
PASWARA
Suara Wawasan Seni Edisi 1 Tahun XIV

01 - 12 Januari 2017

Layanan Informasi Publik

PEMERINTAHAN 4

okusF

AGRO & NIAGA     10

Untuk menyusun Rancangan
Peraturan Daerah Propinsi Bali
tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Propinsi Bali No.8
Tahun 2002 tentang Lembaga
Perkreditan Desa (LPD), Tim  Pan-
sus LPD DPRD Propinsi Bali yang
diketuai Nyoman Parta menggelar
Sosialiasi Ranperda  LPD di Balai
Budaya Gianyar, Kamis  (12/1).

Hujan gerimis menjelang pagi, tak
mengurungkan niat ibu-ibu beranjak
dari tempat tidur menuju dapur.
Meninggalkan suami dan anaknya
yang sedang tidur pulas. Mereka
bangun lebih awal untuk memasak
lebih pagi, karena akan pergi ke
sawah untuk berburuh memanen
padi(mederep).

Hindari Paksa Anak Ikut Tamasya

PAWESTRI 7

Suasana di ‘Omah Apik’ Pejeng
Minggu (8/1), tampak sumringah.
Puluhan anak-anak usia PAUD, TK
dan SD tampak duduk rapi
mendengarkan dongeng yang
disampaikan Made Taro (78).
Sesekali, alunan suara cungklik
mengiringi lagu tradisional yang
diperkenalkan.

TAHUN 2017 boleh
 terbilang sebagai tahun

konservasi bagi Gianyar.
Karena sesuai rencana,

soft opening Kebun Raya
Gianyar (KRG) di Banjar

Pilan, Desa Kerta,
Kecamatan Payangan,

Gianyar, akan dilakukan
17 Juli 2017. Tahun ini

pula menjadi momen
penting bagi masyarakat
Gianyar untuk merawat

alam secara serius.

Pemkab Gianyar melalui Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Gianyar, kini makin mematang-
kan perwujudan kebun raya pada lahan 9,7
hektar

itu. Kepala DLH Gianyar, I Wayan Kujus Paw-
itra, Rabu (11/1) lalu, menyatakan, pihaknya
kini sedang menanam beberapa jenis spesies
tanaman untuk taman kebun raya ini. Banjar
Pilan, Desa Kerta, Payangan, Gianyar terletak

sekitar 30 km arah utara kawasan wisata Ubud.
Lokas i ini  berada di berbatasan wi layah
Payangan,Gianyar – Kintamani, Bangli ini
terkenal berhawa sejuk. Status lahan kebun
raya ini adalah tanah atau hutan adat milik

Banjar Pilan, Desa Kerta. Kujus Pawitra
menjelaskan, sesuai master plan, KRG

ini terdiri dari tujuh zona. Yakni, zona
penerima kunjungan berupa ger-

bang, loket, dan pusat informasi.
Zona pengelola yakni perkanto-
ran dan pembibitan, restoran,
dan area servis. Zona koleksi
tanaman, Zona tematik tentang
ragam hayati, zona rekreasi atau
hiburan, Zona konservasi atau
pelestarian, dan Badan air.

Secara tematik, l anjut Kujus
Pawitra, KRG dipadukan dengan

keragaman flora dan fauna yang te-
lah ada di  kawasaan Hutan P ilan.

Dalam zona koleksi, KRG juga dilengkapi
koleksi tumbuhan langka yang banyak di-
gunakan untuk kepentingan upacara keag-
amaan di Bali.

KRG dirancang dengan kasanah spesies
hayati yang beragam dan berkual itas. Oleh
karena itu , Bupati Gianyar AA Gde Agung
Bharata menjalin kerjasama dengan pihak LIPI

KRG digagas  Bupati Gianyar AA Gde
Agung Bharata. Ide ini didorong kondisi hu-
tan yang berperan penting untuk kehidupan,
sekaligus paru-paru dunia.

Efek hutan memang semakin berkurang.
Cuaca pun makin memburuk karena tidak ada
unsur yang membantu karbondioksida men-
jadi oksigen. Pernafasan menjadi tergang-
gu. Pencemaran udara tak terelakkan.

Pepohonan memiliki fungsi penting
bagi lingkungan, menjadi penyejuk,
mengurangi polusi,  dan j auh dari
pencemaran udara.

Sejurus dengan itu, pengrusakan
hutan dan pengurangan vegetasi hi-
jauan akibat pembangunan, teramat
sulit dikendalikan . Akibatnya, pema-
nasan global makin menjadi-jadi.  Jika
semakin banyak adanya penebangan po-
hon dan penggundulan hutan, maka jum-
lah karbondioksida akan semakin banyak ber-
kumpul di atmosfer hingga  menyebabkan pe-
manasan global. Oleh karena itu, reboisasi dan
penghijauan pada hut an agar pohon-pohon
yang ada di sekeliling hutan bisa tumbuh leb-
ih cepat dan subur. Langkah ini akan men-
gurangi pemanasan global karena banyaknya
pohon menyerap gas karbondioksida dan
menghasilkan oksigen.

Gianyar Wujudkan Sekolah Bebas Pungli

Momen Puncak Merawat Alam
Menuju Soft Opening Kebun Raya Gianyar 2017

(Lembaga Ilmu P engetahuan Indones ia).
Didampingi Kabid Pengendalian Kerusakan
dan Pencemaran Lingkungan DLH Gianyar
Ida Ayu Rusmarini, Kujus Pawitra menyata-
kan DLH Gianyar sejak beberapa hari terakhir
menerjunkan puluhan petugas pertamanan
untuk menanam beberapa jenis tanaman hias.

Selain dengan LIPI, KRG juga diwujudkan
melalui kerjasama dengan Desa Pakraman Pi-
lan. Kerjasama itu menyangkut pemanfaatan
lahan milik desa adat dan sistem pengelolaan
kedepan. Fungsi utama KRG yakni sebagai
wahana konservasi sumber daya hayati dan
resapan air, serta wahana pengembangan ilmu
pengetahuan ke depan. KRG juga akan men-
jadi salah satu alternatif objek wisata di Kabu-
paten Gianyar. Dengan demikian, kebun raya
ini secara langsung akan berdampak sosial

dan ekonomi
k e p a d a
masya rakat
sekit ar dan
G i a n y a r
umumnya.

ntas

‘’Kebun raya ini
secara langsung akan
berdampak sosial dan

ekonomi kepada
masyarakat sekitar dan

Gianyar umumnya.”

DINAS Pendidikan (Disdik) Gianyar kini ter-
us mengkampanyekan sekolah bebas pungli
(pungutan liar). Caranya, pihak sekolah harus
lebih berhati-hati jika melakukan pengenaan
sejumlah uang untuk peningkatan kegiatan
sekolah. Langkah waspada ini menyusul ke-
siapan operasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar
(Saber Pungli) yang telah dibentuk di masing-
masing kabupaten/kota di Bali.

Terkait larangan bagi sekolah memungut
dana untuk kegiatan sekolah dan lainya, Dis-
dik telah menggelar rapat dengan para kepala
sekolah SD dan SMP di SMKN 1 Sukawati,
sekitar Desember 2016. Rapat menghadirkan
unsur Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar un-
tuk menjelaskan tentang keberadaan Tim Sa-
ber Pungli di Kabupaten Gianyar, dengan sasa-
ran kegiatan memberantas pungli di sekolah-
sekelah.

Kepala Disdik Gianyar Made Suradnya mengatakan,
pihaknya telah mewanti-wanti agar sekolah tidak melaku-
kan jenis pungutan apapun kepada siswa. ‘’Namun pun-
gutan terjadi karena sekolah mendapatkan izin dari komite
sekolah. Biasanya menggalang dana untuk menunjang
kegiatan sekolah,’’ jelasnya, beberapa waktu lalu. Pungu-
tan itu, antara lain, untuk biaya membuat taman, uang les,
tamasya, dan lainnya. Suradnya menjelaskan, jika ada pen-

genaan pungutan apapun jenisnya, Disdik tidak mau cam-
pur tangan. Terlebih kini (Disdik kabupaten/kota) tidak lagi
mengelola SMA dan SMK negeri. ‘’Jelas, kami tak bertang-
gungjawab jika ada pungutan di sekolah ini,’’ jelasnya.

Suradnya menegaskan, sesuai aturan, untuk sekolah
negeri dibebaskan dari segala pungutan sekolah. Namun
komite sering berkehendak membantu sekolah. Hal ini bi-
asanya tergantung pendekatan masing-masing sekolah. Tapi,

jika ada sekolah berkonsultasi ke Disdik, apa
itu SD dan SMP negeri, Disdik tetap tak men-
gizinkan memungut biaya. Menurut mantan
Kepala Badan Kepegawaian Dearah (BKD)
Gianyar ini, karena SD dan SMP negeri bagi-
an dari proses mewujudkan wajar (wajib be-
lajar) sembilan tahun.

Suradnya mengakui selama ini, para or-
angtua murid sering minta bantuan kepada
pihak sekolah untuk membelikan kostum
siswa. Tujuannya, agar pembeliannya serag-
am dengan  jenis dan kualitas yang sama.
Terkait  sekolah yang ingin menggelar
tamasya usai ulangan semester atau saat ke-
lulusan/kenaikan kelas, lanjut Suradnya, bi-
asanya kepala sekolah mohon izin ke Disdik
untuk menyelenggarakan kegiatan itu. Un-
tuk itu, pihaknya mengharapkan sekolah tidak
memaksakan anak-anak untuk bertamasya.

Tamasya sebaiknya hanya di Bali. Jika bertamasya ke luar
daerah, tak masalah sepanjang tak ada keberatan dari para
orangtua murid. Ia mengingatkan para orangtua murid tidak
segan-segan untuk melapor ke Disdik jika ada pemaksaan
untuk bertamsya oleh sekolah. ‘’Saya tak setuju, anak tak
ikut tamasya tetap dikenai biaya baik penuh atau seten-
gahnya. Karena tak ada ketentaun sekolah wajib mem-
buat kegiatan tamasya,’’ tegasnya. ntas

PASWARA/tas
Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gianyar menanam tanaman untuk taman di Kebun Raya Gianyar,

Banjar Pilan, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Gianyar, Rabu (11/1).

PASWARA/tas
Sejumlah siswa SD serius mengikuti praktek pelajaran di sekolah.

KESEHATAN     12

Serangkaian pemenuhan kebutuhan
darah donor bagi masyarakat di awal
tahun 2017, Unit Transfusi Darah
Palang Merah Indonesia (UTD PMI)
Kabupaten Gianyar berupaya mencari
kelompok, instansi dan masyarakat
lainnya, agar bisa mendonorkan
darahnya.

DIANTARI
Ia dipercaya
menjadi Ketua OSIS
SMPN 3 Ubud,
Periode 2016/2017.
SELENGKAPNYA
SIMAK di Hal...15 !
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MEJA REDAKSI

Tak Selalu Mencontoh ke Belakang
PANGARASA

SEDIKITNYA 27 warga Gianyar meninggal karena bunuh diri pada tahun
2016. Sedangkan awal tahun 2017, seorang warga Banjar Ambengan, Desa
Peliatan, Ubud, Ni Kadek Sasih, usia 24 tahun, tewas gantung diri di rumah
orangtuanya di Banjar/Desa/Kecamatan Tegallalang, Gianyar, Selasa (3/1) pagi.

Berdasarkan sejumlah literatur yang beredar, ada tiga faktor utama yang
menyebabkan seseorang mengeksekusi nyawanya dengan bunuh diri. Tiga
faktor itu yakni psykologis, kemiskinan, dan sakit menahun. Tiga faktor ini
merupakan lingkaran setan, dalam arti bertemali antara satu dengan yang lain.
Diantara tiga faktor itu, faktor psykologis berupa gangguan jiwa umumnya
sebagai penyebab terbesar. Orang yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa
memiliki risiko bunuh diri, ketimbang yang tidak. Namun sebagian dari korban
bunuh diri karena punya riwayat depresi.

Selain itu, faktor kejiwaan karena sebagai pecandu narkoba juga rentan
jadi korban bunuh diri. Aksi nekat itu dilakukan karena mereka umumnya
dibebani rasa malu, merasa berdosa, hina dan hal-hal  negetif lain yang
mengidap pada diri korban. Korban pelecehan seksual juga tak kelah rentan.
Pasca jadi korban, mereka biasanya  didera rasa malu yang berat, kehilangan

percaya diri, mereasa hina,
merasa tak berguna dan lain-
nya.

Orang mengidap stres
kehidupan juga sangat rent-
an beri siko bunuh di ri .
Penyebabya, karena orang
sepert i it u  t ak mampu
menyeimbangkan piki ran.
Sel alu merasa sial, nasib
jelek, banyak masalah, sela-
lu merasa kekurangan, dan
lainnya.

Menyimak kasus bunuh
diri dengan trend yang cen-
derung naik,  pemerint ah
tentu sangat memungkinkan
membentuk lembaga konsel-
ing bidang kejiwaan. Lemba-
ga ini diperuntukkan bagi
masyarakat yang didera
masalah berat hingga selalu
berniat dan mencoba bunuh
diri.

Lembaga it u  pent ing
karena banyaknya kasus
warga bunuh diri merupa-

kan persoalan serius di masyarakat. Dan, tindakan bunuh diri ini lebih pada
kondisi individunya, bukan karena lingkungan sekitarnya.

Sesungguhnya, secara tak langsung, pemerintah telah menangkal terjad-
inya kasus bunuh diri. Caranya dengan mengembangkan pelbagai program
yang ditujukan kepada segala lapisan masyarakat. Meskipun program itu tak
mengkhusus untuk menangkal kasus bunuh diri, namun digarap melalui pel-
bagai sektor. Program dimaksud, antara lain, bantuan usaha ekonomi produk-
tif (UEP) untuk mencegah kasus bunuh diri pada warga yang terjerat masalah
ekonomi keluarga. Pengobatan gratis oleh Dinas Kesehatan bagi warga mis-
kin yang rentan bunuh diri karena karena sakit-sakitan. Khusus di Gianyar,
jika ada warga mengidap sakit jiwa, maka akan dibawa ke RSJ Bali di Bangli.

Program lain, bea siswa untuk anak KK miskin, bahkan Dinas Kesbangpol
dan Linmas pun punya program deteksi dini untuk mengetahui kondisi
masyarakat terkini. Sedangkan program di Pusat, untuk mencegah kasus bunuh
diri ini, masyarakat agar kembali ke revolusi mental.*

Kenapa Mesti
Bunuh Diri

nphoto/teks : tas

KELIR LEMAH

”Spontan, Gaya Jadi Elegan”

ORANG tak jarang matang dalam bergaya terutama dalam urusan berpose. Tapi tak jarang orang
bergaya spontan dengan hasil tak kalah elegan.
Seperti pada foto ini seorang perempuan memotret sesuatu pada sebuah tempat Ubud, Gianyar, beberapa
waktu lalu. Posisi terbatas menjadikan ia memotret hingga tak sadar memunculkan gaya tubuh. Foto ini
mungkin cocok mendapatkan judul tema; "Spontan, Gaya Jadi Elegan","Bergaya Mungpung Belum
Dilarang", dan lainnya.

SECARA alamiah at au bentu-
kan, seti ap manusia normal selalu
berhasrat untuk maju. Karena
kemajuan pada kesejahteraan
hidup. C aranya mencapai kemajuan
yakni dengan berpikir, berkata dan
bertindak tentang hal-hal  kini dan
ke depan. Jurnalisme pun bagian
dari keyakinan untuk mewujudkan
kemajuan itu.

Pembaca Set ia PASWARA,
Seperti tak terasa, kita telah

memasuki pertengahan bulan
pertama pada Januari 2017.
Apapun ramalan orang, dalam
perspektif kegenapan, tahun 2017
dengan deret jumlah 10 ini
(2+0+1+7), terbilang tahun yang
sempurna. Sekali lagi, sempurna.
Pert anyaannya kini, kesempurnaan
seperti apa yang tersuguh, dan
bagaimana kit a akan meraih
sempurnaan itu? Cara menjawabn-
ya tentu bukan dengan il usi atau
daya khayal. Tapi, sekali lagi,
dengan kemajuan dalam tindak
nyata, kerja. S emua itu tentu
didorong dengan pola kata dan
gerak pikir ke depan, nyata dan
terarah.

Pembaca budiman.
Sulit memang menerapkan pola

berpikir, berkata dan bertindak
maju. Kesulitan itu terj adi pada

orang, keluarga, lembaga,  termasuk
dalam tat aran kerja jurnali stik yang
bertradisi mapan. Mapan ini
biasanya berbentuk cara kerjanya
rutin dan membosankan. Tapi
kemapanan kerap karena mem-
bandingkan tindakan yang keliru
sebelumnya. Bahasa sederhana
yang sering muncul; kita bukan

terlambat, tapi  memang begini
sejak lama, mule keto, dan setaran-
ya.

Pembaca.
Kami berusaha t ak lagi bercer-

min pada cara-cara kerja tradisi
yang usang. B agi kami yang
lampau, bahkan sejarah adalah

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (0361) 943123

RSUD Sanjiwani (0361) 943020

(0361) 943524

PLN Kabupaten Gianyar (0361) 948631

Kantor Samsat Gianyar (0361) 942190

Kantor PDAM Kab. Gianyar (0361) 943233

Posko Induk Pemadam Kebakaran (0361) 943113

Posko Pembantu Pemadam Kebakaran (0361) 9080848

Kantor BPPD Gianyar (0361) 7844178

Kepala Pelaksana BPPD Gianyar 082146562519

Sekretaris BPBBD Gianyar 081337355885

Polres Gianyar (0361) 943110

Dandim 1616 Gianyar (0361) 941584

Kejaksaan Negeri Gianyar 943044

Pengadilan Negeri Gianyar (0361) 943016

“Meskipun
program itu
tak mengkhusus
untuk
menangkal
kasus bunuh diri,
namun digarap
melalui pelbagai
sektor.’’.
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PASWARAKoran

entitas penting. Tapi j ika kami
bergerak ke depan, namun selalu
menoleh ke belakang, maka gerak
kami akan terhuyung. Jatuh pun
tak terelakkan di jalan cita-cita itu.
Oleh karena itu , kami menyimak
kerja dari masa lampau i tu untuk
memuluskan segenap kerja ke
depan. Intinya, jurnali sme yang
kami bangun adalah ungkapan
akan angan ke depan, bukan malah
memundurkan keadaan.

Pembaca.
PASWARA yang terbit pada

pekan ini menurunkan sejumlah
laporan, antara lain, Menuju Soft
Opening Kebun Raya Gianyar 2017
‘

Momen Puncak Merawat Alam’,
dan Gianyar Wujudkan Sekolah
Bebas Pungli (halamn 1). Koran ini
juga menyuguhkan puluhan
tulisan sesuai rubrik di halaman 2
hingga 16.

Kami menyadari  apa yang kami
sajikan ini masih jauh dari sempur-
na dan memuaskan pembaca.
Untuk itu, kami mohon saran,
masukan, bahkan kritik kepada
sidang pembaca demi kemajuan
Koran ini . Akhir kata, izinkan kami
mohon maaf, bil a apa yang kami
sajikan masih jauh dari sempurna.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa
melindungi kita semua.*

PASWARA/wet
Seorang pekerja mengecat Media Center (Dapur Redaksi PASWARA)

beberapa waktu lalu.
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Kesan remeh temeh,
cabai rawit bisa

membuat sebagian
masyarakat menjerit.
Cabai rawit biasanya
hanya seharga Rp 10

ribu per kilogram,
merangkak mencapai

ratusan ribu.
Masyarakat harus

beririt. Urusan cabai
rawit jadi ruwet.

Urusan Cabai Rawit Jadi Ruwet

Meningkatnya harga cabai
rawit di sebagian daerah di In-
donesia membuat pemerintah,
terutama kementerian terkait ka-
lang kabut. Cabai rawit hargan-
ya membumbung tinggi teruta-
ma di Jawa dan Bali. Bahkan di
Jakart a,  cabai rawi t sempat
menyentuh harga Rp 150 ribu
per kilogram. Dalam sejarah, tak
pernah harga cabai rawit seting-
gi itu.

Syukurnya, harga setinggi
itu bisa ditekan dengan menda-
tangkan cabai rawit dari daerah
lain, yang saat ini produksinya
berlimpah. Seperti di beberapa
daerah sentra produksi cabai di
Sulawesi dan Kalimantan. Tapi,
droping produksi cabai rawit di
Kalimantan dan Sulawesi, han-
ya mampu menekan harga sam-
pai Rp 80-100 ribu. Harga itu ten-
tu  masih memberatkan bagi
masyarakat kelas bawah.

Dalam kondisi normal, uru-
san cabai rawit mungkin terke-
san remeh temeh. Tak pernah
menjadi  perhat ian. Kecual i

diperhatikan petani karena me-
mang pekerjaanya sehari-hari
harus  menanam cabai. Walau
sering kali mereka jatuh bangun
tertimpa kerugian.

Kondisi petani cabai secara
umum mungkin tak ada beda
dengan kondisi petani cabai di
Bali, dan Gianyar khususnya.

Walau untung sekali, rugi
dua kali mereka tetap menanam
cabai. Keseharian mereka mem-
pertaruhkan nasib terhadap cua-
ca, hama, dan harga pasar. Ka-
lau harga bagus petani dikejar.
Kalau harga jeblok, dicueki. Bah-
kan tak ada beli, sehingga buah
cabainya dibiarkan rontok tan-
pa dipanen. Situasi seperti itu
sangat sering dial ami pet ani.
Tidak hanya petani cabai.

Urusan cabai bukan perkara
sederhana.  Harga mahal akan
memperngaruhi  pril aku
masyarakat. Tidak hanya prilaku
berhemat mengkonsumsi cabai.
Tapi akan mempengaruhi selera
makan anggota keluarga. Con-
toh, karena selera keluarga  ma-

kan dengan selera pedas, disaji-
kan makanan hambar pasti akan
menimbulkan kekecewaan. Bagi
anggota keluarga yang bertem-
pramen kasar, mungkin akan
mengumpat si ibu, yang biasan-
ya menyiapkan makanan sehari-
hari. Si ibu yang jadi tukang
masak pun kecewa karena ma-
kanan yang dibuat susah payah
tak mau disantap oleh keluarga.
Apalagi di t ambah omelan.
Sudah susah, malah perasaan
gerah. Itu suatu contoh kecil
cerita di suatu keluarga dampak
harga cabai rawit yang melang-
it.

Cabai merupakan salah satu
kebutuhan pokok masyarakat.
Walau sekalanya kecil. Namun,
harga cabai meningkat t inggi
akan menyebabkan peningkatan
inflasi. Dan menekan daya beli
masyarakat.

Terlebih bagi masyarakat Bali
yang umumnya doyan makan-
an rasa pedas plus sambal. Ten-
tu membutuhkan cabai lebih
tinggi per kapitanya dibanding-
kan dengan masyarakat daerah
lain yang lebih doyan masakan

rasa manis. Di samping itu, Bali
sarat kegiatan adat dan upacara
agama yang disertai pesta, mem-
butuhkan cabai  dalam jumlah
yang lebih besar.

 Soal cabai jika tidak disikapi,
bukan mustahil dalam momen
tertentu ke depan, akan terulang
terjadi kegawatan yang disebab-
kan kelangkaan cabai rawit.

Kita di Gianyar patut ber-
syukur, masih memiliki petani-
petani cabai yang begitu gigih.
Dengan kondisi apa pun mere-
ka tetap menanam. Dengan ber-
bagai cara mereka agar tet ap
berproduksi. Contoh nyata saat
ini berdasarkan data dari Bidang
Hortikultura Dinas Pertanian
Kabupaten Gianyar, di Gianyar
ada 50 ha, tanaman cabai. Dari
50 ha tersebut 10 ha sedang ber-
produksi . Sisanya menjel ang
panen dan beberapa minggu
baru di tanam. Di tengah cuaca
buruk yang dituding sebagai
penyebab kegagalan produksi,
petani cabai berjuang demi isi
perut keluarga dan juga kebutu-
han cabai masyarakat.

Di tengah harga cabai rawit

yang tinggi, petani cabai jadi
sorotan. Tapi di tengah harga
cabai normal, tak pernah jadi
perhatian. Kita secara umum te-
lah terbiasa dengan prilaku tidak
menghargai sesuatu yang terse-
dia berlimpah. Saat sesuatu itu
langka baru merasakan bahwa
itu penting.

Ketersediaan cabai  rawi t
sama pentingnya dengan ket-
ersediaan bahan pangan lain-
nya. Karenanya mesti tersedia
setiap saat dengan harga yang
terjangkau masyarakat . Untuk
itu, perlu perhatian yang lebih
serius semua pihak terkait per-
masal ahan ini. Tidak hanya
menyangkut cabai rawit. Namun
juga bahan pangan yang lain-
nya. Sebab, bukan mustahil, be-
sok atau lusa jenis bahan pan-
gan lain yang langka dan harg-
anya tinggi.

Untuk ketahanan bahan
bumbu dan sayuran sebelumn-
ya sempat pemerintah melak-
sanakan program rumah keluar-
ga pangan lestari(RKPL). Di tiap
keluarga diharapkan menanam
kebutuhan sehari -hari di pe-
karangan rumah. Baik bahan
bumbu, salah satunya cabai dan
sayur-sayuran. Jika saja anjuran
dari RKPL tiap KK memiliki 2-5
pohon cabai di pekarangan ru-
mahnya soal harga cabai tinggi
mungkin tak menjadi masalah
bagi masyarakat. Namun, pro-
gram itu di Bali tak jelas keber-
hasilannya.

Di samping itu, orientasi pet-
ani perlu memikirkan kebutuhan

pokok mereka sendiri dulu baru
berorientasi bisnis. Karena, ken-
yataan sekarang tidak banyak
petani mampu menyiapkan ba-
han pangannya sendiri. Mere-
ka lebih memilih mengusahakan
tanaman yang bernilai ekonomi
tinggi tanpa diimbangi men-
gusahakan tanaman kebutuhan
untuk keluarganya sehari-hari.
Akibatnya, sangat lucu, jika se-
orang petani mengeluh harga
cabai tinggi. Mestinya mereka
senang karena produk pet ani
dihargai tinggi.

Selain itu , perlu  juga per-
hatian instansi terkait dari pe-
merint ah. Program pertani an
yang dilaksanakan pemerintah
mesti memprioritaskan ketahan-
an pangan masyarakat. Bukan
mengejar nilai ekspor yang ting-
gi. Apa artinya nilai ekspor ting-
gi jika untuk kebutuhan pangan
masyarakat susah.

Pemerintah juga perlu melin-
dungi petani-petani yang bera-
ni bertaruh nasib saat cuaca ek-
trim. Karena petani yang men-
gusahakan tanaman tertentu di
saat musim ini cukup riskan. Bi-
aya tinggi, kemungkinan gagal
juga tinggi. Asuransi pertanian
mestinya diarahkan untuk pet-
ani yang berani berjuang di
musim yang berisiko tinggi.
Karena mereka akan menjadi
penyelamat jika terjadi kenaikan
harga suatu produk pangan
yang cukup tinggi seperti kasus
kenaikan harga cabai rawi t
sekarang ini. Contohnya, seperti
pet ani-pet ani Gianyar yang
mengusahakan 50 ha kebun
cabai rawit sekarang ini.

Cabai rawit hanya sebagian
kecil  kebutuhan pangan
masyarakat. Namun, jika tidak
menjadi perhat ian bisa
menyebabkan sit uas i gaduh.
Karena itu, ketersediaan bahan
pangan mesti dijaga sehingga
mampu mencukupi kebutuhan
masyarakat. Gerakan ketahanan
pangan perlu diperluas, tidak
hanya menyangkut kecukupan
beras saja, namun juga bahan
bumbu-bumbuan, sayur-sayu-
ran dan lauk-pauk lainnya.***

“Kita telah terbiasa dengan
prilaku mengabaikan
sesuatu yang tersedia

berlimpah. Ketika menjadi
langka baru merasakan

bahwa itu penting. ”.

noleh :Ketut Dana Wirawan
(wartawan dari Desa Buahan

Kaja, Payangan, Gianyar)
nphoto-photo : wet/ira
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PASWARA
Lay anan I nformasi Publik

Sosialisasi Ranperda LPD se-Gianyar

DALAM rangka mendukung implementasi e-Government di Indonesia, Balai Pelatihan dan
Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan
Informatika akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Diklat akan dilak-
sanakan selama 5 hari pada hari Senin hingga hari Jumat tanggal 30 Januari s.d 3 Februari
2017 dengan kuota 120 orang peserta.

Diklat Teknis yang akan diselenggarakan yaitu sebagai berikut :
#1 Diklat Desktop Programming Tingkat Dasar (kuota: 30 orang peserta)
#2 Diklat Graphic Design Tingkat Dasar (kuota: 30 orang peserta)
#3 Diklat Network Administration Tingkat Dasar (kuota: 30 orang peserta)
#4 Diklat Web Programming Tingkat Dasar (kuota: 30 orang peserta)
Seluruh diklat di tersebut akan diselenggarakan di Balai Pelatihan dan Pengembangan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Kominfo, Jl. Sekolah Hijau No. 2
Jababeka Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jaw a Barat.

Biaya diklat, akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal Kota Bekasi ditanggung oleh
BPPTIK. Sedangkan biaya perjalanan dinas dan uang harian untuk peserta ditanggung oleh
instansi pengirim.

Pendaftaran hanya dilakukan melalui formulir pendaftaran online pada w ebsite BPPTIK
paling lambat tanggal 20 Januari 2017 pukul 09.00 WIB.

Informasi detail masing-masing diklat, persyaratan, dan pendaftaran dapat dilihat pada
menu “Diklat Teknis Bidang TIK untuk ASN” pada w ebsite BPPTIK (klik di sini )

Jakarta, 13 Januari 2017
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Noor Iza

DIKLAT TEKNIS BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Untuk menyusun Rancangan
Peraturan Daerah Propinsi Bali

tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Propinsi Bali

No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga
Perkreditan Desa (LPD),

Tim  Pansus LPD DPRD Propinsi
Bali yang diketuai Nyoman Parta

menggelar Sosialiasi Ranperda
LPD di Balai Budaya Gianyar,

Kamis  (12/1). Acara sosialisasi
tersebut juga dimaksudkan

menyerap aspirasi dan menerima
masukan-masukan dari Ketua LPD

dan Pengawas LPD (Bendesa)
se-Kabupaten Gianyar.

PASWARA/ast
Ketua Pansus Ranperda LPD, I Nyoman Parta saat Sosialisasi LPD di Balai Budaya Gianyar, Kamis (12/1)

Pada kesempatan tersebut, iuran 5
persen keuntungan LPD serta peran
BKS-LPD /LPLPD, menjadi sorotan
dari pengurus  LPD serta Bendesa.
Karena, pemanfaatkan dana itu dinilai
tidak transparan. Demikian pula, per-
anan BKS-LPD serta LPLPD dipertan-
yakan  saat sejumlah LPD di Gianyar

dalam keadaan tidak sehat dan tidak
beroperasi.

Pada giliran, masukan pengurus
LPD serta Bendesa se-Gianyar, lebih
menekankan pada penggunaan dana
iuran 5 persen keuntungan LPD yang
disetorkan setiap tahunnya. Karena
selama 32 tahun LPD berdiri di Bali,

peruntukan dan pertanggungjawaban
iuran pembinaan itu  tidak jelas. “Kat-
anya iuran pembinaan, LPD kami yang
sebelumnya kocar-kacir hingga  kini
dalam masa membangunan kembali,
tidak ada timbal balik dari iuran itu
yang kami rasakan,” terang I Wayan
Sirat pengurus LPD Pakraman  An-

tugan, Blahbatuh.
Hal yang sama juga disampaikan

oleh Ketua LPD Taro Kaja, I Made Pin-
da. Diakuinya, jika dilihat  dari fungsin-
ya, iuran 5 persen itu sangat penting
dalam pemerataan pembangunan LPD
di seluruh Bali. Karena akan ada pola
subsidi untuk LP D yang baru

berkembang. Hanya saja, pihaknya
berharap ada kesatuan gerak berbagai
elemen LPD, terutamanya di tingkat
atas untuk menunjukan komitmennya
membangun LPD.  “ Sekarang ini, kin-
erja di lapangan yang sangat lemah.
Karena ini pengawasannya patut dit-
ingkatkan,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Pan-
sus DP RD Bali , I Nyoman Parta
menyebutkan jika, dalam sosiaalisasi
Ranperda LPD, ada beberapa hal yang
menjadi catatan penting. Mulai dari re-
generasi, iuran pembinaan 5 persen,
pol emik pergantian bendesa  serta
beberapa persoalan lainnya. “ Khusus
mengenai iuran 5 persen keuntungan
LPD, sebagian besar masih membutu-
hkan. Karena keberadaan dana i tu
akan berperan penting untuk memban-
tu LPD yang perkembangannya lam-
ban,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Parta mem-
beberkan jika, dari 1.143 LPD yang ada
di Bali, 172 diantara sudah dikatagori-
kan bangkrut. Syukurnya,  berkat pem-
binaan yang dilakukan, 14 diantaran-
ya kini sudah mulai bangkit lagi. “ Ini
terjadi karena kondisi kerja di setiap
LPD  sangat beragam.  Kenyataannya
ada LPD yang omsetnya mencapai 500
M dan ada pula yang hanya bermodal-
kan Rp.70 juta,” terangnya.

Menyikapi itu, pihaknya mewajib-
kan untuk melakukan hearing/dengar
pendapat ke setiap kabupaten/kota
untuk mendapatkan masukan yang
riil di l apangan. Untuk selanjutnya
akan dijadikan acuan, masukan dan
pert imbangan dalam pembahasan
Ranperda lebih lanjut. “ Intinya, kita
sepaham bahwa P erda LPD harus
kembali ke tujuannya. Yakni merin-
gankan krama adat, melestarikan seni
dan budaya,  menekan rentenir serta
memberikan peluang kerja dan yang
lainnya. nyul/ast

BADAN Usaha Milik Desa (Bum-
des) Sila Chandra Desa Batubulan di-
harapkan mampu wujudkan Program
Tri Sakti Bung Karno, hal tersebut di-
ungkapkan Ketua BPD Desa Batubu-
l an, I Komang Mardika, seusai
peresmian Bumdes tersebut, di Hala-
man Kantor Desa Batubulan, Keca-
matan Sukawati, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut ia mengatakan, peresmi-
an Bumdes merupakan upaya mama-
yungi beberapa usaha yang telah di-
rintis Pemerintah Desa Batubulan se-
jak beberapa tahun lalu. Sebelumnya
Desa Batubulan telah memiliki usaha
Warung Desa dengan usaha foto copy
dan penjualan alat tulis kantor. Unit

usaha tersebut juga menyediakan jasa
pembayaran listrik, telepon, PDAM,
pulsa hingga pembayaran BPJS. Se-
dangkan di tempat lain, Desa Batubu-
lan juga mengelola Pasar Kuliner serta
kios. “ Unit usaha tersebut dibangun
secara bertahap menggunakan bantu-
an Pemerintah Kabupaten Gianyar dan
bantuan PNP M Mandiri Perdesaan
beberapa waktu lalu,”imbuhnya.

Pasca diterbitkan UU No. 06 ten-
tang Desa, Negara memberikan pel-
bagai kewenangan ke desa. Pendirian
Bumdes merupakan salah satu wujud
meningkatkan perekonomian desa ser-
ta diharapkan menjadi salah satu sum-
ber pendapatan di desa.  Sehingga

DI TENGAH lesunya ekonomi glo-
bal, serta membanjirnya kredit usaha
rakyat (KUR) yang digelontorkan pe-
merintah, banyak dikeluhkan lembaga
keuangan akibat semakin ketatnya
serta mempengaruhi laju usaha lem-
baga keuangan yang ada.

Pengelontoran KUR dengan suku
bunga sangat rendah dengan jaminan
serta proses administrasi singkat itu,
dinilai banyak lembaga keuangan jus-
tru menjadi batu sandungan. Sehing-
ga harus meningkatkan kreatifitas dan
aktifitasnya, jika tidak ingin dilindas
oleh kebijakan itu.

LPD desa pakraman Peliatan yang
juga merasakan kondisi itu, justru men-
gaku sebagai tant angan untuk lebih
maju. LPD yang merupakan lembaga
keuangan milik desa pakraman itu, ter-
bukti mampu melalui dengan menun-
jukan hasil lebih gemilang.

Dengan upaya yang dilandasi rasa
ngayah demi desa pakraman, LPD
desa pakraman Peliatan dalam tahun
buku 2016, justru meningkatkan laban-
ya. ‘’Dari tahun buku 2015 yang mam-
pu meraih laba Rp 4.359.180, tahun ini
kami (LPD Peliatan-red) berhasil men-
ingkatkan perolehan laba menjadi Rp.
4,665.502. hal ini cukup menggembira-
kan di tengah persaingan semakin ket-
at,’’ jelas ketua LPD Peliatan Ir. Ni Putu
Puspadi, disela sela penyampaian lap-
oran usaha 2016 yang dirangkai peny-
erahan dana pembangunan desa
tahun 2016.

Dihadapan tokoh masyarakat be-
serta warga desa pakraman Peliatan,
Puspadi yang menyerahkan dana pem-
bangunan desa tahun 2016 sejumlah
Rp. 933.100.327, juga mengalami pen-
ingkatan dari tahun sebelumnya yang
berkisar Rp 871.836.018. Sedangkan
akumilasi dana bantuan selama sepu-
luh tahun terakhir LPD Peliatan yang
sudah diserahkan ke desa pakraman
mencapai Rp. 5,998.132.945.

Bendesa pakraman P el iatan,  I
Ketut Sandi, menyambut gembira per-
tumbuhan LPD Peliatan itu. Karena di
tengah banyaknya competitor dan

menjamurnya lembaga keuangan ter-
masuk aneka jenis bank di wilayah
Ubud saat ini. Selain bank perkredi-
tan maupun bank nasional bank in-
ternasional banyak merambah sekitar
daerah Peliatan. Namun demikian di-
akui Bendesa Ketut Sandi, LPD Pelia-
tan mampu bertahan bahkan berhasil
meningkatkan laju usahanya.

Terkait dana pembangunan desa
tahun 2016 sejumlah Rp. 933 juta leb-
ih, Bendesa Peliatan mengakui akan
dialokas ikan untuk membangun di
tiga sector yang dilandasi Tri Hitta
Karana. ‘’ Dana dari LPD ini (Dana
pembangunan desa) nant inya akan
diperuntukkan menunjang pemban-
gunan di sector parahyangan, pawon-
gan dan palemahan. Di Parahyangan
kami akan melaksanakan karya Ngu-
saba Dalem yang diagendakan tang-
gal 25 April 2017, selain melaksana-
kan pasraman dan menata lingkungan
agar lebih indah dan asri serta mewu-
judkan lingkungan yang sehat,’’ un-
gkap Bendesa Peliatan Ketut Sandi.

Laporan tahunan yang dirangkai
penyerahan dana pembangunan desa
dari LPD kepada desa pakraman Pelia-
tan, yang bertempat di Puri Agung Peli-
atan diisi dengan berbagai pem,entasan
seni dari karma setempat serta sejumn-
lah penyanyi pop Bali. Acara yang di-
padati krama desa pakraman Peliatan dan
sekitarnya itu, juga diisi dengan pesta
kuliner berbagai menu yang dibagikan
secara gratis.nrama

LPD Peliatan Tingkatkan Perolehan LabaBumdes Sila Chandra Wujudkan Tri Sakti
desa memiliki pendapatan yang mam-
pu dikelola secara mandiri. Didukung
anggaran Dana Desa yang cukup be-
sar, Desa Batubulan juga telah mem-
bangunStage Pertunjukan yang akan
menampilkan pelbagai kesenian khas
Desa Batubulan. Pengembangan unit
tersebut juga diharapkan mampu men-
ingkatkan kemandirian ekonomi Desa
Batubulan. Stage yang berlokasi di
areal Kantor Desa Batubulan diharap-
kan mampu menyerap tenaga kerja
serta potensi desa, hanya saja bagaim-
ana kedepan memasarkan hal terse-
but. “ Kedepan kami sudah siapkan Rp
200 juta dari  Dana Desa untuk
pengembangan, sebelumnya juga di-
anggarkan Rp 160 untuk penat aan
pasar kuliner,”imbuhnya.

Kadis P emberdyaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Gianyar, I Ketut Sweta mengapresiasi
pendirian Bumdes Sila Chandra Batu-
bulan. Warga juga sudah bisa bekerja
menjadi pengurus pasar ti ga orang,
pelayanan jasa dua orang dan bertu-
gas di warung desa seorang. Sumber
daya tersebut mampu mengoptimal-
kan potensi Desa Batubulan.  BPD
Batubulan serta Perbekel Batubulan,
Dewa Gede Sumertha mampu menga-
komodir potensi desa. “ Sebagai Bum-
des mandiri pertama di Gianyar, Bum-
des Sila Chandra diharapkan mampu
menjadi sumber pendapatan asli desa
serta terwujudnya kemandirian
ekonomi desa,”terangnya. nsu ar

PASWARA/tas
Peresmian Bumdes Sila Chandra, Desa Batubulan.

PASWARA/rama
Ir. Ni Putu Puspa



Halaman

5Parlementaria
Edisi 1, Tahun XIV, 01 - 12 Januari 2017 Suara Wawasan Seni

PASWARA
Lay anan I nformasi Publik

Warga Keluhkan Pelayanan JKN

Ribuan warga
kurang mampu di Gianyar

terancam tak dapat
pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional
(JKN) atau Kartu

Indonesia Sehat (KIS).
Hal ini terjadi pasca

program integrasi Jaminan
Kesehatan Bali Mandara

(JKBM) ke Jaminan
Kesehatan Nasional

(JKN)/Kartu Indonesia
Sehat (KIS).

Dari  sebanyak 286 ribu pe-
sert a JKBM, yang t ercover
dalam JKN hanya sebanyak
48.457 sesuai dengan kuota
yang dikeluarkan Tim Nasion-
al  P ercepatan Penanggulang
Kemiskinan (TNP2K).

Ketua Komisi  IV DPRD Gi-
anyar,  Putu Pebriantara saat
ditemui Rabu (4/1) menjelas-
kan, dari kuota 48.457 itu, tern-
yata yang t erval idasi  hanya

sebanyak 22.072 orang. S e-
dangkan si sanya mas ih ber-
masal ah dikarenakan adanya
nama ganda,  NIK t idak sesuai
KT P,  beda al amat  at au
masalah lainnya. “ Kami ban-
yak menemukan keluhan dari
warga yang ti dak mendapat-
kan pelayanan JKN,” ujarnya.
Salah satunya di Puskesmas I
Sukawati. Dalam sidak men-
dampingi Komisi IV DPRD

Bali , ada sebanyak 619 warga
yang tak mendapatkan fasi li-
tas pelayanan JKN dari seban-
yak 2335 warga. Mereka pun
terpaksa harus  melalui jalur
umum.

Atas kondisi inilah, pihakn-
ya akan segera menggelar ra-
pat dengan instansi terkait,  di-
antaranya Dinas Kesehatan,
Dinas Sosial, RS yang melay-
ani,   pihak BPJS,  Puskesmas

dan Dinas  Kependudukan
dan C atatan Sipil, Kamis (5/1)
hari  ini. “ Saat ini  kondis inya
masih krodit, sehingga kami
akan segera mengadakan per-
temuan dengan instansi  ter-
kait khusus membahas hal ini,"
t erangnya.

Kader P DIP  asal Batuan,
Sukawati ini menambahkan,
untuk program JKN ini, Pemk-
ab Gianyar sudah sharing

dana sebesar Rp 13 Mil iar.
Namun dengan kondi si ini,
dana yang t erserap hanya
sebesar Rp 7 Miliar. Untuk itu
pihaknya berharap nant inya
bisa kembali mengusuklan ke
pusat sehingga bisa tercover
semuanya.

Menurut Pebriantara,  dari
kuota sebanyak 48.457 itu, ada
sebanyak 2.444 si sa kuota
yang masih bisa dimanfaatkan.

PAS WARA/ dev
Sejumlah Anggota Dewan menggelar sidak di Puskesmas Sukawati 1terkait pelayanan JKN beberapa waktu lalu.

Disarankan Menggunakan Jalur Mandiri
*Pengguna JKBM Yang Belum Terdaftar JKN/KIS

PARTAI Keadilan dan
Persatuan Indonesia (PKPI)
Gianyar masih belum memasti-
kan arah koalisi saat Pilgub Bali
dan Pilbup Gianyar 2018
mendatang. Saat ini, PKPI
masih menguatkan soliditas
kader untuk meghadapi pilkada
serentak tersebut. Diharapkan,
dalam koalisi nanti, akan ada
sinergitas antara kandidat yang
diusung dalam Pilkada Bali dan
Pikada Gianyar. Hal ini di-
ungkapkan Ketua DPP PKPI
Bali, Wayan Wirata disela-sela
kegiatan konsolidasi partai di
Bukit Jati, Jumat (30/12).

Menurut Wirata, dalam
menentukan arah koalisi nanti,
pihaknya mengharapkan
searah. Maksudnya, paket
yang akan diusung dalam
Pilkada Gianyar maupun Pilgub
Bali harus ada sinergitas
sehingga tak menimbulkan
kebingungan ataupun tekanan
psikologis, khususnya saat

masa kampanye nanti. “Antara
Pilgub dan Pilbup nanti akan
dilaksanakan secara serentak,
sehingga kami harapkan koalisi
partai pun harus sejalan antara
di propinsi dan di Kabupaten,”
harapnya.

Kader PKPI asal Bangli ini
menegaskan, dalam hajatan
Pilgub dan Pibup Gianyar nanti
PKPI tak mau hanya sebatas
sebagai partai pendukung,
melainkan harus sebagai partai
pengusung. “ Harapan kami,
PKPI harus tetap menjadi partai
pengusung calon dalam Pilgub
maupun Pilbup, bukan hanya
sebagai partai pendukung,”
terangnya. Untuk itulah, saat
ini pihaknya lebih menekankan
kepada soliditas kader sebelum
menentukan arah koalisi
nantinya. Pihaknya tak mau
grasa-grusu dalam menentukan
koalisi nanti walaupun diakui
sejumlah parpol sudah mulai
melakukan pendekatan. “ Untuk

sementara di Pilgub sudah ada
pendekatan dari Ketut Sudiker-
ta, kandidat Golkar. Namun,
kami belum berani memberikan
jawaban, sebab kami belum
tahu apakah kader Golkar mau
berkoalisi dengan kami,”
kelitnya.

Sementara,  di Gianyar
sendiri saat ini 2 wakil PKPI
memang masuk di Fraksi Golkar.
Namun, arah koalisi untuk
Pilbup pun masih belum jelas.
Padahal, Golkar dengan 7 kursi
jika menggaet PKPI duah
dipastikan bisa mengusung
paket. Sebab, minimal kursi
yang dibutuhkan hanya 8 kursi.

Ketua DPK PKPI Gianyar,
Ngakan Ketut Putra menegas-
kan, jika  PKPI tidak mau grasa
grusu dalam menentukan arah
koalisi. Selain waktu masih
panjang, proses politik yang
dibutuhkan juga masih
menunggu serapan dinamika
yang ada. “ Kami tidak ingin

PKPI Belum Tentukan Arah Koalisi Dalam Pilkada Gianyar 2018
*Fokus Genjot Soliditas Kader

*Integrasi JKBM ke JKN Masih Krodit

“ Kondisi inilah yang akan kami
efekt ifkan sehingga semua
kuota bisa dimanfaatkan, ” te-
gasnya. Sebab, dari kuota se-
banyak itu, yang bisa tervali-
dasi hanya sebanyak 22.072
orang.  S edangkan sebanyak
26.450 peserta tersebut masih
belum tervalidasi. Jumlah yang
belum tervalidasi  it u akibat
adanya nama ganda sebanyak
283 pesert a dan sudah t er-

daftar di BPJS secara mandiri
sebanyak 2161 peserta.

Untuk mengatasi  masal ah
ini, Pemprop Bali melalui SE Gu-
bernur mas ih memberikan
tenggang waktu selama 3 bu-
lan hingga Maret 2017 untuk
warga kurang mampu bisa
klaim JKN satu kali saja. Selan-
jutnya, warga yang belum ter-
cover diberikan kesempatan
untuk mendaftar lagi. ndev

MASYARAKAT Gianyar
yang belum terdaftar dalam
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) atau Kartu Indonesia
Sehat (KIS) untuk sementara
diasarankan agar mengunakan
jalur KIS Mandiri. Hal ini agar
mereka tetap bisa mendapat-
kan pelayanan kesehatan. Ter-
lebih, jalur mandiri ini bisa di-
laksanakan selama sebulan,
setel ah itu akan didaft arkan
ulang di JKN KIS. Hal ini di-
ungkapkan Kadis Kesehatan
Gianyar, dr IA Cahyani disela-
sela rapat dengan Komisi IV
DPRD Gianyar, Kamis (5/1).

Kepala  Dinkes Gianyar,
Ida Ayu Cahyani mengata-
kan, proses peralihan dari
JKBM ke JKN/KIS, bukanlah
persoalan mudah. Membutu-
hkan waktu yang relatif lama,
yakni tiga bulan. Namun se-
lama masa peralihan tersebut,
bagi warga miskin yang be-

lum terdaftar di JKN/KIS, akan
dianjurkan menggunakan jalur
mandiri. Dimana, untuk menda-
patkan pel ayanan kesehat an
selama sebulan, mereka hanya
diwajibkan membayar Rp 25 ribu.

“ Pengguna JKBM yang be-
lum terdaftar dalam JKN/KIS,
kalau dia memang warga miskin,
kami sarankan untuk mandiri
sekali. Yakni dengan membayar
Rp 25 ribu, untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan selama
sebulan. Untuk berikutnya kami
akan masukkan dan daft arkan
lagi di JKN KIS,” ujarnya.

Lebih lanjut Dayu Cahyani
menegaskan, berdasarkan regu-
lasi Pemerinta Pusat, tidak se-
mua warga miskin di Gianyar
akan mendapat JKN/KIS. Me-
lainkan hanya 40 persen dari
masyarakat termiskin di Gianyar.
Kriterianya, tidak memiliki peker-
jaan tetap, tak punya lahan per-
tanian, memiliki peyakit kronis,

dan tidak memiliki asuransi kese-
hatan. Demi mendapatkan data
akurat, pihaknya bersama Din-
sos Gianyar akan turun lang-
sung ke banjar-banjar melaku-
kan pendataan.

Ditambahkan, JKN/KIS ini
bukan untuk semua masyarakat
miskin. Tetapi 40 persen dari
masyarakat yang termiskin. Un-
tuk mendata, digunakan sisitem
jemput bola, bekerjasama den-
gan Dinas Sosial dan instansi
terkait, untuk mencari warga
yang betul-betul memanfaatkan
JKBM tapi tak terdaftar dalam
JKN/KIS. Dikatakan, jemput
bola tersebut juga dilakukan un-
tuk memvalidasi hasil survei Tim
Nasional Penggalangan Perce-
pata Kemiskinan (T NP 2K).
Sebab tidak menutup kemungki-
nan yang terdaftar dalam JKN/
KIS, ada yang sudah mening-
gal. Bila ada hal demikian, jatah
tersebut akan diberikan pada

pengguna JKB M yang belum
terdaft ar.

“ Kami juga turun ke lapangan
untuk memvalidasi dan memver-
ifikasi data yang sudah jelas ada,
berdasarkan survei TNP2K. Ka-
lau memang betul ada, kami akan
lanjutkan. Tapi kalau sudah tidak
ada, misalnya karena meninggal,
akan diberikan kesempatan un-
tuk yang lain,” ujarnya.

Memang berdasarkan data
Komisi IV DPRD Gianyar, sela-
ma ini masyarakat kurang mam-
pu di  Gianyar yang meng-
gunakan JKBM sebanyak 286
jiwa. Namun setelah ada kebija-
kan Pemerintah Pusat untuk
mengint egras ikan JKB M ke
JKN/KIS, hanya 48 ribu jiwa saja
yang terdaftar dalam JKN/KIS.
Sementara sisanya sampai saat
ini masih belum jelas nasibnya.,

Anggota Komisi IV DPRD
Gianyar, Cokorda Wisnu Parta
dalam rapat tersebut mengkritik

integrasi JKB M ke JKN/KIS
tersebut. Menurutnya, program
ini  bukannya membantu
masyarakat, melainkan malah
menimbulkan prsoalan baru di
masyarakat. Terlebih lagi selama
proses peralihan dari JKBM ke
JKN, mereka harus berobat mela-

lui jalur umum dan membayar
dengan uang pribadi.

Atas kondisi ini, pihaknya
mengharapkan insans i terkait
harus secepatnya memprosesn-
ya. Sebab, hal ini sangat berdam-
pak dan memberatkan warga
kurang mampu dalam mendap-

atkan pelayanan kesehat an.
“ Kasihan mereka yang hidup
sehari-hari saja susah, lagi di-
suruh membayar biaya bero-
bat. Kalau begini, artinya sama
saja dengan meyuruh orang
miskin untuk dilarang sakit,”
tukasnya. ndev

PAS WARA/ dev
Pertemuan Dinas Kesehatan dengan Komisi IV DPRD Gianyar, Kamis (5/1).

grasa-grusu. Langkah pertama
kami  adalah meningkatkan
soliditas di internal, selanjutnya
baru mengarah ke koalisi partai
dan penggodokan bakal
calon,” ungkapnya.

Disinggung soal ke-
beradaannya di Fraksi Golkar,
Ngakan Putra mengatakan,
memang ada harapan sejumlah
kader agar koalisi ini berlanjut
hingga Pilbup, namun pihaknya
masih belum berani memberikan
jawaban. Diakui, sejumlah parol
lainnya pun sempat melakukan
pendekatan untuk koalisi.
“ Yang jelas, kami masih
menunggu momen untuk
menentukan arah koalisi.
Terlebih, di inetrnal kami juga
ada mekanisme untuk menentu-
kan tingkat  elektablitas bakal
calon yang akan diusung,
sehingga benar-benar bisa
memenangkan hajatan
demokrasi lima tahunan ini,”
pungkasnya.ndev

PAS WARA/ dev
Suasana acara konsolidasi partai PKPI Gianyar menjelang hajatan

Pilgub Bali dan Pikada Gianyar 2018 mendatang
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Menengok  Perjalanan Turis di Ubud

Diawali ke Ceking, Hingga Mandi di Air Terjun

KAWASAN

Gianyar  Kembangkan  Agribisnis Berdaya Saing

Menjaring Duta Pariwisata 2017

WIS ATAWAN  yang dat ang
dan menginap di kawasan wisata
Ubud, umumnya sudah mempun-
yai rencana terkait  obyek wisata
di Gianyar yang akan dikunjungi.
Mereka mengetahui tentang daya

tarik yang ada di Gianyar melalui in-
ternet. Sehingga rata-rata masa ting-
gal mereka singkat.

Mens iasat i masa t inggal
wisatawan yang singkat ini, para pel-
aku pariwisata di Ubud kini membuat

terobosan dengan membuat paket tour
khusus ke obyek2 wisata yang ada di
Gianyar. Hal ini menyusul kebiasaan
wisatawan yang selalu melakukan
kunjungan  baik dengan meng-
gunakan taxi atau menyewa sepeda

motor ke beberapa rute yakni  mulai
dari rice terrace Ceking, Coffee Planta-
tion, Pura Tirta Empul, Gunung Kawi,
Goa Gajah dan air terjun Tegenungan.

Kebiasaan inilah yang mengin-
spirasi pelaku pariwisata untuk mem-

buat paket t our dengan rut e terse-
but. Rute ini kini sudah umum dijalan-
kan para sopi r freelance atau pen-
gusaha pariwisata, misalnya pemilik
vi lla, home st ay atau penginapan
kecil lainnya.

“ Kami memang menawarkan paket
tour khusus untuk obyek wisata yang
ada di Gianyar terutama tempat-tem-
pat favorit yang banyak dikunjungi
wisatawan,” terang Dewa Ari, salah
seorang pemil ik home stay di ka-
wasan Monkey Forest Ubud.

Ini juga sebagai  bentuk inovasi
untuk menambah pendapatan ketika
hunian kamar menurun pada awal
tahun.  Rute j uga sewaktu-waktu
berubah sesuai  permintaan
wisatawan,  namun umumnya
wisatawan cukup puas  dengan rute
yang ditawarkan.

 Dipilihnya  air terjun Tegenungan
sebagai  t ujuan t erakhi r,  agar
wisatawan  yang sebelumnya usai
jal an-jalan dan bermandi keringat,
bisa mandi sepuasnya di air terjun
Tegenungan.

Sementara dipilihnya pertama kali
rice teracce C eking karena menuju
tempat ini diperlukan tenaga yang
fresh karena harus menuruni undag-
undag persawahan dan berjalan men-
geli ling perbukit an. Sel anjutnya,
wisat awan diajak singgah ke coffee
plant ation yang banyak terdapat di
utara Ceking untuk melihat proses

pengolahan kopi luwak dari koto-
ran binatang bernama Luwak, set-
elah makan buah kopi.

Perjalanan dilanjutnya ke Pura
Tirta Empul yang memang satu
jalur dari  arah C eking, Gunung
Kawi dan Goa Gajah. Umumnya
setelah tiba  di Gunung Kawi atau
Goa Gajah wisatawan akan mencari
restoran untuk makan siang.

Rebecca (28), salah seorang tur-
is asal Kanada yang menginap di
salah satu home stay milik warga di
Ubud Kelod, ketika ditemui Paswara
mengaku pertama kali datang ke Bali.
Kendati demikian, dia mengetahui
obyek-obyek wisata yang ada di
Bali yang akan dikunjungi.

Tempat pertama kali yang dikun-
jungi saat menginjakkan kakinya di
B andara Int ernas ional  I Gust i
Ngurah Rai, Tuban adalah Ubud,
Gianyar. Dia hanya tiga hari ting-
gal di Ubud dan itu menurutnya
sudah cukup.

“ Hari pertama saya jalan-jalan
seputar Ubud, seperti Monkey For-
est, Puri Ubud, Campuhan dan toko-
toko souvenir hingga spa. Malamn-
ya menonton tari-tarian” t erang
Rebecca. Keesokan harinya akan
tour sesuai paket tour yang ditawar-
kan. Namun terkadang,  banyak
wisatawna yang melakukan tour
dengan menyewa sepeda motor dan
mengandalkan petunjuk jalan.nrah

Pemilihan
Jegeg Bagus Duta

Pariwisata Gianyar
memang ajang

bergengsi yang
ditunggu setiap

tahunnya yakni setiap
bulan April

bertepatan dengan
HUT Kota Gianyar.

Disebut bergengsi
karena ajang ini
mempertemukan

talenta-talenta muda
yang mengadu

penampilan,
wawasan,

pengetahuan,
ketrampilan dan lainnya

Tidak salah kalau Dinas Pariwisata
Kabupaten Gianyar sebagai pelaksana
kegiatan jauh-jauh hari sudah memper-
siapkan diri mensukseskan kegiatan
terutama dalam menjaring peserta. Salah
satu terobosan yang dilakukan adalah
melaksanakan pra seleksi atau road
show ke sekolah SMU/SMK  yang di-
laksanakan dari tanggal 13 Januari - 11
Februari 2017.  Selain itu sosialiasi ke-
pada sekehe teruna dan memberikan

informasi lewat media massa dan me-
dia social lainnya.

“ Road show ini bertujuan menjar-
ing langsung peserta di sekolah yang
memiliki potensi dan bakat, sehingga
jumlah peserta dan kualitas lebih men-
ingkat,” terang Kepala Dinas Pariwisa-
ta A.A. Ari Brahmanta, saat rapat per-
siapan road show di Kantor Diparda
Gianyar, Senin (9/1).

Teknisnya, tim yang terdiri dari Di-

parda dan Semeton Jegeg Bagus (Se-
jebag) turun ke sekolah-sekolah dan
mengumpulkan siswa dalam satu ru-
angan untuk menunjukkan penampilan
dan wawancara. Pilihan pun dilakukan
sesuai penilaian, namun sebelum men-
jadi peserta mesti melengkapi persyara-
tan pendaftaran terlebih dahulu.

Pemil ihan Jegeg Bagus Gianyar
Tahun 2017 mengusung tema “Diva
Bhawana Duta Pusaka”. Untuk peser-

ta yang lolos pra-seleksi harus me-
lengkapi administrasi pendaftaran. Se-
mentara bagi sekolah/umum lainnya
yang berminat untuk mengikuti menja-
di peserta seleksi Jegeg Bagus dapat
melakukan pendaftaran ke Kantor Di-
parda pada hari kerja Senin – Jumat dari
pukul 08.00 - 14.30 wita. Pendafaran di-
buka 6 Pebruari – 3 Maret 2017. Bagi
peserta yang sudah mendaftar selan-
jutnya diberikan pengarahan tentang

persiapan pelaksanaan seleksi Pemili-
han Jegeg Bagus tahun 2017 pada saat
technical meeting.

Proses pemilihan dilanjutkan ke tahap
seleksi sebanyak 3 kali seleksi. Tahap
pertama dari seluruh pesert a yang
mengikuti Seleksi Jegeg Bagus akan di-
ciutkan menjadi 30 pasang finalis (Jegeg
30 orang, Bagus 30 Orang), seleksi kedua
akan diciutkan menjadi 20 pasang pinalis
(Jegeg 20 orang, Bagus 20 Orang), dan
seleksi ketiga menjadi 10 pasang pinalis
(Jegeg 10 orang, Bagus 10 Orang).

Selanjutnya untuk meningkatkan
pengetahuan dan wawasan bagi 10 (
sepuluh ) pasang finalis dilakukan
tahapan pembekalan melalui proses
pra-karantina dan dilanjutkan dengan
masa karantina. Dalam proses pra-
karantina dan masa karantina diatas,
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 yak-
ni, tahap interview dari para Juri untuk
mengetahui sejauhmana wawasan/ma-
teri yang diberikan oleh narasumber
yang dapat dipahami oleh para finalis.
Kedua, tahap Fashion Show untuk pe-
nilaian charming dan hospitable para
finalis dan sekaligus merupakan malam
penentuan calon yang akan masuk ke
tahap 5 besar pada saat Grand Final
Jegeg Bagus Gianyar 2017.

Pelaksanaan seleksi terakhir dilak-
sanakan oleh para dewan juri untuk
penentuan Juara Pemilihan Jegeg Ba-
gus Gianyar tahun 2017 yang akan men-
jadi Duta Kabupaten Gianyar di Tingkat
Provinsi. nrah

I Made Indiasa, SS

Antusias
PENGALAMAN tahun-tahun

sebelumnya,  seti ap pendaftaran
Jegeg Bagus Gianyar selalu diikuti
ratusan peserta. Hal ini membukti-
kan tingginya komitmen generasi
muda untuk mengasah diri sehing-
ga bisa berprestasi.

“ Ya. Animo peserta untuk
mengikuti pemilihan Jegeg Bagus
makin  besar, mudah-mudahan
tahun ini kembali mendapat respon
positif remaja di Gianyar,” papar
Kasi  Peningkatan Sumber Daya
Pariwisata DIparda Kabupaten Gi-
anyar, I Made Indiana, SS, ketika
ditemui Paswara, Selasa (10/1).

Membludaknya peserta menandakan  semakin banyak generasi muda
yang tertarik mengikuti seleksi Jegeg Bagus Gianyar dari tahun ke tahun.
Apalagi sejak dilakukan Road Show ke sekolah SMU/SMK mulai tahun
2014 lalu, para peserta makin banyak yang mendaftar. Keadaan tersebut
makin meyakinkan bahwa ajang ini adalah ajang bergengsi yang paling
dinanti-nanti.

"Remaja sekarang makin sadar, bahwa ajang ini merupakan ruang bagi
mereka untuk memperdalam pengetahuan, dan kami memberi apresiasi  buat
generasi muda Gianyar, apalagi ada juga yang sekolah di luar Gianyar ikut
sebegai peserta" jelas pria murah senyum ini.

Ia menjelaskan,  Jegeg Bagus adalah ajang bagi semua remaja di Gianyar.
Tidak melihat latar belakang, asal dan status sosial. Jika memang merasa
mampu bersaing, ajang ini terbuka untuk remaja pada umumnya.

Pemenang juga ditentukan dari sisi lain meliputi kepribadian, sikap sela-
ma mengikuti karantina serta kemampuan berinteraksi terhadap rekan –
rekan. nrah

SELAIN mengandalkan seni bu-
daya dan peninggalan sejarah, daya
tarik Gianyar di mata wisatawan ad-
alah keberadaan wisata pertanian atau
agrowisata. Kombinasi pertanian dan
pariwisata ini juga diharapkan mene-
kan laju alih fungsi lahan pertanian.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten
Gianyar, I Gusti Ayu Dewi Hariani,
Rabu (11/1) menjelaskan, pihaknya
fokus mengembangkan tiga kawasan
yang diandalkan menjadi agribisnis,
yaitu kawasan anggur, kawasan bun-
ga/heliconia, kawasan jeruk. Sesuai
dengan visi yang dimiliki yakni terwu-
judnya kawasan dengan sistem agri-
bisnis yang berdaya saing, berkelan-
jutan, lestari menuju Gianyar Jaga-
ditha.

Dipilihnya ketiga jenis itu tak terle-
pas  dari  potensi pertumbuhan dan
pasar yang bersinergi untuk meng-
hasilkan produksi yang optimal. Mis-
alnya  kawasan anggur di Saba, pi-
haknya opt imis budidaya anggur
mampu bersaing di pasaran lantaran
di sana petani  bekerjasama dengan
pabrik Wine/Anggur Saba Bay untuk
mengembangkan budidayanya.

Begitu juga kawasan bunga (heli-
conia) yang diperkenalkan ke dunia

internasional beberapa waktu lalu di
Desa Kerta, Payangan. Selain bunga-
nya, batangnya pun dapat dijadikan
sebagai makanan sapi. Bahkan, menu-
rut petani disana, sapi terlihat mengki-
lat setelah memakan rutin bunga heli-

conia itu.
“ Kami berharap, petani tidak me-

lempem dan terangsang untuk kreatif
mengolah lahan yang ada, karena po-
tensi masih sangat besar ke depan.”
kata Dewi.

Terkait alih fungsi  lahan akibat
perkembangan pariwi sata,  menurut
Dewi Hariani, luas wilayah pertanian,
perkebunan, dan hutan rakyat yang
mencapai 27.069 ha dari 36.800 Ha luas
wilayah Kabupaten Gianyar. Jumlah
petani di Kabupaten Gianyar kurang
lebih mencapai 48.000 orang. Untuk
itu diperlukan kreatifitas dan inovasi
dari para petani untuk memanfaatkan
lahan yang ada. Apalagi saat ini alih
fungsi lahan menjadi penyakit kronis
yang kian menggerogoti potensi per-
tanian di Kabupaten Gianyar.

”Kita selalu menggembleng petani
agar tidak terlena menjual lahannya”,
tegas Dewi. Selain itu langkah yang
dilakukan dengan melakukan pembi-
naan dan bantuan peralatan sehingga
petani bisa menerapkan konsep dari
hulu ke hilir. Artinya, petani mulai dari
menanam, memanen dan langsung
memasarkan tanpa melalui pengepul.

“ Itu sudah kami  lakukan dengan
petani dan memberikan mereka ru-
ang berupa pasar murah untuk men-
jual hasi l pert anian mereka,” uj ar
Dewi Hari ani serya memberi contoh
setiap Hari Raya Galungan Pemkab
Gianyar mengundang para petani
untuk menjual langsung has il perta-
nian mereka. nrah

PASWARA/rah
Sejumlah wisatawan menikmati pemandangan di kawasan wisata Air Terjun Tegenungan.

PASWARA/rah
Suasana rapat Pemilihan Jegeg Bagus Duta Pariwisata Gianyar  Tahun 2017.

PASWARA/rah
Agrowisata menjadi primadona wisatawan asing.

PASWARA/rah
I Made Indiana
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Suasana di ‘Omah Apik’ Pejeng Minggu (8/1),
tampak sumringah. Puluhan anak-anak usia

PAUD, TK dan SD tampak duduk rapi
 mendengarkan dongeng yang disampaikan

Made Taro (78). Sesekali, alunan suara
cungklik mengiringi lagu tradisional yang

diperkenalkan. Puluhan anak-anak pun tampak
bergembira mengikuti syair lagu tersebut.

Suasana kian semangat ketika cerita dongeng
dan syair lagu itu dikolaborasikan dengan

sebuah permainan tradisional. Terlebih, permainan
itu berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

Bangkitkan Cinta Lingkungan
Melalui Permainan Tradisional

PAS WARA/ dev
Made Taro saat memimpin jalannya permainan tradisional

Ketika Made Taro ‘Sihir’ Puluhan Anak Pejeng

lagu ‘keranjang duren’.  Anak-anak
yang dibagi menjadi beberapa kelom-
pok tampak antusias mengikutinya.
Dalam permainan ini, mereka yang
terkena hukuman harus memilah sam-
pah yang sudah disiapkan ke dalam
bak sampah yang berbeda. Ada sam-
pah kertas, plastik, botol, organik dan
sampah yang masih bisa digunakan.
Dengan dua buah 'sepit’ (jepitan-red),
mereka harus memilah sampah-sam-
pah tersebut sesuai dengan bak sam-
pah yang disediakan.

Pemilik Omah Apik, Etha Widianto
mengatakan, pihaknya sengaja men-
datangkan Made Taro (78) untuk me-
narik minat anak-anak untuk lebih men-
cintai lingkungan sejak dini melalui
cerita dongeng dan permainan tradis-
ional yang diperkenalkan. “ Kami in-
gin anak-anak lebih mengenal tentang
pentingnya menjaga kebersihan
lingkungan sejak dini. Sehingga mela-
lui dongeng dan permainan tradision-
al, rasa itu akan lebih cepat mengena
di hati mereka,” ujarnya.

Kelihaian Made Taro (78) dalam
menyampaikan dongeng memang
sangat ‘menyihir’ puluhan anak-anak
yang hadir. Dengan gaya bahasanya
yang khas, anak-anak pun tampak ter-
hanyut dengan cerita yang disampai-
kan.  Mereka pun tampak langsung
terlibat dalam cerita itu. Terbukti, saat
sesi tanya jawab, puluhan akan bere-
but untuk menjawabnya.

Suasana kian sumringah saat ma-
suk dalam kegiatan permainan trad-
isonal ‘sepit-sepitan’ dengan iringan

Banyak Begadang pada Ibu Hamil
Tingkatkan Risiko Diabetes

Pentingnya Gizi bagi Balita

Ny. Surya Adnyani Mahayastra Kunjungi Promo Salon Desa Saba
SALON Desa Saba yang launching

pada September 2016 lalu, terus beru-
paya memanjakan pelanggannya den-
gan menggelar program promo. Seperti
program promo yang digelar pada 7-10
Januari lalu. Masyarakat dapat menik-
mati berbagai jasa salon hanya dengan
membeli kupon seharga Rp.25 ribu.

Promo yang digelar pengelola sa-
lon Desa Saba tersebut  terlihat se-
makin menarik dengan kehadiran Ket-
ua TP PKK Kabupaten Gianyar Ny.
Surya Adnyani Mahayastra dan ang-
gota Pokja II TP PKK Kabupaten Gi-
anyar, Kepala Desa Saba A.A. Gde
Mahendra, pengelola salon Putra In-
tan Pande Sumerthi (7/1). Kehadiran
Ny. Surya Adnyani menegaskan duku-
ngan TP.PKK terhadap perkembangan
salon desa yang pendiriannya digagas
TP.PKK Kabupaten Gianyar tersebut.

Pengurus salon Desa Saba, Liliana
dan Yuyun Yuningsih mengatakan,
promo salon dimaksudkan agar
masyarakat khususnya masyarakat

Diakui, masalah lingkungan yang
dirasakan berat saat ini adalah soal
pencemaran sampah plastik, sehing-
ga dalam sesi permainan tradisional,
masalah pemilahan sampah ini men-
jadi  t iti k berat  pemahaman.  P un
demikian, lagu-lagu yang disampai-
kan pun tak jauh dari soal kebersihan
dan pelestarian lingkungan.

Dengan permainan ini,  anak-
anak pun dengan sendirinya akan
mengerti arti  pemilahan sampah. Pe-
mahaman ini diharapkan bisa di lan-

jutkan di l ingkungan mereka baik di
sekolah maupun di rumah. Sehing-
ga, untuk selanjutnya mereka akan
terbiasa dengan aksi  pemil ahan
sampah ini.

Etha Widianto pun menegaskan,
kegiatan ini sduah merupakan kegia-
tan rutin yang digelarnya setiap sebu-
lan sekali. Bahkan, diharapkan keterli-
batan anak-anak j auh lebih banyak
dalam event selanjutnya, sehingga
mereka sebagai generasi penerus bang-
sa benar-benar bisa mengerti akan pent-

ingnya pelestarian lingkungan.
Dit emui di sel a-sel a kegiat an,

Made Taro mengakui banyak per-
mainan tradisional lainnya yang bisa
di terapkan dalam upaya menjaga
lingkungan. Dirinya pun mengakui
anak-anak akan j auh lebih mudah
paham dan mengerti jika disampai-
kan l ewat  dongeng,  lagu maupun
permainan tradis ional . “ Mudah-
mudahan dengan kegiatan ini , pro-
gram bali  bersih bisa segera terwu-
jud," harapnya.ndev

Desa Saba melihat dan merasakan pe-
layanan yang diberikan pengelola sa-
lon. Tentu saja harapannya agar mere-
ka menyukainya dan kemudian men-
jadi pelanggan tetap salon milik desa
tersebut. Liliana mengungkapkan ber-
bagai layanan salon yang diberikan
yaitu facial, creambath,  rebonding,
toning, potong rambut, massage dan
lain lain. Untuk tetap bersaing den-
gan salon-salon lain, salon Desa Saba
mengandalkan layanan massage/pijat
sebagai layanan utama. “Salon-salon
lain kan jarang memverikan layanan
massage, dan memang layanan mas-
sage yang paling diminati masyarakat
disini,” ujar Liliana. Sebelum digelarn-
ya promo, salon Desa S aba sudah
buka setiap hari dan selalu saja ada
ibu-ibu yang datang untuk perawatan
wajah.

Kepala Desa Saba A.A. Gde Ma-
hendra sangat bangga dengan adan-
ya salon desa ini. Dengan salon desa
ini Ibu-Ibu PKK yang ada di Desa saba

tidak jauh-jauh lagi untuk melaku-
kan perawatan wajah dan rambut.
Pihaknya berharap keberadaan sa-
lon desa dan warung desa bi sa
berkembang sesuai harapan sehing-
ga memberi kontribusi signifikan
pada pembangunan secara umum
dan khususnya pembangunan
perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Ketua TP PKK
Kabupaten Gianyar Ny. Surya Ad-
nyani Mahayastra mengatakan, ke-
hadiran salon desa i ni memper-
mudah Ibu-Ibu PKK dan remaja
putri yang ada di Desa Saba melaku-
kan perawatan wajah dan kulit se-
cara rutin karena sudah tidak jauh-
jauh lagi mencari salon dengan har-
ga yang terjangkau. “ Harapan saya
salon Desa Saba ini mampu bersa-
ing dengan salon-salon lain yang
sudah ada dan perkembangannya
mampu memberikan kepuasan ke-
pada pelanggan,” uj ar Ny. S urya
Adnyani.nasti

GIZI Bagi Balita – Balita yang
tercukupi dengan baik akan ke-
butuhan gizi bagi kesehatan tu-
buhnya, biasanya terlihat lebih
aktif, cerdas dan  ceria. Ia terli-
hat  begitu periang dan padai
bersosialisasi dengan lingkun-
gan disekitranya. Ini di karena-
kan gizi marupakan salah satu
faktor  yang cukup penting bagi
proses kesehatan, pertumbuhan
dan perkembangan balita. Akan
menjadi hal yang cukup meny-
enangkan tentu, jika orang tua
memiliki balita yang  sehat dari
segi fisik dan psikisnya.

Kesehatan serta pertumbu-
han fisik balita cukup erat kaitan-
nya dengan makanan yang
dikonsumsi. Jika seorang balita
sering diberi asupan makanan
yang mengandung zat-zat yang
tidak baik, seperti jenis makanan
yang mengandung bahan pen-
gawet, pewarna buatan, pemanis
buatan, pelezat makanan dan
yang sejenisnya, maka bisa di-
pastikan hal itu akan langsung
terlihat efeknya bagi kesehatan
tubuh. Maka, pemberian makan-
an   dengan pemenuhan gizi yang
memadai adalah cara yang tepat

untuk menjaga kesehatan serta
tumbuh kembang balita. Jadi,
perhatikan dengan baik pola ma-
kan untuk balita.

Ada beberapa faktor yang
menjadi alasan kenapa orang tua
harus benar-benar memperhati-
kan jenis makanan yang diberi-
kan untuk putra-putrinya, teru-
tama yang masih berusia balita.
Selanjutnya akan dijelaskan be-
berapa manfaat maupun arti pent-
ing pemenuhan gizi bagi balita.

Untuk Mengoptimalkan
Perkembangan Balita.

Pemenuhan gizi yang sempur-
na pada balita akan membuat
sistem imun pada balita menjadi
kuat dan cenderung lebih tahan
terhadap serangan penyakit. Di
samping itu, balita yang sehat juga
cenderung akan lebih cepat ber-
adaptasi dan mudah menangkap
respon dalam proses belajar di
lingkungan sekitarnya.

Untuk Menjaga Sistem
Kekebalan Tubuh

Pada masa balita, sistem keke-
balan tubuh belum benar-benar
terbentuk dengan sempurna.

Oleh karena itu bal ita harus
mendapatkan asupan gizi yang
cukup. Gizi  akan membantu
membentuk sis tem kekebalan
tubuh yang kuat  sehingga bal-
ita tidak akan mudah terserang
sakit. Adapun untuk menyedia-
kan gizi yang cukup bagi balita,
maka cukup dengan cara di beri
makanan yang sehat dan seim-
bang yang biasa di kenal den-
gan 4 sehat 5 sempurna.

Untuk  Mempercepat
Proses Pertumbuhan.

Gizi  sangat  berpengaruh
dalam membantu proses per-
tumbuhan balita. Bali ta yang
terpenuhi dengan baik asupan
gizi cenderung akan mengalami
peningkatan ti nggi badan dan
berat badan lebih baik di band-
ing balita yang kekurangan gizi.

Untuk Menunjang
Pertumbuhan Otak.

Jika gizi yang diperlukan oleh
otak tidak terpenuhi,  maka
perkembangan otak akan terham-
bat, dan hal tersebut secara otom-
atis akan berakibat pada lemahnya
tingkat kecerdasan balita.nnet

TIDUR malam sangat dibu-
tuhkan oleh tubuh, tidak hanya
untuk memulihkan kebugaran
melainkan memberi kesempatan
bagi sel-sel tubuh untuk mem-
perbaiki diri. Pada ibu hamil,
kurang tidur bahkan bisa ber-
dampak pada kandungannya.

Sebuah penelitian menyebut,
ibu hami l yang tidur malam
kurang dari 6 jam sehari punya
risiko 2 kali lipat mengalami Ges-
t at ional  Diabet es  Meli tus
(GDM), dibandingkan ibu hamil
yang tidur malam 7-8 jam sehari.
GDM merupakan jenis diabetes
yang dialami saat kehamilan.

Segera set elah melahirkan,
masalah yang berhubungan den-
gan diabetes gestational memang
hilang dengan sendirinya. Na-
mun berdasarkan penelitian, 1
dari 10 perempuan dengan GDM
akan kembali mengalami diabe-
tes dalam 5 tahun setelahnya.

Risiko jangka panjang juga
dialami oleh anak yang dilahir-
kannya. Sekitar 3 dari 4 anak
yang lahir dari ibu dengan GDM

lebih rentan mengalami obesitas
dan terserang diabet es ket ika
beranjak dewasa.

F akta t ersebut terungkap
dalam sebuah penelitian di Na-
tional University Hospital, Sin-
gapura. Hasil penelitian tersebut
mengatakan 27,3 persen ibu
hamil yang hanya tidur malam
kurang dari 6 jam punya GDM.
Sedangkan pada ibu hamil yang
tidur malam 7-8 jam, risikonya
hanya 16,8 persen.

Temuan ini juga konsisten
dengan hasil penelitian selama
ini bahwa kurang tidur berdam-
pak pada risiko diabetes secara
umum, bukan hanya pada ibu
hamil. Beberapa penelitian den-
gan skala lebih kecil juga per-
nah secara kons is ten men-
gaitkan kurang tidur dengan risi-
ko GDM.

"Ini menegaskan kemungki-
nan bahwa pola tidur yang se-
hat bisa mengurangi risiko men-
galami hiperglikemia dan GDM,"
kata Prof Joshua Gooley yang
memimpin penelitian ini.nnet

PAS WARA/ dev
Anak-anak antusias mengikuti permainan tradisional

PASWARA/asti
Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar Ny. Surya Adnyani Mahayastra kunjungi promo Salon Desa Saba (7/1).
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Gerbangsadu, Dongkrak Perekonomian Warga Desa Manukaya
Pemerintah Provinsi Bali melalui salah satu

program unggulannya yaitu Gerakan Pembangunan
Desa Terpadu Mandara (Gerbangsadu) bergulir
di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring.

Ukiran Still Bali Harus Dipertahankan

P rogram Gerbangsadu
yang telah dirintis dan  diku-
curkan ol eh P emerintah
Provinsi Bali sejak tahun 2012
pada hakikatnya mengint e-
grasikan seluruh program lin-
tas sektor di desa dan men-
dongkrak perekonomian
masyarakat desa.  Hal ini di-
buktikan dengan banyak ke-
majuan yang sudah dicapai
oleh desa yang terdiri dari 13
banjar dinas dan 10 desa pa-
kraman ini. Sebagai desa ter-
luas di  Kabupaten Gianyar,
Desa Manukaya selain terdiri
dari 13 banjar, juga terdapat
20 subak dan 14 subak abian.

Perbekel Desa Manukaya,
Dewa Putu Kencana menye-
butkan Desa Manukaya
sendiri adalah desa yang ter-
luas di Kabupaten Gianyar
yang mencapai sekitar 2.000
hektar.

“ Lahan pertaniannya menca-
pai 1.400 hektar dan sawahnya
sekitar 140 hektar. Dan semuanya
lahan produktif, Sedangkan jum-
lah KK yang ada sebanyak 3.139
KK yang mana dari catatan BPS
disebutkan terdapat 1.108 Rumah
Tangga Sasaran (RTS).” t utur
Dewa Putu Kencana saat ditemui

MESKI Perkembangan ker-
ajinan ukiran kayu di Bali tidak
sepesat  di  era 90-an.
Masyarakat yang menekuni
usaha uki ran kayu di  Desa
Manukaya,  Kecamatan Tam-
paksiring, Kabupaten Gianyar,
tetap dipert ahankan. Hal i ni
untuk menjaga kelestarian bu-
daya Bali, dan daya saing karya
seni tersebut dalam menghada-
pi t ant angan Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) mulai
saat ini.

Salah satu perajin sekaligus
pengusaha ukiran kayu sti ll
Bali, I Made Juswianta (36),  di
Banjar Manukaya Let, menga-
takan,  ukiran merupakan karya
handmade atau t anpa mes in
memang menjadi keunggulan
dari ukiran khas Bali, dan uki-
ran dalam negeri pada umumn-
ya. Sebab dari sinilah ukir tetap
akan menjadi karya seni. Bukan

semata produk indus tri yang
lebih mementingkan aspek
kuant itas.

“ Untuk industri, lebih bany-
ak mementingkan sisi kuantitas
at au bagaimana caranya bi sa
membuat produk sebanyak-
banyaknya sehingga mengua-
sai pasar, sedangkan karya seni
yang dihargai adalah kualitas-
nya. Jadi, meski berproduksi
sedikit, harganya tinggi,” tutur
Juswianta ket ika dit emui
PASWARA digudang seninya,
baru – baru ini.

Ayah yang memiliki dua or-
ang putra ini mengemukakan,
dengan sejumlah peluang yang
ada di dalam MEA, diharapkan
perajin  tetap mempert ahankan
ukiran still bali, meski saat ini
ada banyak saingan dan
godaan, Namun hal  tersebut
membuktikan bahwa ukiran still
bali masih dibutuhkan oleh kon-
sumen.

Dari tahun ke tahun, inovasi
ukiran selalu dikembangkan un-
tuk menambah daya tarik dari

ukiran tersebut  seperti ukiran
yang bertemakan modifikasi
seni tradisional dan modern.

Lebih lanjut Juswianta  men-
gukapkan, usaha yang digelu-
tinya selama 15 tahun silam ini,
memproduksi, segala macam je-
nis  ars itektur bangunan B ali
berbahan kayu, mulai dari pin-
tu ukir, jendela, hingga ban-
gunan untuk pura, seperti sang-
gah kemulan, dan sebagainya.

Dengan dibantu 7 orang tu-
kang ukir still bali didesanya,
proses pengerjaan ukir still bali
memang membutuhkan waktu
yang cukup lama, karena luas
media kayu yang diukir dan je-
nis ukiran yang dibuat memer-
lukan ketelitian dan aksen uki-
ran yang cukup detai l untuk
menghasilkan ukiran yang sem-
purna.

Sementara untuk harga ukiran
kayu yang ditawarkan tergan-
tung dari jenis kayu yang di-
gunakan. Mulai dari Rp.700.000
hingga puluhan juta untuk ban-
gunan arsitektur Bali.nyes

Kreasi Aksesoris Hand Made Raup Jutaan Rupiah
SELAMA ini  aksesoris

lokal yang beredar di pasaran
terkadang dipandang sebelah
mata dengan berbagai alasan,
namun kini  image tersebut
lambat laun telah pudar. Saat
ini aksesoris tersebut tengah
naik daun dan menjadi alter-
natif sekaligus tren dalam ber-
busana.

Peluang bisnis ini tak disia-
siakan oleh pria asal Banjar
Anyar, Desa Manukaya, Ke-
camatan Tampaksiring, yakni
I Gusti Ngurah Made Parsada.
Dengan modal awal  hanya
Rp.100.000, kini dirinya sudah
mampu menghasilkan jutaan
rupiah dari bisnis aksesoris
yang dibuat secara handmade.
“ Modal awal saya dulu Cuma
Rp.100.000, itu sudah terma-
suk alat dan bahannya. Kini,
untuk omzetnya sudah lumay-
an. Berkisar Rp.5 – 6  jutaan
lah, ” uj arnya kepada

PASWARA baru – baru ini.
Bi sni s handmade yang

ditekuni, katanya, berawal 10
tahun silam, ketika dirinya dulu
pernah kerja dengan orang as-
ing. Saat itu, dirinya yang ker-
ja memang dibidang aksesoris,
seperti membuat anting – ant-
ing, kalung dan gelang,  tiba –
tiba mendapatkan orderan dari
tamu Eropa, tanpa pikir pan-
jang ia pun mengambil dan
mencoba orderan tersebut
hingga akhirnya berkembang
sampai saat ini.

“ Begitu dapat orderan dari
tamu, saya pun mencoba mem-
buat beberapa contoh desain-
ya dan merangkai aksesoris
berbahan akrilik. Karena ini bagi-
an dari hobi saya, jadinya saya
senang melakukan ini. Kemu-
dian, hingga akhirnya sering
mengkreasikan menggunakan ba-
han dari kayu, dan saat ini produk-
si saya kebanyakan menggunakan

kayu rona,” ungkapnya disela-sela
merangkai pesanan aksesoris ant-
ing - anting.

Lebih jauh ayah yang memil-
iki dua putra ini menuturkan, ra-
hasia hasil produksinya akse-

soris miliknya unggul di proses
finishing produk. Dari segi pros-
es akhir, produknya menyem-

protkan cairan impra pelapis
kayu agar lebih tahan lama
sehingga kuali tasnya ter-
jamin.

Dengan dibantu 6 orang
tenaga kerja, Dalam sehari
bisa menghasi lkan 100
pasang anting –anting. Den-
gan harga bervariasi dan ter-
gantung mot if.  Mulai
Rp2.000 – Rp.30.000 untuk
jenis kalung.  Produknya
dalam satu kali produksi
dalam range ratusan hingga
ribuan anting – anting mau-
pun kalung.

‘‘ Biasanya dal am satu
moti f saya memproduksi
dalam jumlah ratusan hingga
ribuan, kebanyakan kit a
mengerjakan sesuai pesanan
dari tamu maupun cargo - car-
go, tapi jika ada yang tersisa,

biasanya seperti anting –anting,
akan di pasarkan ke pasar – pasar
tradisional,” katanya.nyes

Desa Manukaya
merupakan desa yang
terluas di Kabupaten
Gianyar yang mencapai
sekitar 2.000 hektar dan
lahan pertaniannya
mencapai 1.400 hektar

PAS WARA/ yes
Aktivitas keseharian para perajin ukiran kayu still Bali di di Banjar Manukaya Let.

PAS WARA/ yes
I Gusti Ngurah Made Parsada salah seorang pengerajin aksesoris asal Banjar Anyar, Desa Manukaya.
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Gerbangsadu, Dongkrak Perekonomian Warga Desa Manukaya
Pemerintah Provinsi Bali melalui salah satu

program unggulannya yaitu Gerakan Pembangunan
Desa Terpadu Mandara (Gerbangsadu) bergulir
di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring.

WALAU baru enam bulan
ini mulai beroperasi, BUMDes
Desa Manukaya dengan nama
BUMDes ‘Manukaya Mandi-
ri‘ sampai saat ini masih diantre
oleh calon debitur. B ahkan
daftar antrenya sampai saat ini
mencapai 50 calon pengguna
dana Gerbangsadu.

Ketua Pengelola BUMDes
Manukaya Mandiri, Ketut Lu-
tun, mengatakan, BuMDes ini
beroperasi 15 Januari 2016 dan
baru berjalan optimal pada bu-
lan Juli. Jumlah anggota BUM-
Des sendiri sekitar 204 orang.

“ Sampai saat ini masih ban-
yak kelompok usaha atau kel-
ompok ternak yang mas ih
menunggu antrean bantuan,
kalo dihitung sekitar ada 21
kelompok, tapi  nanti pasti
memperoleh bantuan, hanya
saja menunggu giliran” terang
Ketut Lutun saat dit emui
PASWARA baru – baru ini.

Dikatakan Lutun, untuk
kelompok ternak sapi, setiap
anggota bisa mendapatkan
bantuan berkisar antara Rp.8
juta dan minimal satu kelom-
pok berjumlah 5 orang. Sedan-
gkan untuk kelompok ternak
babi, per orang mendapat ban-
tuan maksimal Rp.5 juta dan

jumlah anggota kelompok juga
minimal 5 orang.

Sedangkan pinjaman pribadi,
menurut penuturan Ketut Lutun,
sebagian besar digunakan untuk
usaha kerajinan. Dimana keraji-

BUMDes Manukaya Mandiri Jadi Primadona

Buka Peluang Warga dalam Berwirausaha

Pukul 16.15 Wita,
Pande Nyoman Jumu mulai

membuka tenda dagangannya.
Tak mempedulikan gerimis
hujan yang mengguyurnya,

Jumu memasang atap tenda
tanpa suara. Pun dengan

penjual di sebelahnya,
yang perlahan mulai

mempersiapkan lapaknya.

PASWARA baru – baru ini.
Lebih lanjut Dewa Putu Ken-

cana mengatakan, Dari angka RTS
tersebut setelah diverifikasi ulang
ternyata terdapat  980 RTS. Desa
Manukaya yang sangat dekat
dengan Istana Tampaksiring ini,
sebelumnya sudah mendapat
bantuan rehab rumah sebanyak
298 di tahun 2013 lalu. Kemudian
di tahun berikutnya mendapat
bantuan rehab dapur dan MCK
untuk 198 unit RTS.

“ Dari Pemprov Bali dibantu 12
unit bedah rumah dan dari CSR
sebanyak 8 unit. Sehingga per-
soalan bedah rumah disini sudah
tuntas,” ungkapnya.

Masih tingginya angka RTS di

Desa Manukaya, maka
Pemprov Bali melalui BP-
MPD memberikan bantuan
berupa dana Gerbangsadu
di akhir Tahun 2015. Sedan-
gkan efektifnya program ini
berjalan mulai Maret 2016.

Dewa Kencana
menyebutkan, pada awal-
nya dengan dana Ger-
bangsadu tersebut, Desa
Manukaya ingin memili-
ki Pasar Desa. “ Namun
karena tidak memiliki lah-
an atau aset milik desa,
maka pembangunan
pasar desa dibatalkan,”
terangnya.

Dari  dana Gerbang-
sadu yang Rp 1,02 miliar,
sebesar Rp 975 juta di-
gunakan untuk dana sim-
pan pinj am bagi warga
yang termasuk kategori

RTS dan tergabung dalam kel-
ompok Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes).

Dengan adanya BUMDes di
desanya, maka hampi r semua
KK yang termasuk dalam KK
miskin ingin menggunakan dana
tersebut. “ Sektor usaha di desa
saat ini mulai bangkit, baik home
industry, ternak dan jajanan
kue,” pungkasnya.

Dari penuturan perbekel ini,
dana yang bergulir Rp 975 juta
tersebut, sampai saat ini, nasa-
bahnya masih banyak yang antre.
“ Artinya masyarakat sangat an-
tusias menggunakan dana Ger-
bangsadu dan perekonomian
mulai bergulir,” tutupnya. nyes

nan yang banyak digeluti adalah
ukiran kayu, patung, kerang dan
tulang. “ Sedangkan bagi ibu ru-
mah tangga, biasanya digunakan
untuk usaha jajan atau kue,” be-
bernya. Sedangkan bunga pin-

Dimana debitur yang masih
menunggak satu kali periode,
akan didatangi petugas dan
menanyakan apakah ada ken-
dala. Dimana untuk Desa
Manukaya sendiri  terdapat
189 RTS yang boleh meng-
gunakan dana Gerbangsadu.
Bahkan dengan bangga Ketut
Lutun menyebutkan kal au
dana bergul ir Gerbangsadu
sudah membukukan laba usa-
ha Rp 28.230.500. “ Ini baru
berjalan efekt if enam bulan,
mungkin dalam setahun men-
datang dampaknya akan terli-
hat,” terang Ketut Lutun.

Sedangkan sampai awal
tahun ini, jumlah debitur yang
sudah memanfaatkan dana
Gerbangsadu sebanyak 204
debitur. Dikat akannya, dana
Gerbangsadu yang dimanfaat-
kan 204 orang atau kelompok
tersebut lebih banyak dinik-
mati oleh ibu rumah tangga.
Dimana ibu rumah tangga ini
lebih banyak memanfaatkan
untuk usaha kue. “Kami yakin
dalam waktu setahun kedepan,
dampak pemanfaatan dana
Gerbangsadu akan menampa-
kkan hasil positif, kami juga
terus dipantau oleh Tim dari
Provinsi,” pungkasnya.nyes

jaman yang diberikan kepada
pengguna dana Gerbangsadu
sebesar 0,8%.

Sampai saat ini disebutnya be-
lum ada pengguna dana yang
macet atau gagal bayar cicilan.

SALAH satu warga yang
mengaku sangat beruntung
mendapatkan bantuan dana
BUMDes dan Gerbangsadu
adalah Nyoman Yasa (34).
Pria asal Banjar Penempatan,
Desa Manukaya ini meman-
faatkan dana tersebut untuk
pelihara ternak babi.

Saat ditemui PASWARA
baru – baru ini, I Nyoman
Yasa menuturkan pada

awalnya, dirinya mendapat so-
si alisasi dari  Kepala Dusun.
Pada kesempatan sos ial isasi
tersebut,  dirinya tanpa pikir
panjang untuk mendaft ar pin-
jaman dana tesebut, dan akhirn-
ya disetujui pinjaman sebesar
Rp.5 juta dan dibelikan lima
ekor bibit babi yang harga per
ekor bibitnya Rp.700.000.

“ S edangkan s isanya saya
gunakan untuk membeli pakan

Peternak Babi Sumringah Berkat Gerbangsadu
ternak, pakan ternaknya juga
mahal,”ungkap ayah yang me-
milik dua putra ini.

Disamping untuk membeli
pakan ternak, sebagian si sa
dana tersebut juga digunakan
untuk membeli peralatan pertu-
kangan, sehingga selain dirinya
nyaman bekerja sebagai tukang
bangunan, istrinya dirumah juga
memiliki pekerjaan sampingan
sebagai peternak babi.nyes

Kesibukan para pedagang
membuka lapak di lahan yang
tidak begitu luas tersebut menja-
di pemandangan rutin setiap sore
sejak dua tahun lalu. Semenjak
Desa Pakraman Talepud men-
gelol a pasar senggol,  geli at
ekonomi masyarakatnya semakin
terasa, meski berskala mikro.

Pasar Senggol Bhoga Sari
Amerta yang terletak di Banjar
Pujung Kaja, Desa Sebatu, di-
buka sejak 20 Agustus 2015 lalu.
Pasar senggol ini diadakan atas
inisiatif prajuru/pengurus Desa
Pakraman Talepud.  Bendesa
Talepud, I Nyoman Suyasa, 49,
menuturkan, pasar senggol ini
diadakan dengan tujuan mem-
beri kesempatan berusaha kepa-
da masyarakat lokal. Pembukaan
pasar senggol ini memberi pelu-
ang bagi masyarakat untuk ber-
wirausaha sebagai penjual ma-
kanan. Suyasa menjelaskan, ak-
tivitas ekonomi masyarakat Se-
batu tidak sesemarak dulu, keti-
ka sektor pariwisata tengah me-

lejit. Dulu, saat sektor pariwisa-
ta booming, masyarakat Sebatu
hampir keseluruhan berprofesi
sebagai pengerajin kayu. Pesat-
nya sektor pariwisata berdamp-
ak pada meningkatnya pemasa-
ran hasil kerajinan masyarakat
Sebatu. Saat itu, perekonomian
masyarakat Sebatu sangat maju
dengan aktivit as ekonomi  di
bidang kerajinan kayu. Namun,
seiring meredupnya pariwisata,
pemasaran hasil kerajinan surut,
perekonomian melemah. Untuk
itulah, Suyasa mengatakan, se-
laku prajuru, pihaknya ingin
membangkitkan kembali pereko-
nomian masyarakat  dengan
membuka pasar senggol ini. “ Se-
bagai prajuru kami harus memo-
tivasi, memberi kemudahan se-
hingga Desa P akraman bi sa
maju,” ujarnya.

Sementara itu, untuk mem-
bantu permodalan bagi
masyarakat yang berminat ber-
jualan di Pasar Senggol Bhoga
Sari Amerta, LPD. Desa Pakra-

man Talepud memberikan ban-
tuan modal usaha dengan bun-
ga ringan. Selain itu ada pula
Koperasi Banjar Pujung Kaja.
Seperti Pande Nyoman Jumu,
salah seorang warga asal Ban-
jar Pujung Kaja yang berjualan
di pasar senggol tersebut sejak
pasar tersebut diresmikan. Jumu
yang berjualan bakso ini menu-
turkan, memanfaatkan pinjaman
modal usaha dari LPD.Talepud.
Jumu yang sebelumnya berjua-
lan bakso keliling ini  merasa
sangat  t erbantu dengan apa
yang dilakukan prajuru desa
bekerja sama dengan pihak LPD
dan koperasi banjar. “Saya mera-
sa lebih enak berjualan di pasar
senggol ini daripada berjualan

kelili ng, saya sangat senang
atas kepedulian pihak desa,” ujar
Jumu sumringah.

Saat  awal pembukan pasar
senggol yang menempati lahan
desa seluas kurang lebih 40 are
ini, setidaknya terdapat 15 orang
masyarakat Talepud dan Sebatu
yang berjualan. Namun kini han-
ya tinggal sekitar 10 orang peda-
gang. Bendesa Talepud, Nyo-
man Suyasa mengakui, kondisi
ekonomi saat ini belum begitu
baik, daya beli masyarakat belum
cukup memadai untuk
perkembangan pasar senggol ini
lebih lanjut. Namun pihaknya
cukup optimis ke depannya akan
semakin banyak masyarakat Se-
batu yang akan tertarik meman-

faatkan pasar senggol untuk
memulai usahanya. “ Dukungan
dari LPD Talepud dan koperasi
banjar pasti memotivasi mereka,
mungkin hanya kurang kebera-
nian untuk memulai usaha,” tam-
bah Suyasa.

Sementara itu, Perbekel Se-
batu, I Wayan Pasek Yusabawa
mengapresiasi upaya Desa Pa-
kraman Talepud dalam men-
ingkatkan perekonomian
masyarakat.  Pihaknya sel aku
pemerintah desa mendukung
upaya yang dit empuh pihak
desa pakraman. Terkait belum
maksimalnya pemanfaatan fasil-
i tas t empat  berjualan oleh
masyarakat, pihaknya akan men-
gupayakan ada pel at i han

kewirausahaan bagi masyarakat.
“ Tapi tidak bisa di tahun angga-
ran ini, mungkin di tahun ang-
garan berikutnya, untuk tahun
ini program yang akan dijalan-
kan sudah ditetapkan,” ujar Yu-
sabawa.

Aktivitas jual beli di Pasar
Senggol Bhoga Sari Amerta,
Desa Pakraman Talepud mulai
terli hat pada pukul lima sore
hingga 11 malam. Pasar senggol
ini mungkin tidak seramai pasar
senggol yang ada di Kota Gian-
yar, tetapi kehadirannya sangat
berarti bagi masyarakat Sebatu,
sebagai pembeli maupun pen-
jual. Para pedagang membayar
retribusi sebesar Rp.7.000 per
malam termasuk biaya listrik ke-

Pasar Senggol Bhoga Sari Amerta di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu

pada pihak pengelola. Bukan
nilai yang terlalu besar. “Kami
tidak mengejar keuntungan dari
retribusi, bukan keuntungan ori-
ent as i  kami , melainkan
menggelorakan akt ivi tas
ekonomi masyarakat, ” terang
Suyasa. Selain membuka pasar
senggol, untuk melindungi ak-
tivitas ekonmi masyarakat, Desa
Pakraman Talepud sepakat me-
nolak kehadiran toko modern
berjejaring.  “ Kehadiran toko
modern hanya akan mematikan
pasar tradisional dan itu berarti
melumpuhkan perekonomian
masyarakat, tetapi bila itu dimi-
liki oleh masyarakat lokal kami,
kami ti dak melarang,” tandas
Suyasa.nasti

PAS WARA/ yes
Dewa Putu Kencana

PAS WARA/ yes
Pelayanan di BUMDes Manukaya.

PASWARA/asti
Kesibukan para pedagang mempersiapkan lapaknya di Pasar Senggol Bhoga Sari Amerta, Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu.
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Mederep, Penuhi Kebutuhan Pangan Sehari-hari

MENINGKATNYA harga cabai rawit be-
lakangan ini telah membuat masyarakat
harus berhemat mengkonsumsi cabai. Har-
ga cabai rawit di Gianyar kini  berkisar Rp 75
ribu.  Harga i tu  masih memberatkan
masyarakat. Pemkab Gianyar yakin hal itu
tak terjadi lama, karena petani di Gianyar
menyiapkan  50 ha kebun cabai. Sekitar 10
ha kini sudah berproduksi.

Lima puluh ha itu tersebar di beberapa
sentra. Seperti di Desa Kerta Payangan, di
Desa Taro, Tegallalang, di Desa Guwang,
Desa Sukawati, dan beberapa desa di Keca-
matan Blahbatuh.

Hal itu diungkapkan Kabag Hortikultura
Dinas Pertanian Gianyar, Ir. I Ketut Armadi,
di ruang kerjanya, Selasa(10/1).

Menurut Armadi, dari 50 ha kebun cabai
rawit itu merupakan tanaman atas inisiatif
petani. Bahkan di Desa Kerta dan Desa Taro,
petani telah melakukan penanaman cabai
sistem tumpang sari. Kini, di Desa Taro ada
sekitar 7 ha kebun cabai sistem tumpang sari
sudah berproduksi.  Dengan kebun i tu
diprediksi harga cabai rawit tidak akan lama
tinggi. Jika semua sudah berproduksi kami
yakin harga cabai akan turun.

Menurutnya,  sesungguhnya produksi
cabai rawit di Gianyar cukup. Hanya saja,
produksi cabai Gianyar tidak semua dijual di
Gianyar. Sebaliknya, daerah lain juga bany-
ak yang jual cabai di Gianyar. Jadi untuk ke-
butuhan cabai di Gianyar, tidak terlalu ga-
wat. Tapi, soal fluktuasi harga, itu hal biasa.
“ Jika produksi melimpah harga pasti turun.
Jika produksi sedikit harga pastyi meningkat.
Itu sudah hukum pasar,” ujarnya.

Menurut Armadi,  peningkatan harga
cabai sekarang ini dampak dari cuaca ek-
strim. Banyak tanaman cabai petani tidak bisa
berproduksi maksimal. Andai berproduksi,
hasilnya sedikit. Cuaca ektrim terlalu pan-
j ang ini sangat berpengaruh t erhadap
produksi cabai. Karena, tanaman cabai  san-
gat rentann terhadap curah hujan tinggi.

lumayan bagi kami. Jika dijadikan be-
ras untuk pangan, cukup untuk lima
hari, dengan anggota keluarga kami
sebanyak enam orang,” ungkapnya.

Menurut  Darsana, bagi petani, pe-
luang musim panen boleh jadi merupa-
kan keuntungan berlipat ganda. Selain
dapat gabah, juga dapat jerami hijau
untuk pakan ternak sapi. Katanya,
jerami sangat baik untuk pakan ternak
sapi. Jika diberi pakan jerami, sapi bu-
lunya berkilap. Itu menandakan pakan
mengandung gizi cukup baik.

Selama musim panen padi, katanya,
jarang menyabit rumput. Rumput di

ladangnya dijadikan stok di kemudian
hari. “ Sabil mederep saya bawa satu
sampai dua ikat jerami pakan ternak sapi.
Besoknya tidak repot lagi menyabit,”
ungkapnya.

Tradisi mederep masih lestari di
Banjar Tengipis. Tak hanya dilakoni
masyarakat  t ani yang golongan
ekonomi kelas bawah. Golongan pet-
ani berkecukupan juga tak ketinggalan.
Antusi as  masyarakat mederep
menyebabkan untuk memanen sawah
sekitar 60 hektar, areal sawah Subak
Tengipis, butuh waktu hanya 10 hari.
“ Kalau musim panen padi, rumah

Petani Gianyar Siapkan 50 Ha
Kebun Cabai Rawit

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian
Gianyar, I Made Raka mengatakan, pihakn-
ya terus mendorong petani untuk menanam
cabai. Terutama di daerah-daerah potensial
pengembangan cabai. Hal ini katanya meru-
pakan salah satu program ketahanan pan-
gan masyarakat. Sebab, cabai  merupakan
salah satu jenis tanaman bumbu yang san-
gat penting, perlu tersedia berkelanjutan.
Karena itu, pihaknya mengapresiasi para pet-
ani yang telah gigih berjuang dengan berb-
agai upaya melawan cuaca ekstrim untuk bisa
memproduksi cabai untuk kebutuhan pan-
gan masyarakat.

Raka juga mengapresiasi para petanbi di
Desa Taro dan Kerta Payangan yang telah
melakukan sistem tumpang sari dengan tan-
aman jeruk. Dan hasilnya baik, walau di ten-
gah cuaca ektrim. Sementara bagi tanaman
cabai konvensional banyak yang tidak ber-
hasil. “ Saya berterima kasih kepada petani
yang telah melakukan trobosan ini,” ujarn-
ya.

Terkait keberhasilan tanam cabai sistem
tumpang sari, pihaknya telah sempat men-
injau ke lapangan bersama P.T. Bank Pem-
bangunan Daerah Bali(BPD). Pihak BPD
cukup terkesan. “ Kalau petani melakukan
sistem ini, pasti produksi cabai di Gianyar
berlimpah,” harapnya.

Sementara itu, setelah hujan sedikit reda,
banyak petani cabai rawit di Payangan mu-
lai merawat cabai yang sebelumnya rusak
karena hujan deras. Mereka mulai mengem-
burkan tanahnya dan memupuk dengan
pupuk kandang. “ Dari pada tanam ulang,
lebih baik yang sudah ada dirawat. Siapa
tahu bisa berubah dan berbuah,” ujar I Way-
an Gunawan, salah seorang petani di Desa
Buahan Kaja, Payangan, Senin(9/1).

Menurutnya, biasanya kalau hujan mu-
lai reda, tanaman cabai usai digemburkan
dan dipupuk bisa tumbuh tunas baru. Bisa
bertahan sampai enam bulan jika dirawat
dengan baik.nira

en ikut mederep. Dia hanya memiliki
sawah sekitar 10 are, di lokasi yang
tidak begitu bagus. Hasilnya paling
bagus hanya 7 karung, atau sekitar 300
kg GKP(gabah kering panen). Hasil
panen dari sawahnya itu tentu tak cuk-
up untuk kebutuhan pangan  keluarg-
anya yang berjumlah 4 orang. Tapi den-
gan mederep, dia tak pernah beli beras.
“ Jika tidak ada halangan apa-apa, kami
tak pernah absen mederep,” ujar Dar-
sana.

Ongkos panen padi dengan sistem
mederep 10:1. Maksudnya, jika tukang
panen mampu memanen 10 karung,

upahnya 1 karung. Ongkos itu berlaku
untuk sawah yang dekat jalan yang
bisa dilalui angkutan kendaraan. Jika
jauh dari jaran raya, ongkosnya 10:2.
Jika tukang panen mampu memanen 10
karung, ongkosnya 2 karung.

Jika satu cutak sawah yang luasn-
ya sekitar 35 are, dipanen bersama den-
gan anggota kelompok 15 orang mam-
pu mendapatkan ongkos 3-3,5 karung.
Jika dibagi rata masing-masing menda-
patkan 20-22 kg. Jika diuangkan, den-
gan harga gabah Rp 4.500,- tiap orang
mendapatkan ongkos Rp 90,000-
99.000,-. “ Ongkos sebesar itu cukup

masyarakat pasti sepi. Tapi di sawah
cukup ramai,” ujar I Made Jenget, Pe-
kaseh Subak Tengipis, beberapa hari
lalu.

Kelest ari an tradisi  mederep ini
menunjang ket ahanan pangan
masyarakat. Karena, masyarakat yang
tidak memiliki sawah atau luas sawah-
nya tidak begitu luas, bisa memenuhi
kebutuhan pangan keluarganya dari
hasil mederep.

Kelestarian tradisi mederep juga di-
tunjang pemilik sawah yang jarang
menjual gabah dengan sist em ijon.
Karena sistem ijon menutup peluang
masyarakat untuk mederep. Pembeli
dengan sistem ijon, pasti membawa
tukang panen yang diongkos boron-
gan.

Jarang petani menjual padi sistem
ijon. Karena, padi yang dihasilkan di-
utamakan untuk kebutuhan pangan
keluarga. Gabah yang dihasilkan di sim-
pan di lumbung. Jika tidak punya be-
ras, baru dioleh dijadikan beras secuk-
upnya. Kalau ada yang menjual gabah,
paling haya untuk kebutuhan biaya
pembelian pupuk. Atau petani yang
menghasilkan padi melebihi  kecuku-
pan untuk pangan sehari-hari .
“ Masyarakat kami cukup hati-hati soal
menjual gabah. Karena jika tidak memi-
liki stok padi, mereka merasakan cukup
susah. Karena, kebiasaan membeli be-
ras belum ada. Dan, karena kemampuan
ekonomi untuk itu juga masih rendah,”
ungkapnya, bapak dua putri ini.

Tradisi mederep merupakan tradisi
kehidupan agraris masyarakat di Bali.
Seiring kemajuan zaman, pilihan peker-
jaan masyarakat semakin banyak. Tra-
disi mederep ini semakin terkikis. Tapi,
masyarakat Banjar Tengipi s, masih
meyakini dan melestarikan tradisi ini,
karena dinilai  memiliki pilosifi berbagi.
Dampak mederep terbukti nyata bagi
ketahanan pangan masyarakat.n ira

Hujan gerimis
menjelang pagi, tak
mengurungkan niat

ibu-ibu beranjak dari
tempat tidur menuju

dapur. Meninggalkan
suami dan anaknya

yang sedang tidur
pulas. Mereka

bangun lebih awal
untuk memasak lebih

pagi, karena akan
pergi ke sawah untuk

berburuh memanen
padi(mederep).

 Kebiasaan itu berlangsung setiap
musim panen padi di Banjar Banjar Ten-
gipis, Desa Buahan Kaja, Payagan, Gi-
anyar. Bagi keluarga petani, musim
panen padi merupakan rezeki. Terlebih
mereka yang tidak memiliki sawah. Me-
derep merupakan kesempatan me-
menuhi beras untuk kebutuhan pokok
sehari-hari.

I Made Darsana,43, pagi-pagi sudah
datang dari tegalannya untuk memberi
makan ternak sapinya. Sampai di ru-
mahnya, menyantap sarapan yang
sudah disiapkan oleh istrinya. Setelah
itu,  tiap musim panen tak pernah abs-

PASWARA/ira
Tradisi ‘Mederep Padi’ memberi penghasilan tambahan berupa gabah untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

PASWARA/ira
Petani merawat cabai yang tidak berbuah maksimal karena cuaca ektrim.

BADAN Usaha Milik Desa
(BUMDes) Antar Desa, Kecama-
tan Payangan, Gianyar tahun 2016
surplus Rp 202 juta. Surplus diraih
dengan pengembangan unit sim-
pan pinjam dan usaha perdagan-
gan dan jasa. Hal itu terungkap
dalam Musyawarah Antar Desa
Kecamatan Payangan, di Ruang
Rapat Kantor Desa Melinggih
Kelod, beberapa waktu lalu.

Rapat dihadiri Muspika Keca-
matan Payangan, Badan Kerja Sama
Antar Desa(BKAD) Kecamatan
Payangan, dan segenap jajaran
Pengurus BUMDes Antar Desa
Kecamatan Payangan. Rapat terse-
but mengagendakan pertanggungjawaban usaha
BUMDes 2016, dan membahas alokasi bantuan
sosial yang akan dialokasi kan untuk membantu
masyarakat kurang mampu di Kecamatan Payan-
gan.

Manejer BUMDes Antar Desa Kecamatan
Payangan I Wayan Dwipayasa mengatakan,
surplus diraih atas kerja keras segenap karyawan
dan pengurus. Surplus Rp 202.006.720, terdiri dari
surplus perguliran simpan pinjam Rp 169,006.720,-
. Surplus usaha perdagangan dan jasa Rp 33 juta.
Sementara aset sebesar Rp 2.600.742.764, den-
gan besar kredit yang beredar di kelompok pe-
rempuan se Kecamatan Payangan mencapai Rp
2.156.971.000,.

Ditegaskan, pihaknya belum berpuas diri den-
gan capaian tersebut. Karena itu, akan terus men-
genjot keuntungan lebih tinggi dengan target
yang lebih realistis. Tahun 2017, ditargetkan sur-
plus meningkat 30 persen dari sekarang, atau
sekitar Rp 300 juta . Target ini bukan muluk-mu-
luk. Jika semua bekerja sama dan bahu membahu,
merebut potensi yang ada, pasti akan tercapai.

Katanya, untuk memperluas pelayanan, pi-
haknya akan berupaya mengadakan sebuah
mobil  barang, untuk melayani konsumen di desa-
desa se Kecamatan Payangan. Dengan sarana
yang semakin memadai nantinya bisa mengem-
bangkan jaringan layanan yang semakin luas.
Untuk memperluas jaringan pemasaran baik kred-
it maupun barang dan jasa, pihaknya akan
melakukan kerja sama denga institusi pemerin-
tah desa, BUMDes di desa-desa, sekolah, dan
instansi lain yang ada di Kecamatan Payangan.
Hal ini juga suatu upaya untuk mengatasi modal
mengendap.

Untuk  mengantisipasi kekurangan per-
modalan ke depan, BUMDes telah bekerja sama
dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan telah
mengantongi Ij in Usahan Kecil  dan
Menengah(IUKM). Ijin ini sangat penting  un-
tuk memperoleh kredit dari BRI, jika nanti BUM-
Des Antar Desa kekurangan permodalan. “ Kami
sudah siapkan itu, untuk jaga-jaga,” katanya.

 Terkait kantor, kini masih menduduki Kantor
Perhubungan Terminal Payangan, dengan sistem

BUMDes Antar Desa Payangan Surplus Rp 202 Juta
pinjam pakai. Diharapkan, nantinya
kantor ini bisa diberikan hak guna pa-
kai.

Diungkapkan, B UMDes Antar
Desa Kecamatan Payangan masih di-
warisi kredit macet sejak masih berben-
tuk UPK PNPM-MP. Untuk menuntas-
kan kredit macet tersebut, kelompok
yang kreditnya macet, diwajibkan me-
nabung.

BUMDes Antar Desa yang ada di
tiap Kecamatan di Gianyar ini merupa-
kan perubahan dari Unit Pengelola Keg-
iatan (UPK) Program Nasional Pengem-
bangan Masyarakat Mandi ri
Perdesaan(PNPM-MPd). Modal yang
ada dari bantuan langsung

masyarakat(BLM) dan hasil perguliran  sejak 2003.
Pasca PNPM-MPd berakhir 2015, UPK berubah
kelembagaan menjadi BUMDes Antar Desa.

Camat Payangan AA Raka Suryadiputra,
mengharapkan modal masyaralat dikelola den-
gan baik, sehingga mampu memberikan keun-
tungan.  Keuntungannya nanti tentu harus
dikembalikan kepada masyarakat, dengan pro-
gram-program yang dibiayai dari hasil surplus.

Camat memuji karena BUMDes Antar Desa te-
lah mampu memberikan bantuan rehab rumah ke-
pada masyarakat miskin. Tahun ini, diberikan kepa-
da masyarakat miskin dari Desa Kelusa, dengan
besar bantuan sosial Rp 6.500.000,-. Dengan biaya
yang sama tahun lalu diberikan kepada masyarakat
miskin dari Banjar Pausan, Desa Buahan Kaja.

Masyarakat juga dihimbau untuk selalu me-
manfaatkan layanan BUMDes Antar Desa. Kare-
na, BUMDes Antar Desa sesungguhnya milik
masyarakat. Keuntungannya juga untuk
masyarakat. “ Saya harapkan BUMDes terus
berkembang. Sehingga nantinya semakin bany-
ak bisa membantu masyarakat,” harapnya.nira

PASWARA/ira
MAD BUMDes Antar Desa Payangan

KENCUR makin langka diusahakan petani.
Padahal harganya belakangan semakin mey-
akinkan. Kencur hanya bisa ditanam setahun
sekali. Umur tanam mencapai enam-delapan
bulan, baru bisa dipanen.

Kebutuhan kencur memang tidak banyak.
Namun, tanaman umbi ini sangat dibutuhkan
untuk bumbu, atau untuk obat-obatan.  Kare-
na ketersedaan di pasaran semakin menipis,
harganya pun makin meningkat. Salah seor-
ang pedagang bumbu di Pasar Payangan, men-
gungkapkan, belakangan harga kencur makin
meningkat. Harga mencapai 20-25 per kg. Men-
ingkatnya harga karena memang mencari
barangnya cukup sulit. Di sisi lain tiap hari
selalu saja ada masyarakat yang datang mem-
beli. “ Memang volumenya tidak banyak. Tapi
kencur menjadi kebutuhan pokok untuk bum-
bu. Di samping juga, dibutuhkan untuk obat-
pbatan,” ungkapnya, beberapa hari lalu.

Dikatakan, langkanya komoditas kencur
belakangan ini karena musim belum panen.
Kalau ada petani yang menjual kencur, itu kare-
na dia mempunyai stok. Mungkin persediaan
untuk bibi t l ebih. Atau petani tahu, saat

sekarang memang musim belum panen, bi-
asanya harga cenderung naik.

I Wayan Gunawan, salah seorang pet-
ani kencur, asal Buahan Kaja, Payangan,
mengatakan, musim sekarang memang be-
lum musim panen kencur. Tanaman kencur
sekarang baru berumbi. Sekitar tiga sampai
empat bulan lagi baru musim panen. “ Me-
mang biasanya musim ini harga kencur cuk-
up mahal,” katanya.

Menurutnya, kencur dit anam bulan
Agus tus-September.  Umurnya mencapai
setelah 6-8 bulan baru bisa panen atau se-
kitar bulan Juni-Juli. Kencur tidak bisa di-
panen muda. Karena, jika tidak cukup umur
cepat busuk.

Biasanya petani menjual kencur setelah
panen. Walau harga masih murah, namun
beratnya masih utuh. Jika ditunda menjua-
lnya, walau harga lebih baik namun beratnya
sudah berkurang. “ Kita tak ambil risiko. Lebih
baik dijual segera,” ungkapnya. Diakui, me-
mang bel akangan semakin sediki t petani
menanam kencur. Karena petani memiliki pili-
han jenis tanaman yang beragam, tentu yang

lebih menguntungkan. Menanam kencur me-
mang tidak mudah. Perlu lahan yang cukup si-
nar dan lahan subur dan gembur.  Memang
menanam kencur cukup menguntungkan. Kare-
na kencur menjadi kebutuhan masyarakat. Un-
tuk bumbu maupun untuk obat-obatan.nira

Harga Kencur Makin Meyakinkan

PASWARA/ira
Tanaman Kencur.
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SMP Negeri 3 Ubud

Tingkatkan Disiplin untuk Mengejar Prestasi
Jauhnya lokasi sekolah lanjutan menengah pertama

mendorong masyarakat sekitar Desa Lodtunduh Kecamatan
Ubud membangun SMPN 3 Ubud, disamping itu, pemban-
gunan sekolah juga dibantu program Pemerintah Australia.

I Wayan Brata, S.Pd., M.Pd

Suka Sepeda
PENAMPILAN sederhana mem-

buat, I Wayan Brata (53) tak mirip
kepala sekolah. Pria asal Banjar/Desa
Keliki, Kecamatan Tegallalang ini se-
menjak dipercaya menjadi Kepala
SMPN 3 Ubud tetap saja dengan ke-
pribadian orang desa. “ Saya tidak
pernah merasa khusus, atau merasa
sombong, saya tetap menjadi  se-
buah keluarga bagi jajaran SMPN 3
Ubud, ”terangnya kepada
PASWARA, Rabu (11/1) lalu.

Lulus DII Pendidikan Matemati-
ka FKIP Unud Singaraja 1986 silam,
membuat pria murah senyum ini lang-
sung diangkat  menjadi guru di
SMPN 1 Tegallalang. Selama 29
tahun menjadi guru di SMP N 1
Tegallalang, Pak Brata begitu ia bi-
asa disapa, hanya mampu menjadi
Wakasek dan selanjutnya dipercaya
menjadi Kepala SMPN 3 Ubud sejak
Agustus 2015. Suami dari Ni Wayan
Kanti (53) ini juga lulus jenjang pen-
didikan S2 Keguruan di Undiksha
2012 lalu. Ia bersyukur lantaran di-
percaya memimpin SMPN 3 Ubud,
kedepan penghobi bersepeda ini
akan selalu mengoptimalkan potensi sekolah.

Selama ini perolehan prestasi SMPN 3 Ubud masih belum optimal, dengan semangat kekelu-
argaan, Brata akan genjot prestasi sekolah agar mampu setara dengan sekolah lain. Namun, di
lingkungan seki tar, kont ribusi sekolah dalam mengentaskan waj ib belajar sangat diakui
masyarakat, apalagi partisipasi dalam pelbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Secara rutin
siswa ngayah menari dan menabuh di Pura Alas Arum begitu pula melaksanakan kebersihan di
lingkungan sekitar sekolah.

Ayah dari, Ni Wayan Suandari (25) dan Ni Kadek Veronika Wisundari (18) berharap kerjasa-
ma antara sekolah, masyarakat pemerintah akan terus dipupuk, sehingga pendidikan di Gianyar
semakin maju.  “ Kepercayaan ini akan saya optimalkan guna kemajuan S MP N 3
Ubud,”pungkasnya. nsu ar

Sekolah Gratiskan Siswa dari Biaya Apapun

Kepala SMPN 3 Ubud, I Wayan Brata men-
gatakan sekolah didirikan 11 Juni 2007 silam
difasilitasi program Australia-Indonesia Basic
Education (AIBEP). Bantuan tersebut berupa
fisik dan non-fisik, bantuan fisik berupa ban-
gunan,  meubeler serta pelbagai  fas il it as
lainnya.Sedangkan non-fisik berupa tata kelo-
la, kurikulum serta motivasi sumber daya lain-
nya.

Berada disekitar kebun alang-alang serta
hutan kecil di areal Pura Alas Arum Banjar Si-
lungan Desa Lodtunduh membuat suasana
sekolah sangat nyaman untuk kegiatan bela-
jar. Jarak sekolah ke Kota Kecamatan Ubud
sekitar 5Km, sedangkan jarak ke kota Kabu-
paten Gianyar sekitar 12Km. Letak sekolah
sangat juga jauh dari pemukiman, areal indus-
tri dan jalan raya, siswa harus keluar sekitar
400M dari jalan raya untuk menemukan SMPN
3 Ubud. “Usia yang relatif muda, SMPN 3 Ubud
sangat membutuhkan peningkatan di berbagai
aspek,”papar Brata.

Walaupun demikian, SMPN 3 Ubud diper-
caya pelbagai kalangan internasional sebagai
sekolah yang diajak kerjasama. Sekolah juga
sering menerima kunjungan siswa luar negeri,
hingga sebagai pendukung program The Jakar-
ta Post. Keasrian tempat serta kentalnya sistem
kekeluargaan membuat  sekolah tidak hanya
menerapkan sistem pembelajaran dalam kelas,
siswa sering diajak belajar di luar kelas. Mere-
ka dikenalkan dengan pelbagai tanamam, bu-
daya, serta kehidupan masyarakat sekitar. Se-
dangkan dari sisi kurikulum, SMPN 3 Ubud
masih menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) yang dikombinasi dengan

Kurikulum tahun 2013 (K-13).
Tenaga pendidik dan kependidikan juga

cukup memadai, beberapa guru sudah ada
yang lulus S2 dan secara rata-rata tenaga guru
sudah berpendidikan S1. Sedangkan keterse-
diaan tenaga kependidikan lainnya seperti tata
usaha juga sudah sesuai dengan kompetensin-
ya. Hanya ada beberapa jabatan yang masih
kosong, seperti petugas lab dan pustakawan,
namun masih bisa diisi guru lain. Walaupun
begitu, SMPN 3 Ubud sudah menyandang
akreditasi A serta Sekolah Standar Nasional
(SSN). “Kami juga kembangkan konsep Tri Hita
Karana, apalagi sekolah dikelilingi kebun
alang-alang dan disebalah barat terdapat hu-
tan kecil, situasi tersebut sangat strategis un-
tuk untuk dij adikan lokas i belajar dan
mengajar,”imbuhnya.

Hal  senada diungkapkan Ketua Komite
SMPN 3 Ubud, I Wayan Mudiarta yang juga
Bendesa Desa Pakraman Silungan kalau ke-
beradaan sekolah sangat memudahkan lulus-
an SD di sekitar Desa Londunduh untuk meng-
enyam pendidikan lanjutan.  Kerj asama
sekolah dengan warga sekitar juga sangat baik,
terbukti di pelbagai kegiatan adat maupun so-
sial, siwa, guru serta pegawai tidak pernah
absen. Bahkan secara rutin mampu membantu
prosesi upacara jika ada kegiatan keagaam di
pura. nsuar

KEBIJAKAN tidak boleh
memungut biaya apapun dari
siswa membuat jajaran SMPN
3 Ubud mengoptimalkan sum-
berdaya yang ada.

Sebelumnya sekolah di In-
dones ia dan khususnya di
SMPN 3 Ubud masih menerap-
kan iuran komite untuk men-
dukung pelbagai program
sekolah. Namun, semenjak ke-
bijakan tidak ada pungutan
apapun yang lebih dikenal den-
gan sebutan Pungli,  siswa
SMPN 3 Ubud dibebaskan dari
biaya apapun. Hal tersebut di-
ungkapkan, salah seorang pe-
gawai Tata Usaha SMPN 3
Ubud, Gusti Ayu Kastariani.

Lebih lanjut, ia mengata-
kan dari sekitar 770 siswa di

SMPN 3 Ubud dan terbagi men-
jadi 17 rombongan belajar. Siswa
tersebut  kini bebas dari iuran
apapun, sehingga orang tua asal
keluarga yang kurang mampu
bisa lebih fokus menyekolahkan
anak tanpa memikirkan biaya
tambahan. Kebi jakan ini di-
harapkan mampu memotivasi
warga Desa Lodtunduh agar
menyekolahkan anaknya ke
tingkat SMP, sehingga bisa tun-
taskan wajib belajar 9 tahun.

Sekolah yang berdiri di atas
t anah pemerint ah seluas
6.000M2 tersebut cukup mam-
pu menampung siswa di sekitar
Lodtunduh, apalagi terdapat 10
di dua lantai yang bisa dimam-
faatkan sekolah pagi dan siang.
“ Kebijakan ini cukup baik dalam

menuntaskan wajar 9 tahun,
hanya beberapa kegiatan
sekolah saja yang masih perlu
diopt imalkan dari  segi
pembiayaan, ”terangnya.

Sejak berdiri 2007 tahun sil-
am, sekolah terbaru di Kecama-
tan Ubud tersebut terus mengal-
ami peningkatan jumlah peserta
didik. Tahun 2007 siswa hanya
terdapat 170 orang yang terbagi
menjadi 4 rombel, sedangkan
kini sudah terdapat 770 siswa
yang terbagi menjadi 17 rombel.
Potensi tersebut sangat baik jika
dimamfaatkan optimal, apalagi
kedepan sekolah tidak memun-
gut biaya apapun, sehingga ke-
mungkinan siswa akan bertam-
bah. Kepercayaan warga
menyekolahkan anak di SMPN

3 Ubud sangat baik, walaupun
sarana t ransport as i umum
masih minim. “ Berharap Bus
Sekolah trans harmoni bisa
menjangkau kami
kedepan,”imbuhnya.

Sedangkan dari segi pen-
didik, SMPN 3 Ubud memiliki
46 guru tetap dan 10 orang
guru tidak tetap/guru bantu.
Guru tesebut mengajar sesuai
latar belakang pendidikan
maupun keahlian. Sedangkan
tenaga pendukung kependid-
ikan berjumlah 14 orang. Fa-
sil itas  pendukung kegiatan
belajar lainnya seperti perpus-
takaan sudah memiliki 2.334
koleksi buku, lab IPA, ruang
ketrampilan, multimedia serta
ruang kesenian. nsuar

Kerjasama Internasional
Diharapkan Memicu Prestasi Siswa

PASWARA/suar

Sejumlah Siswi SMPN 3
Ubud gotong royong

mengecat dinding sekolah

SUASANA kebersihan serta kemampuan
Bahasa Inggris  si swa,  guru dan pegawai
SMPN 3 Ubud diharapkan pertahankan ker-
j asama Int ernas ional . Hal  tersebut  di -
ungkapkan Kepala S MPN 3 Ubud, I Way-
an B rata kepada PASWAR A, di ruang ker-
janya, Rabu (11/1) l alu.

I Wayan Brata juga mengatakan kemam-
puan penguasaan Bahasa Inggris civitas aka-
demika SMPN 3 Ubud sangat dibutuhkan
dalam pelbagai kerjasama internasional, bah-
kan sej ak pendirian sekolah sudah dibantu
program asing. Hal tersebut mendorong siswa
dan guru lebih giat belajar Bahasa Inggris, agar
lebih mudah berkomunikasi disamping mam-
pu meningkatkan prestasi. Kemampuan terse-
but mesti dimiliki siswa dan guru, karena se-
cara rutin sekolah menerima pelbagai kunjun-

gan sekolah luar negeri. “ Tak hanya itu, keber-
sihan serta suasana nyaman sekolah menam-
bah minat kerjasama pihak luar,”imbuhnya.

Pembangunan SMPN 3 Ubud, disamping
peran akt if masyarakat seki tar juga sangat
ditentukan kerjasama dan bantuan Program
Australia-Indonesia Basic Education (AIBEP).
Bantuan tersebut awalnya berupa gedung,
sarana belajar, sumber daya manusia hingga
kurikulum. Sekolah juga dipilih sebagai dalam
proyek Building Relantionship trough Inter-
cultural Dialogue and Growing Engagement
(BRIDGE) sejak 2008 hingga kini. Bantuan ini
berupa kerjasama pelatihan Bahasa Inggris
yang difasilitasi IALF Denpasar dan menjadi
Sister School Benala East Primary School Vic-
toria, Australia.

Senada yang diungkapkan, T ri Rahayu

salah seorang guru di SMPN 3 Ubud, kalau
kerjasma tersebut memicu kemampuan Bahasa
Inggris dan kebersihan sekolah. Bahkan siswa
tidak hanya diajak belajar di kelas, namun juga
diluar kelas agar mengenal lingkungan. Tem-
pat parkir depan sekolah juga ramah lingkun-
gan, yakni dengan atap kebun Anggur yang
berukuran 12X8 meter. “ Terbuka dengan du-
nia Internasional mampu meningkatkan se-
mangat bel aj ar sert a prest asi  sekolah, ”
pungkasnya.n su ar

PASWARA/suar
I Wayan Brata

Kepala Sekolah
SMPN 3 Ubud

menerima kunjungi
sejumlah wisatawan

beberapa waktu lalu.
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Menjaga Rahasia ODHA (1)
SYUKUR kepada Sang Pencipta

yang tak terhingga. Mungkin rasa ini
ada pada diri seseorang, yang bisa
pulih dari grogotan rasa sakit yang
dikira tidak akan bisa sembuh dan
merasa dekat  akan kematian.
Menderita kumpulan penyakit kronis
yang dialami, dengan berbagai obat
yang telah dikonsumsi, dan
memperoleh pelayanan kesehatan di
beberapa tempat pelayanan
kesehatan.  Seperti pada orang yang
terinfeksi jenis virus yang meny-
erang dan menurunkan daya tahan
tubuh, yaitu HIV (Human Immono-
deficiency Virus) pada fase akhir
atau AIDS (Aquired Immuno
Deficiency Syndrome), berat badan
menurun dan mengalami kumpulan
tanda atau gejala penyakit yang
sangat menyiksa. Setelah memper-
oleh perawatan, dukungan dan
pengobatan dengan terapi obat ARV
(Anti Retro Viral), secara perlahan

kumpulan gejala dan tanda penyakit
tersebut bisa hilang, tubuh kembali
bisa pulih. Walaupun obat diminum
tiap hari, yang penting tubuh bisa
pulih dari penyakit dan bisa
beraktifitas seperti biasa.

Hal ini dirasakan Dodol (nama
samaran), seorang pria yang berasal
dari sebuah desa di Kecamatan
Gianyar ini yang sebelumnya tubuh
kurus dan mengalami diare yang
tidak kunjung sembuh. Dengan
memperoleh pelayanan kesehatan
dengan terapi ARV hampir lima
tahun di RSUD Sanjiwani Gianyar,
saat ini tubuhnya sudah pulih,
kembali berisi dan bisa bekerja pada
bidang pariwisata di wilayah Ubud.
Rasa syukur pada Ida Sang Hyang
Widhi, karena dirinya bisa kembali
merasa sehat, dan diberikan
kesempatan pulih. Obat ARV yang
diminum rutin sekali sehari tersebut,
sangat manjur pada dirinya.

Memang manfaat terapi pengobatan
ARV bagi ODHA dapat menekan
perkembangan HIV pada tubuh,
sehingga bisa menurunkan kegana-
san infeksi yang dialami, mencegah
tubuh mengalami sakit, dan dapat
menekan penularan HIV pada
pasangannya.

Masa lalu Dodol yang memiliki
kebiasaan yang sangat beresiko
tertular HIV yaitu seks bebas,
dengan memiliki banyak pacar dan
doyan mencari kepuasan seksual
pada pekerja seksual. Kesuksesan
Dodol dalam meniti karier pada
bidang pariwisata ini, membuat
semakin ‘memperlancar’ kebiasaan-
nya untuk melakukan seks bebas.
Dengan perilaku ini, mungkin telah
membuat Dodol memiliki status
ODHA yang juga telah dialami oleh
sang istri dan kedua anaknya.
Mengenai penularan HIV, mungkin
tidak bisa dipastikan pada pasangan,

T estimoni Terapi Anti Retro Viral pada ODHA oleh : I Made Maba, S. KM

PMI Gencarkan Kegiatan Donor Darah

BERPERAN sebagai seorang kader kesehatan, guna  pengabdian akan
kesehatan masyarakat, wanita yang bernama Gusti Ketut Nilawati  ini
senantiasa melaksanakan tugas saat pel aksanaan Pos  Pelayanan Ter-
padu (POSYANDU) di Balai Banjar Kebon, Bona, Blahbatuh tiap bulan.
Istri dari  Gusti Made Supiartha ini mengatakan bahwa menjadi seorang
kader desa, merupakan suatu kewajiban dalam mengabdikan diri kepada
masyarakat, yang tentu dengan dukungan rekan kader lain, bidan desa
maupun petugas kesehatan lainnya.

Ibu dari Gusti Ngurah Juli Artawan dan Gusti Ayu Sarastya ini mema-
parkan bahwa ibu-ibu PKK di Banjar Kebon sangat aktif dan kompak,

untuk datang ke
P osyandu untuk
mengajak anak
bal i ta mereka,
memperoleh pelay-
anan kesehat an.
Manfaat datang ke
P osyandu untuk
masyarakat  t entu
dapat  menge-
tahui perkemban-
gan dan pertum-
buhan anak, st a-
tus  gi zi ,  sert a
memperol eh in-
formas i keseha-
tan ibu dan anak.
Selain i tu  aktifi-
t as P KK banjar
Kebon saat  i ni
telah memiliki Se-
kaa Gong wanit a,
akt if melaksana-
kan kegiat an
Yoga di  bal e ban-
j ar,  sert a set iap
bulan secara ru-
t in  mengadakan
gotong royong,
dan berkumpul

menjaga kebersihan lingkungan banjar.
Wanita kelahiran 18 September 1972 memaparkan dengan menjadi kader

kesehatan tentu bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga maupun
masyarakat dalam menjaga kesehatan. Ikut kegiatan penyegaran kader,
penyuluhan, pembinaan dan lainnya akan memperoleh informasi keseha-
tan pada diri. Dalam penanggulangan penyakit menular khususnya pen-
yakit DBD, bersama dengan petugas Jumantik (Juru Pemantau Jentik)
dan petugas kesehatan UPT Kesmas Blahbatuh I, keliling lingkungan
banjar melaksanakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan pembe-
rian bubuk larvasida di masyarakat.

Ibu Kelihan banjar Kebon yang hobi olah raga ini  berharap semua
masyarakat bisa menjaga kesehatan, dan tidak ada penyakit menular sep-
erti penyakit DBD terjangkit di masyarakat. Masyarakat bisa rutin tiap
minggu melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk dan menjaga kese-
hatan lingkungan sekitar, sehingga masyarakat menjadi sehat.nmaba

siapa yang menularkan atau
ditularkan, mengingat perilaku
beresiko tidak saja dilakukan oleh
laki-laki, mungkin juga bisa dilaku-
kan oleh perempuan. Untuk
penularan pada anak, sudah
dipastikan ditularkan oleh sang ibu.

Kekhawatiran Dodol akan
habisnya anggota keluarganya
pernah di rasakan. Saat sang istri
dan anak keduanya masuk rumah
sakit untuk rawat inap,  dirawat
dalam beberapa waktu dan pada
akhirnya, sang istri dan anak
dipanggil oleh Sang Pencipta.
Selanjutnya Anak pertama juga
harus rawat inap di RSUD sanji-
wani karena menderita demam dan
tubuh sangat kurus karena berada
pada fase AIDS. Begitu ganasnya
HIV yang telah menyebar pada diri
dan anggota keluarganya, juga
telah merenggut istri dan
seorang anaknya. n

Posyandu Mendeteksi Dini Kesehatan Balita

Manfaat Tanaman Adas
Bagi Kesehatan

keluarga dari pasien yang membutuh-
kan darah. Disampaikan juga bahwa
masyarakat yang menyumbangkan
darahnya sukarela, namun mengapa
pasi en yang membutuhkan darah
harus membayar. S eperti  diket ahui
bahwa darah yang didonorkan, tidak
langsung digunakan untuk pasi en
yang membutuhkan, tetapi harus me-
lewati prosedur, yang salah satunya
pemeriksaan kuman penyakit, seperti

  Dr. I Made Suwita, M.Kes. Direktur
UTD PMI Kabupaten Gianyar saat dite-
mui PASWARA menyampaikan bahwa
kebutuhan darah di Gianyar berkisar 300
sampai 400 kantong darah perbulan,
namun di bulan Desember 2016 lalu
meningkat sampai 850 kantong darah,
dan pada Minggu pertama bulan Janu-
ari 2017 ini tercatat permintaan 200 kan-
tong. Sebagai antisipasi kekurangan stok
darah, UTD PMI telah bersurat kepada

instansi pemerint ah maupun swasta
untuk melakukan kegiatan donor darah
bagi karyawannya.

Umumnya, kebutuhan darah diper-
gunakan bagi masyarakat penderita
anemia, kecelakaan, operasi besar, cuci
darah, dan lainnya. Selama ini kekuran-
gan stok darah di Gianyar, masih bisa
dibantu dari para relawan, inst ansi
seperti Kodim 1616 Gianyar, Densipur,
maupun Polres Gianyar serta anggota

HIV, Virus Hepatitis, Kuman Sypillis
dan lainnya. Masyarakat dikenakan
biaya pemeriksaan laboratorium terse-
but. Bila Darah yang hasil pemerik-
saannya positif kuman, tentu darah
t ersebut   t idak digunakan atau
dibuang. Satu sisi darah yang sudah
diperoleh harus tetap dirawat setiap
hari, sehingga tetap segar, aman dan
bi sa digunakan untuk masyarakat
yang membutuhkan.

Dr. I Made Suwita, M.Kes sangat
berharap dukungan dari  seluruh
lapisan masyarakat,  khususnya in-
st ansi  pemerintah maupun swas ta
untuk bersedia melakukan kegiatan
donor darah, untuk bisa menyumbang-
kan darahnya demi kemanusi aan,
dalam upaya pemenuhan peningkatan
kebutuhan darah di Gianyar. nmaba

Gusti Ketut Nilawati

Mengabdi sebagai
Kader Desa

Serangkaian pemenuhan kebutuhan darah donor bagi masyarakat
di awal tahun 2017, Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia

(UTD PMI) Kabupaten Gianyar berupaya mencari kelompok,
instansi dan masyarakat lainnya, agar bisa mendonorkan darahnya.

PASWARA/maba
Kegiatan donor darah rutin di Kantor UTD PMI Kabupaten Gianyar.

TANAMAN Adas telah lama dipercaya sebagai tanaman obat yang bisa
menyembuhkan berbagai penyakit.  Tanaman  ini mengandung minyak atsi-
rin, vitamin C, Niasin, Vitamin B6, Vitamin E, Anetol, Pinen, Limonen, Alkoloid,
agnesium, Kalium,  dan lainnya.

Seperti gejala kurang darah atau anemia, bisa disembuhkan dengan meng-
gunakan tanaman adas. Hal ini karena adas mengandung zat besi dan zat
histidin yang dapat merangsang produksi HB dan  juga membantu tubuh
untuk memperoduksi sel darah merah.  Minyak esensial pada biji adas, juga
bermanfaat untuk mengatasi berbagai macam  gangguan  di sistem pencer-
naan. Caranya dengan mengunyah biji adas setelah makan. Adas dapat melan-
carkan sistem pencernaan dan merangsang sekresi dari asam  lambung, men-
gurangi radang lambung, maupun peradangan pada usus.

Kandungan serat pada biji adas, dapat menjaga kestabilan kolesterol baik
atau HLD dalam tubuh.  Dengan stabilnya kolesterol, bisa menjaga tubuh
dari serangan penyakit jantung maupun stoke. Adas juga mengandung pota-
sium yang bermanfaat untuk mengendurkan dan menurunkan ketegangan
yang ada pada pembuluh darah, sehingga tekanan darah menjadi normal.

Adas bisa mencegah timbulnya penyakit kanker dalam tubuh. Zat fla-
vonoid, alkaloid dan juga fenol sangat bermanfaat untuk melindungi sel tu-
buh  dari pertumbuhan sel kanker seperti kanker payudara maupun kanker
hati. Kandungan kalium dalam adas bisa meningkatkan kondisi listrik pada
tubuh, termasuk kondisi listrik pada otak. Kalium dapat memperlancar aliran
oksigen ke otak,  sehingga bisa meningkatkan fungsi dan kemampuan kogni-
tif otak.

Kandunga Vitamin C pada tanaman adas bisa meningkatkan sistem keke-
balan daya tahan tubuh. Disamping itu ditambah dengan kandungan asam
amino pada Adas bisa bermanfaat untuk mencegah penuaan dini dan juga
peremajaan kulit. Disamping itu, ttanaman Adas terbukti memiliki kandungan
yang bisa menyehatkan mata. Anti oksidan yang tinggi pada tanaman ini
bermanfaat untuk mencegah peradangan yang terjadi pada mata dan men-
gurangi gangguan penglihatan di dalam mata. Semoga bermanfaat.nmaba

SERANGKAIAN pemberian pelay-
anan kesehatan pada masyarakat,
khusus  pada bayi  dan balit a, UPT
Kesmas dalam upaya peningkatan sta-
tus derajat kesehatan masyarakat, se-
cara rutin tiap bulan melaksanakan Po-
syandu  (Pos Pelayanan Terpadu),
seperti UPT Kesmas  Blahbatuh I
melaksanakan Posyandu, Selasa, (10/
1) di Balai Banjar Kebon, Bona, Blah-
batuh, dengan dukungan kader desa
dan Kelihan Banjar.

Gus ti Made S upiartha, Kelihan
Banjar Kebon saat pelaksanaan keg-
iatan ini, menjelaskan bahwa kegiatan
Posyandu di Banjar Kebon secara ru-
tin dilaksanakan tiap bulan,  dengan
didukung lima orang kader, dimana jad-
wal pelaksanaannya disesuaikan den-
gan keadaan di masyarakat. Bila pada
hari libur, hari raya atau ada kegiatan
adat, pelaksanaan Posyandu  bisa di-
majukan atau diundur sesuai dengan
kesepakatan.  Sampai saat ini seluruh
masyarakat banjar yang memiliki bayi
dan balita secara rutin datang ke po-
syandu untuk memperoleh pelayanan
kesehatan.  Bayi atau balita diberikan
pelayanan kesehatan seperti timbang
berat  badan, penentuan status gizi,
status imunisasi, pemberian makanan
tambahan dan lainnya.

Dr. Ni Made Dahlia, Kepala UPT

kesmas Blahbatuh I memaparkan bah-
wa saat ini terdapat 35 Posyandu di
lima desa wilayah kerja, yaitu Desa
Medahan, Keramas, Pering, Bona dan
Belega. Untuk Posyandu Banjar Keb-

on, jumlah balita dan bayi umur 0-60
bulan yang ada saat ini berjumlah 23
orang, yang semua ini bisa dilayani
dengan baik.  Dalam waktu-waktu ter-
tentu, pada Posyandu juga memberi-

kan pelayanan berupa pemberian Vi-
tamin A dan obat cacing bagi anak,
tiap bulan Pebruari dan Agustus.

Dr. Ni Made Dahlia menambahkan,
bahwa upaya pelayanan kesehat an
yang diberikan kepada masyarakat
oleh puskesmas, diantaranya upaya
pelayanan Kesehat an Ibu dan Anak,
Perbaikan Gizi, Kesehatan Lingkun-
gan, Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Menular, Promosi Keseha-
tan dan Upaya Pengobatan serta Up-
aya Kesehatan Pengembangan lain-
nya. Posyandu merupakan salah satu
rangkaian program kesehatan ibu dan
anak, sebagai upaya langkah deteksi
dini kesehatan anak.

Setelah kegiatan Posyandu,  bila
dalam data sasaran masih ada bayi
atau balita yang belum bisa hadir ke
Posyandu, petugas  kesehatan beser-
ta kader akan melaksanakan kunjun-
gan rumah untuk memberikan pelay-
anan kesehat an. Diharapkan agar
kegiatan  POSYANDU ini dapat men-
jadi upaya pencegahan sebagai de-
teksi dini dalam menjaga kesehatan
anak. bil a ada permasalahan seperti
kurang gizi, tumbuh kembang anak
dan penyakit lainnya, tentu bisa se-
cara dini dirujuk ke UPT kesmas atau
rumah sakit untuk memperoleh pel-
ayanan lebih lanjut.nmaba

PASWARA/maba
Kegiatan Posyandu, Selasa, (10/1) di Balai Banjar Kebon, Blahbatuh.

PASWARA/maba
Gusti Ketut Nilawati
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Manusia Bali percaya dan yakin
bahwa kehidupannya senantiasa disertai

dengan kehidupan dari para leluhurnya
di alam sana, sehingga manusia Bali

sangat setia melakukan pemujan kepada
leluhur, dan baik buruk keadan di dunia

juga sebenarnya atas rastiti dari para leluhur.

Manusia Bali, Manusia Pasupati

Sesolahan dalam Prosesi Piodalan
ADA yang mengotak atik kata

“ pura” konon berasal dari kata “pur”
yang artinya benteng dan “ a” artin-
ya agama. Artinya pura adalah ben-
teng agama. Bisa dipahami bahwa
pura adalah tempat pertahanan spr-
iritual. Pura merupakan alat pemer-
satu umat, pura merupakan tempat
suci  serta tempat ibadah. Dalam
pelaksanaan ritual suci sesuai den-
gan sastra sering dilengkapi den-
gan  sesolahan seperti  Wayang
Lemah, Baris Gede, Topeng, Rejang
Dewa sebagai pemuput yadnya.

Pembangun pura-pura di Bali
mengambil konsep segara gunung
dan konsep air dan tanah. Artinya
para leluhur dan orang waski ta
senantiasa mambangun pura di tem-
pat-tempat yang indah sejuk sepi
untuk mendukung suasana pemu-
satan pikiran kehadapan Ida Sang
Hyang Widhi Wasa. Tempat terse-
but meliputi pinggir pantai, gunung,
pinggir sungai, hulu sungai, bukit,
ataupun tempat yang indah lainya.

Pembangunan oura oleh leluhur
Bali diawali dengan pemilihan tem-
pat yang cocok, hari baik (dewasa),

sikut  (ukur-ukuran) menggunakan
pakem tertentu, sehingga memiliki arti
magis (hidup) karena disertai penguri-
pan. Didahului dengan upacara ngeru-
ak (membuka lahan), dilanjutkan den-
gan nyukat (mengukur), peletakan
batu pertama membuat dasar (nasarin)
dengan menggunakan banten, man-
tra dan sastra. Sehingga pada saat itu
pula t empat t ersebut  sudah berse-
mayam sastra-sastra suci dan gambar-
gambar magis (rerajahan) untuk di-
fungsikan sebagai tempat suci. Sela-
ma proses pembangunan pura terse-
but sudah tentu para krama menyatu-
kan pikiran perkataan dan perbuatan
untuk membuat pondasi spiritual men-
jadi sakral. Wujud nyatanya adalah
melakukan yasa kerti yakni mengen-
dalikan pikiran perkataan dan perbua-
tan, sehingga semuanya akan menja-
di suci.

Setelah selesai secara fisik pemban-
gunan pura dengan pelinggih, pemed-
al, dilegkapi ornamen dan patung,
maka saatnya bangunan pura terse-
but untuk disucikan dengan pecaru-
an, pemlaspas, penanaman panca datu
(pedagingan) untuk memberikan

kekuatan sekala niskala, diberi ulap-
ulap sebagai simbul dari kekuatan dan
sinar suci Ida Sang Hyang Widhi yang
berstana di pelinggih tersebut.

Sampai pada proses ini, pura sudah
menjadi tempat suci sekaligus sebagai
tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah
maka pura tersebut berfungsi sebagai
tempat melakukan pemujaan kehada-
pan Ida Sang Hyang Widhi Wasa,
dengan tata cara sembahyang orang
Bali. Sedangkan sebagai tempat suci,
pura dijaga kebersihan dan kesucian-
nya dari hal-hal yang bersifat kotor
secara sekala niskala. Secara sekala
tempat itu harus selalu bersih dari ko-
toran dan bau yang tak sedap. Demiki-
an juga secara niskala tempat terse-
but dibersihkan dari pikiran, perkataan
dan perbuatan yang kurang baik. Ter-
masuk juga dijaga etika dalam berpa-
kian, termasuk dari hal-hal yang bersi-
fat cuntaka atau sebel. Selain itu un-
tuk tetap menjaga aura kesucian dari
tempat tersebut maka setiap rerahinan
dan purnama tilem, pengempon atau
umat menyelenggarakan upacara dan
haturan sesaji sebagai sarana pemu-
jaan kehadapan Ista dewata di sana

agar berkenan memberikan kesejahter-
aan, serta menyelenggarakan odalan
dan lainnya.

Dalam pembangunan pura sebe-
narnya sudah dibuatkan purana men-
yangkut keberadaan dari pura terse-
but  entah menyangkut nama pura,
nama pelinggih dan yang di stanakan
di sana, odalan atau petoyan, pengem-
pon, serta jenis odalan atau pemujaan
yang dihaturkan disana termasuk ban-
tennya. Purana ini lalu diwariskan ke-

pada generasi muda secara turun te-
murun untuk dipakai sebagai pegan-
gan dalam mengelola pura tersebut.

Pura-pura di Bali menjadi angker
karena pembuatannya melalui proses
spi ritual  yang mengandung sast ra,
mantra, sarana, simbul-simbul magis.
Juga di setiap pura distanakan para
pepatih at au penguasa lingkungan
pura atau pengawal Ida Betara yang
disebut dengan ancangan. Ancangan
inilah yang memberikan tugas dan ke-

wenangan oleh Ida Betara untuk
menjaga keasrian dan kesucian dari
kawasan pura tersebut. Sehingga
pura akan menjadi angker dan tak
boleh berprilaku semuanya apalagi
perbuatan t ernoda. Ini lah yang
menyebabkan kentalnya nuansa
magis di pura. Kekuatan taksu inilah
yang menyebabkan tak boleh sem-
barangan dat ang ke pura t anpa
mengindahkan etika yang berlaku
di pura. nsanduts

PASWARA/ sanduts
Sesolahaan Baris Gede Sering Dijumpai Saat Piodalan Ageng Ring Pura di Bali

IDA Bhataa  Sri Sedana dipuja set-
iap saat. Sedangkan piodalan Ida Bha-
tara Sri Rambut Sedana dilaksanakan
setiap enam bulan sekali. Tepatnya, dua
ratus sepuluh Hari.  Yang jatuhnya rera-
hinan suci ini, setiap  Buda Cemeng
Kelawu.

Pada umumnya seluruh masyarakat
di Bali memuja rerahinan ini. Karena
mereka tidak bisa dipisahkan dengan
uang, sebagai tujuan utama melanjut-
kan kehidupannya. Yang mana dalam
meraih sumber kehidupan itu  disebut
rejeki.

 Dan rejeki dii dentikkan dengan
uang  sebagai alat tukar yang sah un-
tuk mencari sesuatu. Seperti yang sering
kita saksikan dalam keseharian. Lemba-
ga keuangan seperti Perbangkan, LPD
dan  Perkoperasian serta   para peda-
gang khusyuk melaksanakan rerahinan ini,
untuk memohon berkah agar  selamat rahayu.

Secara harfiah rerahinan Rambut Sedana
diartikan dua kata “ Sri” artinya uang dan “ Se-
dana” berarti uang atau dengan kata  bagian
dari nafkah yang perayaanya dilakukan dise-
tiap rumah tangga dan Pura di Lingkungan desa

adat.  Piodalan atau rerahinan ini khusus untuk
memuja Ida  Bhatara Rambut Sedana sebagai
lambang Kesejahteraan  yang memberikan atau
menganugerahkan harta  kekayaan seperti emas,
perak, intan, jinaran dan  uang. Sudah tenu se-
mua itu untuk mahkluk ciptaannya, yang mem-
liki tri premana (bayu sabda lan Idep). Di Bumi

Bali tercinta ini, piodalan dipusatkan di Pura Goa
Raja Besakih. Biasanya piodalan atau rerahi-
nan ngaturang canang di genah suci itu diser-
bu pemedek dari seluruh Bali.

“ Pemedek dari seluruh Bali, tangkil nunas
Ica kepura Goa Raja Besakih, nunas selamat
rahayu.”ujar Jero Mangku Satya Dharma

didampingi Jero Mangku Gde Sara, di
sekretariat Maha Gotra Pasek Sanak
Safta Rsi Gianyar belum lama ini.

Makna dan tujuan  filosofis dari pe-
mujaan Ida Bhatara Rambut Sedana wa-
ji b diketahui  semua umat untuk
mengikis  kesan anak mule keketo
(AMK).

Sementara itu menurut  I Nyoman
Widagda S.Ag. Asal Lingkungan Prata-
ma Mandala Tegal Tugu Gianyar men-
gatakan folosofis dari memuja Ida Bha-
tara Rambut Sedana  untuk memohon
anugraha beliau, karena telah mencip-
takan sumber kehidupan sesuai profe-
si umatnya. Sehingga dapat ngerereh
pengupajiwa. Pengupajiwa yang di-
maksud menurut alumni IHDN Den-
pasar ini,  lambang dan bentuk kemak-
muran dari berbagai makhluk hidup  ci-

pataan beliau sehingga berguna untuk semua
kehidupan.

Lebih jauh Widagda menuturkan Ida Bhat-
ara Sri Sedana. Khususnya diwujudkan den-
gan  uang kepeng yang memiliki nilai magis
karena berbahan dasar Panca Datu juga men-
jadi pusat pemujaan.

Memuja Ida Bhatara Rambut Sedana Wujud Syukur atas Kesejahteraan
 Panca Datu dimaksud, seperti: tembaga

sebagai simbol Dewa Brahma, timah sebagai
simbol Dewa Siwa, besi sebagai simbol Dewa
Wisnu, perak sebagai simbol Dewa Iswara, dan
emas sebagai simbol Dewa Mahadewa. Demiki-
an juga karena uang kepeng berbentuk bulat
juga sebagai lambang windu. Uang kepeng
merupakan wujud akulturasi budaya antara Cina
dan Bali sebagai pengaruh Putri Khang Cing
We dengan Raja Jayapangus.

Sedangkan menurut Bendesa Pakraman Ke-
sian Dewa Made Saryana mengatakan piodalan
Ida Bhatara Rambut Sedana tidak bisa dilepas-
kan dengan ajaran agama hindu yang suci itu.
Pada prinsifnya,  Dewa Saryana yang ngayah
sebagai Bendesa Pakraman di Desa Pakraman
Kesian lebih Gianyar itu menegaskan Ida Bhat-
ara Rambut Sedana menuntun kita kearah yang
benar kuat dan jujur.

Makanya menurutnya tak mengherankan
beliau dipuja dan disembah setiap saat, karena
lewat tuntunan beliau kedamaian kemakmuran
keselamatan akan dicapai. Yang nantinya dihara-
pakan sesuai dengan sloka yang kita sucikan
dan jadikan pedoman hidup. “ Moksartham ja-
gadhita ya ca iti dharma”.

nsanduts

Dalam Kutur Kanda Pat dis-
ebutkan ket ika sang ibu dan
sang ayah dalam pandangan
matanya  berkeinginan untuk
melakukan senggama, maka
pada saat itu benih janin sudah
terbentuk. Kemudian dilanjutkan
melakukan bersenggama dan
terjadi pertemuan antara kama
bang dan kama petak, terjadilah
pembenihan atau pembuahan
dalam kandungan ibu. Setelah
berumur beberapa bulan, dilaku-
kan upacara megedong-gedon-
gan untuk memberikan rahmat
kepada sang cabang bayi agar
berkembang dan nantinya lahir
dengan baik.

S et elah cukup umurnya
maka bayi pun lahir. Ketika itu
sudah di sambut dengan bant-
en bhu atau banten baru lahir.
Setelah beberapa hari dil aku-
kan ke upacara kepus pungsed
yakni upacara untuk selamatan
anaknya  yang baru lepas pus-
er. Setelah berumur satu bulan
tujuh hari dilakukan upacara
bulan pitung dina, dilanjutkan
dengan telu bulanan atau nyam-
butan, otonan setiap enam bu-
lan sebagai peringat an hari
kelahiran menurut Hindu Bali.
Termasuk pula dilakukan upac-
ara ngangkid atau mesakapan
ke pasih yakni upacara dilaku-

kan di laut san di sungai.
Lalu setelah mencapai akil

balik , bagi  yang perempuan
dibuatkan upacara raja sewala
dan yang laki-laki dibuatkan
upacara mepandes/metatah/po-
tong gigi untuk mengendalikan
sifat-sifat sad ripu dalam diri.
Setelah itu barulah si anak Hin-
du Bali melakukan upacara pawi-
wahan/ pernikahan. Dan untuk
memantapkan pernikahan terse-
but banyak umat Bali melakukan
upacara yang namanya neteg
pulu.

Sampai akhirnya manus ia
Bali meninggal, dilakukan pen-
guburan atau diaben. Setelah itu
baru lanjut  dengan rangkaian
upacara memukur/meligia atau
di daerah lain disebut ngeroras.
Setelah habis rangkaian terse-
but, maka manusia Bali yang du-
lunya lahir ke dunia kemudian
kembali ke alam dunia dilinggih-
kan di sanggah rong tiga den-
gan status sebagai bet ara Hy-
ang Guru yang akan disembah
oleh para sentana/keturunan.
Para leluhur yang telah mening-
gal dan berstatus Betara Hyang
Guru bisa numitis/berenkarnasi
menjadi anak cucu keturunan
dari keluarga yang ditinggalkan-
nya. Demikian rangkaian kehidu-
pan manusia Bali yang akan ter-

us berputar secara abadi.
Manusia Bali  percaya dan

yakin bahwa kehidupannya
senantiasa disertai dengan ka-
hidupan dari para leluhurnya di
alam sana, sehingga manusia
Bali sangat setia melakukan pe-
mujan kepada leluhur, dan baik
buruk keadan di dunia juga se-
benarnya atas rastiti dari para
leluhur. Demikian juga para lelu-

hur akan merasa bahagia dialam
sana ketika para pretisentanan-
ya mendapatkan kebahagiaan
dan taat dengan bhisama lelu-
hur. Apabila manusia Bali tak
taat dengan leluhur, maka bany-
ak hal buruk yang ia alami sela-
ma hidup di dunia. Oleh karena
itu manusia Bali Hindu paling
tidak ada tiga hukum yang
mengikatnya yakni hukum kaw-

itan ( mengatur kehidupan manu-
si a dengan para leluhurnya),
hukum negara ( mengatur ke-
hidupan berbangsa), hukum kar-
mapala yang merupakan univer-
sal  yang mengatur semua
cipt aan Tuhan. Ada sebagian
kal angan tak percaya dengan
karmapala. Percaya atau tidak,
setuju atau tidak, hukum karma
tetap berlaku untuk siapa saja

dan dimana saja. Inilah hukum
alam yang maha adil, terperinci,
dan tepat waktu. Hukum yang
tak boleh disuap, dibeli atau tak
pandang bulu dan tak boleh di-
ajak bermain mata.

Manusia Bali sebenarnya se-
jak masih dalam kandungan, la-
hir, masa kanak-kanak, remaja,
dan bahkan semapai meninggal
senantiasa menjalani upacara rit-

ual penyucian dan dipasupati.
Artinya dimohonkan keselama-
tan dengan upacara tertentu,
dengan menempatkan dan
menggunakan sarana berupa
banten, sastra, mantra, serta ki-
dung-kidung untuk menguatkan
kehidupan dan spiritual manu-
sia Bali. Tak dipungkiri lagi bah-
wa manusia Bali dengan segala
keriuhannya menjalankan adat
budaya dan agamanya sejatin-
ya adalah manusia yang telah
dipasupati. Inilah salah satu ala-
san mengapa manusia Bali itu
tenget. Contohnya sakit kepala
jika makan daging sapi, dll. Kare-
na dalam diri manusia Bali, (ter-
utama yang sudah diwint en)
sudah ditempatkan sastra-sas-
tra, mantra magis. Artinya sudah
menempatkan dewa-dewa (sim-
bul dewa-dewa) dalam diri manu-
sia itu sendiri.

Itu adalah ukuran manusia
Bali yang umum, belum lagi
manusia bali yang menekuni
dunia sastra, maka paling tidak
ia harus melakuakan pewintenan
saraswati. Atau juga bayi yang
menekuni dunia spiritual meng-
hidupkan kanda pat, maka ia
akan mengalami ritual pasupati/
inisiasi tertentu. Termasuk yang
menjadi mangku didahului den-
gan pewintenan pemangku.
Bahkan yang paling tinggi ad-
alah mediksa atau menjadi seor-
ang sulinggih.

Artinya bahwa setiap jenjang
kehidupan manusia Bali, senan-
tiasa ditempatkan sastra-sastra
magis dalam tubuh dan rohai
manusia Bali. Dengan demikian
manusi Bali sajatinya telah nge-
linggihang (menstanakan) dewa-
dewa dalam tubuhnya. Sehing-
ga pada saat kematian atau pada
ngaben maka semua kekuatan
tersebut dikembalikan (dipreli-
na) t erlebih dahulu dengan
tirtha pengentas. Demikian set-
erusnya. nsanduts

PASWARA/ sanduts
Manusia Bali manusia pasupati, lahir hidup dan mati tidak bisa lepas dari banten.

PASWARA/ sanduts
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Melalui Karya Seni, Mempererat Persahabatan
sangsian. “Semua itu mengalir
dan semakin meneguhkan key-
akinan untuk berdiri bersama di
mimbar seni rupa yang penuh
tantangan,”tambahnya.

Berbicara tentang karya, lan-
jut  Kun, empat perupa yang
akrab dipanggil ‘Catur Wenara
Rukem’ menghadirkan kejutan-
kejutan baru. Dalam penilaian-
nya, Mahendra Mangku meng-
hadirkan karya terbaru yang leb-
ih puitik dari karya abstrak se-
belumnya. S edangkan Made
Sumadiyasa kembali menunjuk-
kan energi luar biasa, seperti
bertaruh dalam kebebasan luar
biasa dalam mengolah warna
dan juga ekspresi lewat karya
berukuran gigantik 4×6 meter.
Adapun Putu Sutawijaya – pe-
milik Sangkrimg Art Space di Yo-
gya, menampilkan karya patung
cor kuningan yang menawan,
berbicara tentang figur dan figu-
ran, massa dan person. Sement-

Suwat Songsong Tahun Baru dengan Ritual Perang Air

MELEPAS tahun 2016, bu-
kan berarti  melepas persa-
habatan. Namun justru den-
gan menyongsong tahun
2017 bertekad lebih memper-
erat persahabatan yang telah
dibina sejak remaja meski pu-
nya sikap sendiri-sendiri. Itu-
lah yang di tunjukkan ol eh
Putu Sutawijaya, Made Ma-
hendra Mangku,  Made Su-
madiyasa, dan Pande Ketut
Taman – empat perupa yang
akrab dipanggil ‘Catur We-
nara Rukem’.

Menutup tahun 2016, ‘Ca-
tur Wenara Rukem’ – yang
masing-masing punya nama
beken dalam medan seni rupa
nasional –  sepakat mengada-
kan pameran bersama berta-
juk ‘ Ins ide of B eing’  d i
TonyRaka Art Gallery, Ubud,
Bali. Pameran tersebut dibu-
ka oleh Pietro Piffaretti serta
Dr. Wayan Kun Adnyana se-

laku kurator.
Dalam catatan Wayan Kun

Adnyana, pameran ini dibingkai
dengan tajuk ‘Inside of Being’
yang akan berlangsung hingga
30 Januari 2017 untuk menun-
jukkan dua poin utama perjalan-
an kesenimanan keempat peru-
pa tadi, yakni persahabatan dan
pencapaian seni. Keempat pe-
rupa tersebut , menurut Kun
Adnyana, t elah dipertemukan
dalam jalin persahabatan kreatif
yang panjang, sejak studi seni
rupa di Sekolah Menengah Seni
Rupa, Batubulan (1987), kemu-
dian berlanjut saat kuliah di ISI
Yogyakarta, dan bahkan hing-
ga hari ini masih tetap berlanjut.

(Dari kiri  ke kanan) Made
Sumadiyasa , Made Mahendra ,
Pande Ketut Taman , Putu
Sutawijaya.

Sejak itu mereka berjuang
menundukkan kemanjaan usia
remaja, bertaruh untuk jadi pe-

rupa yang berarti bagi hidup dan
sejarah. Mereka tidak rela ke-
beruntungan membuntukan
perkawanan.  Keberuntungan
menjadi jembatan pengikat un-
tuk semakin merayakan hari-hari
dengan daya kreatif yang tidak
pernah henti. “ Mereka tel ah
membuktikan, tiga dasa warsa
adalah jalan perkawanan dan
menempa diri dari iklim seni rupa
yang kadang pancaroba”, ter-
ang Kun.

Lebih jauh dari itu, persa-
habatan mereka menjadi ber-
makna karena eksis dalam daya
kreatif yang saling menyeman-
gati. Bukan semata ikatan nalu-
riah kawanan,  persahabatan leb-
ih pada jalan dialog saling men-
yapa untuk menjadikan satu
dengan yang lain sama berarti.
Empat perupa ini membangun
riwayat persahabatan sali ng
merespon, tidak selalu l urus-
searah, ada debat dan juga ke-

Ratusan warga Desa Suwat, Gianyar,  mulai dari anak-
anak hingga dewasa  dan ibu rumah tangga ambil bagian

dalam perang Air di hari pertama tahuan 2017. Selain
Prosesi ruwatan, dalam ritual ini warga juga memohon

agar mata air yang disakralkan, terus menyembul sepanjang
tahun 2017 dan tahun-tahun selanjutnya.

Diawali dengan prosesi ruwatan, sejumlah
warga disiram air kembang oleh seorang Pi-
nandhita.  Kali ini,  sisipan dramatari  persem-
bahan dari Pengak Men Mersi Denpasar ikut,
turut melengkapi. Dramatari diakhir dengan
pemanahan air suci dalam kendi, kemudian dis-
ambung dengan ritual utama.

Perang air langsung ditabuh. Bertempat di
Catus Pata Desa Suwat, ratusan warga yang
terbagi dari empat kelompok langsung saling
serang. Dari empat arah mata angin,. Mereka
saling serang tanpa memandang siapa lawan
dan kawan.

Tidak hanya laki-laki, pada gilirannya, para
perempuan desa juga mendapat giliran berper-
ang.   Perang pun semakin seru dan  para ibu-
ibu rumah tangga yang awalnya hanya
menonton,akhirnya terpancing untuk ikut ber-
baur.

Bendesa Pakraman Suwat,, Ngakan Sudib-
ya menyebutkan, dalam ritual perang air ini,
warga desa meruwat diri untuk melangkah di
tahun baru 2017. Sekaligus memohon kepada
Tuhan, agar mata air sakral  di desa setempat
terus menyembul sepanjang tahun dan mem-
berikan kemakmuran dan kesejaht eraan.
“ Dalam sejarahnya, mata air di desa kami ini,
diyakini  sebagai obat segala macam penyakit
dan air konsumsi utama para bangsawan  pada
zaman kerajaan,” uangkapnya.

Salah seorang peserta, Dewa korlap,  san-
gat senang dan berbanggga terlahir di desa
Suwat. Selain, membangun kebersamaan di-
antara warga, dalam prosesi panglukatan, diy-
akini akan memberi jalan bagi  warga desa.
”Setidaknya dalam kegiatan ini ada sebuah
pemaknaan yang menyembul,  yakni  rasa
syukur kami yang telah diberkahi sumber air
yang berlimpah. Dan kami wajib untuk menja-
ganya,” terang Dewa.

Dalam perang air itu, memang sengaja mel-
ibatkan seluruh warga dari berbagai umur. Di-
maksudkan untuk membangkitkan rasa tang-
gungjawab bersama. Dimana di tahun 2016 lalu,
sejumlah areal persawahan sempat kekeringan,
lantaran  kesadaran terhadap lingkungan mu-
lai menurun. nast

Ritual perang air
untuk memohon kepada Tuhan,
agar mata air sakral
di Desa Suwat terus menyembul
sepanjang tahun dan
memberikan kemakmuran
dan kesejahteraan.

JIKA mendengar tentang
grup l awak yang bernama
Gedebong Goyang, orang kini
pun semakin peka dnegan sos-
ok empat ‘dadong torist’ yang
benar-banar gaul. Ya, Gedebong
Goyang adalah grup lawak yang
beranggotakan empat orang
wanita berkewarganegaraan as-
ing yang telah puluhan tahun
menetap di Bali, bahkan meni-
kah dengan WNI.

Mereka adalah Rucina Ball-
inger, Antonella de Santis, Su-
zan Kohlik, Alex Ryan yang rata-
rata sudah tinggal di Bali lebih
dari 20 tahunan. Gedebong Goy-
ang didirikan sejak tahun
2003 dengan tujuan un-
tuk menghibur
masyarakat lewat l agu-
lagu dan sketsa lucu diir-
ingi dengan musik, ten-
tunya bukan meng-
gunakan bahasa inggris
melainkan dengan B a-
hasa Indonesia dan juga
bahasa Bali (yang terden-
gar sedikit cadel).

Pada salah satu pe-
nampi lannya,  mereka
menyebutkan bahwa
mereka menamai diri den-
gan sebutan gedebong
goyang karena badan
mereka yang seperti po-
hon pisang yang t idak
memiliki pinggang. Entah
i tu  benar at au hanya
candaan mereka saja, ter-
lepas dari itu semua mere-

ka memi liki penggemar yang
cukup banyak di seantero Bali,
khususnya di Bali.

Bukan sekedar lawakan bi-
asa, melalui komedi mereka
mengingatkan penonton men-
genai kebiasaan berbahasa bali
halus yang mulai melenyap, ten-
tu saja dengan gaya komedi. Di
beberapa penampil annya,
Gedebong Goyang menitipkan
pesan agar masyarakat Bali se-
lalu  bangga dengan budaya
yang dimilikinya. “ Yang penasa-
ran dengan aksi kami, bisa cek
penampilan kami melalui You-
tube. Jangan mau kalah sama

Eksistensi Gedebong Goyang Menjamah Medsos
bule, kalian juga harus turut ser-
ta dal am meles tarikan kebu-
dayaan milik daerah kita sendiri
dengan cara kit a
sendiri,”tantang R ucina B all-
inger yang akrab disap Ibu Jero
kapal.

Tidak hanya itu,  cuplikan
video cl ipnya juga beredar di
FB. Bahkan baru satu hari video
mereka diupload, tapi di Face-
book viewer sudah mencapai
193.480. Walau bukan akun Fa-
cebook Gedebong Goyang
sendiri yang mengupload, tapi
antusiasnya sangat tinggi.

Memang,   secara grup ini

ara Pande Ketut Taman menim-
bang kembali makna prajurit se-
bagai pembela hak rakyat kecil.
Jangankan gajah yang jelas terli-
hat, kupu-kupu kecil pun mem-
beri indah yang luar biasa bagi
alam. Hendaknya memang se-
mua harus dijaga. “Keempat pe-
rupa telah menghadirkan capaian

dan kemungkinan baru yang
menginspirasi. Puitika seni rupa,
estetika sublim yang lahir dari
proses total pengalaman-pen-
galaman,” ujar Kun.

Apresi asi yang sama juga
ditegaskan Anak Agung Tony
Hartawan – pemilik ToniRaka
Gallery. Menurutnya, keempat

perupa telah membuktikan
dengan karya-karya yang se-
lalu menginspirasi.  “ Kete-
gasan dalam mengambil jalan
kreatif, dan pembuktian lewat
karya-karya yang berkualitas,
akhirnya publik luas memberi
apresiasi kepada mereka ber-
empat,” tuturnya. nast

PASWARA/ast
Salah satu Karya yang dalam pameran ‘Catur Wenara Rukem’

personilnya adalah dadong-da-
dong alias nenek-nenek dalam
Bahasa Bali. Grup Gedebong
Goyang meng-cover l agunya
Cita Citata, Sakitnya Tuh Disini.
Ini bukan sembarang cover,
karena para dadong bule ini ma-
hir berbahasa Bali, jadilah lagu
ini diubah dengan lirik berba-
hasa Bali. “ Sudah dibuat empat
tahun yang lalu, tapi direkamn-
ya baru kemarin,” pungkas Ru-
cina Ballinger

Lanjutnya, pada lagau sakit-
nya Tuh disini, lirik-lirik awal
mencerit akan sebagian besar
curhatan ibu-ibu yang ada di

Bali. Mulai dari yang set-
i ap hari  mejejahit an,
nanding canang sampai
malam, nyuun gebogan
yang berat, terus punya
hutang disana sini. Tapi
bukan sekedar meng-
cover lagu,  ada pesan
yang ingin disampaikan
oleh Gedebong Goyang
kepada para penonton.
Di sela-sela l iri k yang
menghibur mereka juga
menyampaikan masalah
sampah, subak yang
sudah t idak berj al an.
Sawah yang sudah mu-
lai hilang dan tergantikan
dengan beton-beton. Di-
akhi r lagu,  Gedebong
Goyang kembali  mem-
buat perut dikocok den-
gan ulasannya mengenai
‘cetik’ (guna-guna).nast

PASWARA/ast
Empat  Bule yang kerap mengocok nitizen di Dunia Medsos

MENYAKSIKAN pe-
mentasan Tari Cak, kini
menjadi salah satu agen-
da penting jika wistawan
datang ke B ali . t ari an
ini begitu melekat dne-
gan bali, h ingga orang
yag dating ke Bali  me-
wajibkan diri untuk me-
nonton musik dan t ari-
an dengan bermodal -
kan olah tubuh ini.

Bila dirunut sejarah-
nya, tari kolosal itu be-
rawal dari sebuah desa di
Gianyar,  yakni  Desa
Bone. Pada 1930, seor-
ang ahli t ari bernama Wayan
Limbak bekerj a sama dengan
seniman dan musikus asal Jer-
man, Walter Spies, di Desa Bone.
Mereka mereka ulang Tari San-
ghyang,  sebuah t ari an kuno
yang digunakan untuk mengu-
sir roh jahat. Jadilah Tari Cak.
Kolaborasi tersebut menghasil-
kan tarian yang memikat. Lingka-
ran konsentris  dibentuk oleh
sejumlah penari lelaki bertelan-
jang dada diiringi dengan nya-
nyian dan alunan musik
mencekam. Niscaya, penonton
hanyut menyaks ikan pertarun-
gan antara kebaikan melawan
kejahatan yang diambil  dari
kisah epik legenda Ramayana.

Mengikuti jej ak Limbak, I
Made S idia,  sal ah satu ko-
reografer dan pengarang sandi-
wara terkemuka di Indonesia,
mengembuskan nafas baru ke

Tari Kecak. Melalui hasil dari
perundingan dengan berbagai
pihak, Made Sidia berhasil meng-
gabungkannya dengan Tari Tek
Tok. Tarian yang juga bergan-
tung dari ritme suara manusia,
tanpa kehilangan esensi asli dari
Tari Kecak.

Dari inovasi itu lahir Kecak
Masterpiece. Sebagai penduku-
ng untuk menjadikannya per-
tunjukan yang modern, Kecak
Masterpiece didukung oleh
pencahayaan mengagumkan,
dipadu dengan musik beserta
efek. Semua dirancang untuk
memberi sentuhan yang men-
dalam.

"Ini Kecak baru yang kita buat
untuk menambah kesenian pari-
wisata yang bisa menjawab glo-
balisasi. Menghadapi arus glo-
balisasi dan MEA,  kesenian
Kecak harus dibuat berkolabo-

rasi dengan teknologi," kata Sid-
ia.

Biasanya Tari Kecak dipen-
taskan di ruang terbuka. Namun,
kata dia, pihaknya bekerja sama
dengan Taman Safari mementas-
kan dalam ruangan dengan efek
pencahayaan yang megah.
"Kita akan selalu memproduksi
wilayah tradisi ke dalam bentuk
modern," ujar Sidia.

Kini,   Kecak Marterpiece
juga menjadi  atraksi baru di
Taman Safari. Dipilihnya Tari
Kecak lantaran tari itu asli dari
Desa Bone yang sama-sama be-
rada di Kabupaten Gianyar. tu-
juannya, memberi kesempatan
kepada wisatawan untuk meli-
hat Tari Cak yang sakral dan tr-
adisional. Yang memadukan
teknologi dan fasilitas  seperti
audio dan visual dengan t ari
tradisional.nast

Cak, Gubahan Tari Magis yang Menjadi Maskot

PASWARA/ast
Tari Cak, olahan Seniman Limbak yang menjadi Masterpiece
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Bintang
Ramalan

CAPRICORN
Mulailah mengevaluasi diri dan
mencari tahu mana saja hal-hal yang
ingin diperbaiki dan dicapai.
Kesehatan : hindari bergadang
sampai larut malam.

Keuangan: mulai berinvestasi pada properti.
Asmara : penampilan yang baru dapat
mempengaruhi suasana hubungan anda.

AQUARIUS
Sudah waktunya menyusun rencana

penting bagi masa depan anda dan
keluarga.
Kesehatan: masih sehat dan prima.

Keuangan: berusaha untuk tidak
menganggu dana yang sudah ada.
Asmara: tak ada gunanya berpikir negatif
padanya karena akan menyiksa diri sendiri.

PISCES
Tawaran yang datang
secara mendadak sebaiknya

jangan diberikan keputusan
dahulu. Kesehatan: berusa-

hala untuk berolahraga ringan. Keuangan:
jangan sembrono mengeluarkan dana.
Asmara: terimalah realita yang ada dengan hati
yang senang.

 ARIES
Manfaatkan kesempatan baik yang sudah ada

dipelupuk mata.
Kesehatan: sadarilah kesehatan
mahal harganya, berpolalah hidup
sehat. Keuangan: cukup sulit dan
memusingkan. Asmara: tak ada

gunananya terlalu mendengarkan omongan
orang, karena itu hanya akan bikin sakit hati.

TAURUS
Cobalah terus ditingkatkan prestasi
kerjanya agar tidak kesulitan dalam

meraih setiap peluang yang
terbuka lebar. Kesehatan: jangan

ulangi kebiasaan buruk yang sudah
ditinggalkan. Keuangan: mengalami gangguan.
Asmara: jangan hanya terpaku memandang
sidia yang lagi kacau pikirannya.

GEMINI
Semangat yang mulai kendor

karena omongan orang
sebaiknya bisa ditingkatkan
kembali.

Kesehatan : hindari udara malam yang
berlebihan. Keuangan: dukungan dana
mencukupi. Asmara: berpikirlah positif dengan
kesibukan akhir-akhir ini yang cukup banyak
menyita waktu.

CANCER
Diminggu inilah kesempatan bagi
anda untuk meraih sesuatu yang
selama ini tidak mungkin diraih.

Kesehatan: jangan lupa untuk mengatur waktu
makan dan istirahat yang secukupnya.
Keuangan: sumber income masih baik.
Asmara: menjadilah terbaik dari yang baik,
apalagi si dia mulai ada yang mengincarnya.

L E O
Cobalah lebih konsentrasi dan jeli
dalam melihat suatu peluang, agar
tidak ada yang tersia-siakan.
Kesehatan: gangguan muncul
hanya karena rasa penat yang

berlebihan di badan.
Keuangan: agak ruwet.
Asmara: pertahankan suasana yang lebih
indah dan menyenangkan ini, dengan selalu
menuruti segala keinginannya.

VIRGO
Tak perlu mendengarkan gunjingan orang

yang bikin suasana hati menjadi
panas saja. Kesehatan: hindari
pulang larut malam. Keuangan: lagi
seret. Asmara: walaupun kata-
katanya terkadang menyakitkan hati,

tetapi hatinya yang paling dalam cukup baik
dan saying kepada anda.

LIBRA
Hilangkan dulu rasa cepat puas dan bangga
atas apa yang diraih selama ini.

Keseatan :berolahragalah di
Minggu pagi.
Keuangan: selesakan semua
tanggungan mumpung ada dana.

Asmara: terimalah realita yang ada dengan hati
senang tidak perlu cemas dengan situasi yang
sulit ini.

SCORPIO
Tunjukan kemampuan jangan mau diremehkan
oleh orang lain apalagi oleh klien sendiri

karena hal itu jika dibiarkan maka
akan sangat mempengarui
dedikasi. Kesehatan :
penyakit maaq kambuh.

Keuangan: jangan tergoda dengan kabar
burung. Asmara: tak perlu terhanyut oleh
suasana yang tidak menentu.

SAGITARIUS
Bila ada persoalan pribadi sebaiknya

jangan dicampuradukan dengan
pekerjaan.
Kesehatan: dengan banyak

tertawa pikiran akan menjadi rileks.
Keuangan: tak perlu pilih-pilih order.
Asmara: masih menggelora dan tampak
harmonis.

Sepucuk Salam Dari Griya Anyar

Balap Liar dan Ego Darah Muda dalam Pergaulan
Balapan liar masih

menjadi sebuah hobi oleh
sebagian remaja.

Alasannya, balapan liar
dirasakan penuh dengan

tantangan dan sportifitas.
Bagi anak muda yang
masih seumuran anak

SMP dan SMA, balapan
liar yang dilakukan tak
lebih dari menuruti ego

dibandingkan keselamatan
diri mereka.

Kupertahankan Cintaku Dalam Diam

njaka dara

Banjir

njaka dara

Tak ada waktu untuk jeda
Terus mengalir tak kenal reda
Itupun sebuah pertanda
Bancana banjir akan melanda

Itupun benar kini
Diatas bumi sedang terjadi
Genangan air di atas bumi
Seakan diam dan enggan tuk pergi

Pertanda apakah?
Mungkin Tuhan sedang marah
Pada tingkah yang semakin parah
Mereka bangga mesti telah berbuat salah

Jeritan alam bernyanyi
Malam sepi bertambah sunyi
Percikan air yang berbunyi
Menambah kesedihan karena banjir

MATAH ARI men ghilang di u fuk bara t,
pertanda m alam tiba.
Suara led akan kembang api pun masih
terdengar, mesti malam pergantian tahun
baru suda h lewat.
Akupun melihat jam dinding yang terus
berputar detik demi detik hingga malam
sema kin la rut.
Di bawah runtuhan  lampu kamar aku
masih terjaga.
Terb ayang kenangan  indah  bersam amu,
membuat mata ini begitu enggan mengatup.
Bayang – bayang senyum yang  tersung-
ging indah di bibirmu termahkotakan
lesung pipit di pipi sangat mengusik
tenan gku.
Semilir angin mala m tersaput dingin
sem akin m enggelitik  rindu ku.
Sungguh malam ya ng begitu indah,
sekaligus men yiksa.

Kekasih hatiku ….
Mencium wangimu dengan  segala
keindaha n ya ng ka u sug uhka n beg itu
memabu kka nku.  En gkau  ta warkan
kerag aman rasa yang mengalir b egitu
saja  tanpa sebab dan ken apa.
Semuanya tak mamp u aku cerna, tak
terbatas pula waktu untuk kupaha mi.

Jujur ku akui semu a itu membuat aku
terlena, ka u sangat indah dan berarti
bagiku. Seandainya aku mampu ungkapkan
kekagu manku atas indahmu itu.  Namun

Awalnya kegiatan mereka lakukan dari rasa
iseng atau persaingan untuk memperoleh se-
suatu hal. Dalam balapan liar, tentu mengadu
kecepatan motor sebagai proritasnya. Selain
itu, berubut pacar atau uang taruhan menyer-
tai tujuan dari kegiatan balap liar ini.

Biasanya, sebelum melakukan lomba bala-
pan liar sepeda motor, mereka terlebih dahulu
mengadakan perjanjian untuk melakukan di
suatu tempat, setelah itu mereka mempersiap-
kan dan memperbaiki kendaraannya, menam-

bah dan memodifikasi
motornya agar kiranya
bisa berjal an secepat
kancil atau kuda liar
dal am balapan l iar
yang mereka lakukan.

 Aksi  balapan liar
sering dil akukan di
tempat atau jalan yang
kiranya sepi dan bagus
untuk digunakan se-
bagai arena balapan
liar. Biasanya aksi bal-
apan liar dilakukan ten-
gah malam, terutama di
malam Minggu. Mere-
ka berkumpul dan

memulai atraksinya disepanjang jalan yang
mereka anggap aman dari kejaran patroli poli-
si. Untuk wilayah Gianyar, biasanya dipilih
jalan By Pas Dharmagiri, Jalan IB Mantra seki-
tar wilayah Siyut dan Blahbatuh – Sukawati.
Ada juga memilih jalan-jalan menuju pedesaan.

Modusnya, jika terdapat patroli polisi mere-
ka semakin tertantang untuk mencari dan ber-
pindah untuk mencari tempat lainnya untuk
dijadikan arena perlombaan balapan liar.

Balapan liar ini sesungguhnya sangat ber-

esiko jika dilakukan di tempat umum. Tidak
jarang nyawa menjadi taruhannya. Lantas,
kenapa balapan liar masih saja terjadi?

Para pelaku balap liar kebanyakan melaku-
kannya hanya mengedepankan ego atau darah
muda yang selalu ingin mendapatkan sanjun-
gan dan penghargaan dari teman pergaulan-
nya.

Solusinya, campur tangan pemerintah diper-
lukan dalam bentuk mewadahi aktifitas mere-
ka, misalnya dengan membuat sirkui t dan
menyelenggarakan even atau lomba resmi,
dengan begitu bisa lebih berprestasi bahkan
bisa menunjang masa depan dan bangsa. Rasa
bangga menjadi atlit berprestasi di bidang bal-
ap motor menjadi kekayaan yang tiada ternilai.

Selain itu, peranan orang tua sangat diper-
lukan agar anaknya tidak mengikuti balapan
liar. Arahkan si anak agar bisa lebih menghor-
mati dan menghargai dirinya sendiri, meng-
gunakan fasilitas umum seperti halnya jalan
sebaik mungkin, pengendalian akan diri si anak
lebih penting, jika memang si anak memiliki
bakat dalam adu balap inilah saatnya orang
tua bisa memberi arahan dan mengikutserta-
kan pada kegiatan lomba balapan yang resmi
dengan mengikuti klub balap sepeda motor
dekat tempat anda tinggal.nkris

MENAPAK aw al tahun membuat, Ni Komang Tri Diantari (14)
semakin bersemangat ke sekolah. Siswi Kelas VIII A SMPN 3 Ubud ini rindu

sekolah lantaran jeda liburan akhir tahun. “Awal tahun membuat
semangat saya meningkat untuk ke sekolah,”paparnya

saat ditemui PASWARA, beberapa w aktu lalu.
Putri ketiga pasangan, I Nyoman Bagia dengan Tri Rahayu ini bangga

bisa sekolah di SMPN 3 Ubud, disamping sejuk, asri dan sepi, sekolah
juga didukung pelbagai fasilitas yang layak. Suasana tersebut membuat

Dian, begitu ia biasa disapa, mampu mengimplementasikan ide serta ilmu
pengetahuan yang diperoleh. Disamping pintar menari pelbagai tarian Bali,

penghobi IPA ini juga ikut lomba Puisi, Bahasa Inggris, serta pelbagai lomba
non-akademik lainnya. “Saya juga dipercaya menjadi

Ketua OSIS SMPN 3 Ubud, periode 2016/2017,”paparnya.
Tahun baru telah membangkitkan niat belajar dara kelahiran, Gianyar 18
Oktober 2003 silam tersebut. Dian juga selalu berusaha meningkatkan

pelbagai prestasi serta tetap menjaga suasana kekeluargaan di sekolah.
Dara berkulit saw o matang ini juga mengaku prestasi akademik yang

dimiliki sekolah masih belum optimal, sehingga ia selalu mengajak
teman-teman di sekolah agar belajar lebih baik. Sehingga sisw a sekolah

terbaru di Kecamatan Ubud tersebut mampu bersaing dengan sekolah di
Gianyar. “Saya juga berusaha menjaga nama baik sekolah

dan selalu mampu menjadi yang terbaik,”papar dara
asal Banjar Abianseka, Desa Mas tersebut.

Kedepan, ia akan selalu mengajak teman agar lebih giat belajar,
sehingga sekolah memiliki prestasi yang layak. Semangat tersebut

patut dijadikan panutan teman serta sisw i seusianya.
Prestasi yang mampu diraih mampu dijadikan salah satu

tolak ukur keberhasilan proses pendidikan.nsu ar

SEMANGAT BARU
Ni Komang Tri Diantari

Tips Remaja

setiap kali  kali kita berte-
mu, aku selalu kalah oleh
pandangan matamu dan
akhirn ya tertu nduk layu.
Hingga  rasa ini hanya
tertanam di relung hati.

Desah rintik hu jan malam itu,
men ghad irka n sejuta  keh en-
ingan h atiku yang g undah.
Eng kau adala h in spirasi
dalam ko nspirasi hidup ku.
Engkaulah tetesa n angg ur yan g meng usir
dahag a kasihku, bara yang men yulut
emosiku dalam du ka dan bahagia.

Kata – ka ta indah hanyala h pecahan
kecil dari keseluruhan  bagia n inda hmu.
Eng kau tak terlukis oleh  guratan wa rna
di atas kanvas sang m aestro.

Kekasih tercinta ….
Sen gaja a ku go reskan  rintihan h ati
dalam lembara n surat ini.
Karena un tuk saat ini han ya inilah
yan g dapa t aku  lakukan.
Aku hanya  bisa meneriakka n namamu
pad a derasnya hujan.
Meman dangmu dari kejauha n dan
berdoa dalam hening malam.
Hanya cinta dala m diam ini yang
saa t ini bisa kupertahankan.
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