nya ti dak j elas. Karean malas
menanm buah, setiap galuangan selalu membeli di swalayan dnegan sedikit keluahan. “ Setiap enam bulan sekali, kita selalu diingatkan betapa pentingnya melestarikan lingkungan (tumbu h-t um buh an), m el alu i p erayaan
Tumpek Uduh. Karena kita harus teak
pernah berhenti bersyukur karena telah diberkahi tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan.
Lanjutnya, Ritual ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa manu-

sia harus merawat alam dan manusia
tak akan bisa hidup dengan baik tanpa diduk ung oleh lingkun gan yang
sehat. Lingkungan hidup yang baik
adalah sumber kehidupan bagi manusia. Oleh karena itu agama Hindu selalu mengingatkan tentang hal ini melalui perayaan Tumpek Wariga. “Tumpek Wariga harus dijadikan momentum untuk menyadarkan kita akan bet ap a p en ti n gn ya tan am -t anaman
dalam arti luas, sebagai sumber makanan dan sumber zat asam yang sehat bagi kelangsungan hidup manusia,’ harapnya lagi.
Tambahnya, mencintai lingkungan
juga usaha agar generasi muda yang
sehat dan cerd as. Tin dak an nyata
yang bisa dilakukan adalah menyelamatkan pertanian kita. Tiap orang wajib menanam dan merawat tanamannya. Terpenting lagi agar tanaman bisa
menghasilkan sumber makanan yang
sehat bagi tubuh manusia. “ Artinya,
menjaga hubungan harmonis dengan
palemahan (alam), selain m enjaga
hubungan harmoni s dengan parahyangan dan pawongan. Tapi tidak hanya berhenti pada tataran ritual, perlu
diikuti dengan tindakan merawat alam
deng an cara melakuk an penan aman
pohon, “ pungkasnya.nas t
Ritual Tumpek Bubuh,
mendoakan kesuburan
pepohonan untuk
kebutuhan umat.

Melasti, Ritual Sucikan Diri Menjelang Nyepi
HARI Raya Nyepi, tinggal hitungan Hari. Kesempatan umat
untuk memulai kembali kehidupan dengan hati yang suci. Karen a hak ek atn ya men dapat
kesempatan untuk mengevaluasi cap aian hidu pnya sel ama
satu tahun yang lalu dan menyusun ulang rencana hidup satu
tahun mendatang.
Men dahul ui tahapan tersebut, pada 2 sampai 4 hari menjelang Nyepi, masyarakat melakukan ritual pensuci an diri dan
lingkun gannya, yakni upacara
melasti. Upacara mela sti atau

melela sti jua g di art ikan sebagai ng anyu dang ma lani ng
gumi ngamet tirta amerta. Arti
mengh anyutkan kotoran alam
men ggun akan air keh idup an.
“ Dalam k epercayaan Hind u,
sumber air seperti danau dan laut
di an gg ap s ebagai as al ti rt a
amer ta atau ai r k eh idu pan ,”
wejang Ida Pandita Mpu Jaya
Satyananda, Griya Uma Shanti,
Br. Dauh Uma Bitera.
Disebu tkan, sSumber-sumber air tersebut memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk
hidup, termasuk umat manusia.

Karena itulah, upacara melasti
selalu diadakan di tempat-tempat khusus seperti tepi pantai
atau tepi danau.
Wejangnya, melasti bermakna menghilangkan kotoran diri
dan jagat raya yan g di si mbolisasikan dengan membesihkan benda yang disucikan seperti arca, pratima, nyasa, pralingga sebagai wuj ud atau Sthana
Ida San g Hyang Widh i Wasa
dengan segala manifestasi-Nya.
“ Tujuan Melasti guna membersihkan diri serta memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha

PASWARA/ast

Ritual Melasti, mensucikan diri untuk mengawali langkah di tahun baru caka.

Esa sebagai pencipta alam semesta,” katanya.
Upacara melasti selalu dilaksanakan di pantai, sungai atau
mata air. Secara filosofi , mengapa
melasti diadakan ke pantai karena
pantai merupakan muara dari sungai Gangga yang terletak di India,
yang dipercaya oleh umat Hindu
sebagai sungai suci .
Sedikit kisah yang merupakan
asal mula dari sungai gangga, paparnya berawal dari adanya tapa
brata yang dilakukan oleh Prabu
Bagirathi, seorang raja keturunan
Prabu Salwa, di negara Hastinapura yang tertuang dalam kisah
Mahabrata. Beliau bertapa karena ternyata beberapa dari leluhur
beliau ternyata tidak masuk surga
karena berdosa dan tidak suci akibat kutukan dari seorang pertapa
yang mereka bunuh di masa lalu.
Karena itu Prabu Bagirathi bertapa mohon kepada Dewa Siwa agar
memberikan kesucian bagi leluhurnya itu. Dewa Siwa pun mengabulkan doanya dan menurunkan Sungai Gangga.
Deng an d iadak an u pacara
melast i in i maka diharapk an
manusia dan lingkungan Desa
Adat Les Penuktukan mendapatkan kesucian sehingga upacara Piodalan Betara Turun Kab eh , dapat berj al an d en gan
aman, dan lancar serta diterima
seg ala pers embah an o leh Ida
Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. nast

Jro Mangku Rahajeng

Mencintai WayangSejakKecil
SE SE ORANG yan g
aan. Terlebih, orantuanya
tidak suka wayang, sudah
adalah seorang pinandhitentu engg an j ika diaj ak
ta, rohaniawan, sekaligus
non ton pertunj ukan waysastrawan. Kala itu, ia muang. Apalagi sampai tengah
lai m enyerap cerita-cerita
m al am mesk i g rati s
pewayan gan dan petu ahsekalip un. Namu n, bagi
petuah yang disampaikan
p en ci nt a wayang , di para oran g suci. Bah kan
manapu n ada pertu njukan
saking sukanya menyaksiakan selalu didatangi. Kekan pertunjukan wayang,
sukaan meno nton wayang
dia tanpa rag u-ragu pergi
meman g tid ak tib a-tib a,
sendiri tanpa ditemani orbagi Jro Mangku Rahajeng,
angtuanya. “ Saat itu ayah
mencintai wayang itu seterlalu sibuk membantu upjak dari kecil.
acara keagamaan, s ehingJika di sekitar lingkungaga juga tidak sempat atau
nnya sering ada pertunjut id ak menyadari mi nat
kan wayang, maka setidaksaya,” ujarnya.
tidaknya akan mulai memPand e pu n t ak t an gPASWARA/ast
buatnya gundah. Ap alagi,
gu ng -t ang gu ng berj al an
Jro Mangku Rahajeng
Banjar Pujung Kaja , Sebatu
kaki sel ama berjam-j am
dengan banjar lain, apalagi dengan desa teta- menyusuri dua desa, hanya untuk menyaksikan
ngga jaraknya berjauhan dan dibatasi jalan ter- wayang. “ Pernah sampai juga ke Taro. Waktu itu
jal. Namun, Rahajeng kecil tak melihat rintan- kan jalannya masih terjan, naik turun. Belum sepgan itu dan tetap mewajibkan diri untuk men- erti sekarang,” kenangnya.
onton pertunjukan wayang yang kala itu menKeinginannya yang begitu besar untuk mejadi hiburan special baginya.
main kan wayang, s eringk ali dia tumpahkan
Dari laku kecilnya itupula, Pande Made Ra- menggunakan wayang daun atau wayang kerhajeng sudah memasuki rana berkesian men- tas. Pande tidak bisa lagi membendung semandalang yang hingga kini menjadi bagian dari
gatnya. Daun nangkapun dia kumpulkan, lalu
kehidupannya. Sudah hampir 32 tahun, pria mengguntingnya menyerupai karakter-karakter
berusia 40 tahun ini menyelami dunia pedalan- dalam wayang. “ Kadang pakai kertas biasa juga.
gan. “ Saya Demulai belajar memainkan wayang
Pegangannya, saya pakai lidi biasa,” katanya.
yan g dibu atnya sendi ri menggun akan d aun
Pande teru s berjuang sendiri d an mandiri
nangka. Apapun aktifitasnya, tidak pernah ter- mengasah bakatnya. Guna mendapatkan pemalepas dari wayang karena memang marasa san- haman yang lebih mendalam, ia pun melanjutgat cocok,” terangnya.
kan studi di Kokar dan ISI. Di Kokar dirinya
Ketertarikan Pande bermula sejak ia selalu
termasuk sangat bagus dalam pedalangan, karediajak ayahnya datang ke ritual-ritual keagam- na memang dari kecil sudah menekuninya.nast
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Ramalan
Bintang

Made Rika Handayani

TEKUNI DUNIA
FARMASI
PENGALAMAN bidang farmasi tidakmudah diperoleh, belajar di sekolah merupakan salah satu upaya mendapatkan pengalaman tersebut. Sebut saja,
Made Rika Handayani,16, keinginan menjadi Apoteker membuatnya berburu sekolah farmasi. “Saya ingin menjadi Apoteker yang mahir serta
dipercaya m asyarakat,”paparnya saat ditemui PASWARA , beberapa
waktu lalu.
Putri kedua dari tiga bersaudara pasangan, I Wayan Suardana, SE dengan
Ni Nengah Mudiani asal Jalan Lettu Anom, Bangli ini ingin mendirikan apotek
di daerah kelahirannya. Namun, pengalaman bidang tersebut sulit didapat.
Bahkan, Rika begitu ia biasa disapa sampai ke Kota Gianyar hanya untuk
belajar farm asi. SMK Kesehatan Sanj iwani merupakan salah satu sekolah
terdekat yang membuka Jurusan Farmasi. Ketekunan belajar farmasi membuat
dara kelahiran, Bangli, 3 Agustus 2000 tersebut mampu meraih Juara II Lomba Kompetensi Siswa tingkat Propinsi Bali 2017.
Tak hanya i tu, dara yang dikenal ramah ini juga menjad i pengurus Osis, memi mpin Ektrakurikuler Tari serta kegiatan lain di sekolah. Dara yang kini duduk di kelas XI Jurusan Farmasi di SMK Kesehatan Sanjiwani juga bangga bisa mengenal budaya Gianyar. Bahkan ia rela
menetap disekitar sekolah agar fokus belajar dan mengenal Gianyar lebih jauh. Rika mampu menambah pengalaman bidang farmasi, seni tari hingga kegiatan organisasi lain. Selain prestasi tersebut, di sekolah ia juga pernah meraih juara III saat kelas X dan I pada
kelas XI semester I. “Saya ingin melakukan yang terbaik demi Bali dan sekolah,”imbuhnya.
Kedepan disamping ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Rika juga akan mengabdi atau bekerja di Gianyar sebelum membuka usaha di Bangli. Prestasi dan cita-cita
tersebut p atut dijadikan taul adan generasi muda Gianyar. Rika juga menghimbau
masyarakat sekitar agar selalu menjaga prilaku hidup sehat dan bersih, agar terhindar
dari berbagai penyakit. Sosialisasi terseb ut sering dilaksanakan, salah satunya dengan membersihkan sarang nyam uk, menebar obat pe mbunuh jentik samb il sosialisasi ke warga sekitar.nsuar

Tips Remaja

Bahaya Styrofoam Bagi Manusia dan Lingkungan
ANAK-ANAK muda di Bali beberapa hari ini disibukkan
dengan kreatifitas pembuatan ogoh- ogoh yang akan
diusung saat malam hari tawur kesanga, sehari sebelum
perayaanhari suci Nyepi. Seiring perkembangan jaman,
kreatifitas pembuatan ogoh-ogoh kini mengalami
perubahan. Terutama dalam hal bahan bakunya.
Jika dahulu bahan baku pembuatan ogoh-ogoh
menggunakan seni ulatan bambu, kini berubah dengan
gaya model pembuatan patung berbahan styrofoam.

Kedua bahan baku ogoh-ogoh itu tentu
mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam
hasil akhir penggarapan. Akan tetapi, dampak
dari penggunaan bahan- bahannya tentu kadarnya berbeda. Terlebih lagi dalam hal kesehatan. Penggunaan styrofoam lebih berbahaya
dari pada bambu. Demikian pula dampak limbahnya terhadap lingkungan.
Menurut pakar persampahan dari Institut

Teknolog Bandung (ITB) Enri Damanhuri sebagaimana dilansir repler.com, styrofoam adalah plastik yang paling bermasalah di antara
jenis plastik lainnya karena membahayakan
kesehatan dan lingkungan.
Styrofoam merupakan plastik yang salah
satu komponennya adalah benzena. Zat yang
dihasilkan dari bahan bakar minyak itu merupakan satu dari 4 serangkai penyebab kanker
pada manusia, yakni benzena, toluena, etilben-

zena, dan xilena. Keempat serangkai itu bahkan sudah masuk dalam daftar 100 toksikologi.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah sejak lama juga melarang penggunaan styrofoam
di dunia. Bahkan di Jepang melarang karena
benzena mengganggu kelenjar endokrin yang
berperan pada proses reproduksi manusia.

Bahaya Styrofoam lebih parah ketika dijadikan kemasan makanan dan
minuman. Melalui fungsi itulah benzena yang terkand ung dalam sytrofoam bisa keluar mencemari makanan
dan minuman. Apalagi jika styrofoam
digunakan untuk wadah makanan dan
minuman yang mengandung lemak,
asam, dan alkohol serta dimasukkan
dalam keadaan panas.
Selain bahaya untuk manusia, styrofoam juga bahaya bagi lingkungan.
Sampah styrofoam merupakan sampah yang sulit terurai seperti halnya
sampah plastik lainnya. Namun jika
jenis plastik lain dicari oleh pemulung
karena bisa didaur ulang, styrofoam
tidak.
Sebab itulah, s ampah styrofoam
terus menggunung dan mengganggu
lingkungan. Jika dibuang ke sungai atau saluran air, styrofoam bisa menyumbat saluran air
dan mengakibatkan banjir.
Styrofoam juga ikut berkontribusi pada timbulnya efek rumah kaca. Proses pembuatan
produk plastik itu hingga kini masih menggunakan chlo ro fluoro carbo n (CFC) yang
menjadi penyebab efek rumah kaca.nkris

Sepucuk Salam Dari Griya Anyar

Wanitaku
Engka ada setiap waktu
Tak lelah mendampingi sangkekasih
Menjadi tauladan sang anak
Memikul beban bahterai kehidupan
Siang dan malam
Tak kenal lelah berjuang
Semangat tuk melangkah
Tak lekang oleh waktu
Keringatmu menetes
Setapak demi setapak
Meraih cita sang pujaan hati
Walaubadai menghadang
Engkau tetap tegar
Wanitaku,
Emgkau bagaikan saraswati
Penuh sumber kehidupan
Dipuja dengan kasih
njaka dara

Pesonamu Tak Lagi Manjakan Mataku
BENTAN GAN hijau men yejuk an ma ta. Ma tahari pag i memb erika n warna keh angatan alam. Para pu nakawan tani bersujud dalam harum wan gi dupa, dalam puja
Hya ng De wi S ri.
Mere ka beru cap; se bentar lagi a kan pan en. Sum ringah wajahn ya seiring sem ilir
angin pagi meny ejukan hati. Hampara n hasil ke ringatnya telah meng uning
Pesonamu sungguh memanjakan ma taku. Hamparan padi menguning,
sep asang gereja bermadu k asih, berke jaran diantara rimbun nya bu lir
putik padi. Aku m enikmati gurauan mereka . Namun pun akawan
terusik. Oranga n sawah tan gannya melam bai, sepasa ng gereja
pun menjauh.
Dalam bisiknya itu dulu. Tapi kini, sud ah tidak
mempeson a. Matahari pag i sudah tak me mberikan
hangat. Hijau alam sud ah berubah. Su mringah
punak awan tani pun suda h beruba h tangis. Padi
merek a tak men guning la gi. Meme rah sepertinya
marah k arena tidak m endapatkan a ir. Air
mereka d irampas pengap ling lahan. Sa na sini
alirannya bocor hingg a tak mencuk upi
keb utuhan tanam an.
Hutang melipat ta k mampu terbayar.
Lahan terhimpit ta naman beton. Lahan
hijau pun tersandera. Hanya tuk bertahan,
jala n pintas menjad i pilih an. Akhirnya
beralih menanamkan beton. Ruang hijau
makin menyempit, tak lagi mempesona
hati dan manjakan mataku.
njaka dara

CA PRICORN
Biarkan orang lain berbicara
apapun, terima saja dengan
tersenyum.
Kesehata n : perlu pemijatan.
Keuangan: sesuaikan dengan
ketersedian dana. Asmara : jagalah
kepercayaan yang telah diberikan kepadanya agarkebahagian te tap selalu tercipta.
AQUARIUS
Pikirkan tujuan yang akan datang
dan rencanakan dengan lebih
matang agar kejadian dulu tak
terulang.
Kesehatan: saran dari dokter agar
diperhatikan.
Keuangan: pemasukan masih mengalir.
Asmara: Ada teman de kat yang sudah lama
menaruh hati pada anda.
PISC ES
Yakinlah bahwa kesuksesan
akan lebih mudah diraih
dengan kerja keras.
Kesehata n: hindari makanan
yang dilarang oleh dokter.
Keuangan: jangan lakukan spekulasi te rlalu
beresiko.
Asmara: jangan negatif thinking kepadanya.
A RIES
Ada rekan sekerja yang mulai menggunakan
trik untuk menjatuhkan anda.
Kesehatan: jaga kondisi badan.
Keuangan: menunggu dan penuh
bersabar.
Asmara: hati-hati jangan salah
langkah, apalagi sampai
menjatuhkan nama keluarga.
TAU RUS
Berjalanlah dengan prinsip anda sendiri dan
hiduplah sederhana.
Kesehatan: badan pegal-pegal.
Keuangan: kejadian tiba-tiba
menganggu keuangan anda.
Asmara: hadapi tantangan kecil
dengan hati yang besar, jangan
cepat menyerah.
GEM IN I
Jalani semua yang ada dengan
hati gembira, tak perlu terus
berpikir negatif.
Kesehatan :migren cukup
menganggu konsentrasi.
Keuangan:bisnis menunjukan grafik yang
menggembirakan.
Asmara: suasana tenang dan harmonis dan
akan banyak kejadian yang membuat
semuanya bahagia.
CAN CER
Jauhi segala tindakan yang
dapat memperburuk karier.
Kesehata n: hati-hati penyakit lama bisa
datang.
Keuangan: kalau setengah-setengah lebih
baik jangan.
Asmara: bersikaplah terbuka dengan
pasangan.
LEO
Usul maupun saran coba
dipertimbangkan dulu jangan asal
diterima.
Kesehata n: butuh kesabaran
untuk menghadapi kondisi badan.
Keuangan:cukup baik.
Asmara: jangan terjebak di dalam sikap
kecewa yang berkepanjangan.
VIRGO

Berusalah untuk selalu yakin
dengan apa yang telah menjadi
keputu san.
Kesehatan:cuaca kurang
mendukung.
Keuangan: sedikit terganggu.
Asmara: setelah dirundung malang akhirnya
gembira data ng.
LIBR A
Lagi mendapat guncangan, tetaplah
berpegang teguh pada prinsip
yang ada.
Kesehatan : jangan terlalu asik
ngomongin orang, pikiran akan
te r - ganggu.
Keuangan: tawaran menggiurkan agar
dipikirkan masak-masak.
Asmara: Hindari pertikaian yang hanya akan
memperburuk suasana dan ketenangan
saja.
SCOR PIO
Jangan terus memojokan diri
sendiri.
Kesehatan : hindari
makanan pedas. Keuangan: tu nda dulu
segala transaksi.Asma ra: saran masuk agar
diterima dengan baik.
SAGITAR IU S
Lebih baik mengalah saja apalagi tidak
berkenaan dengan masalah
prinsip.
Kesehatan: kurang bergitu
bersahabat.
Keuangan: jangan menyiakan kesempatan
baik. Asmara: bersikaplah lembut dan
sayang padanya
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Jelang 14 Tahun Koran PASWARA

Konsisten Melayani Informasi Pembangunan
Jangankan pemerintahan di Bali,
di Indonesiapun sulit ditemukanada
pemerintahprovinsi, kabupaten/kota
yang menerbitkanKoranbroadsheet
(bukanmajalah atau bulletin),
mingguanatau tiga kali sebulan
seperti Koran PASWARA.
Sebagai Layanan Informasi Publik
di Pemerintah Kabupaten Gianyar,
KORAN PASWARA bahkan
diapresiasi sebagai MediaInternal
Pemerintah Terbaik dalam Rapat
Bakohumas Tingkat Nasional yang
dilaksanakan di Denpasar Tahun2015 lalu.
PAS WARA /... .... ..

Dirut. PD.BP

Ketut Catur (25), pegawai
kantor Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring terlihat
sedang menerima pengiriman
Koran PASWARA di kan-

tornya, Jumat (3/3). Setiap
kali Koran PASWARAterbit,
pihaknya menerima delapan
eksemplar koran yang diterbitkan Dinas Kominfo Gian-

yar tersebut. Koran yang diterimanya tiga kali dalam sebulan tersebut kemudian akan
didistribusika n kepada para
kelian. "Korannya gratis dan

PASWARA Berperan
Membangun Keterbukaan Informasi
KEHADIRAN Koran PASWARA dimaksud kan m emberi in formasi yang s ehat dan
akurat agar m asyarakat Gianyar menget ahui
arah dan tu juan pembangunan yan g akan, sedang , dan t elah d itempuh pemeri ntah s erta
hasil yang dicapai.
Isi beri ta dari PASWARA, selain tentang
program pembangunan dan kebij akan Pemkab Gi an yar, ju g a men g ang k at as p i ras i
mas yarakat, kuli ner, kebud ayaan, ak tivi tas
seni , t radis i, pari wis ata, prest asi -p res tasi
yang diraih Kabupaten Gianyar. Juga memuat
sosok berprestas i dan meng inspirasi namun
luput d ari pemberitaan, sosok senim an, pekerja sosial , pelajar, buruh, dan sebagainya.
Si si kon ten atau is i m enj adi ciri kh as
khusus Koran PASWARA sebagai media pemerintah. Dalam isi konten Koran PASWARA
yang terdiri dari 16 halaman ini, t erdapat berbagai macam rubrik, diantaranya, Opini, Pemerintahan, Parlementaria, Pariwi sata. Pawestri, Kelili ng Desa, Agro dan Niag a, Pendidik an/ Ip t ek , Keseh at an , Agam a, Sen i
Budaya,Rem aja dan Sastra, dan Senggang.
Unt uk mem perku at dari sis i jurnalist ik,
maka redak si men gambil kebijakan dengan
merek rut ten aga-tenag a m uda yan g b erk ompeten dalam hal jurnalistik un tuk melakukan peliput an dan pemberitaan d engan memberikan pelatihan jurnalistik. Den gan demikian d iharapkan dapat meningk atkan kemampuan dan kegiatan komunikasi, in formasi dan
pen gemb angan media mass a dalam rang ka
men ingk atkan peran sert a ak tif masyarak at
dalam pembangunan daerah Gi anyar.
PASWARA pada awal berdi ri, sempat terbit satu mi nggu sekali sebanyak 1 .200 eksemplar, kemud ian terbit satu bulan sekali pada

masa pemerintah an Bupati Tjok. Oka Artha
Ad han a S ukawat i d an selan jut nya 10 hari
sekali den gan mencetak 1.200 eksemplar.
Penyebaran Koran PASWARA secara gratis ke seluru h instansi/dinas/Badan di lingkungan Pemkab Gianyar, DPRD, camat , perbekel,
bendesa adat , kelihan dinas, koperasi, puskesmas hingga sekolah.
Sasaran penerbitan Koran PASWARA, selain di lingkup Pemkab Gianyar juga untuk elemen masyarakat kalangan dunia usaha, khususnya yang berada di Kabupaten Gianyar.
Pengolahan dan penyampaian informasi melalui PASWARA telah dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat Gianyar. Terbukti, koran PASWARA
sangat ditung gu-tunggu , karena telah terjadi
hubungan timbal balik keterbukaan informasi,
dimana masyarakat juga ingin kegiatan yang ada
di desa mereka seperti upacara adat, porseni,
lomba kebersihan hingga kegiatan sekehe teruna dan PKK, dapat dimuat di PASWARA.
S ecara g ari s b esar Koran P AS WAR A
berperan dalam m embangu n keterbukaan informasi Pemerintah Kabupaten Gianyar. Koran
PASWARA menjadi koran satu-satunya yang
diterb itkan secara konsisten oleh pemerintah
daerah di Provinsi Bali bahkan mungkin di Indonesia. Koran PASWARA di apres iasi sebagai media pemerintah terbaik dalam Rapat Bakohumas Tingkat nasional yang dilaksanakan
di Denpas ar Tahun 20 15 lalu. "Manajemen
PAS WARA di jalankan dengan profes ional,
semoga semakin berman faat bagi mas yarakat
Gianyar, 14 tahun kehadiran PASWARA, kami
menjaga konsistensi demi memberi informasi
bagi masyarakat," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gianyar, Cokorda Gde Rai Widiarsa Pemayun. nrah/asti

ber it an y a
cukup berm an f aa t
bagi kami di
kantor desa,”
ujar Catur.
Sebagaimana Ketut Catur,
seja k Okto ber
2 0 03 sila m ,
masyara kat Gianyar telah akrab
dengan kehadiran
P a s wa r a .
M a sy a r a k at di
p e loso k san ga t
menunggu kehadiran Paswar a di kantor desa. "Ada saja
yang meminta Koran
P ASWARA, sela lu
h a bis dia m bil ole h
masyarakat,” ujar Perbekel Desa Bukian, Keca mata n Pa yan gan, I
Made Junarta. Menurutnya,
kehadiran PASWARA sangat
penting karen a memuat informasi-informasi pembangunan Kabupa ten Gianyar.
Selain itu, PASWARA yang
memuat program suatu desa,
bagi Junarta menjadi pembanding bahka n tolok ukur
bagi desa lainnya dalam menjalankan pro gram pembangunan di desa masing-masing. “ Melalui PASWARAkita
mengenal Gianyar lebih baik,
masyarakat merasakan kedekatan karena beritanya tentang masyarakat sekitar, tentang kehidupa n sehari-hari
yang biasa kita lakoni,” urai

“Melalui
PASWARA
kitamengenal
Gianyar lebih baik,
masyarakat
merasakan
kedekatan karena
beritanyatentang
masyarakat sekitar,
tentang kehidupan
sehari-hari yang
biasakitalakoni”
I Made Junarta
Perbekel Desa Bukian,
Payangan,

Junarta.
Junarta menyarankan agar
PASWARA mengangkat lebih ba n y a k
k e giat a n
masy arakat desa. “ Ja ngan
kebanyakan be rita di pusat
pemerintahan, jangan berita
perkotaan saja, saya harap
P ASWARA m e nja n gk a u
hingga ke dusun-dusun,” saran Junarta. Dia juga menegaska n ba hwa ke ha dira n
PASWARA sangat perlu untuk dilanjutkan.

Koran PASWARA berdiri bulan Okto ber 2003 pada
masa pemerintahan Bupati
A. A. Gde Agun g Bh arat a.
Ke tika itu mun cul sebuah
ide un tuk mem puny ai m edia internal pemerintah, dima na sebe lumn ya semp at
t er bit m aja lah be r n am a
“ Bunga Ram pai”. Setelah
ide itu didapat , ke mudian
melakukan konsolidasi denga n me mbua t sebua h tim,
unt uk me n en tuk an visi,
misi dan lain- lain. Setelah

visi dan misi ditentukan, kemudian sepakat untuk membuat sebuah m edia pen erbit an k o ra n. Se ca ra tida k
langsung ketika rapat tercetus se buah kata PASWARA
yang berarti suara wa wasan
sen i. Ko ra n P ASWARA
dala m segi p e mbe rit aa n
dibuat bukanlah unt uk pencitraan, tetapi untuk mengga m ba r k a n
k o n disi
masyarakat apa adanya.
nrah/asti

