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TAHUN 2020, telah berlalu . Kini kita
memasuki tahun 2021. Tentu, perjalanan
waktu menandakan, segala hal makin ber-
tambah usia, termasuk koran PASWARA
ini. Apalagi suasana di tengah Pandemi
COVID 19 hari-hari yang dilalui harus penuh
disiplin mengikuti protokol kesehatan.

Pembaca Setia PASWARA.
Kami akan tersadarkan tentang riwayat

pendirian koran ini, tepatnya tahun 2003
itu. Dan, kini PASWARA telah berusia 18
tahun. Usia yang tak anyar untuk ukuran
sebuah terbitan media koran. Namun kami
pun meyakini, banyaknya hitungan usia
ini tak lantas kami menyatakan koran ini
telah menemukan kedewasaan, atau be-
ranjak dewasa. Karena utuk ukuran se-
buah kedewasaan tak dapat disimak dari
banyaknya usia. Namun sejauh ini kami
telah dapat mengejewantahkan visi/misi
PASWARA yang sekarang berformat
Media Online ; membangun wawasan seni.

Seni di sini adalah intensitas strategi yang
di dalamnya terkandung kebijakan, pro-
gram, termasuk aktivitas luas yang dilako-
ni masyarakat. Segala perlakuan itu ujung-
ujungnya untuk peningkatan kesejahter-
aan rakyat.

Pembaca Budiman
Tepat di Tahun 2021 ini Koran Paswara

yang biasanya terbit berupa media cetak
kini telah bertransisi ke Medio Online den-
gan format Tabloid/Majalah. Transisi ke
PASWARA ke Media Online ini bertujuan
untuk  tetap memberikan kontribusi kecil-
nya, antara lain memberi informasi, men-
gontrol, mendidik masyarakat, dan meng-
hibur. Danberusaha menyajikan informasi
sebaik mungkin meski  ditengah pandemi
COVID 19.

Kami juga minta maaf yang sebesar-
besarnya. Karena terbitan perdana Media
Online  tersendat dalam beberapa minggu
terakhir. Selagi lagi, kami mohon maaf.

Transisi PASWARA ke Media Online
MEJA REDAKSI
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Laporan Utama

Bupati Mendem Pedagingan
di Sumber Air Tirta Sanjiwani

PERUSAHAAN Air Minum dalam kemasan Tirta Sanjiwani
menggelar upacara Mecaru dan Mendem Pedagingan di sum-
ber air. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Gian-
yar Made Mahayastra di Desa Bukian, Payangan, (13/1) lalu.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta San-
jiwani milik Pemkab Gianyar berencana melakukan pengem-
bangan usaha dengan memproduksi air minum dalam kemasan.
Rencana tersebut mulai direalisasikan dengan pembangunan
gedung industri AMDK dan pengadaan serta pemasangan
mesin industri AMDK yang direncanakan selesai akhir Desem-
ber 2020. Uji coba produksi dimulai Januari - Maret 2021 sambil
mengurus berbagai perijinan yang diperlukan. Peluncuran
produk akan dilakukan pada April 2021 bertepatan dengan HUT
Kota Gianyar ke-250.

Bupati Mahayastra mengatakan, pembangunan AMDK ini
merupakan yang terbesar yang dilakukan oleh pemerintah daer-
ah. "Dari segi mesin, kita yang terbesar, hampir sebanding
dengan perusahaan AMDK swasta di Jambi, AMDK milik Band-
ung kalah, begitu juga Banten," ujarnya. Bupati Mahayastra
meminta masyarakat Gianyar mengkonsumsi AMDK yang
diproduksi oleh Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani. "Perum-
da ini milik kita, keuntungannya nanti akan disalurkan kembali
kepada warga kita sendiri melalui subsidi air bersih, jadi mari
kita dukung upaya ini menuai keberhasilan," tegasnya.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Made
Sastra Kencana membenarkan apa yang dikatakan Bupati
Mahayastra tentang AMDK terbesar di Indonesia. Dikatakan-
nya, mesin yang akan digunakan memproduksi AMDK oleh
pihaknya memiliki sistem produksi dan spek yang lebih tinggi,
dimensi yang komplit serta sistem yang otomatis, dari pengo-
lahan hingga pengisian ke kemasan. "Betul, dan prosesnya
lebih baik dari yang disebut karena menggunakan nanofiltrasi
untuk pengaturan rasa dan komposisi mineral, sementara yang
lain hanya ozon dan ultraviolet saja," jelas Sastra Kencana.
Ditambahkannya, pabrik ini memanfaatkan mata air belahan
paras  yang disucikan, kualitasnya sudah diuji di laboratorium
dan siap minum. "Dan dengan proses nanofiltrasi, ozon dan
ultraviolet, kualitas ditingkatkan sehingga rasanya (diatur ko-

mposisi mineralnya) akan beda dengan  branded yang sudah
beredar," ucapnya.

Ketua Tim Fasilitasi Pembangunan AMDK Kabupaten Gi-
anyar, Drs. Gede Widarma Suharta, MM mengatakan, tujuan
pembangunan AMDK ini adalah untuk memberikan pelayan-
an air minum kemasan yang sehat, berkualitas, dan terjangkau.
Di samping itu, AMDK ini akan memberikan pendapatan asli
daerah bagi Pemkab Gianyar. Dimana PAD dari AMDK ini akan
menjadi sumber anggaran pemberian subsidi bagi sekitar 7.000
KK miskin yang pemakaian air PDAM-nya di bawah 10 kubik.

Dilaporkan pihak panitia, untuk tahun pertama akan
diproduksi air mineral dalam sehari se-
banyak 14.976 kemasan non galon atau
setara ukuran 600 ml, dan air de-mineral
sebanyak 4.896 kemasan non galon atau
setara ukuran 600 ml. AMDK tersebut
akan dipasarkan Perumda Air Minum Tir-
ta Sanjiwani ke hotel, restoran, obyek
wisata, instansi pemerintah, toko mod-
ern, dan kantor swasta. Juga akan di-
pasarkan oleh Bumdes Bukian dengan
pangsa pasar yaitu pada kegiatan pe-
merintahan desa, desa adat, tokoh
masyarakat, dan masyarakat adat.

"Terima kasih kepada krama Bukian,
atas dukungannya bagi pengembangan
usaha Perumda Air Minum Tirta Sanji-
wani, perusahaan ini milik kita bersama,
mari kita dukung kemajuannya, oleh war-
ga, dari warga, dan kembali kepada war-
ga dalam bentuk subsidi air bersih," tan-
das Bupati Mahayastra. P03
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Bupati Mahayastra Melantik
7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

SETELAH melalui tahapan seleksi le-
lang terbuka akhirnya Bupati Gianyar I
Made Mahayastra melantik 7 pejabat Es-
elon II.b dengan jabatan pimpinan tinggi
pratama, Kamis (28/1) di halaman belakang
Kantor Bupati. 7 orang tersebut masing-
masing menduduki jabatan Asisten Ad-
ministrasi Pemerintahan dan Kesejahter-
aan Rakyat Kabupaten Gianyar, Staff Ahli
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat, Kepala Dinas Kebudayaan, Ke-
pala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika, Ke-
pala Badan Kepegawaian dan Pengem-
bangan Sumber Daya Manusia serta Ke-
pala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Gianyar.

Mahayastra dalam kesempatan terse-
but mengingatkan bahwa jabatan men-
gandung tanggung jawab yang besar.
“Jabatan mengandung tanggung jawab
yang besar dan merupakan sebuah ke-
percayaan yang harus dilaksanakan.
Oleh karena itu, jadikanlah jabatan ini
sebagai ajang untuk menunjukkan dan
membuktikan kemampuan kerja terbaik
saudara,” tegasnya.

Ditambahkannya bahwa setiap jaba-
tan memiliki peran yang sangat penting
dalam pembangunan Gianyar kedepan-
nya. Untuk itu, Mahayastra berharap agar
semua pejabat yang dilantik mampu
menyusun dan menjalankan program
pemerintahan sesuai visi misi bupati.
Seperti misalnya Jabatan Asisten Admin-
istrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Kabupaten Gianyar diduduki

oleh Dr. I Ketut Mudana, SH, MBA yang
dulunya Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Gianyar diharapkan mampu
membantu sekretaris daerah untuk mer-
ancang program pembangunan di Kabu-
paten Gianyar.

“Untuk Asisten Administrasi Pemerin-
tahan dan Kesejahteraan Rakyat sekarang
diisi oleh Pak Mudana, semoga bisa
mengemban tugas dan membantu Sekda
dalam merancang pembangunan serta
menjalankan pemerintahan, ”imbuhnya.

Disamping itu, 3 Sekretaris Dinas juga
dilantik menjadi Staf Ahli dan kepala di-
nas. Seperti Ida Ayu Ketut Surya Adn-
yani, SE, MAP dilantik menjadi Staff Ahli
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat. Hal menarik, Mahayastra mene-
kankan bahwa staf ahli bukan merupa-
kan orang buangan, terlebih diharapkan
mampu memberikan saran dan masukan
kepada bupati. “Jangan beranggapan
bahwa jabatan sebagai staf ahli adalah
untuk orang buangan, jadi malas ngan-
tor. Tapi staff ahli seharusnya melaku-
kan penelitian dan memberikan saran
maupun masukan kepada bupati terkait
program maupun arah pembangunan
Gianyar,” tegas Mahayastra.

Begitu pula dengan Sekretaris Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Gianyar Ir. I Gusti Agung Sri Widyawati,
M.Si kini dilantik menjadi Kepala Dinas
Kebudayaan menggantikan I Ketut
Mudana yang dilantik menjadi Asisten
Administrasi Pemerintahan dan Kese-
jahteraan Rakyat.

Serta Sekretaris dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Ni
Made Mirnawati, SSTP, MAP dilantik
menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gianyar. Yang diharapkan
mampu menyelesaikan permasalahan
sampah dari hulu.

“Ini Kepala Dinas DLH saya harap
segera merancang rencana pengelolaan
sampah dari hulu hingga hilir. Termasuk
pembangunan TPS3R di setiap desa,”
tandas Mahayastra.

Di samping sekretaris dinas, 2 camat
juga berhasil lolos dalam seleksi lelang
terbuka. Antara lain Camat Payangan
Anak Agung Gde Raka Suryadiputra,AP
kini dilantik menjadi kepala Dinas Ko-
munikasi dan Informatika serta Camat
Ubud Drs. Ida bagus Putu Suamba, M.Si
dilantik menjadi Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabu-
paten Gianyar.  Sementara Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia dijabat oleh I Wayan
Wirasa, S.Sos., MAP. yang sebelumnya
menduduki jabatan Inspektur Pembantu
IV pada Inspektorat Kabupaten Gianyar.

Kepada ASN di lingkungan Kabupat-
en Gianyar, Mahayastra juga berpesan
untuk terus meningkatkan kinerja dan
loyalitas. “Tunjukkanlah kalian mampu
mengemban tugas dan loyalitas ter-
hadap pimpinan. Nanti rewardnya secara
birokrasi pasti jenjang karir yang lebih
baik. Apalagi setelah ini, saya akan mem-
buka lagi lelang jabatan untuk beberapa
formasi,” pungkas Mahayastra.P04
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Wabup. Agung Mayun Pantau Ruang Pusat Kendali ATCS

Kagumi Fasilitas RSPA yang Canggih
UNTUK memantau dan mengendali-

kan lalu lintas pada tiap persimpangan,
Kabupaten Gianyar  kini  dilengkapi Ru-
ang Pusat Kendali Area Traffic Control
System (ATCS) beserta perangkatnya
yang berpusat  di Kantor Dinas Per-
hubungan Kabupaten Gianyar.

Selain itu, ada penambahan pemasan-
gan kamera CCTV yang lebih canggih den-
gan jaringan menggunakan media fiber
optic pada  5 (lima) persimpangan. Adapun
persimpangan tersebut yakni, persimpan-
gan alun-alun Gianyar, persimpangan BPD,
persimpangan RS Sanjiwani, persimpan-
gan Bitera dan Persimpangan Buruan. Ru-
ang Pusat Kendali beserta perangkatnya
ini  merupakan bantuan dari  Kementerian
Perhubungan cq Balai Pengelola Trans-
portasi Darat (BPTD) Wilayah Propinsi Bali
dan NTB tahun 2020.

"Dengan bantuan kamera yang ditem-
patkan di persimpangan, maka aktivitas
persimpangan dapat dipantau bahkan
dikendalikan dari jarak jauh seperti men-
gatur siklus waktu traffic light dari ruan-
gan pantau dan kendali atau  control
room," terang Wabup Gianyar A.A. Gde
Mayun didampingi Kepala Dishub
Kabupaten Gianyar, I Wayan  Suamba
saat menerima kunjungan Kasi Prasara-
na BPTD XII Propinsi Bali, Boy Nurdin,
Senin (11/1) siang di Kantor Dinas Per-
hubungan Kabupaten Gianyar.

Media ini juga dilengkapi dengan fa-
silitas  RSPA (Road Safety Public An-
nouncer) untuk sosialisasi tentang ke-
selamatan berlalu lintas, tertib di jalan,
penggunaan helm dan lainnya serta da-
pat juga untuk sosialisasi dan publikasi
terkait protokol kesehatan.

Kasi Prasarana BPTD XII Propinsi
Bali, Boy Nurdin, dalam kesempatan itu
melakukan pengecekan ke Ruang Pusat
Kendali dan melihat cara kerja staf untuk
mengoperasikan.

“ATCS adalah  sebuah sistem yang
dipergunakan untuk mengendalikan lalu
lintas di persimpangan dan mengatur
rangkaian persimpangan di dalam suatu
kawasan terbatas. Semoga dengan ban-

tuan ini, aktivitas berlalu lintas setiap
persimpangan bisa dipantau tiap hari,”
terang Boy Nurdin.

Sementara Kadishub Wayan Suam-
ba menambahkan, ATCS di Kabupaten
Gianyar telah ada sejak tahun 2014 yang
meliputi 3 (tiga) persimpangan yaitu per-
simpangan Semebaung, persimpangan
Kemenuh, Persimpangan Cemenggaon.
Pada tahun 2015 bertambah 1 (satu)  per-
simpangan yakni simpang masjid. Pada
tahun 2018 ada tambahan pengendalian
di persimpangan BPD berupa pantauan
kamera CCTV. “Jenis kamera yang di-
gunakan adalah kamera analog dengan
menggunakan kabel untuk transmisi,”
jelas Suamba. P05
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MENGANTISIPASI cuaca ekstrim yang terjadi belakangan,
tim gabungan dari Dishub Gianyar, Balai Pengelola Transporta-
si Darat (BPTD) wilayah 12, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah 3 Provinsi Bali, Polres Gianyar serta Dinas
PUPR Kabupaten Gianyar melakukan pemangkasan pada be-
berapa pohon di sepanjang By Pass Ida Bagus Mantra, Rabu
(27/1). Pemangkasan dimaksudkan untuk menghindari kecela-
kaan pengguna jalan akibat patah ranting atau pohon tumbang.

“Kali ini kita mulai pemangkasan beberapa dahan pohon
yang sudah lapuk atau yang menutupi penerangan jalan serta
rambu lalu lintas. Mengingat belakangan sering terjadi hujan
dan angin kencang agar tidak membahayakan pengguna
jalan,”ujar Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Gianyar I
Wayan Suamba.

Ditekankannya, pemangkasan bukan dimaksudkan untuk
menghilangkan penghijauan dengan menebang pohon. Me-
lainkan untuk peremajaan pada cabang atau ranting pohon
serta meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ter-

lebih lagi banyak
lampu peneran-
gan jalan dan
traffic light yang
ditutupi oleh
pepohonan.

“Tujuannya
bukan menghi-
langkan penghi-
jauan namun leb-
ih memberi rasa
aman dan nya-
man dalam berla-
lu lintas sehing-
ga keselamatan
dan kelancaran

Mengantisipasi Cuaca Ekstrim
Tim Gabungan Dishub Gianyar, Pangkas Pohon

berlalu lintas dapat terwujud. Karena kan banyak  pohon yang
menutupi rambu-rambu ataupun lampu penerangan. Apalagi
pohon lapuk yang sangat membahayakan pengguna jalan,”
tegas Suamba.

Pemangkasan pohon dilakukan mulai dari Pasar Biaung
menuju ke timur, dimana pengerjaannya dilakukan secara ber-
tahap.

Hal senada juga diungkapkan Kasat Lantas Polres Gianyar
AKP. Laksmi Trisna Dewi Wieryawan dimana ia menekankan
bahwa pemangkasan bukan berarti menebang pohon melain-
kan menghilangkan dahan rapuh yang membahayakan serta
memangkas ranting yang menutupi penerangan.

“Bukan berarti pemangkasan menghilangkan penghijauan
tapi lebih tepat merawat tanaman agar terjadi peremajaan rant-
ing serta menghindari pohon tumbang karena rapuh,” pung-
kas AKP.Laksmi Dewi. P06
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KOPERASI Serba Usaha (KSU) Banjar Sampiang Desa Gi-
anyar kembali memberikan bantuan sembako kepada warga Ban-
jar Sampiang, Jumat (22/1). Bupati Gianyar I Made Mahayastra
yang turut hadir dalam kesempatan tersebut bersama Wakil
Bupati Agung Mayun dan Sekda Wisnu Wijaya menyumbang-
kan bantuan 1 ton beras  untuk diberikan kepada warga. Dis-
amping itu Mahayastra juga berharap KSU Banjar Sampiang
terus berkembang dengan memperluas jangkauannya.

“Harapannya koperasi terus berkembang jangkauannya
lebih luas lagi,  harus naik kelas juga menjadi Koperasi Provin-
si. Ke depan juga akan ada pasar besar disini semoga KSU
Banjar Sampiang bisa melayani pedagang yang ada di Pasar
Umum Gianyar, dan semoga RAT berikutnya lompatan aset-
nya lebih tinggi” harap Mahayastra.

Mahayastra juga mengapresiasi perkembangan KSU Ban-
jar Sampiang yang begitu pesat dari modal awal sekitar 15 juta
pada 17 tahun lalu. Kini perputaran uangnya  sudah mencapai
19 miliar rupiah.

“Mungkin 17 tahun perputaran uangnya sudah 19 miliar
atau sisa hasil usaha sudah 1,1 milyar per tahun. Artinya keun-
tungan perbulan sekitar 100 juta,”imbuhnya.

Mengingat perkembangan koperasi yang sangat bagus di
Banjar Sampiang, Bupati Mahayastra juga mengingatkan agar
bijak mengelola koperasi sesuai peraturan perundang-undan-
gan agar koperasi tetap maju.

Sementara itu, Ketua Koperasi Dewa Putu Tagel Yasta men-
gatakan pembagian sembako kali ini merupakan pembagian
sembako kali kedua. Paketan sembako berisikan 25 Kg beras, 1
krat telur, 1 dus sarimi, serta 2 Kg minyak goreng. Pembagian
sembako sebelumnya dilakukan pada 13 Mei 2020 tahun lalu.

“Kami kembali membagikan paket sembako tahap ke II ke-
pada 322 warga. Dimana 300 diantaranya kepada anggota ko-
perasi, 6 paket kepada pemangku dan sulinggih, 7 paket kepa-
da penyandang sakit permanen, serta masing-masing 3 paket
kepada penabung terbesar, pemilik deposito terbesar dan
penyumbang pendapatan 3 besar,” imbuh Dewa Tagel.

Ditambahkannya tujuan pembagian sembako mengingat
asas koperasi dari kita oleh kita dan untuk kita jadi seberapa
kecil pun kemampuan kita harus kita berikan kepada anggota
karena moto KSU Banjar Sampiang bersamalah kita bisa. Pem-
bagian sembako dilaksanakan dalam suasana RAT ke-VIII
Tahun Buku 2020 Koperasi Banjar Sampiang.

KSU Banjar Sampiang Bagikan Sembako

Bupati Mahayastra Sumbangkan 1 Ton Beras

Disamping memberikan paketan bantuan sembako, KSU
Banjar Sampiang juga rutin memberikan bantuan kepada ang-
gota atau warga yang melaksanakan upacara keagamaan.

“Selain sembako kami juga memberikan santunan kema-
tian sebesar 1 juta rupiah jika ada warga yang meninggal,
juga kepada warga yang melaksanakan upacara pernikahan,
melahirkan ataupun sakit. Bahkan yang melahirkan kami ban-
tu hingga anaknya memiliki akta kelahiran.  Dan bantuan ke-
pada sekaa gong istri, penabuh angklung, termasuk organ-
isasi perisai diri yang ada disini  rutin kita beri sumbangan,”
pungkasnya.P07



KELILING DESA

08 | PASWARAEdisi 01/2021

UNTUK pengemban-
gan sumber daya alam,
khususnya pengem-
bangan energi baru ter-
barukan. Pemerintah
Kabupaten Gianyar
melalui Dinas Pember-
dayaan Masyarakat
Desa bekerja sama den-
gan PT Indonesian Pow-
er Bali Power Generation
Unit mengembangkan
biogas di KecamatanTe-
gallalang. Pengemban-
gan energy biogas dim-
ulai dari penyerahan
bantuan sejumlah 25
juta untuk 2 unit biogas
yang diterima oleh  I
Wayan Darsana dari
Desa Pupuan dan I Way-
an Suarjana Br.  Tealpay-
ang Desa Pupuan
Tegallalang.

Bantuan diserahkan
langsung oleh Ketua
TP.PKK Kabupaten Gianyar Ny. Surya
Adnyani Mahyastra didampingi Kadis
DPMD Dewa Ngakan Ngurah Adi, per-
wakilan Indonesia Power dan beberapa
undangan terkait, pada 19 Januari lalu.
Menurut Ngakan Ngurah Adi, Pemerin-
tah Kabupaten Gianyar melalui DPMD
memiliki program Desa mandiri Energi, en-
ergy Terbarukan (biogas).

Teknologi yang dikembangkan dalam
program ini adalah teknologi tepat guna
(TTG) untuk mengelola limbah dalam hal
ini peternakan (kotoran sapi) yang di-
manfaatkan menjadi energy biogas. “ ini
merupakan program desa mandiri energi

Gianyar Menuju Desa Mandiri Energi,
Melalui Teknologi Tepat Guna

yang namanya energi baru terbarukan.
Untuk saat ini pengembangan energi bio-
gas masih dalam taraf skala rumah tang-
ga” jelas Ngakan Ngurah Adi yang pada
kesempatan itu didampingi Kabid  Pem-
berdayaan Kawasan Pedesaan, Ni Made
Roti.

Ditambahkan, pengembangan energy
alternative, berupa biogas ini mempun-
yai banyak kelebihan diantaranya, bah-
an baku melimpah, biaya murah, mudah
diaplikasikan, perawatannya cukup prak-
tis dan memiliki umur pakai yang cukup
lama serta sangat dibutuhkan oleh
masyarakat sebagai penganti gas elpiji

yang semakin mahal.
Kedepannya menurut
Ngakan Ngurah  Adi,
rencananya akan diban-
gun biogas skala besar
di Desa Taro dan  itu
masih dalam proses
pembuatan kajian  den-
gan PTAiles Energi.
Saat ini bantuan diberi-
kan dalam bentuk uang
dan langsung dikerjakan
oleh masyarakat secara
swadaya. Bantuan me-
mang diarahkan untuk
masyarakat kurang mam-
pu, yang memang benar
siap untuk memanfaat-
kan serta memelihara
secara berkelanjutan.
untuk penerima bantu-
an, harus memenuhi kri-
teria tertentu seperti te-
lah memelihara sapi min-
imal 3 ekor atau babi 10
ekor untuk mencukupi

bahan baku biogas.
Sementara itu, Ketua TP.PKK Kabu-

paten Gianyar Ny. Surya Adnyani Ma-
hayastra pada kesempatan itu menyam-
but baik pengembangan energy baru
biogas ini untuk keperluan memasak se-
hari-hari dalam skala rumah tangga. Pro-
gram ini termasuk kegiatan pember-
dayaan masyarakat dengan menggali
potensi dan pengelolaan sumber daya
alam serta pengembangan teknologi te-
pat guna (TTG) yang sesuai dengan
potensi kearifan local dan kebutuhan
masyarakat.

“ Semoga program pengembangan
Desa mandiri energy yang tengah
dikembangkan dapat mengurangi keter-
gantungan masyarakat terhadap kebu-
tuhan bahan bakar minyak untuk kebu-
tuhan sehari hari,” jelas Ny. Surya Adn-
yani Mahayastra.

Ny. Adnyani Mahayastra juga ber-
harap lewat program ini dapat men-
ingkatkan perekonomian masyarakat dan
pemanfaatan biogas sebagai energy al-
ternatif dapat mewujudkan desa mandiri
energy. Dimana desa mampu memenuhi
dan mengembangkan kebutuhan en-
erginya untuk memasak, penerangan dan
mampu mengembangkan industry rumah
tangga untuk kebutuhn hidup sehari hari
serta mampu memelihara kelstarian
lingkungan sekitar.P08
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Harga Daging Babi
Melonjak,

Ayam Jadi Solusi
DAMPAK merebaknya virus ASF yang menyerang babi

beberapa waktu lalu menyebabkan banyak babi mati yang ber-
dampak pada kelangkaan pada babi dan peningkatan harga
babi di pasaran. Melihat peluang tersebut, I Wayan Merta
langsung memanfaatkan situasi tersebut  dengan berjualan
ayam merah. Mengingat setiap upacara keagamaan di Bali san-
gat identic dengan dagi ng Ayam dan Babi.

Lebih lanjut Baco sapaan akrabnya menuturkan pilihannya
untuk berjualan ayam merah karena melihat tradisi orang bali
yang identic dengan daging Ketika melaksanakan upacara
keagamaan disamping itu, harga ayam merah relative murah
sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menengah ke-
bawah.

“Saya melihat masyarakat golongan menengah kebawah
sangat merasakan kenaikan harga babi apalagi di musim pan-
demic seperti sekarang ini. Terlebih lagi pada setiap upacara
keagamaan di Bali khususnya sangat identic dengan daging
babi atau ayam, entah sebagai sesajen atau olahan
lawar”tuturnya.

Pemuda asal Banjar tegalinggah Desa Bedulu tersebut me-
manfatkan uang tabungannya sebesar 3 juta rupiah untuk
mengadu untung berbisnis ayam merah. Dikatakannya selain
untuk menambah penghasilan ataupun membantu perekono-
mian keluarga ditengah krisis, dirinya mengaku lebih bertu-
juan mengajarkan adiknya untuk jeli melihat peluang serta be-
lajar berwirausaha.

“Sebenarnya kalau jualan memang mencari untung tujuan-
nya. Tapi lebih dari itu, manfaat yang saya harapkan adik saya
bisa melihat peluang bisnis dan mampu berwirausaha,” ujar

Baco.
Baco menjual ayamnya di

Jalan Raya Blahbatuh dan juga
secara online. Mengenai bany-
aknya permintaan orang akan
daging ayam merah yang sudah
bersih, Baco juga mengembang-
kan sayap bisnisnya untuk men-
jual  ayam bersih.

Karena baru memulai sejak
bulan januari 2021, kini omset
Baco per harinya mencapai 400
ribu rupiah. “kalua omset hari-
hari biasa seperti sekarang ini se-
kitar 300-400 ribu per hari. Kalua
pas menjelang hari raya pasti
jauh lebih tinggi,” pungkasnya.

Senada dengan baco, pembe-
li ayam merah Jero Sumiati men-
gaku memilih ayam karena dag-
ing babi terlalu mahal. “Musim
susah gini, daging babi terlalu
mahal, sebagai penggantinya
saya pake daging ayam saja.
Yang harganya lebih terjan-
gkau,” paparnya singkat. P10



Edisi 01/2021PASWARA  | 11

PENDIDIKAN & IPTEK

SELAMA pandemi, aktifitas siswa
terbatas dalam belajar dan berkarya,
apalagi siswa jurusan seni rupa.
Padahal guna memperoleh kompetensi
yang profesional siswa dengan
jurusan seni rupa mesti banyak
praktek dan berkarya. Namun,
pandemi bukan menjadi halangan
utama siswa SMKN 1 Sukawati untuk
terus belajar dan berkarya. Disisi lain,
para siswa bisa optimal mengolah
hasil rasa, cipta dan karsa dirumah.
Namun, kesempatan tersebut juga
dimanfatkan untuk belajar langsung
melalui kegiatan PKL dengan maestro
seni di seluruh Bali. SMKN 1 Suka-
wati merupakan sekolah seni rupa
satu-satunya di Indonesia. Sehingga
siswa yang dilahirkan akan memiliki
kompetensi yang unik.

Dikethui, sekolah yang didirikan Ni
Made Kadjeng tahun 1967 sudah
mengalami pelbagai perubahan nama
dan lokasi. Saat didirikan 28 Januari
1967, SMKN 1 Sukawati diberi nama
Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI)

Denpasar dan berlokasi satu atap
dengan Museum Bali. Selanjutnya
SSRI sempat dipindahkan ke Taman
Budaya Denpasar dan Kampus ISI
Denpasar. Sedangkan tahun 1979, SSRI
berubah nama menjadi Sekolah
Menengah Seni Rupa (SMSR)
Denpasar. Tahun 1986 sekolah pindah
lagi ke Desa Batubulan Kecamatan
Sukawati.  “Itu merupakan perpindah-
an terakhir hingga sekarang,”terang
Arka.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat
PKL siswa jurusan seni rupa bisa
belajar di berbagai maestro di sekitar
sekolah, salah satu maestro yang
intens mendidik siswa adalah Jro Ketut
Adi Candra yang memiliki jiwa
multitalenta di bidang seni. Sehingga
jika beberapa siswa jurusan seni rupa
yang bisa belajar disana akan memiliki
kemampuan yang lebih baik selepas
sekolah nantinya.

Ketua Alumni SMKN 1 Sukawati, I
Nyoman Arjawa mengapresiasi
kegiatan yang mampu dilaksanakan

sekolah. Diakui selama ini warga masih
belum sepenuhnya memahami
kurikulum di SMKN 1 Sukawati.
Sebagai sekolah yang konsen
kembangkan program seni rupa,
seperti, Seni Lukis Modern dan
Tradisional, Seni Patung, Disain
Komunikasi Visual (DKV), Seni Desain
Interior dan Lansdcaving ini juga
mengembangkan keahlian Teknologi
Informatika di Bali. Mengadopsi
teknologi informasi ini dipandang perlu
dalam satu program inovatif,  serta bisa
dipadukan secara manual maupun
teknical.

Perkembangan era global membuat
SMKN 1 Sukawati semakin inovatif,
tahun 1998 sekolah membuka kompe-
tensi Teknologi Informatika. Jurusan
yang dibuka konsen dalam bidang
Kompetensi Media Rekam dan Film
Animasi. Tak sampai disitu, tahun 2011
SMKN 1 Sukawati kembali membuka
Kompetensi Rekayasa Perangkat
Lunak (RPL) dan Tenologi Komputer
Jaringan (TKJ.P11

SMKN 1 Sukawati

Jaga Bali Dengan Hati
Tingkatkan kompetensi serta kualitas lulusan,

siswa SMKN 1 Sukawati optimalkan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
dibeberapa maestro seni. Hal tersebut diungkapkan, Kepala SMKN 1

Sukawati, I Ketut Arka, kepada PASWARA, di ruang kerjanya, di Desa
Batubulan, Kecamatan Sukawati, beberapa waktu lalu.
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MANFAAT DAUN SISIK NAGA
UNTUK PENYEMBUHAN SARIAWAN
SARIAWAN merupakan salah satu

penyakit yang sering dialami masyarakat.
Pada kalangan medis, penyakit dengan
luka dan sakit pada mukosa mulut ini dike-

nal dengan nama Recurent Apthous Sto-
matitis (RAS) atau Stomatitis Apthous
Recurent (SAR).

RAS juga dikenal dengan istilah
apthae, atau cancer sores yang ditan-
dai oleh ulser berulang, menyakitkan di
rongga mulut dan berbentuk bulat atau
oval dan dikelilingi inflamasi. RAS dapat
diartikan sebagai ulser yang terbatas
pada rongga mulut, dan dapat muncul
tanpa adanya pengaruh dari penyakit
sistematik. Kelainan ulser pada mukosa
mulut ini memiliki ciri khas berupa ulser
single atau multiple, kambuhan, kecil,
bulat, atau oval, dengan batas jelas ke-
merahan, dan dasar abu-abu atau kun-
ing. Gambaran klinis Stomatitis Apthous
Recurent dibagi menjadi 3 kelompok,
yaitu Minor Recurent Apthous Stoma-
titis, Mayor Recurent Stomatitis, dan
Hepertiform Ulseration.

Untuk mengatasi penyakit ini, dapat
menggunakan obat tradisional yang be-
rasal dari bahan-bahan alami, seperti tum-
buhan, hewan, mineral maupun campu-

ran bahan-bahan
tersebut. Salah satu
jenis tumbuhan
yang ampuh sebagai
obat tradisional ad-
alah herbal Sisik Naga, yang berasal dari
familia Polypodiacea, dengan nama ilm-
iah Drymoglossum piloselloides presl.

Efek farmakologis dari pemakaian ek-
strak alkohol daun Sisik Naga mempun-
yai aktivitas menghambat pertumbuhan
Bakteri Escheria Coli, sedangkan ekstrak
alkohol dan ekstrak airnya dapat meng-
hambat Bakteri Sreptococcus Aerous
yang dapat menyebabkan infeksi pada
kulit dan hemolisis.

 Guna mengetahui efektifitas dari kon-
sentrasi daun Sisik Naga, telah dilaku-
kan penelitian dengan Ekstrak daun sisik
naga 50% dan 100%. Dalam protokol
penelitian dilakukan pada dua kelompok
sampel, yaitu kelompok pertama dengan
RAS minor diolesi ekstrak Daun Sisik
Naga 50% dan kelompok kedua  pender-
ita RAS minor diolesi ekstrak  Daun Sisik
Naga 100%. Mereka mengoleskan ekstrak
Sisik Naga  tersebut dua kali sehari, yaitu
setelah makan dan sebelum tidur sampai
RAS minor sembuh. Dari hasil penelitian
ini, ekstrak daun sisik naga 100% lebih
cepat terhadap penyembuhan RAS mi-
nor dari pada ekstrak daun sisik naga
50%. Hasil ini didukung oleh beberapa
penelitian sebelumnya yaitu, penelitian
yang menyatakan ekstrak daun Sisik
Naga 50% lebih efektif terhadap penyem-
buhan RAS minor dari pada ekstrak daun
sisik naga 25%.

Hasil penelitian lain juga menunjuk-
kan daun Sisik Naga memiliki daya ham-
bat terhadap pertumbuhan Bakteri
S.Viridans. Dengan konsentrasi yang
digunakan yaitu 100%, 10%, 1%, 0,1%,
dan 0,001%. Konsentrasi 100% meru-
pakan konsentrasi terbesar yang mem-
punyai daya anti bakteri terhadap
S.Viridans dibandingkan konsentrasi
lainnya. Aktifitas anti bakteri ekstrak
daun Sisik Naga berbanding lurus den-
gan konsentrasi yang digunakan. Hal
ini sesuai dengan pernyataan semakin
tinggi konsentrasi ekstrak daun Sisik
Naga maka semakin sedikit jumlah bak-
teri yang dapat bertahan hidup. Dapat
dikatakan bahwa semakin tinggi kon-
sentrasi ekstrak daun Sisik Naga, maka
semakin efektif dalam penyembuhan
sakit Sariawan.P12

Oleh:
drg. Desak Ketut
Suksemawati,SKG
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Pura Beji Manuaba
Tempat Memohon Keturunan

PURA Beji Manuaba merupakan salah satu tempat pen-
glukatan atau juga disebut genah melukat, dimana pura ini
terletak di Jalan Ki Pasung Grigis Desa Pekraman Tengkulak
Kaja Desa Kemenuh Sukawati Gianyar. Lebih tepatnya dari
pusat kota Gianyar berjarak 20 menit menuju lokasi yang ber-
dekatan dengan Pura Goa Gajah. Sesampainya dilokasi
masyarakat yang ingin melukat akan disambut dengan anak
tangga menuju tempat penglukatan. Pemandangan yang san-
gat asri bisa dilihat sesampainya di parkiran pura.

Menurut Jero Mangku Made Suata, Pura Beji Manuaba ini
tercipta dari perjalanan Ida Pedanda dari Griya Manuaba yang
mengendarai kuda dari Griya Manuaba menuju Desa Mas, yang
melintasi tempat dimana Pura Beji berada saat ini dan singgah.
Tidak hanya singgah Ida Pedanda pada saat tersebut sedang
memakan bekal yang dibawa dalam perjalannya, saat sesudah
makan beliau akan meminum air yang sudah dituangkan ke
dalam sangku. Kala itu air di dalam sangku tersebut tumpah ke
tanah dan seketika timbul mata air suci yang keluardari dalam
tanah.

“Cerita terbentuknya Pura Beji Manuaba sudah diceritakan
turun-temurun dan hampir semua masyarakat tahu akan cerita
tersebut karena diceritakan dari generasi ke generasi, namun
kebenaranya hanya orang terdahulu yang tahu dan kami per-
caya akan cerita tersebut,” terang Jero Mangku.

Lebih lanjut Jero Mangku mengungkapkan, orang yang

tangkil tidak hanya berasal dari Desa Tengkulak saja namun
banyak berasal dari luar desa. Orang yang tangkil sebagian
besar melukat dengan memohon agar sehat dan memiliki
momongan. Biasanya orang yang tangkil akan membawa pe-
jati namun khusus bagi yang ingin melebur atau menghilang-
kan sakit yang diderita ada beberapa banten lain yang harus
disiapkan.

“Namun dalam penglukatan di Pura Beji Manuaba dan mu-
ngkin di setiap tempat penglukatan, ketulusan yang paling
utama untuk memperoleh yang kita minta tanpa hal tersebut
akan sulit terlaksana,” tutur Jero Mangku. P13
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Rapat digelar di ruang sidang 1 kantor Bupati Gianyar, Sela-
sa (12/1/2021) dipimpin Sekdakab Gianyar I Made Gede Wisnu
Wijaya, didampingi Kapolres Gianyar AKBP l Dewa Made
Adnyana, Dandim 1616/Gianyar Letkol Inf Frandi Siboro, dan
unsur Yonzipur 18/YKR.

Sekda Wisnu Wijaya mengatakan tujuan dari rapat koordi-
nasi ini adalah mengevaluasi penanganan covid-19 terkait
masih merebaknya kasus covid-19 di Gianyar. Rapat ini juga
bertujuan mengefektifkan pelaksanaan Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta sebagai antisi-
pasi pelaksanaan Hari Siwaratri malam ini.

Kembali merebaknya kasus covid-19 di Kabupaten Gianyar
sehingga Gianyar termasuk kategori zona merah covid-19, Sek-
da Wisnu Wijaya mengakui kebobolan pada upaya pencegah-
an/preventif. Dikatakannya masyarakat mulai mengabaikan
protokol kesehatan (prokes), dan tim satgas juga mulai kendor
menggencarkan sosialisasi. “Kata kuncinya adalah sosialisa-
si, kenapa? Di preventif kita kebobolan, padahal di recovery
kita sudah bagus, menyiapkan ruang isolasi kita tidak pernah
kewalahan, bufferstock juga kita tidak kewalahan, kita sudah
bedah tadi bersama-sama nampaknya yang kekurangan di
masyarakat adalah sosialisasinya,” ujar Wisnu Wijaya.

Dari rapat koordinasi tersebut disimpulkan bahwa
masyarakat harus menerapkan dengan ketat prokes. TGPP

Kabupaten hingga tim satgas gotong royong di tingkat desa
agar kembali menggalakkan imbauan, mengingatkan masyarakat
bahwa pandemi masih ada.

Khusus pelaksanaan Hari Siwaratri hari ini, Kapolres Gian-
yar AKBP l Dewa Made Adnyana mengatakan pihaknya ber-
sama dengan TNI telah memantau dan mengamankan titik-titik
yang ramai dikunjungi masyarakat. Pihaknya mendirikan ten-
da di Tirta Empul sebagai posko karena Tirta Empul biasanya
ramai pengunjung/pamedek saat hari raya.

Kapolres meminta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten
Gianyar agar mengingatkan desa adat yang memiliki wilayah
pantai untuk melakukan pemantauan karena pantai salah satu
tempat favorit yang dikunjungi masyarakat saat Siwaratri.

“Dalam penanganan covid ada kegiatan rutin yang harus
kita atensi, seperti pasar, pasar senggol, dan tempat-tempat yang
jadi favorit untuk kumpul-kumpul. Juga ada kegiatan khusus,
lokasi dan waktu khusus seperti saat Siwaratri ini, harus kita
atensi,” tegas Kapolres AKBP Dewa Made Adnyana.

Pihaknya mengimbau masyarakat agar melaksanakan Si-
waratri dari rumah masing-masing, dari sanggah/merajan sendi-
ri. Dia meminta PHDI dan MDA agar menyerukan hal tersebut
sesuai kapasitas dan kewenangannya.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan vaksinasi un-
tuk nakes di Gianyar akan dilakukan secara serentak mengikuti
jadwal nasional, dimana vaksinasi tahap I dilakukan mulai Jan-
uari-April 2021. Pendistribusian vaksin covid-19 dari provinsi
akan dilakukan hari ini. Penjemputan vaksin dilakukan Dinas
Kesehatan dengan pengawalan dari pihak kepolisian dan TNI.
Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gian-
yar, jumlah vaksin untuk Kabupaten Gianyar pada tahap I ini
sebanyak 4.210.

Dinas Kesehatan bersama TGPP Covid-19 Gianyar telah
menyiapkan 16 lokasi sebagai tempat penyimpanan vaksin.
Pelaksanaan vaksinasi bagi nakes Gianyar akan dilakukan di
16 titik tersebut yakni di 13 puskesmas, 2 RS pemerintah, dan 1
RS swasta. Simulasi persiapan pelaksanaan vaksin covid-19
telah dilakukan hari ini, Selasa (12/1) di RSUD Sanjiwani. Dari
simulasi diperkirakan dalam seminggu jumlah nakes yang di-
vaksin sebanyak 555 orang. Bagi yang sudah menerima vaksin,
akan divaksin tahap II setelah 14 hari.P14

TGPP Covid-19 Gianyar
Galakkan Kembali Sosialisasi Prokes

Menyikapi pandemi covid-19
yang belum menunjukkan penurunan,
Tim Gugus Tugas Percepatan
Penanganan (TGPP) COVID-19
Kabupaten Gianyar menggelar
rapat evaluasi terkait upaya
penanganan covid-19 di Kabupaten
Gianyar selama ini.
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INOVASI

Gianyar Terapkan Uji KIR Sistem Elektronik
Disamping smart card, sopir juga diberi hologram untuk

ditempel pada mobil sebagai bukti lulus uji, dan Sertifikat bukti
lulus uji sebagai dokumen bagi supir.

Menanggapi tudingan kantor Dishub yang selalu sibuk dan
ramai, Suamba menuturkan bahwa terlihat krodit karena bany-
ak mobil yang parkir di kantor Dishub. “Terlihat ramai wajar
karena kami punya armada yang parkir disini, seperti bus
sekolah yang biasanya pagi beroperasi dan sore baru balik
kini harus parkir disini karena pandemi siswa harus belajar
online,” tandasnya.

Suamba meyakini setelah pembelajaran kembali dilakukan
secara offline sehingga armada angkutan sekolah tidak lagi
terparkir di kantor, serta penginputan database selesai dilaku-
kan, pelayanan uji KIR pasti kembali berjalan lancar.

Dikatakannya pula, dengan pemberlakuan Perda Provinsi
Bali No 78 tahun 2020 tentang penghapusan sanksi adminis-
trasi berupa denda atas kewajiban uji kendaraan juga membuat
peningkatan jumlah KIR.P15

MENANGGAPI keluhan supir terkait keterlambatan pelay-
anan dalam uji KIR, Kadis Perhubungan Kabupaten Gianyar  I
Wayan Suamba mengatakan bahwa saat ini sedang terjadi tran-
sisi atau peralihan sistem dari KIR manual ke sistem elektronik
yang bernama BLUe (Bukti Lulus Uji elektronik).

Uji KIR berbasis elektronik BLUe menggantikan bukti lulus
uji KIR yang dulunya berbentuk buku. BLUe terdiri dari dua
sertifikat tanda lulus uji, dua stiker hologram dengan QR Code
yang ditempel pada kaca depan kendaraan dan satu Smart
Card dengan teknologi NFC.

Data seperti identitas kendaraan, foto fisik kendaraan dari
empat sisi, hingga data hasil pengujian berkala disimpan dalam
format digital. Data-data tersebut dapat diakses dengan me-
mindai QR Code pada stiker hologram. Bisa juga dengan men-
empelkan smart card ke smartphone yang sudah memiliki fitur
NFC.

Digitalisasi data hasil uji KIR ini diharapkan dapat memini-
malisir praktik pemalsuan identitas kendaraan maupun hasil uji
berkala yang kerap dilakukan pada kendaraan angkut. Untuk
itu, jika terjadi perubahan bentuk pada bak angkut maka pelay-
anan akan dikesampingkan dan mengedepankan yang lain-
nya. Tujuannya agar permasalahan yang dialami satu kendaraan
tidak menghambat pelayanan pada kendaraan lainnya.

“Jika ada kendaraan yang dimensinya berubah dari data-
base kami kesampingkan dulu, kita layani yang lainnya biar
lancar. Karena perubahan dimensi pada mobil angkutan san-
gat berpengaruh pada kelayakan kendaraan. Disamping itu
kami juga terkendala dengan signal mengingat sistem elek-
tronik yang sangat tergantung dari signal. Untuk itu kami juga
menekan penggunaan internet pada pegawai yang tidak berke-
pentingan,” jelas Suamba.

Pada system BLUe, sopir akan mendapatkan smart card.
Fungsinya merekam secara digital hasil uji kendaraan. Ben-
tuknya menyerupai KTP dimana didalamnya terinput data iden-
titas pemilik kendaraan, identitas kendaraan, dan foto 4 sisi
kendaraan yaitu dari depan, belakang, kiri, dan kanan.



BUPATI Made
Mahayastra hadiri
sekaligus menyerahkan
bantuan sebesar 700 juta
rupiah untuk biaya Ngodakin
Betara Ratu Alit,  Ratu
Lingsir,  Ratu Ayu, Ratu
Sekar, Ratu Sakti Lan dan
“Sesuhunan Anyar” Ratu
Paksi dan Ratu Sidakarya,
Sabtu, (9/1) di Pura Dalem
Petulu, Ubud.
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