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KOPERASI sudah menjadi 
komitmen hidup masyarakat 
sebagai soko guru usaha 
ekonomi pembangunan rakyat 
berazaskan kekeluargaan. 
Disatu sisi koperasi telah 
memberi andil meningkatkan 
pendapatan anggotanya. Tetapi 
dipihak lain dalam proses 
pergerakan prerjalanannya unit 
koperasi lainnya bukan tanpa 
masalah, baik persoalan modal 
maupun sumber daya manusia. 

Menanggulangi persoalan 
koperasi itu, semua pihak wajib 
menyelamatkan roh koperasi 
dengan menerapkan berbagai 
strategi. 

”Sinar Agung” dalam rubrik 
”Laporan Utama” terbitan edisi 
tahun 2013 ini menampilkan 
tulisan upaya yang dilakukan 
oleh Pemkab. Karangasem 
bersama masyaraktnya dalam 
memajukan koperasi agar 
dapat berkiprah di masyarakat.

Materi lain yang terwadahi 
dalam beragam rubrik ”Sinar 
Agung” guna menjalankan 
visi-misi Diskominfo 
Kab. Karangasem dalam 
penyebarluasan informasi 
pembangunan publik. Melipu   
keberhasilan pembangunan 
Karangasem, dan info-info 
pen  ng lainnya yang menarik  
terkini sebagai refren dalm 
pengambilan keputusan sayang 
untuk dilewatkan. 

Selamat menyimak 

Dari Redaksi

Amlapura, Oktober 2013
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HAL tersebut di-
tandaskan Bupa   
I Wayan Geredeg, 
SH, MAP, terkait 

peringatan Hari Koperasi 
tahun ini. Dikatakan, kelom-
pok usaha masyarakat yang 
mampu memberdayakan 
wadah koperasi dan menger   
fi losofi  koperasi sudah ban-
yak berhasil maju dan siap 
bersaing dengan swasta. 
Untuik itu jajaran koperasi 
diharapkan memahami ke-
bijakan dan program pemer-
intah dibidang Koperasi 
ditengah gencarnya upaya 
Pemkab menggarap sektor 
UMKM melalui pembangu-
nan infrastruktur revitalisasi 
dan modernisasi pasar serta 
skema pembiayaan skala mi-
kro, yang menuntut sikap respek dan dedikasi 
terhadap misi koperasi itu sendiri. Bahkan 
dibidang lembaga birokrasi Bupa   Geredeg, 
meminta dilakukan penyederhanaan prose-
dur birokrasi baik dalam bidang pelayanan 
perijinan, investasi dan lainnya. Hal ini akan 
terkait dengan geliat tumbuhnya investasi dan 
perolehan PAD yang lebih meningkat.

Disebutkan. pembangunan bidang koper-
asi merupakan strategi integral pembangunan 
daerah dalam membangun kekuatan ekonomi 
daerah melalui pilar soko guru koperasi yang 
bercirikan kegotong-royongan. Potensi Ko-
perasi–Usaha kecil Menengah (UKM) sudah 
membuk  kan keberadaannya dalam mengha-
dapi krisis moneter dan krisis ekonomi. I  kad 
Pemkab Karangasem menggunakan koperasi 
sebagai wahana mengatasi kemiskinan, terus 
digulirkan melalui berbagai skema program. 
Koperasi yang berhasil mengembangkan 
pola usaha melalui mekanisme usaha yang 
baik memiliki jaringan usaha, pemasaran, 
menejemen, mampu membina produk yang 
berkualitas terbuk   mampu menjadi kekuatan 
unit ekonomi disekitarnya.

Mengenai upaya pembangunan ekonomi, 
Bupa   mengaku terus berupaya melakukan 
perubahan dari sisi penyederhanaan aturan 
agar  dak terkesan membebani, menyulitkan 

dan menghambat, sehingga dapat menarik 
investasi guna mendorong peningkatan PAD. 
Salah satu upaya pen  ng yang juga dilakukan 
adalah mendorong dinamika Koperasi dan 
UKM dengan mengembangkan Koperasi 
Wanita (Kopwan) dan Program Perempuan 
Keluarga Sehat Sejahtera (Prakassa) sebagai 
pengembangan usaha ekonomis produk  f. 
Disisi lain Bupa   Geredeg juga mendorong 
peran LPD yang memiliki fi losofi  kuat untuk 
mengentaskan warga dari ke  dakberdayaan 
dan kemiskinan serta membantu Desa Adat 
dari beban pendanaan pembangunan mau-
pun pelaksanan dharma agama. Keberhasilan 
pembangunan bidang koperasi tersebut di-
capai berkat dukungan seluruh insan jajaran 
koperasi dan masyarakat Karangasem, yang 
telah mendukung kebijaksanaan dan program 
pengembangan koperasi, sehingga kini dapat 
mengambil peran sebagai soko guru dalam 
menggerakkan ekonomi karakyatan dan 
mendorong pertumbuhan sektor riil. Disamp-
ing ditandai dengan pertumbuhan lembaga 
koperasi, berkembangnya asset koperasi serta 
perguliran permodalan. 

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Ka-
rangasem Ida Bagus Putu Suas  ka, S.Sos, MAP, 
mengatakan, Salah satu upaya pen  ng yang 
dilakukan Pemkab Karangasem adalah men-
dorong dinamika Koperasi, UMKM dengan 

mengembangkan Koperasi 
Wanita (Kopwan) dan Pro-
gram Perempuan Keluarga 
Sehat Sejahtera (Perkassa) 
dalam mengembangkan ke-
giatan ekonomis produktif. 
Demikian pula melalui peran 
KUD yang terus didorong 
mengembangkan permo-
dalan bergulir dikalangan 
petani dengan jenis usaha 
Waserda maupun Koperasi 
Serba Usaha (KSU) sebagai 
pusat transaksi ekonomi 
masyarakat. Dalam upaya 
mendorong perkembangan 
Koperasi telah dilakukan re-
vitalisasi Waserda dan Mesin 
Penggilingan Gabah (RMU) 
bagi KUD, KSU, pemberian 
bantuan paket dana bergulir 
Koperasi dan pemberdayaan 

Ekonomi Rakyat melalui Pembangunan Pasar, 
pemberian paket bantuan modal, bantuan 
sarana prasarana serta alat transportasi /
kendaraan operasional bagi KUD dsb. 

Terkait pembangunan bidang koperasi di 
Kabupaten Karangasem telah berhasil meraih 
sejumlah prestasi. Sejumlah Koperasi yang 
tercatat berhasil berkembang dan meraih 
prestasi dalam menjalankan usahanya seper   
KSP-Credit Union Dharma Harta Desa Selum-
bung Manggis Karangasem sebagai KSP ter-
baik Karangasem tahun 2008, dengan jumlah 
aset mencapai milyaran rupiah. Sementara 
untuk KUD tercatat KUD Mertha Usaha Abang 
Karangasem yang bergerak dalam usaha 
Aneka Jasa juga pernah memperoleh Juara II 
 ngkat Propinsi tahun 2007 dan pengurusnya 

memperoleh Penghargaan Bak   Koperasi dari 
Mentri Koperasi. 

Dibidang pengembangan KUD, salah satu 
KUD Karangasem yakni KUD Selat Kecamatan 
Selat merupakan KUD terbaik nasional dengan 
kelas utama berdiri tahun 1970 memiliki aset 
sebesar 3,3 milyard rupiah dengan jumlah 
anggota sekitar 8000 orang, pengurusnya I 
Gede Kusuma Negara juga memperoleh Satya 
Lencana Bidang Koperasi dari Presiden tahun 
2005. Sedangkan KUD Karangasem lainnya 
yang juga berprestasi adalah KUD Sari Bumi 

BUPATI GEREDEG, SH, MAP

Tertibkan Koperasi sebagai 
Pilar Ekonomi Kerakyatan

Bupa   Karangasem I Wayan Geredeg, SH, MAP, menegaskan, pen  ngnya  
mener  bkan lembaga koperasi untuk menegakkan citra koperasi dari kesan miring, 

sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. 

Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, SH,MAP menyerahkan penghargaan 
kepada koperasi berprestasi pada puncak HUT Koperasi tahun 2013 di Kec. 
Bebandem

Laporan Utama
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Kecamatan Kubu yang didirikan tahun 1983 
bergerak dibidang aneka jasa dan pengo-
lahan Mete (komoditi Ikon Karangasem), 
memiliki aset sebesar 418 juta sebagai KUD 
juara II  ngkat Propinsi tahun 2007 sedan-
gkan Ketuanya I Gede Lasem memperoleh 
penghargaan Bak   Koperasi tahun 2007 dari 
Mentri Koperasi.

Bahkan Bupa   Karangasem I Wayan Ge-
redeg, SH juga memperoleh penghargaan ter-
 nggi bidang Koperasi berupa Penganugrahan 

Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi 
diserahkan Presiden RI Susilo Bambang Yud-
hoyono tahun 2009, menyusul penghargaan 
Anugrah Bak   Koperasi dari Mentri Koperasi 
Surya Dharma Ali tahun 2008. Penghargan terse-
but sebagai wujud keberhasilan dalam menin-
gkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 
Karangasem dengan menjadikan koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah sebagai penggerak roda 
perekonomian di Kabupaten Karangasem den-
gan berperan ak  f dalam pemberian berbagai 
macam kemudahan dan dukungan baik faktor 
bantuan, perkuatan, pemasaran serta dana yang 
bersumber dari APBD.

Ditambahkan Ida Bagus Putu Suastika, 
S.Sos, selain sumber permodalan yang di-
peroleh dari bantuan pemerintah dan modal 
sendiri kelompok, koperasi maupun Usaha Kecil 
Menengah selama ini memperoleh kucuran 
permodalan dari BUMN seper   Angkasa Pura 
I dan BTDC Nusa Dua Bali dsb  dak kurang 
hingga kini berjumlah milyaran rupiah. Dengan 
demikian diharapkan perkembangan produk-
 fi tas usaha kecil menengah di Karangasem 

berkembang terus lebih mandiri dan menjadi 

basis ekonomi daerah dan masyarakat.
Koperasi di Karangasem cukup berkem-

bang pesat melipu   jumlah Koperasi 283 buah 
hingga Desember 2012 terus berkembang 
hingga Agustus 2013 sebanyak 299 koperasi, 
Modal sendiri 59,65 M, Modal Luar 108,73 
M Jumlah Aset 53,27 M serta Volume Usaha 
sebesar 182,52 M, serta SHU sebesar 3,39 M 
dan jumlah aset sebesar 168,38 M. Dari kegia-
tan perkoperasian ini melibatkan tenaga kerja 
sebanyak 23.799 orang. Sementara Usaha 
Kecil Menengah (UKM) berjumlah 28.562 unit, 
dengan jumlah asset Rp. 26,92 M dengan me-

nyerap tenaga kerja seba-
nyak 26.010 orang. Upaya 
yang dilakukan mengatasi 
sejumlah kendala yang di-
ahadapi Koperasi di Karang-
asem, Pemkab Karangasem 
menempuh strategi melalui 
pembentukan kelembagaan 
setaraf Dinas untuk mem-
acu perkembangan sektor 
riil, melancarkan aksi ope-
rasional dibidang pember-
dayaan antara lain melalui 
peluncuran Kredit Tanpa 
Agunan, menciptakan iklim 
usaha kondusif, membina 
semua komponen jaringan 
usaha koperasi, menga-
lokasikan anggaran dari 2 
tahun berturut-turut 28,9 
M dan 33,01 M, membina 
prilaku usaha, meningkata-
kan layanan perijinan dan 
memperluas sumber pembiayaan koperasi. 

Ditambahkan, kiat mendorong pertum-
buhan ekonomi sektor riil melalui wadah Ko-
perasi di Kabupaten Karangasem, merupakan 
pilihan dalam memacu ekonomi kerakyatan 
berbasis kegotong-royongan kerjasama siner-
gis antar kekuatan ekonomi masyarakat. I  kad 
Pemkab Karangasem menggunakan koperasi 
sebagai wahana mengatasi kemiskinan, terus 
digulirkan melalui berbagai skema program. 
Koperasi yang berhasil mengembangkan pola 
usaha melalui mekanisme usaha yang baik 
seper   memiliki jaringan usaha, pemasaran, 

menejemen, mampu membina produk yang 
berkualitas sekaligus menjadi kekuatan unit-
unit ekonomi disekitarnya. Terkait adanya 
inovasi perkembangan koperasi di Karanga-
sem yang dikemas krea  f dalam skala sinergi 
aneka jenis usaha, dikatakan Ida Bagus Putu 
Suas  ka, sepanjang memperoleh kepercay-
aan masyarakat dan  dak mengarah pada 
tendensi merugikan, Pemkab Karangasem 
melalui Dinas Koperasi–UKM senan  asa siap 
membina dan mendukung. Hanya di satu 
sisi diharapkan adanya transparansi dalam 
pengelolaan asetnya agar  dak menimbulkan 

dampak merugikan masyarakat. 
Koperasi sebagai badan usaha senan  asa 

harus diarahkan demi mendorong peran nyata 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 
anggotanya, agar mampu mengatasi ke  mpa-
ngan ekonomi dan kesenjangan sosial. Untuk 
itu koperasi perlu dibina baik kelembagaan 
maupun usahanya, agar mampu berperan 
sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Un-
tuk bisa berperan sebagai badan usaha yang 
tangguh diperlukan modal yang kuat. Modal 
koperasi sendiri bersumber dari modal sendiri, 
modal pinjaman dan modal penyertaan baik 
dari pemerintah, anggota masyarakat dan 
badan usaha lainnya baik dari dalam maupun 
luar negeri.

Tentang Penanaman Modal Penyertaan 
pada Koperasi diharapkan  dak menyimpang 
dari 6 ketentuan yakni UU No 25 tahun 1992 
tentang Perkoperasian yang telah diubah 
dengan UU No. 17 tahun 2012, PP No 9 tahun 
1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha SP 
dan Koperasi, PP No 33 tahun 1998 tentang 
Modal Penyertaan dan Koperasi, Kepmen-
kop PKM No 145/KepM/VII/1998 tentang 
Juklak Penanaman Modal Penyertaan pada 
Koperasi KepMenkop-PKM No 351/Kep/M/
XII1998 tentang Juklak Kegiatan Usaha SP oleh 
Koperasi serta AD lembaga yang berbadan 
hukum koperasi. Komitment Pemkab Karan-
gasem dibuk  kan dengan adanya Peraturan 
Bupa   (Perbup) Nomor 23 tahun 2007 tentang 
Pendirian Koperasi yang memberikan kemu-
dahan masyarakat dalam pembentukan kop-
erasi. Hal ini memicu menjamurnya koperasi 
di Karangasem sebagai bentuk usaha yang 
dikelola bersama sehingga dapat menampung 
tenaga kerja dan mendorong berkembangnya 
jaringan usaha masyarakat.  

Koperasi di Karangasem selama ini masih 
dihadang sejumlah kendala antara lain aki-
bat rendahnya SDM, lemahnya penguasaan 
tehnologi, kesulitan bahan baku, akses permo-
dalan serta lemahnya promosi. Mengatasi hal 
itu Pemkab Karangasem menempuh strategi 
melalui pembentukan kelembagaan setaraf 

Bantuan Bedah Rumah dalam rangka menyambut Hari Koperasi

Laporan Utama
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Dinas untuk memacu perkembangan sektor 
riil, melancarkan aksi operasional dibidang 
pemberdayaan antara menciptakan iklim 
usaha kondusif, membina semua komponen 
jaringan usaha koperasi, mengalokasikan 
anggaran APBD cukup besar untuk bidang ko-
perasi, membina prilaku usaha, meningkatkan 
layanan perijinan dan memperluas sumber 
pembiayaan koperasi. 

Koperasi Kian Dimina  
Untuk mendorong perkuatan dan pem-

berdayaan lembaga koperasi, pihak Dinas 
Koperasi – UKM Kab. Karangasem terus 
mendorong pertumbuha lembaga Koperasi 
dengan mengusulkan kepemilikan Badan 
Hukum. Untuk tahun ini diserahkan 22 surat 
keputusan badan hukum bagi 23 Koperasi, 
oleh Kadiskop UKM Kab. Karangasem Ida 
Bagus Putu Suas  ka, S.Sos, MAP.

Kadiskop UKM Ida Bagus Putu Suas  ka, 
S.Sos, MAP, mengatakan, adapun ke 23 surat 
keputusan Badan Hukum tersebut melipu   8 
koperasi pendirian baru ditambah 15 koperasi 
penyesuaian AD/ART sesuai UU. No. 17 tahun 

2012 tenntang Perkoperasian. Perkemban-
gan lembaga koperasi di Karangasem terus 
berkembang, sejalan dengan dinamika sek-
tor usaha yang menjadi pilihan menarik bagi 
masyarakat. 

Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari 
data yang ada, terus mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. Dari tahun 2011 misal-
nya jumlah koperasi hanya sekitar 192 buah 
pada akhir tahun 2012 menjadi 283 buah 
dan bertambah lagi hingga bulan Agustus 
2013 menjadi 299 buah. Hasil usaha koperasi 
yang bisa diraih dengan investasi yang kecil 
jika berhasil dimenej degan baik memberi 
keuntungan menggiurkan.

Meski demikian ada pula koperasi yang 
bangkrut, dari jumlah 299 buah sejumlah 22 
buah mengalami  dak ak  f. Dari 22 kperasi 
yang  dak ak  f tersebut diantaranya dise-
babkan karena lembaga pelidung koperasi-
koperasi nivo sudah dilikuidasi sehingga  dak 
memungkinka lagi untuk ak  f. Sebagiannya 
lagi juga akibat bangkrutnya sejumlah hotel 
sehingga koperasi karyawan yang ada juga ikut 
lenyap, sementara untuk koperasi masyarakat 

kebanyakan disebabkan salah kelola, dimana 
syarat keanggotaan yag dipenuhi diawal 
ternyata didomiasi satu pemodal sehingga 
fi k  f. Bahkan dari jumlah itu ada 1 KUD yang 
juga mengalami sakit dan  dak ak  f. Untuk 
menanggulangi kondisi tersebut bakal di-
coba disarankan untuk dimerger atau dialih 
kelolakan agar payung hukum yang ada bisa 
diberdayakan dan diak   an lagi. 

Dari jumlah Koperasi sebanyak 283 buah 
hingga Desember 2012 hingga Agustus 2013 
sebanyak 299 koperasi, memiliki modal sen-
diri sejumlah 59,65 M, Modal Luar 108,73 M 
Jumlah Aset 53,27 M, Volume Usaha sebe-
sar 182,52 M, jumlah SHU sebesar 3,39 M 
serta jumlah aset sebesar 168,38 M. Selain 
prestasi bidang koperasi yang sudah dicapai 
Karangasem selama ini, terakhir Karangasem 
juga kembali mengukir prestasi memperoleh 
Satya Lencana yang diserahkan pada Hut 
Koperasi Juli lalu di NTB, atas nama I Wayan 
Darna Pengurus Koperasi Primkopol Polres 
Karangasem. (I Nyoman Wage, AMa, SH/
Kasubbag Pemberitaan pada bagian Humas 
Protokol Setda Kab. Karangasem)

KETIGA pembangunan tersebut melipu   melipu   Pembangunan 
Pasar Tradisional, Pembangunan UMKM Centre dan Pembangu-
nan sarana kesehatan RSUD Karangasem. Ke  ga pembangunan 
unggulan tersebut merupakan buah komitment Bupa   Geredeg 

untuk mendrong pertumbuhan dan perekonomian masyarakat Karan-
gasem melalui skema dana pinjaman kerjasama denan Pusat Investasi 
Pemerintah (PIP) Kementrian Keuangan RI. Bahkan yang paling baru adalah 
Pembangunan Pertanian terpadu versi Menko kesra Agung Laknoso 
yang bergulir di Dusun Apadsari Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, yang 
merin  s pola simantri modern melibatkan tehnologi pertanian tetes dan 
pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan SMKN I Amlapura yang 
kini menjadi ikon pendidikan Karangasem.

Bupa   I Wayan Geredeg, SH mengatakan, upaya mendorong geliat 
sektor perekonomian daerah, peningkatan pelayanan kesehatan dan pem-
bangunan sarana pendidikan merupakan komitment untuk meningkatkan 
kemajuan masyarakat Karangasem mengejar keter  nggalan dan mengurai 
kemiskinan. Pasar Umum Amlapura Timur serta Pusat Seni dan Kerajinan 
Tradisional (UMKM Centre) direncanakan menjadi pusat pertumbuhan 
ekonom masyarakat Karangasem yang perlu ditata dari kondisi yang sudah 
 dak layak. Untuk itu dibangun pasar tradisional modern untuk memberi-

kan kondisi cita rasa` modern, disamping mendukung peningkatan PAD, 

Karangasem Terkini

GENJOT 5 IKON 
PEMBANGUNAN 
PRO RAKYAT

Sebagai wujud kerja keras untuk mewujudkan 
pembangunan berbasis kerakyatan yang secara riil 
menyentuh kebutuhan rakyat, Pemkab Karangasem 
kini gencar menggenjot  ga sektor pembangunan 

pro rakyat yang segera bakal rampung. 
membuka lapangan kerja dan peluang usaha serta meningkatkan pema-
saran /penyaluran produksi hasil pertanian, peternakan dan inkra. Upaya 
Pemkab Karangasem melakukan terobosan ke pusat dengan mencari dana 
pinjaman pada Pusat Investasi Pemerintah Kementrian Keuangan diiku   
dengan melakukan perjanjian pemberian pinjaman dalam MOU. Dengan 
kemajuan tersebut diharapkan pembangunan sarana tersebut dapat 
menjadi representasi pisik dan simbolis kemajuan ekonomi Karangasem. 

Menurut Kabag Eknomi I Nengah Mindra, SE, MM, Pembangunan 
Pasar Amlapura Timur dan Pusat Seni Kerajinan Tradisional perencanaan-
nya digarap CV. Tri Matra Disain, Jasa Pengawasnya dialaksanakan PT. Adi 
Karma dan pengadaan kontruksinya oleh PT Pembangunan Perumahan 
dengan nilai kontrak keduanya sebesar Rp. 42.288.950.000. Pasar Amlapu-
ra Timur dibuat dengan struktur lantai 3, pada lantai bawah dipergunakan 
parkir, lantai 2 adalah pertokoan dan los para pedagang, sedangkan lantai 
3 dipersiapkan untuk perkembangan bertambahnya para pedagang. Para 
pedagang dipas  kan nyaman dan aman berdagang di lokasi pasar yang 
telah terbangun, jauh berbeda dengan kondisi yang ada sekarang. Dari 
sisi keamanan dan kenyamanan pedagang dan pembeli sama sekali  dak 
terjamin, terutama jika terjadi bahaya kebakaran, karena kenyamanan 
 dak mungkin diperoleh para pembeli berjalan disela sela pedagang su-

dah  dak nyaman, sangat sempit karena dipenuhi oleh barang dagangan.
Guna menjamin fasilitasi bantuan dari PIP telah dipenuhi persyaratan 

seper   pemindahan para pedagang Amlapura Timur ke lokasi pasar su-

Laporan Utama

Menko Kesra RI, Agung Laksono saat meresmikan Program Kasih 
(Kampung Bersih) di Dusun Apadsari, Desa Tulamben, Kec. Kubu, 
diterima Bupati  I Wayan Geredeg dan Wabup I Made Sukerana.
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bagan,   kepemilikan DED untuk pasar Amlapura 
Timur, yang dikerjakan CV. Tri Matra Design 
ditetapkan dengan nomor 207/27/DED/ek/2011 
tertanggal 5 Agustus2011. Demikian pula DED 
Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional dikerjakan 
oleh  CV. Tri Matra Design dengan surat pene-
tapan momor pemenang  027/29/DED/ek/2011 
tertanggal 5 Agustus 2011. Pemkab Karangasem 
juga telah memiliki Perda tentang Pinjaman Dae-
rah yaitu Perda Nomor 26 Tahun 2011 tertanggal 
30 Desember 2011. Tahapan setelah teben-
tuknya Perda adalah dikeluarkannya SK Bupa   
Nomor 121/Hk//2012 tanggal 17 Februari 2012 
tentang penghapusan bangunan Pasar Umum 
Amlapura Timur Kecamatan Karangasem dari 
da  ar inventaris barang milik Pemkab. Karan-
gasem. Pedagang yang rencananya ditampung 
mencapai 800 hingga 1000 pedagang. 

Sementara utuk perluasan gedung baru 
RSUD Karangasem, dikerjakan PT. Pemban-
gunan Perumahan Denpasar yang mengan-
tongi pemenang tender sesuai dengan surat 
penunjukan penyedia barang dan jasa nomor 
: 027/01/SPPBJ/KPA/Ek tanggal 16 April 2012.
Upaya membangun infrastruktur Rumah Sakit 
menjadi tekad Pemerintah Kabupaten untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ma-
syarakat Karangasem. Sebagai kebutuhan dan 
wajib diwujudkan prasarana kesehatan terus 
diperjuangkan ke pusat sehingga benar-benar 
mampu memberikan pelayanan prima. Selain 
gedung juga akan diupayakan memperjuangkan 
pendanaan sis  m perparkiran elektronik meng-
gunakan waktu sehingga bisa menata kenda-
raan parker secara profesional. Untuk tahapan 
fi nishing diharapkan agar pelaksana pekerjaan 
jangan sembarangan dan dapat memuaskan 
masyarakat. RSUD Karangasem juga diharapkan 
bisa eksis menjadi RSUD Kelas B.

Dikatakan, Pembangunan sarana gedung 
RSUD Karangasem merupakan upaya untuk 
membenahi pelayanan kesehatan bagi masyara-
kat yang perlu ditambah sarananya. Untuk itu 
dibangun perluasan sarana gedung, disamping 
mendukung peningkatan PAD, meningkatkan 
pelayanan publik di sektor kesehatan. Namun 
karena keterbatasan fi nancial Pemkab Karangas-
em dilakukan terobsan ke pusat dengan mencari 
dana pinjaman pada Pusat Investasi pemerintah 
Kementrian Keuangan diiku   dengan melakukan 
perjanjian pemberian pinjaman dalam MOU. 
Dengan kemajuan tersebut diharapkan pemban-
gunan sarana tersebut dapat menjadi represen-
tasi pisik dan simbolis kemajuan pembangunan 
Karangasem. Adapun pembangunan gedungnya 
diawali dengan pemancangan pondasi tiang 
pancang perdana secara sekala niskala.

Bupa   Karangasem I Wayan Geredeg, SH, 
menambahkan, tujuan pembangunan bidang 
kesehatan adalah menyediakan pelayanan 
bermutu dan dapat dijangkau masyarakat baik 
dari segi lokasi maupun biaya. Untuk itu Pemkab 
Karangasem terus meningkatkan mutu pelay-
anan setiap tahun, termasuk dengan sistim 
JKBM Bali Mandara, seiring meningkatnya pula 
tuntutan masyarakat. Dikatakan ukran kualitas 
pelayanan sangat varia  f antara lai dari segi 
kecepatan, ramah, aman, nyaman, murah dan 
menyembuhkan. Dikatakan, dari sisi penyedia 
layanan diberikan berdasarkan standart-standar 
pelayanan yang berlaku di rumah sakit.

Dikatakan, RSUD merupakan pintu utama 

Laporan Utama

Bupati Karangasem I Wayan Geredeg berada di tengah-tengah masyarakat untuk 
mendengarkan aspirasi masyarakat

memberikan pelayanan kesehatan bagi masy-
arakat disamping keberadaan Puskesmas dan 
Puskesmas pembantu yang tersebar di lapangan. 
Pencitraan pelayanan publik diawali dari perso-
alan sekecil apapun pada lembaga pemerintah 
khususnya pada pelayanan bidang kesehatan 
yang rentan dan paling dekat dengan kri  k dan 
sorotan serta pengawasan masyarakat. Ia meng-
harapkan segenap jajaran kesehatan khususnya 
profesi dokter dan paramedis memiliki rasa 
memiliki dan rasa kebersamaan yang kuat, pro-
fesionalisme yang  nggi serta rasa kemanusiaan 
yang dalam sehingga tercermin dalam wajah 
pelayanan yang penuh kasih sayang, ramah dan 
profesional. Misi kesehatan yang diemban 
Pemkab Karangasem melalui Dinas Kesehatan 
dan jajaran lembaga pelayanan tehnis adalah 
untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat 
yang wajib dipenuhi. Kesehatan sebagai sektor 
menentukan dalam mewujudkan taraf kes-
ejahteraan masyarakat harus diupayakan untuk 
dapat mencapai standart pelayanan yang sudah 
ditetapkan dalam program MDGs melalui strategi 
kebijakan yang sudah ditetapkan. Arah kebijakan 
tersebut antara lain meningkatkan pemberday-
aan masyarakat, swasta dan masyarakat madani 
melalui kerjasama nasional dan global, Mening-
katkan pemerataan pelayanan kesehatan, ber-
mutu dan berkeadilan, dengan mengutamakan 
upaya promo  f dan preven  f serta meningkatkan 
pembiayaan pembangunan kesehatan terutama 
untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan 
nasional, pengembangan dan pendayagunaan 
SDM, ketersediaan dan keterjanngkauan obat dan 
alat kesehatan serta menjamin keamanan, kasiat, 
manfaat dan mutu farmasi, alkes dan makanan 
serta meningkatkan menejemen kesehatan yang 
akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil-
guna memantapkan desentralisasi kesehatan 
yang bertanggung jawab. 

Direktur RSUD Amlapura dr. I Wayan Suar-
dana, mengatakan, RSUD Karangasem masih se-
bagai Rumah Sakit masuk ke Kelas B menempa   
areal seluas 15.810 m2 dengan kapasitas tempat 
 dur rawat inap kapasitas 120 bed, baru mampu 

melayani 7 jenis spesialisasi yakni penyakit 
dalam, bedah, anak, kebidanan dan kanduangan, 
THT, syaraf dan anastesi dengan masing-masing 
1 orang dokter spesialis. Jumlah karyawan RSUD 
terdiri dari PNS dan tenaga kontrak sebanyak 491 
o rang melipu   : 8 dokter spesialis, 28 dokter 
umum, 3 dokter gigi, 2 apoteker, 149 paramedis 
perawatan dan 54 orang non perawat serta 114 
tenaga non kesehatan. Tahun 2010 rawat jalan di 
RSUD Karangasem sebanyak 218 kunjungan per 
hari dengan 9.807 pasien rawat inap, rata-rata 

per tahun dengan posisi BOR 85,47%, ALOS 2,76 
per hari, BTO 122,48 kali/tahun, GDR 18,57 % per 
tahun dan NDR 9,18% per tahun. 

Dikatakan, sejak berdiri RSUD Karangasem 
melaksanakan 5 standar pelayanan melipu   admin-
istrasi menejemen, pelayanan medis, pelayanan 
gawat darurat, pelayanan keperawatan dan rekam 
medis dengan hasil penilaian Lulus Akreditasi 
Penuh. Sedangkan tahun 2005 akreditasi dengan 12 
standar pelayanan melipu   administrasi meneje-
men, gawat darurat, pelayanan medis, pelayanan 
farmasi, K3RS, Radiologi, Laboratorium, Kamar op-
erasi, Pengendalian Infeksi, Perinatal Resiko Tinggi 
dengan hasil Lulus Akreditasi Penuh. Untuk tahun 
ini baru dapat dilaksanakan dengan standar 12 segi 
pelayanan yang akan mengarah pada 16 standar 
pelayanan ke depannya. Penilaian dilaksanakan 
Komite Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes RI dari 
tanggal 27 - 30 Desember 2011.

Garap UMKM
Ketangguhan lapisan usaha kecil mikro 

dalam membentuk struktur ekonomi Kabupaten 
Karangasem, telah terbuk   efek  f meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi daerah, untuk itu Pemk-
ab. Karangasem senan  asa membidik kelompok 
potensial tersebut yang sudah menyerap kredit 
di BPD Cabang Karangasem 42% atau 324 milyar 
dari total 800 milyar lebih kredit yang disalurkan.

Kepala BPD Cabang Karangasem I Dewa 
Gede Yus  na, SH, mengatakan, target peng-
garapan sektor UMKM yang dipatok dalam 
gelontoran kucuran dana kredit, telah mampu 
dicapai. Dibanding penyaluran kredit bagi 
UMKM tahun lalu pencapaian tahun ini naik 
sekitar 20%, sebagai indikasi bahwa pergerakan 
bisnis dan usaha ekonomis masyarakat lapisan 
mikro, kecil dan menengah makin menggeliat 
di Karangasem. Jika diurut sektor yang dibiayai 
dari alokasi kredit tersebut sektor peternakan 
khususnya sapi menempa   rangking pertama 
dengan menyerap sekitar 70 milyar, sedangkan 
selanjutnya sektor perdagangan dan lainnya. 
Program atau jenis kredit yang digelindingkan 
untuk menyasar kelompok UMKM antara lain 
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) 
dengan bunga sekitar 4 %, Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) dengan bunga 13%, Kredit Tanpa Agunan 
(KTA) Propinsi Bali sekitar 6 %, Lembaga Usaha 
Eknomi Pedesaan (LUEP) sekitar 13% dan PUNDI-
BKKBN juga mematok bunga sekitar 13%. Namun 
yang paling banyak terserap adalan kredit KKPE 
khususnya untuk pembiayaan sektor peternakan 
dan pertanian ar   luas. (I Nyoman Wage, AMa, 
SH/Kasubbag Pemberitaan pada bagian Humas 
Protokol Setda Kab. Karangasem)
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TROPY Adipura dan Adiwiyata Man-
diri diserahkan oleh Mentri Lingkun-
gan Hidup Balthasar Kambuaya di 
Gedung Bidakara Jakarta, sementara 

Tropy Wahana Tata Nugraha sudah diserahkan 
sebelumnya juga oleh Metri Perhubungan RI 
EE. Mangindaan. Penghargaan lain yang juga 
diraih melipu   Penyuluh Kehutanan Supardi, 
SP sebagai Juara Nasional Terbaik katagori 
penyuluh, Perbekel Selumbung I Ketut Sepel 
Juara Harapan II Nasional desa peduli kehu-
tanan dan Ketua Kelompok Lumbung Indah 
I Ketut Toya, Juara Nasional Terbaik katagori 
Kelompok Tani, Penghargaan Terbaik dalam 
Program Perekaman E-KTP tahun 2012 serta 
Pengurus Primkopol I Wayan Darna akhirnya 
sukses menuai penghargaan bergengsi di-
bidang Koperasi yakni Bakti Koperasi dari 
Mentri Koperasi Surya Dharma Ali diterima 
pengurus Primkopol I Wayan Darna.

DI Kota Amlapura Tropy Adipura dise-
rahkan oleh Bupati Karangasem I Wayan 
Geredeg, SH kepada Kepala Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan I Made Suama, SH serta 
Kepala Badan Lingkungan Hidup I Nyoman 
Diana, SE serta penghargaan Tropy Adiwiyata 
Mandiri diserahkan kepada Kepala SD Negeri 
I Selumbung, Kecamatan Manggis dan Tropy 
WT diserahkan kepada Kadis Perhubungan I 
Komang Daging, S.Sos. 

Asistren II Drs. I Made Sujana Erawan me-
laporkan, keberhasilan meraih penghargaan 
Tropy Adipura bagi Kota Amlapura untuk kee-
nam kalinya dan penghargaan tropy Adiwiyata 
Mandiri bagi SDN I Selumbung Manggis serta 
penghargaan Tropy Wahana Tata Nugraha, 
 dak terlepas dari par  sipasi seluruh masy-

arakat Karangasem dan jajaran Pemerintah 
Kabupaten Karangasem, DPRD dan elemen 
pendukung lainnya. Upaya meraih kembali 
Tropy Adipura 6 kali berturut-turut dicapai 

KARANGASEM UKIR DELAPAN 
PRESTASI NASIONAL

Prestasi puncak kembali dicapai 
Kabupaten Karangasem dalam 

mengiku   lomba skala nasional. 
Kali ini  dak tanggung-tanggung, 
8 supremasi kebanggaan prestasi 
nasional pun disabet. Kedelapan 

penghargaan bergengsi 
tersebut yakni penghargaan 
Tropy Adipura, Penghargaan 
Tropy Adiwiyata Mandiri dan 

Penghargaan Wahana Tata 
Nugraha yang berhasil diraih 

Karangasem tahun ini. 

dengan mengedepankan peran masyarakat 
sehingga dapat diketahui secara terukur 
se  ap   k pantau serta hasil verifi kasi nilai 
hasil pemantauan Adipura yang dilaksanakn 
selama 1 tahun.

Bupa   Karangasem I Wayan Gederedeg, 
SH menyatakan rasa terima kasih yang men-
dalam kepada jajaran Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan, seluruh Pasukan Kuning (pelay-
anan kebersihan), jajaran sekolah maupun 
komite, jajaran Dinas Perhubungan serta 
seluruh lapisan masyarakat. Penghargaan 
yang diraih  dak diperoleh begitu saja, tetapi 
penuh dengan kerja keras atas dukungan 
masyarakat baik di jalan, sekolah maupun 
kantor. Tahun ini Karangasem berhasil meraih 
3 penghargaan dibidang lingkungan da 3 
penghargan dibidang perkebunan kehutanan 
sehingga merupakan kebanggaan tersendiri 
berkat dukungan seluruh lapisan masyarakat 
Karangasem. 

Dikatakan, diraihnya penghargaan Adipu-
ra dan Adiwiyata Mandiri kembali sesungguh-
nya pula bukanlah tujuan tetapi merupakan 
sarana menciptakan lingkunga sehat bersih, 
teduh dan indah. Diraihnya prestasi bertu-
rut-turut 6 kali menandakan telah tercapainya 
misi dibidang lingkungan, dicerminkan dengan 
kepedulian masyarakat dalam bidang kebersi-
han dan kenyamanan. Bupa   mengjhimbau, 
segenap masyarakat agar senan  asa mem-
pedomani Tri Hita Karana dalam mencegah 
kerusakan lingkungan sekaligus menciptakan 
budaya cinta lingkungan dengan menjaga 
kebersihan dan keindahannya. Diminta ke-
pada SKPD dan sekolah agar memperha  kan 

tempat-tempat merokok terutama di sekolah 
guna menanamkan budaya  dak merokok 
bagi generasi muda. 

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
I Ketut Mudita, SP, mengatakan, keberhasilan 
Kabupaten Karangasem meraih prestasi bidang 
penghijauan dan konservasi alam hampir 
se  ap tahun, namun tahun ini benar-benar 
spesial mampu menggabungkan 3 juara seka-
ligus, yang berlum pernah diterima sekelaigus, 
bahkan di Bali pun baru pertama kali meraih 3 
prestasi bersamaan. Pelaksanaan penghijauan 
di Kab. Karangasem sejak tahu 2010 ditarget-
kan  ap tahun 7.500 Ha, sedangkan misi Bu-
pa   pada periode epertama 5000 Ha dengan 
pecpaian pertahun 1000Ha yang sudah berha-
sil terlampaui. Sampai tahun 2012 penanaman 
pohon sudah dicapai sejumlah 3.396.638.000 
pohon dengan rincian merupakan pi enanaman 
tahun 2013 melipu   gerakan penanaman 1 
miyar pohn, dilakukan sejak 1Pebruari 2012 
sampai dengan 31Januari 2013 yang masuk 
katagori penanaman tahun2012. 

Gerakan penanaman pohon juga didu-
kung par  sipasi dari 267 Kelompok Tani dan 
upaya penghijauan sewadya masyarakat. 
Salah satu Kelompok yang berhasil tahun 
ini adalah Kelompok Tani Lumbung Indah 
Desa Selumbung Kecamatan Manggis mengi-
ku   Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam 
(PKA) bersamaan dengan katagori Petugas 
Kehutanan Lapangan (PKL) sebagai pendamp-
ing kelompok dan katagori Desa Peduli Kehu-
tanan dari Perbekel Selumbung. Karena sudah 
berhasil sebagai juara di  ngkat Kabupaten 
dan Propinsi maka berhak mewakili Baliu ke 

Tropy Adipura tahun 2013 kembali 6 kali berturut diraih oleh Kabupaten Karangasem

Laporan Utama
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 ngkat asional dan memperleh prestasi terse-
but. Adapun pohon yang ditanam melipu   
gamelina da mahoni dalam hamparan lahan 
25 Ha. Hingga kini Karangasem masih meny-
impan lahan kri  s sebanyak 29.000 Ha dari se-
belumnya mencapai 51.000Ha. Bahkan untuk 
prestasi Bupa   merupakan terbaik di Bali seb-
agai penanam poh terbanyak dalam gerakan 
peanaman 1 milyar pohon. Saat ini par  sipasi 
masyarakat dalam bidang penanaman pohon 
sangat  nggi terbuk   dari usulan masyarakat 
terhadap kebutuhan bibit mencapai 900.000 
bibit tahun 2012 dan penanaman swadaya 
dari membeli langsung sekitar 300.000 po-
hon. Untuk priritas penanganan lahan kri  s 
diutamakan di daerah KLubu, Rendang dan 
Selat.Bahkan Kec Manggis sudah berhasil 
menghijaukan sejumlah hampara lahan kri  s 
seper   di tenganan Dauh Tukad, Padangbay, 
Selumbug dsb. Tiap tahun dana yang diserap 
untuk seluruh program peghijauan  ngkat 
Kabupaten, Prpisi maupun Kabupaten dan 
pusat  dak kurang dari 50 milyar rupiah lebih 
dengan kemampuan tumbuh 89 %. 

Perbekel Selumbung I Nengah Sepel 
mengatakan, bersyukur atas prestasi nasi-
onal tersebut dapat mendorong dan memberi 
pengalaman langka untuk mengembangkan 
pemberdayaan masyarakat. Di Selumbung ada 
4 kelompok yakni Kelompok Lumbung Indah, 
Kelompk Yeh Labuh Kaleran, Kelompok Pedalit 
Kanginan dan Kelompok Wanita Tani Kembang 
Mela   Bukit Catu. Kelompok Tani Lumbung 
Indah didirikan tanggal 15 Maret 2006.

Sementara PKL Supardi, SP, (52) asli 
Sragen, mengaku sudah menjadi penyuluh 
kehutanan selama 30 tahun dan pernah 
bertugas di Rendang, Manggis dan Abang, 
setelah mengiku   pendidikan S1 pertaian di 
Universitas Dwijendra Denpasar. Di Manggis 
memegang 12 kelompok dan Kelompok bi-
naan lainnya. Satu hari bisa membina higga 
3 kelompok, meski hingga kini tunjangan 
sebagai penyuluh sejak bulan Maret belum 
turun. Mo  vasi utama yang diemban sebagai 
penyuluh untuk mendorong semangat petani 
melakukan penghijauan, dimana sebelumnya 
tahun 2006 lahan seluruhnya kri  s, sekarang 

sudah berhasil dihijaukan. Kendala yang diha-
dapi di awal adalah belum adanya kesepas-
katan bagi hasil antara pemilik dan petani. 
Setelah itu berhasil dibuat dan disepakati 
petani bergairah menanam pohon yang jelas 
sudah terbuk   memberi keuntungan dari hasil 
kayu, hasil pakan ternak berkembang, sumber 
air makin melimpah dan ketersediaan oksigen 
juga makin terjamin. Pohon yang ditanam oleh 
kelompok dalam areal 38 Ha in   dan areal 
terdampak seluas 200Ha. Sangsi utama yang 
menunjang keberhasilan adalah  dak boleh 
menggembalakan sapi sembarangan dengan 
sangsi denda Rp. 5.000 per sekali tangkap oleh 
1 sampai 2 orang pecalang desa yang selalu 
keliling dan  dak membakar lahan. 

Bupa   Karangasem I Wayan Geredeg, SH 
usai menerima penghargaan tersebut men-
gatakan, Karangasem tidak hanya berhasil 
mencapai prestasi perekaman E-KTP terbaik 
menempa   rangking II untuk wilayah Indonesia 
Bagian Tengah tetapi sebelumnya juga telah 
berhasil mencapai prestasi perekaman E - KTP 
tercepat. Hal ini mencerminkan Karangasem 
mendukung secara penuh kebijakan pemerintah 
dalam program kelengkapan iden  tas diri bagi 
seluruh penduduk Indonesia. Ia menyampai-
kan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil, para Camat dan 
jajaran Perbekel/Lurah, Kelian Banjar Dinas, Tim 
perekam dan pihak terkait lainnya.

Dengan data terakhir jumlah penduduk 
Karangasem sesuai penyetoran data DP4 ke 
KPUD tercatat penduduk Karangasem seban-
yak 541.027 jiwa yang tercatat secara bay 
name bay adress di Kartu KK. Adapun penam-
bahan penduduk yang terjadi diakibatkan 
oleh adanya perkembangan baru pencarian 
dan pengisian data KK karena dipersyaratkan 
untuk E-KTP. Untuk menyukseskan Program 
E-KTP Pemkab Karangasem melalui APBD 
tahun 2012 mengalokasikan dana sebesar Rp. 
670.000.000 dan tahun 2013 direncanakan 
sebesar Rp. 1.800.000.000. Adapun guna 
kepemilikan E-KTP antara lain untuk men-
cari pekerjaan, sebagai iden  tas diri, mencari 
sekolah dsb dan berlaku selama 5 tahun. 

I Wayan Darna, S.Sos yang memegang 

kepemimpinan sebagai Ketua Primkopol Re-
sort Karangasem, kedalam mampu memberi 
kontribusi mengembangkan, menata dan 
membenahi kinerja Koperasi, sedangkan 
keluar ak  f memberi penyuluhan koperasi 
dan bergabung diberbagai organisasi ma-
syarakat. Bahkan sebelumnya juga sempat 
menuai prestasi sebagai PNS andalan  ngkat 
nasional dilingkungan Kepolisian. Hingga akhir 
tahun 2012 berhasil mendongkrak pencapa-
ian asset Primkopol sebesar 7 milyar, SHU 
sebesar 1,3 milyar didukung 832 anggota 
dengan jenis usaha Usaha Simpan Pinjam, 
Pertokoan, Penerimaan rekening listrik serta 
membudayakan penggunaan jasa kperasi bagi 
anggota terutama dalam memenuhi segala 
kebutuhan keluarga. 

Bupati Geredeg, menambahkan, di-
raihnya prestasi ini Karangasem  dak boleh 
terlena tetapi tetap waspada dan senan  asa 
meningkatkan bobot kebersihan yang ada 
serta membuat terobosan program unggulan 
agar bisa op  mis dapat meraih tropy Adipura 
Kencana di tahun 2014. Secara kodra   manus-
ia mes   hidup bersinergi dengan lingkungan, 
melalui moment peringatan Hari Lingkungan 
Hidup se-dunia harus diisi dan dimaknai 
dengan pelestarian alam lingkungan melalui 
metode Lomba Adipura, Adiwiyata dan WTN. 
Dukungan masyarakat harus juga diwujudkan 
dalam bentuk awig-awig maupun hasil pera-
rem desa adat dimana didalamnya diatur ter-
masuk melarang menebang pohon, meracun 
ikan dan membunuh satwa sehingga menjadi 
kearifan yang menonjol. Untuk perindang ja-
lan hendaknya jangan sembarangan ditebang. 
Camat dan Kepala Desa yang berada paling 
depan diminta agar dapat berperan untuk 
mengendalikan kondisi terdesaknya taman-ta-
man kota yang ada saat ini. Diminta pula agar 
masalah taman, pengolahan sampah, pen-
gelolaan sampah dengan 3R dan penyediaan 
ruang terbuka hijau, menghindari penebangan 
pohon pada lahan yang masih kosong, sebagai 
wujud pengelolaan Lingkugan Hidup secara 
baik. (I Nyoman Wage, AMa, SH/Kasubbag 
Pemberitaan pada bagian Humas Protokol 
Setda Kab. Karangasem)

Bupati Karangasem,  I Wayan Geredeg, menyerahkan hadiah mobil 
Havanza kepada Kadis Disdukcapil Kab. Karangasem, Ni Ketut 

Puspakumari, SH., M.Si atas prestasi perekaman E-KTP terbaik tk. nasional

Kabupaten Karangasem tahun 2013 memperoleh penghargaan 
nasional Wahana Tata Nugraha

Laporan Utama
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Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah (Diskop dan UKM) Kabupaten 

Karangasem dibentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Karangasem (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 

2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
Kab. Karangasem, 

Ida Bagus Putu Suastika, S.Sos, MAP

Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kab. 
Karangasem di Jln. Gatot Subroto Amlapura

9EDISI TAHUN 2013

DISKOP dan UKM Kabupaten Ka-
rangasem adalah unsur perang-
kat daerah dan tanggung jawab 
kepada Bupa   melalui Sekretaris 

Daerah. Dan mempunyai tugas pokok: mem-
bantu Bupa   dalam melaksanakan sebagian 
tugas dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah dan Lembaga Perkreditan Desa 
( LPD ). Melaksanakan tugas Pembantuan di 
bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Diskop dan UKM Kabupaten Karangasem 
Kabupaten Karangasem diharapkan mampu 
memberikan kontribusi yang lebih signifi kan 
terhadap pembangunan daerah serta dapat 
memberikan keuntungan yang berar   bagi 
semua pelaku KUMKM serta kesejahteraan 
masyarakat secara berkelanjutan.

Visi dan Misi pada Diskop dan UKM Kabu-
paten Karangasem Kabupaten Karangasem  

PROFIL DINAS KOPERASI USAHA 
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN 

KARANGASEM

Visi: dapat diar  kan sebagai suatu gambaran 
tentang kondisi ideal yang diinginkan dan 
ditujukan pada masa depan, merupakan per-
nyataan untuk mendorong kerjasama seluruh 
stakeholder untuk bekerja keras, disiplin dan 
bahu membahu agar visi menjadi nyata.

Suatu visi keberhasilan disepaka   dan 
ditetapkan untuk memberikan panduan dan 
mo  vasi seluruh stakeholder menuju masa 
depan yang lebih baik, sekaligus merupakan 
konsekuensi untuk diimplementasikan dalam 

strategi dan implementasinya, 
maka dirumuskan rangkuman 
pernyataan Visi Pembangunan 
Dinas Koperasi, UKM yaitu: 
”Terwujudnya Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah serta 
Lembaga Ekonomi Kerakyatan 
Lainnya yang Sehat dan Kuat”.

Misi: Dengan memper-
 mbangkan visi pembangunan 

Dinas Koperasi UKM Kabu-
paten Karangasem dan mem-
perhatikan fungsi strategis 
pemerintah serta mewujudkan 
misi pembangunan Kabupaten 
Karangasem tersebut di atas, 
maka perumusan Misi Dinas 
Koperasi, UKM Kabupaten 
Karangasem adalah sebagai 
berikut:

1. Memberdayakan Kop-
ersi, Pengusaha Kecil Menen-
gah dan Lembaga Ekonomi 
kerakyatan lainnya melalui 
peningkatan kemajuan mana-
jemen usaha (administrasi, 

LAMPIRAN : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG: ORGANISASI TATA KERJA 

PERANGKAT    DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

KEPALA DINAS 

 

SEKRETARIS 

 

KASUB BAG UMUM 
DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

KASUB BAG 
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KASUB BAG 
SUNPROG.EVALUA
SI DAN PELAPOR 

 

JABATAN FUNGSIONAL 

 

KABID FASILITASI 
PEMBIAYAAN DAN SIMPAN 

PINJAM 

 

KABID LEMBAGA 
PERKREDITAN DESA 

 

UPT 

KASI FASILITAS 
PEMBIAYAAN 

 

KASI PENGENDALIAN 

 

KASI SIMPAN PINJAM 

 

KASI KELEMBAGAAN 
LEMBAGA PERKREDITAN 

DESA 

 

KASI BINA USAHA LEMBAGA 
PERKREDITAN DESA 

 

KASI SARANA DAN 
PRASARANALEMBGA 
PERKREDITAN DESA 

 

KABID KOPERASI 

 

KABID USAHA MIKRO KECIL  

DAN MENENGAH 

KASI KELEMBAGAAN 
KOPERASI 

 

KASI INA USAHA 
KOPERASI 

 

KASI SARANA 
PRASARANA KOPERASI 

 

KASI USAHA MIKRO 

 

KASI USAHA KECIL 
MENENGAH 

 

KASI SARANA DAN 
PRASARANA USAHA MIKRO 

KECIL MENENGAH 

 

keuangan, kewirausahaan dan teknologi ) 
dan kemampuan akses sumber – sumber 
permodalan. Misi ini mengandung penger  an 
bahwa dengan peningkatan kemampuan 
manajemen usaha, kemampuan mengakses 
sumber permodalan, koperasi, pengusaha 
kecil menengah dan lembaga ekonomi keraky-
atan lainnya akan menjadi lebih professional, 
lebih handal dan tangguh sehingga nan  nya 
dapat diharapkan sebagai pelaku utama eko-
nomi nasional.

2. Meningkatkan iklim pendukung usaha 
koperasi, pengusaha kecil menengah dan 
lembaga ekonomi kerakyatan lainnya melalui 
penyediaan jaringan informasi pasar dan fac-
tor produksi. Misi ini mempunyai penger  an 
bahwa dengan memfasilitasi penyediaan 
jaringan informasi pasardan factor produksi 
dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif 
bagi pengembangan KUKM dan Lembaga 
Ekonomi Kerakyatan lainnya. 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menen-
gah Kabupaten Karangasem beralamat di Ja-
lan Gatot Subroto No. 7 Amlapura. Telp (0363) 
21154, Fax ( 0363 ) 21942. Email : Dinaskop. 
Karangasem@Yahoo.Com *** 

Iwan Supartha, SE,MAP 
(Sekretaris Diskop UKM Kab. Karangasem )

Laporan Utama

sinaragung.indd   9sinaragung.indd   9 10/4/2013   11:49:06 AM10/4/2013   11:49:06 AM



10 EDISI TAHUN 2013

Laporan Utama

Jiwa wirausaha harus ditanamkan sejak dini pada anak agar 
terbangun produk  fi tas dan kemandirian ke  ka dewasa kelak. 
Mengajarkan anak berwirausaha sejak kecil bukan bertujuan un-
tuk mencari uang tapi mengenalkan dunia wirausaha sejak dini, 
mengasah krea  vitas anak, kemudian siswa akan mampu mem-
berikan terobosan atas masalah yang akan dihadapi nan  . Selain 
itu, jiwa wirausaha yang sudah terla  h sejak kecil akan memajukan 
perekonomian Indonesia di kemudian hari. 

Di lingkungan sekolah, kegiatan wirausaha pada anak dilaku-
kan dalam wujud koperasi sekolah. Koperasi sekolah berfungsi 
sebagai sarana pendidikan dalam upaya mela  h kemampuan 
entrepreneurship siswa. Sama halnya dengan tujuan koperasi pada 
umumnya, koperasi sekolah juga bertujuan mensejahterakan para 
anggota. Pembentukan koperasi sekolah juga tak terlepas dari 
pendidikan serta program pemerintah dalam upaya meningkatkan 
kesadaran berkoperasi sejak dini. Melalui koperasi sekolah, siswa 
dapat mengembangkan keterampilan wirausaha seper   pem-
bukuan, pelayanan pelanggan, dan ak  vitas wirausaha lainnya. 
Selain itu, siswa juga dila  h untuk memiliki rasa tanggung jawab, 
semangat, dan disiplin yang  nggi.

Koperasi sekolah biasanya diiku   siswa mulai dari  ngkat 
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah 
atas. Melalui koperasi sekolah, potensi-potensi bisnis siswa akan 
lebih op  mal karena memprak  kkan langsung bagaimana caranya 
berbisnis dan bertransaksi. Adapun barang-barang yang dijual 
di koperasi sekolah adalah barang kebutuhan para siswa mulai 
dari seragam sekolah, topi, dasi, alat tulis, hingga buku pelajaran. 
Adapula unit kegiatan koperasi lainnya seper   kan  n sekolah, fasili-
tas simpan pinjam, fotokopi, dan warnet. Anak-anak yang bertugas 
menjaga koperasi telah terjadwal dan bergilir sehingga  dak akan 
mengganggu kegiatan belajar di kelas. Siswa justru mendapatkan 
manfaat yang lebih karena bisa mengimplemantasikan langsung 
materi bisnis yang ia pelajari di dalam kelas. Ke  ka berjalannya 
koperasi ini tentu saja disertai juga pengawasan oleh pengurus 
koperasi sekolah misalnya dari kalangan guru atau orangtua murid 
yang telah terpilih menjadi pengawas.

Peningkatan koperasi boleh dibilang suatu upaya mengu-
rangi jumlah pengangguran di Indonesia. Pengangguran dapat 
dihindari karena siswa sudah dibekali dengan ilmu berkoperasi 
yang mencakup sisi entreptreneurship di dalamnya. Sebagaimana 
yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dengan lebih banyaknya 
wirausahawan di Indonesia maka perekonomian Indonesia juga 
akan semakin maju. Begitu besar manfaat koperasi bagi pening-
katan kualitas siswa, sayangnya terkadang koperasi sekolah  dak 
dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengurusnya. Bahkan 
koperasi hanya dianggap pelengkap kegiatan sekolah semata dan 
sistem yang dijalankan belum profesional. Jadikan koperasi bukan 
hanya sebagai  sarana jual beli, tetapi juga menanamkan jiwa 
wirausaha pada siswa-siswi. Oleh karena itu peningkatan fungsi 
koperasi sekolah harus menjadi kesadaran semua pihak sekolah. 

Koperasi Sekolah di Karangasem
Hampir dise  ap sekolah di Kabupaten Karangasem memiliki 

koperasi sekolah. Beragam jenis usaha yang dikembangkan dise  ap 
sekolah, namun pada dasarnya koperasi sekolah lebih mement-
ingkan kebutuhan se  ap anggota yang ada disekolah tersebut. 
Sebut saja, sekolah sekolah yang memiliki  ngkat kebutuhan yang 
 nggi dan kompleks akan membuka usaha yang akan kompleks 

dan lengkap. Koperasi sekolah yang dimiliki oleh  ngkat sekolah 
dasar akan sangat berbeda jenis usaha yang dibuka dengan seko-
lah menengah. Demikian juga sekolah menengah kejuruan akan 
mempunyai usaha yang rela  f kompleks. 

Koperasi sekolah yang ada di kabupaten Karangasem masih 
mampu difungsikan menjadi fondasi awal dalam pembentuk jiwa 
entrepreneurship siswa. Banyak sekolah yang menjadikan koperasi 
sekolah tempat untuk memprak  kkan jiwa entrepreneurship siswa. 
Siswa diajak turut terlibat dalam membesarkan koperasi sekolah. 
Namun demikian, siswa  dak bisa dilepaskan begitu saja dalam 
mengurus koperasi sekolah. Guru dan orang tua siswa yang 
menger   tentang keberadaan koperasi diharapkan ikut membe-
lajarkan siswa dalam membangun koperasi. ***

I Putu Sudibawa, Guru Kimia SMAN 1 Sidemen, Karangasem

Koperasi Sekolah sebagai Pembentuk 
Jiwa Entrepreneurship Siswa

Oleh I Putu Sudibawa

Barang-barang yang dijual di koperasi sekolah adalah 
barang kebutuhan para siswa mulai dari seragam 
sekolah buku, pelajaran dan makanan-minuman

Di lingkungan sekolah, kegiatan wirausaha pada Di lingkungan sekolah, kegiatan wirausaha pada 
anak dilakukan dalam wujud koperasi sekolahanak dilakukan dalam wujud koperasi sekolah
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DARMAWANGSA gundah ha  nya. Di 
negerinya, tumbuh subur beberapa 
minimarket dan supermarket. Ham-
pir tak ada peluang untuk rakyat 

kecil berusaha. Pasar-pasar tradisional tak lagi 
menjadi daya tarik. Indahnya tawar-menawar tak 
pernah terdengar lagi. Entah dari mana datang-
nya. Mungkin kran keterbukaan dan kebebasan 
membawa perubahan. Gaya hidup dan pola hidup 
rakyatnya pun dirasakan berubah. Individualisme 

dan egoisme seakan mendapatkan angin 
segar. Pamer kekayaan menjadi 

pemandangan yang biasa. Bukan 
kerendahha  an yang tampak.

Sebagai raja, ia tak mau 
diam. Ia menyadari kekua-
saan itu bersifat sementara. 
Hanya kemuliaan dan nama 
baiklah yang ajan dikenang 
oleh rakyatnya. Ia tak ingin 
kekuasaan itu membe-
l e n g g u jiwanya. “Aku 

harus bisa ber-

buat yang 
terbaik buat 

negeriku,” 
bisiknya. Dar-

mawangsa mere-
nung. Ia melakukan 

semadi. Para dewata 
berberka  . Dewi Sri 

hadir dalam semadinya.
“Anakku, Darmawa-

ngsa. Kau seorang raja yang 
berha   mulia. Kau akan selalu 

dikenang di dunia ini. Selama 
bumi berputar, kemuliaanmu 
akan dikenang terus.”

“Jangan terlalu memuji 
Hyang Dewi. Hamba sedang 
gundah gulana. Rakyat yang 
hamba pimpin belum bisa 
hidup lebih baik dari sebelum-

nya.”
“Itulah raja. Raja yang selalu memerha  kan 

rakyatnya. Raja yang tak peduli dengan rakyatnya 
akan tak punya makna dalam hidupnya. Lantas 
apa yang kau inginkan?”

“Hamba ingin rakyat hamba hidupnya lebih 
baik dari sebelumnya.”

“Baiklah! Bangunlah sebuah koperasi di 

negerimu. Bila perlu di se  ap desa buat koperasi 
hingga rakyatmu merasakan sebagai bagian dari 
desanya. Bukan sebaliknya, ia berada di desanya. 
Akan tetapi, tak tahu dengan desanya sendiri. 
Bhathari juga menyadari persaingan semakin 
ketat sekarang ini. Tapi, kau bangun koperasi yang 
bernafaskan kerakyatan. Niscaya akan menuai 
keberhasilan. Bhathari ikut menyertaimu.”

“Terima kasih Hyang Dewi.”
Dharmawangsa memangil adik-adiknya. Ke-

empat adik-adiknya menyetujuinya. Keempatnya 
mendatangi desa-desa. Penjelasan dan manfaat 
koperasi terus digelorakan. Semua rakyatnya ber-
suka cita. Pasar-pasar tradisional pun dihidupkan 
lagi. Rakyat-rakyat bisa bernafas lega. 

“Syukur Raja Darmawangsa ber  ndak cepat. 
Jika  dak, kita akan menjadi jauh dengan negeri 
sendiri.”

“Benar. Beliau sosok raja yang peduli terha-
dap rakyat kecil. Mari kita dukung keinginan be-
liau. Kita mulai dengan Koperasi Tani Sri Sedana. 
Karena kita hidup dari pertanian.”

“Lantas yang menjadi nelayan apa co-
coknya?”

“Bangun saja Koperasi Sri Mina Murthi.”
“Baiklah!”
Pertumbuhan ekonomi menggeliat kembali. 

Suasana desa terlihat. Se  ap akhir tahun, para 
pengurus koperasi menyampaikan keuntungan 
yang diperolehnya. Semua warga desa merasa 
memiliki koperasi. Keuntungannya dibagi  ga. 
Untuk pembangunan desa, modal koperasi, dan 
juga untuk masyarakat desa. 

“Paman Lobangkara gimana ini? Masyarakat 
Has  napura berbalik haluan. Ia tak lagi tertarik 
dengan supermarket. Bisa-bisa usaha kita gulung 
 kar.”

“Tak usah gelisah, Madangkara. Kau tak tahu. 
Besok akan kubuatkan permainan yang menarik 
perha  an anak-anak Has  napura agar ia lupa 
belajar. Kita buat generasinya bodoh-bodoh. Kita 
taruh di supermarket. Kau akan bisa tersenyum 
kegirangan.”

Benar juga. Supermarket menyediakan bera-
gam permainan yang membuat generasi mudanya 
lupa belajar.

Darmawangsa segera tanggap. Dikumpulkan-
nya adik-adiknya. Keempatnya memberikan saran. 
“Kakak jangan takut. Kita buat perpustakaan di 
dekat koperasi kita. Perpustakaan yang dilengkapi 
dengan WIFI sehingga bisa belajar beragam ilmu 
dari mancanegara. Kita lombakan siapa yang pal-
ing banyak membaca buku, kita beri hadiah.”

“Ide yang bagus.“ Darmawangsa merasa 
menjadi raja. Rakyat Has  napura pun merasakan 
memiliki raja yang peduli rakyat. *** IBW Widiasa 
Keniten

rakyatnya pun dirasakan berubah. Individua
dan egoisme seakan mendapatkan angi

segar. Pamer kekayaan menja
pemandangan yang biasa. B

kerendahha  an yang tam
Sebagai raja, ia tak m

diam. Ia menyadari kek
saan itu bersifat semen
Hanya kemuliaan dan n
baiklah yang ajan diken
oleh rakyatnya. Ia tak
kekuasaan itu membe
l e n g g u jiwanya

harus bis

buat
terbaik

negeriku
bisiknya. D

mawangsa m
nung. Ia melak

semadi. Para dew
berberka  . Dewi S

hadir dalam semad
“Anakku, Darmaw

ngsa. Kau seorang raja
berha   mulia. Kau akan 

dikenang di dunia ini. Sela
bumi berputar, kemuliaan
akan dikenang terus.”

“Jangan terlalu mem
Hyang Dewi. Hamba sed
gundah gulana. Rakyat y
hamba pimpin belum bis
hidup lebih baik dari sebe

KOPERASI HASTINAPURA
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KOPERASI menurut UU No. 17 Tahun 
2012 tentang perkoperasian adalah 
badan hukum yang didirikan oleh orang 
perseorangan atau badan hukum kop-

erasi dengan pemisahan kekayaan para anggot-
anya sebagai modal untuk menjalankan usaha, 
yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama 
dibidang ekonomi sosial, dan budaya sesuai den-
gan budaya dan prinsip koperasi. Sedangkan yang 
dimaksud dengan Perkoperasian adalah segala 
sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula 
pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha 
yang  dak spontan dan  dak dilakukan oleh orang-orang yang sangat 
kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ke  ka penderitaan dalam 
lapangan ekonomi dan sosial yang di  mbulkan oleh sistem kapitalisme 
semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana 
dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan 
dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri 
untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria 
Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai 
negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong 
para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat 
yang memberikan pinjaman dengan bunga yang  nggi. Maksud Pa  h 
tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seper   di Jerman. 
Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolff van 
Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolff van Wester-
rode sewaktu cu   berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan 
akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi 
Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri 
juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita 
karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah 
bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan 
lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan 
pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman 
padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-
lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda 
pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan 
Pertanian dan Lumbung Desa  dak dijadikan Koperasi tetapi Pemer-
intah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank 
Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank 
Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerntah 
dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat ter-
laksana karena:
1)  Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerin-

tah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang 
koperasi.

2).  Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3).  Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan ko-

perasi karena per  mbangan poli  k, khawa  r koperasi itu akan 
digunakan oleh kaum poli  k untuk tujuan yang membahayakan 
pemerintah jajahan itu.
Mengan  sipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai me-

masyarakat, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan 
perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Per-

aturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, 
lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan 
No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-
Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. 
Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda 
menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Per-
kumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan 
tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan 
yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedan-
gkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan 
Bumiputra. Diskriminasi pun diberlakukan pada 
tataran kehidupan berkoperasi.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo 
memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki 
kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening 
op de Coopera  eve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling 
Inlandschhe Coopera  eve.

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang ber-
tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-
pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai 
Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan 
semangat koperasi.

Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 
sehingga mema  kan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada 
tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan 
koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun 
fungsinya berubah dras  s dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk 
keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, perger-
akan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang 
pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai 
Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi 
Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasik-
malaya (Bandung sebagai ibukota provinsi sedang diduduki oleh 
tentara Belanda).

Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia
Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelas-

kan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu 
mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan 
masyarakat, berupaya memper  nggi kualitas kehidupan manusia, 
memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan pereko-
nomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa 
berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Koperasi Berlandaskan Hukum
Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang 

No.12 tahun 1967 adalah [Organisasi]] ekonomi rakyat yang berwatak 
sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang 
merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasar-
kan asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpu-
nan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang 
umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) 
serta hukum dagang dan hukum pajak. ***

Iwan Supartha, SE, M.AP 
(Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kab. Karangasem)

SEJARAH KOPERASI INDONESIA
Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang 

demi kepen  ngan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan 
ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
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Pendidikan

PADA saat pelaksanaan Upacara 
Pabuncingan Jero Dong Ding ini, 
didahului dengan upacara Tawur Ke-
sanga yang dilaksanakan di perem-

patan agung yang ada di depan Pura Puseh 
atau di tengah-tengah Desa Muncan. Kerama 
Desa Pakraman Muncan dari masing-masing 
banjar pada saat itu juga mengusung ogoh-
ogoh keliling desa. Setelah itu melakukan 
persembahyangan bersama sekalian nunas 
daging caru (lawar sapi dan asu bang bung-
kem) serta  rtha caru yang dipakai untuk di 
rumah masing-masing. 

Pada pelaksanaan upacara ini banyak ter-
kandung nilai-nilai e  ka dan pendidikan sex di 
dalamnya. Arca Jero Dong Ding, merupakan 
Lingga (arca dalam wujud laki-laki dengan 
palus yang besar yang disebut Jero Ding) dan 
Yoni (arca dalam wujud wanita dengan vagina 
yang besar disebut Jero Dong). Kedua arca 
ini kemudian dikawinkan di hadapan seluruh 
kerama desa dari kalangan orang tua, remaja 
bahkan anak-anak. Upacara ini cukup unik dan 
bila ditelusuri lebih lanjut ternyata banyak 
mengandung nilai-nilai pendidikan, terutama 
sekali pendidikan e  ka dan pendidikan sex. 

Upacara Pabuncingan Jro Dong Ding 
adalah pemujaan kepada Ida Sang Hyang Wi-
dhi dalam manifestasinya sebagai Lingga (Jero 
Ding) dan Yoni (Jero Dong) yakni aspek Tuhan 
dalam wujud Purusa dan Pradana, dalam 
rangka mewujudkan rasa as    bhak   krama 
Desa Muncan menyambut pergan  an tahun 
Saka, sekaligus menghaturkan angayubagia 
(astungkara) karena selama ini Tuhan telah 
menciptakan keharmonisan dan kesejahtraan 
di dunia ini. Upacara ini telah dilaksanakan 
secara turun temurun dan  dak pernah ter-
putus sejak zaman dahulu. 

Pelaksanaan Upacara Pabuncingan Jero 
Dong Ding dirangkaikan dengan upacara Pan-

PENDIDIKAN SEX DAN ETIKA 
PADA UPACARA PABUNCINGAN JERO 

DONG DING DI DESA MUNCAN
Oleh : 
Drs. I Wayan Darma, M.Si.

Upacara Pabuncingan Jero 
Dong Ding di Desa Pakraman 
Muncan merupakan upacara 

yang sangat unik. Upacara ini 
dilaksanakan secara ru  n se  ap 

tahun yakni se  ap Tilem Kesanga, 
saat Pangerupukan atau sehari 

sebelum hari Nyepi. 

gerupukan atau Tawur Kesanga. Upacara ini, 
diawali dengn pemujaan yang dilakukan Ida 
Sulinggih, diiku   pula oleh para Jro Mangku 
yang sibuk melakukan rangkaian upacara, 
mulai dari ngaturang peresikan, melis-elis, 
matetabuhan, ngayab banten, mecaru sam-
pai pada ngayab banten Pabuncingan Jro 
Dong Ding. Setelah itu melakukan persem-
bahyangan bersama, kemudian nunas  rtha, 
dilanjutkan nunas daging caru (lawar sapi 
dan lawar asu bang bungkem) serta  rtha 
caru yang dipakai untuk di rumah masing-
masing.  

Setelah persembahyangan selesai ba-
rulah dilakukan Pabuncingan Jro Dong Ding. 
Jro Dong Ding merupakan Lingga (arca dalam 
wujud laki-laki dengan palus yang besar yang 
disebut Jero Ding) dan Yoni (arca dalam wujud 
wanita dengan vagina yang besar disebut Jro 
Dong) kemudian dikawinkan, penis arca itu 
disentuh-sentuhkan pada vagina arca yang 
lain. Masyarakat dari yang kecil, remaja mau-
pun para orang tua bersorak bergembira riuh 
sekali. Pada saat itu sesungguhnya banyak 
nilai dan makna yang terselip di dalamnya, 
lebih-lebih yang terkait dengan pendidikan 
e  ka dan pendidikan sex dalam agama Hindu.

Penanaman Nilai E  ka Melalui Upacara 
Pabuncingan Jero Dong Ding

Berbicara E  ka Hindu  dak bisa lepas 
dari konsep : Desa, Kala, Patra. Dan konsep 

Tri Kona : A  ta, Nagata, Wartamana. E  ka di 
suatu tempat berbeda dengan tempat lain 
disebabkan karena waktu dan keadaan (situasi 
dan kondisi). Begitu pula halnya Pabuncingan 
Jro Dong Ding di Desa Muncan, mengandung 
nilai etika khusus yang barangkali sangat 
berbeda dengan di tempat lain. E  ka yang 
dimaksud melipu   3 aspek : ilmu pengeta-
huan, moralitas dan prilaku manusia. Dari 
ke  ga aspek e  ka tersebut dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 

Aspek Ilmu Pengetahuan 
Apek ini erat kaitannya dengan kajian 

ilmiah yang didasarkan prinsip-prinsip yang 
tersusun jelas, ada unsur rasionalitas dan 
pertanggungjawabannya. Dalam Pabuncingan 
Jro Dong Ding aspek pengetahuan ini berupa: 
pengetahuan/pemahaman tentang Yadnya, 
tentang dewasa kekeran atau dewasa suci 
yang  dak membolehkan upacara ngaben, 
juga pengetahuan tentang bercocok tanam, 
tentang perkawinan dan tentang hubungan 
suami istri.

Aspek Moralitas 
Aspek ini menyangkut konsep viveka un-

tuk membedakan baik dan  dak baik, benar 
dan salah. Aspek ini (karena masih berupa 
konsep) belumlah kelihatan. Baru akan keli-
hatan ke  ka manusia sudah ber  ndak. Hal 
ini dapat dilihat pada Upacara Pabuncingan 

Persiapan upacara pabuncingan Jero Dong Ding
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Jro Dong Ding (mulai dari proses pengerjaan 
sampai dengan Mesineb), upacara ini dapat 
meningkatkan rasa religiusitas kerama Desa 
Pakraman Muncan, serta meningkatkan 
sradha dan as    bhak   kerama.

Selain itu melalui Pabuncingan Jro Dong 
Ding dapat menambah kemantapan mo-
ralitas kerama dengan disertai viveka untuk 
memilih yang baik dan benar (becik, patut, 
lengut). Moralitas ini juga melipu   kemam-
puan membedakan bahwa yadnya yang di-
dasari ketulusan itu baik, yang pamerih  dak 
baik. Selain itu, mematuhi dewasa kekeran itu 
baik, yang melanggar dewasa kekeran  dak 
baik. Bercocok tanam padi yang baik adalah 
yang kerta masa, yang menyalahi/menyim-
pang dari kerta masa –  dak baik, karena padi 
yang tumbuh salah masa banyak kemeranan, 
dimakan burung atau tikus. Supaya tidak 
kemeranan lebih baik ikut gegadon. Semua 
ini merupakan aspek moralitas yang perlu 
dipertahankan. 

Aspek Tindakan / Prilaku
Prilaku manusia mencerminkan moralitas 

yang dilandasi pemahaman tentang baik – 
buruk, tentang benar salah. Hal ini terlihat 
pada prilaku kerama Desa Muncan sehari-
hari, kerama desa selalu sa  nut awig-awig, 
patuh pada gegaduhan & perarem. Dengan 
demikian kerama disadarkan bahwa dalam 
hidup ini harus berprilaku yang baik dan benar 
sehingga tercipta suasana yang harmonis 
(becik, patut, lengut).

Prilaku dalam beryadnya selalu dilandasi 
ketulusan/keihlasan, disesuaikan dengan ke-
mampuan, sesuaikan Desa, Kala dan Patra. 
Terkait dengan prilaku sehari-hari sesuai 
swagina, apabila menjadi petani, jadilah 
petani yang baik; jadi warga subak yang baik, 
bercocok tanam mengiku   kerta masa, dan 
gadu (gegadon). Krama Desa sadar bahwa 
 dak boleh melakukan pengerusakan terha-

dap tempat-tempat umum (kahyangan, pasar, 
margi, kayehan). Hal ini disebabkan karena 
ada pemastu desa yang dibacakan pada Upa-
cara Usabha Simpung.

Dalam hal pitra yadnya harus mengiku   
padewasan dan dewasa kekeran (hari-hari 
yang disucikan, selama Jro Dong Ding nyejer 
dan selama Usabha Gede (sejak munggah 
canang / Mingtaos)  dak boleh ada Ngaben).

Pendidikan Sex pada Upacara 
Pabuncingan Jero Dong Ding

Pendidikan sex pada Upacara Pabuncin-
gan Jero Dong Ding dapat dilihat pada adegan 
Pabuncingan atau perkawinan itu sendiri. 
Pada saat itu dengan jelas dipertontonkan 
penis arca Jero Ding disentuh-sentuhkan 
kemudian dimasukan ke vagina Jero Dong 
disertai dengan mesuryak (suara riuh) dari 
kerama desa. Hal ini juga disertai dengan 
tutur-tutur orang tua tentang hubungan 
suami istri. Bahwa hubungan suami–istri, 

harus selalu mesra. Waktu sanggama  dak 
boleh memilih hari sembarangan, karena hal 
itu  dak baik. Maka dari itu pilihlah waktu/
hari-hari yang dibolehkan. Purnama,  lem, 
rerahinan gde itu  dak boleh. Kalau dilang-
gar – hal itu  dak baik. 

 Demikian juga halnya terkait tentang 
Perkawinan. Se  ap kerama yang akan melaku-
kan upacara perkawinan (makala-kalaan, 
widhiwidana) harus matur piuning ke Pura 
Desa, mesadok ke Jro Bendesa, dan ke Keliang 
Banjar). Setelah kawin (berumahtangga) yang 
bersangkutan meterag/keni teragan desa 
(mulai tuun memaksan, tuun mabanjar). Se-
lain itu terkait dengan perkawinan juga diatur 
tentang larangan memitra,  dak boleh ada 
mitra ngalang dan angrabini wong alakirabi.

Aspek moralitas tentang perkawinan 
ini diatur dalam Awig-Awig Desa Pekraman 
Muncan, dan disungkemi serta dilaksanakan 

dengan baik. Perkawinan harus dilaksanakan 
dengan cara yang sesuai Agama Hindu dan 
dresta. Pada upacara perkawinan harus ada 
Tri Upasaksi (Dewa Saksi, Butha Saksi & 
Manusa Saksi). Kalau  dak ada ke  ga saksi 
itu perkawinan dianggap  dak syah. Begitu 
pula halnya masalah subhadewasa perkawi-
nan. Bila subhadewasa  dak ada, dianjurkan 
mesayut petanggeh/sayut buka telun atau 
mabyakawon saja terlebih dahulu, nan   kalau 
ada dewasa yang baik, baru melaksanakan 
Upacara Mekala-kalaan.

Upacara Pabuncingan Jero Dong Ding Dalam 
Kontek Lokal, Nasional, dan Global

Pabuncingan Jero Dong Ding memper-
lihatkan etika hubungan sex yang dapat 
dilihat oleh seluruh kerama desa Muncan, 
mulai dari anak-anak, remaja dan orang tua. 
Hal seper   ini bila dikaitkan dengan konteks 
nasional ada UU Pornoaksi dan Pornografi  
tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Di 
satu sisi Upacara Pabuncingan Jero Dong Ding 
merupakan sesuatu yang unik dan fenom-
enal. Kalau undang-undang ini diterapkan 
di Bali secara saklek tentu  dak tepat, apa-
lagi undang-undang yang muncul belakangan 
tanpa memper  mbangkan aspek sosiologis 
dan masih pro–kontra, diterapkan terhadap 
pelaksanaan suatu upacara agama, tentu akan 
menimbulkan masalah baru.

Kerama Desa Muncan walau sudah ter-
biasa melihat adegan sex sejak kecil, tetapi 
itu  dak menyebabkan mereka terpengaruh 
untuk meniru atau menerapkan dalam kehidu-
pan sehari-hari sebelum melakukan upacara 
pawiwahan. Hal ini disebabkan karena sejak 
di dalam keluarga, pendidikan telah berjalan 
dengan baik. Kemudian setelah bersosialisasi 
di lingkungan yang lebih luas, internalisasi 
nilai-nilai yang di dapatkan di keluarga tetap 
berlanjut. Selain itu tentu juga atas penga-
wasan orang tua mereka masing-masing, 
sehingga pendidikan sex mereka berjalan 
secara alami.

Pabuncingan Jero Dong Ding yang men-
gandung nilai-nilai e  ka yang sangat luhur, 
dalam konteks globalisasi  dak ada masalah. 
Justru ini perlu dilestarikan, agar umat Hindu/ 
kerama desa semakin mantap religiusitasnya 
dan moralitasnya. Pabuncingan Jero Dong 
Ding bisa dijadikan aset wisata/tujuan wisata 
bagi wisatawan, walaupun selama ini sudah 
banyak wisatawan asing yang melihatnya. 
Upacara Pabuncingan Jero Dong Ding ini 
diyakini sebagai ritual yang sangat pen  ng di 
Desa Pekraman Muncan, Kecamatan Selat, 
Kabupaten Karangasem. Upacara ini diyakini 
dapat membawa ketenangan, keharmonisan 
dan kemakmuran bagi seluruh kerama desa, 
di samping juga banyak mengandung nilai-
nilai pendidikan e  ka dan sex, serta nilai-nilai 
religius yang sangat relevan sampai pada saat 
ini.***

Penulis, Pengawas Sekolah Disdikpora 
Kab. Karangasem

Pendidikan

Proses pembuatan 
arca Jero Dong Ding
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Pendidikan

HAL ini didalam Undang-Undang 
RI Nomor 20 Tahun 2003 ten-
tang Sistem Pendidikan Nasional, 
disebutkan bahwa “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencer-
daskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, krea  f, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokra  s serta 
bertanggungjawab”. 

Prihal pembentukan karakter ini juga 
telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional 
Pendidikan Karakter Tahun 2010, bahwa pen-
didikan karakter disebutkan sebagai pendidi-
kan nilai, pendidikan budi peker  , pendidikan 
moral, pendidikan watak yang bertujuan 
mengembangkan kemampuan peserta didik 
untuk memberikan keputusan baik-buruk, 
memelihara apa yang baik dan mewujudkan 

kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari 
dengan sepenuh hati. Lalu kenapa begitu 
urgensinya pendidikan karakter itu ?. Hal ini 
tentu didasari atas kekhawa  ran dari sebagian 
masyarakat Indonesia, bahwa sebagian anak-
anak dan remaja telah dijangki   masalah sos-
ial, bahkan lebih menukik lagi dijangki   prilaku 
yang menyimpang dari sebagian remaja yang 
berupa : 1) Kebiasaan merokok; 2) Minum-
minuman keras/mabuk-mabukan; 3) Meng-
gunakan Narkotika, Psikotropika atau Zat 
Adi  f lainnya; 4) Melakukan seks bebas atau 
seks pranikah; dan 5) Melakukan  ndakan 
kekerasan atas nama solidaritas geng. Semua 
 ndakan yang dilakukan itu tentu karena ada 

latar belakangnya. Tindakan yang dilakukan 
para remaja tersebut bukanlah berdiri sendiri, 
melalinkan ada faktor-faktor penyebab serta 
adanya peluang untuk melakukan  ndakan 
seper   tersebut. 

Salah satu penyebabnya adalah karena 
kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
yang berimbas pada kemajuan media komoni-

Kearifan lokal yang ada di 
Bali tidak terlepas dari ajaran 

Agama Hindu yang dianut

Pendidikan
Kearifan lokal yang ada di

Bali tidak terlepas dari ajaran
Agama Hindu yang dianut

NILAI-NILAI SEJARAH PERJUANGAN NILAI-NILAI SEJARAH PERJUANGAN 
DAN KEARIFAN LOKAL DALAM DAN KEARIFAN LOKAL DALAM 

PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA*PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA*
Oleh : 

Drs. I Wayan Darma, M.Si.

Pembangunan karakter 
(character building) 

merupakan salah satu 
upaya untuk membentengi 

sekaligus mengan  sipasi 
agar bangsa Indonesia 

terhindar dari kehancuran. 
Pembangunan atau 

pembentukan karakter 
bangsa yang didalamnya 

melipu   pembentukan 
watak dan peradaban, 
dapat dilakukan sedini 

mungkin  melalui dunia 
pendidikan. 
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kasi. Kemajuan teknologi informasi komonikasi tersebut 
 dak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi kehidupan 

manusia, tetapi juga membawa dampak nega  f bagi 
manusia itu sendiri. Seper   kemajuan teknologi HP 
dengan SMS dan BBM misalnya, disamping berman-
faat mengakses informasi dengan cepat dalam waktu 
singkat, juga dapat memberi peluang dan mendorong 
seseorang untuk melakukan kejahatan; Begitu pula 
halnya anak-anak dan remaja, karena tayangan hiper-
realitas media TV dan internet, maka dengan mudahnya 
mereka terangsang oleh pola hidup konsumerisme yang 
berlebihan hingga terjerumus ke pola hidup, libidonisme 
hidup dengan selalu memuaskan keinginan hawa nafsu 
dan hedonisme yakni hidup dengan kesenangan semata-
mata tanpa memikirkan akibat selanjutnya.

Untuk meminimalisir pola hidup tersebut maka 
pendidikan karakter adalah sebuah keharusan. Pendi-

dikan karakter adalah 
pendidikan budi pak-
er  , yang menanamkan 
nilai-nilai kemanusiaan, 
agar manusia memi-
liki karakter. Menurut 
Prof Selamet PH dalam 
Maksudin (2013:3), 
karakter adalah jati 
diri (daya qalbu) yang 
merupakan saripa   ba-
 niah/rohaniah manu-

sia yang penampakan-
nya berupa budi paker   
(sikap dan perbuatan 
bat in iah) .  Dengan 
demikian pendidikan 
karakter adalah pen-

didikan yang menjadikan seseorang memiliki ja   diri, 
seseorang menjadi manusia seutuhnya, manusia yang 
mul  dimensional dan mampu berpikir holis  k. Lalu apa 
kaitannya dengan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa ?.

Nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa di dalamnya 
melipu   antara lain: nilai kepeloporan /keperin  san, 
semangat juang yang  nggi, etos kerja keras, se  a, jujur, 
disiplin, bertanggungjawab, keiklasan untuk berkorban, 
rasa pengabdian yang  nggi, visioner, dan pantang me-
nyerah. Semua itu telah ditunjukan oleh para pahlawan, 
baik itu Pahlawan Pergerakan Kemerdekaan, Pahlawan 
Emansipasi Wanita, Pahlawan Revolusi, Pahlawan 
Pembangunan, Pahlawan Reformasi dan seterusnya. 
Semua yang telah dilakukan oleh para pahlawan itu 
sesungguhnya merupakan contoh riil dari pelaksanaan 
pendidikan karakter yang kembali direvitalisasi dan 
direaktualisasikan saat ini. Para pahlawan sejak dahulu 
telah mengimplementasikan karakter yang baik, se-
hingga namanya harum sebagai kusuma bangsa.

Di era sekarang, transformasi nilai-nilai kepahlawa-
nan sungguh sangat urgen dan mendesak. Transformasi 
atau pewarisan nilai-nilai tersebut hanya dapat dilak-
sanakan melaui proses pendidikan, baik pendidikan 
informal dalam keluarga, pendidikan nonformal di 
masyarakat maupun pendidikan formal dalam lembaga 
persekolahan. Semua lembaga itu harus simultan dan 
bersinergi dalam pembentukan karakter bangsa. Menu-
rut Mahatma Gandi, educa  on with out character is 
useless (pendidikan tanpa karakter  dak ada gunanya). 
Untuk itu proses pendidikan harus berjalan dengan baik. 
Pendidikan di dalam keluarga maupun di masyarakat 
harus disertai dengan keteladanan oleh orang-orang de-

wasa/orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat. Begitu pula 
halnya pendidikan di sekolah, harus didukung oleh orang 
tua peserta didik yang terhimpun dalam komite sekolah, 
didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, dunia usaha 
dan pemerintah daerah. Dan yang tak kalah pen  ng, 
lembaga pendidikan harus terbebas dari poli  k prak  s 
dan terbebas dari ambisi poli  k kepen  ngan kelompok. 

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang 
berkuali  s dan berkeseimbangan antara pendidikan 
berpikir (pendidikan sains) dan pendidikan kemanusiaan 
(pendidikan humaniora). Keseimbangan pendidikan yang 
diberikan itu memungkinkan perkembangan otak kiri dan 
otak kanan secara seimbang juga. Dan keseimbangan 
pendidikan yang diberikan akan diperoleh melalui proses 
pembelajaran yang menekankan pada: a) Olah ba  n, 
melalui pembelajaran kelompok mata pelajaran agama 
dan akhlak mulia, b) Olah ha  , melalui pembelajaran 
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan ke-
pribadian, c) Olah rasa, melalui pembelajaran kelompok 
mata pelajaran este  ka, d) Olah pikir, melalui pembela-
jaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 
teknologi, e) Olah raga, melalui pembelajaran kelompok 
mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. 
Apabila semua materi ini diberikan sejak dini maka 
penanaman nilai-nilai karakter bangsa termasuk nilai-
nilai kepahlawanan dengan sendirinya telah tertanam.

Sesungguhnya nilai-nilai kepahlawanan dalam 
kasanah budaya kita sudah ada sejak zaman dahulu. 
Nilai-nilai itu ada pada budaya Bali, yang disungkemi 
dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke 
generasi berikutnya. Nilai-nilai kepahlawanan itu sudah 
mengakar di Bali bahkan menjadi local genius & local wis-
dom (kearifan local) sejak dahulu. Nilai-nilai itu berupa 
Tri Hita Karana yang melipu   Parhyangan, Pawongan, 
Palemahan. Dan bila dijabarkan, Parhyangan menjadi 
Kearifan Religius, antara lain Tri Sandhya (umat melaku-
kan pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa), 
Suryasewana (Pendeta memuja Surya mendoakan alam 
semesta beserta isinya agar selalu damai dan sejahtra), 
dan Lokapalasraya (Pendeta melayani dan membina 
umat). Pawongan menjadi Kearifan Sosial antara lain 
dapat dilihat adanya sesan   Paras paros sarpanaya, sagi-
lik saguluk salunglung sabayantaka, Sesana manut 
linggih, Menyama braya, Pasuwitran, Beriuk Sepanggul, 
Jengah, Puputan dll. Dan Palemahan menjadi Kearifan 
Ekologi melipu   Tri Angga, Tri Mandala, Astabumi, Asta 
Kosala kosali, Tumpek Uduh/ Tumpek Pengatag, Tumpek 
Uye / Tumpek Kandang, Mecaru, Wanekre  h, Segara 
Kre  h, Danu Kre  h, Segara – gunung, Hulu – Teben, Suci 
(Sakral) - Campur (Profan) dll.

Kearifan lokal yang ada di Bali  dak terlepas dari 
ajaran Agama Hindu yang dianut oleh sebagaian besar 
masyarakat Bali. Ajaran tentang kebenaran (Satyam), 
kejujuran / kebajikan (Siwam) dan keindahan atau ke-
harmonisan (Sundaram) semua ini menjadi praksis atau 
teori yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-
hari masyarakat Bali. Sehingga orang Bali menyebut 
mapengap   becik, patut tur lengut.

Kearifan lokal yang dijiwai ajaran tentang satya 
betul-betul merasuk pada diri se  ap orang Bali. Kes-
e  aan  ada lain adalah karakter seorang pemimpin 
atau pahlawan itu sendiri. Di dalam Bahavadgita XVIII.43 
prihal karakter kepahlawanan ini disebutkan :

Sauryam tejo dhri  r dakshyam
Yuddhe cha py apalayanam
Danam isvarabhavas cha
Kshatram karma svabhavajam.

Pendidikan

Kearifan lokal yang ada 
di Bali tidak terlepas dari 
ajaran Agama Hindu yang 

dianut oleh sebagaian 
besar masyarakat Bali. 

Ajaran tentang kebenaran 
(Satyam), kejujuran 
/ kebajikan (Siwam) 
dan keindahan atau 

keharmonisan (Sundaram)
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Pendidikan

(karakter heroisme, kelincahan, keteguhan, kecaka-
pan, pantang menyerah dalam pertempuran, dermawan 
dan berwibawa dalam memimpin, semua itu merupakan 
kewajiban kaum kesatria, yang terlahir dari sifat mereka).

Kearifan lokal ini  dak bisa dilepaskan dari pema-
haman ajaran terhadap keyakinan agama Hindu yang 
dianut. Kearifan lokal Bali dalam hidup bermasyarakat 
atau kearifan sosial berupa Paras paros sarpanaya, 
sagilik saguluk salunglung sabayantaka. Ini betul-betul 
menjadi praksis dalam kehidupan oarang Bali. Di dalam-
nyan terkandung makna yang sangat luas. Di dalamnya 
ada makna persatuan, ada makna musyawarah mufakat, 
ada rasa empa  , ada simpa  , ada ketulusan/keikhlasan, 
ada pengayoman, ada rasa wirang, dan ada rasa se  a 
kawan. Dari sini kemudian muncul praksis Nyama braya 
(persaudaraan / kekerabatan), Pasuwitran (perteman-
an), Beriuk Sepanggul (rasa kebersamaan), Jengah (ada 
mo  vasi untuk maju/bangkit, untuk berprestasi, bang-
kit membela sesama), dan Puputan (berusaha sekuat 
tenaga/berjuang semaksimal mungkin sampai berhasil). 
Semua kearifan lokal tersebut merupakan implementasi 
dari nilai-nilai kepahlawanan.

Kearifan lokal itu sesungguhnya bersumber dari 
ajaran Tat Twam Asi (Chandogia Upanisad) yang berar   
: That is a Reality, That is Sould, That art Thou (Itulah 
Kebenaran yang Mutlak, Dia adalah Jiwa Yang Agung, dan 
Engkau), kemudian menjadi: aku adalah kamu, itu adalah 
engkau. Bila menyimak makna tersebut, di dalamnya 
ada tersirat hubungan ver  kal tentang kebenaran dan 
Jiwa Yang Agung (Tuhan Yang Maha Esa) dan hubungan 
horizontal antar manusia, aku adalah kamu, itu adalah 
engkau dst. 

Di dalam Agama Hindu juga ada disebutkan Sarwam 
Khalu Idam Brahman (semua yang ada adalah ciptaan 
dari Brahman/Tuhan Yang Maha Esa). Karena manusia 
diciptakan sama dan dihidupi oleh zat yang sama yaitu 
Atman atau Jiwatman, maka kedudukan antara yang 
satu dan yang lainnya adalah sama. Manusia di hada-

pan Tuhan adalah sama,  dak ada perbedaan. Apapun 
warnanya, apapun klannya, apapun jabatannya dan 
profesinya, semua adalah sama. Yang membedakan 
seseorang dengan orang lain adalah karmanya, karma 
wasana (karma masa lalu) maupun karma saat ini. Inilah 
benih-benih nilai kese  akawanan sosial.

Selain itu kearifan lokal di Bali juga dijiwai oleh 
Vasu Deva Kuthum Bhakam bahwa semua manusia 
adalah bersaudara, menyama/nyama braya. Atas dasar 
kearifan lokal ini menyebabkan rasa persaudaraan atau 
rasa kekerabatan masyarakat Bali begitu erat, dan rasa 
kese  akawanan sosial begitu tebal. Inilah kearifan lokal 
Bali yang dijiwai dan bersumber dari ajaran Hindu, yang 
perlu tetap dipertahankan, dijaga kelestariannya dan 
selalu diimplementasikan seirama dengan implementasi 
nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya  ada 
lain agar cita-cita kemerdekaan yang termuat dalam 
Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud. Dan sejalan 
dengan itu, dengan semangat kepahlawanan bangsa ini 
harus tetap eksis, menjadi bangsa yang maju, selalu jaya, 
bahagia dan sejahtera serta beradab, sebagaimana yang 
disiratkan dalam Bhagavadgita XVIII. 78 sebagai berikut :

Yatra yogesvarah krishno
Yatra partho dhanurdharah
Tatra srir vijayo bhu  r
Dhruva ni  r ma  r mama. 

(dimana saja Krisna berada, dimana saja Arjuna 
pahlawan panah berada, 

aku yakin di sana pas   ada kebahagiaan, kemenan-
gan, kesejahtraan dan moral peradaban yang  nggi).*** 

*) Makalah disampaikan pada acara Sarasehan 
Nilai-nilai Kepahlawanan Keperin  san dan Kese  akawa-
nan Sosial, tanggal 26 Juli 2013 di Wan  lan Pemda 
Kabupaten Karangasem.

    
Penulis, Pengawas Sekolah Disdikpora 

Kab. Karangasem

Pendidikan 
karakter dapat 
dilakukan kepada 
anak-anak melalui 
pendidikan formal
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Pendidikan

PADA tahun pelajaran 2013/2014, kurikulum 2013 akan 
diterapkan di kelas I dan IV untuk sekolah dasar, kelas 
VII untuk SMP, dan kelas X untuk SMA/SMK di seluruh 
Indonesia. Pada tahun kedua, kurikulum 2013 diperluas 

penerapannya di kelas II SD, kelas VIII SMP, dan kelas XI SMA/SMK. 
Pada tahun ke  ga penerapannya di kelas yang tersisa. Bahkan 
Mendikbud, Muh. Nuh, dengan tegas menjelaskan, penerapan 
kurikulum 2013 secara bertahap ini, agar penyiapan materi pela-
jaran dan guru bisa lebih fokus  dak mengganggu ujian nasional, 
serta mencerminkan kebersamaan karena dilaksanakan serentak 
di seluruh Indonesia (Kompas, 27/11/2012). 

Ada beberapa hal baru dalam kurikulum 2013 dibandingkan 
dengan kurikulum yang selama ini sedang diberlakukan. Untuk 
jenjang sekolah dasar (SD) hanya ada mata pelajajaran Agama, 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, 
Matema  ka, Seni Budaya, dan Jasmani/Kesehatan. Dengan enam 
mata pelajaran, dari semula 12 mata pelajaran, pendidikan di SD 
diharapkan lebih fokus pada aspek kemampuan dasar dan  dak 
membebani murid. Di SMP akan dipadatkan menjadi 10 mata 
pelajaran, dengan mata pelajaran pokok Agama, Pendidikan Pan-
casila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Matema  ka, 
ditambah mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni dan Budaya, 
Olahraga dan Kesehatan Jasmani, serta Prakarya. Demikian juga 

halnya dengan jam pelajaran di sekolah. Di SD dari 26 jam menjadi 
30 jam per minggu, sedangkan di SMP dari 32 jam menjadi 38 
jam per minggu. Secara umum kurikulum baru diharapkan dapat 
membentuk manusia Indonesia yang berakhlak, berkarakter 
mulia, berbadan sehat, cerdas, berkepribadian Indonesia, dan 
menjunjung  nggi nilai-nilai demokrasi. 

Prospek Kurikulum Baru
Kurikulum baru ramping dalam jumlah mata pelajaran dan 

jumlah jam pelajaran ditambah. Hal ini berar   dalam satu mata 
pelajaran jam pelajaran di sekolah akan lebih lama. Pendidik di 
sekolah diharapkan lebih banyak bisa menanamkan konsep dan 
pemahaman lain yang lebih bisa menyentuh sisi pribadi anak 
untuk menjadi pribadi yang utuh. Peserta didik juga bisa lebih 
fokus dalam pemahaman mata pelajaran tertentu, karena sering 
terjadi pengulangan mata pelajaran yang sama di sekolah. Dalam 
penyiapan buku pelajaran, akan disiapkan oleh pemerintah. 
Pemerintah akan menyiapkan buku teks pelajaran untuk peserta 
didik dan buku pegangan guru untuk se  ap mata pelajaran yang 
didistribusikan ke sekolah-sekolah. 

Namun apapun argumentasinya, nampaknya saat ini ma-
sih terlalu dini menilai apakah kurikulum baru tersebut akan 
meningkatkan mutu pendidikan nasional dan melahirkan gen-

Prospek dan Tantangan Kurikulum 2013
Oleh I Putu Sudibawa

Kurikulum 2013 resmi diberlakukan di 6.329 sekolah dari jenjang SD hingga SMA di 
Indonesia mulai 15 Juli 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah 
melaksanakan uji publik draf kurikulum 2013. Kurikulum yang diberdayakan pada tahun 

pelajaran 2013/2014 dan akan diterapkan secara bertahap selama  ga tahun. 

Prospek kurikulum, peserta didik juga 
bisa lebih fokus dalam pemahaman 
mata pelajaran tertentu
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Pendidikan

erasi Indonesia yang berkompeten seper   yang diharapkan. 
Perubahan kurikulum diharapkan  dak hanya pada aspek 
materi ajar, tetapi harus menyeluruh pada aspek pedagogis 
dan implementasinya di lapangan. Kurikulum yang bagus 
apabila  dak diimbangi dengan implementasi di lapangan 
akan menjadi mubazir. 

Meskipun demikian, Agus Suwignyo, sejarawan UGM, 
memaparkan ada prakondisi-prakondisi yang harus dipenuhi 
agar kurikulum baru dapat diterapkan sesuai dengan desain 
dan maksudnya. Prakondisi tersebut mencakup minimal 3 
hal. Pertama, guru-guru telah memiliki persiapan memadai, 
baik dalam segi kualifi kasi dan kompetensi maupun dalam 
hal kesamaan pemahaman paradigma pendidikan yang 
dijabarkan dalam kurikulum. Faktanya sekarang, kualifi kasi 
dan kompetensi guru masih amat beragam. Pemerintah dan 
masyarakat sedang berjuang menciptakan standarisasi 
kualifi kasi formal guru lewat aneka program pendidikan, 
pela  han, dan ser  fi kasi. 

Kedua, kurikulum baru dapat diterapkan sesuai desain 
dan tujuannya jika kita semua berhen   memaksa sekolah 
mengajarkan sesuatu diluar hakikat dan kapasitasnya!. 
Selama ini banyak pihak berupaya menambahkan se  ap 
hal pada kurikulum sekolah dan memaksa sekolah menjadi 
rujukan solusi atas aneka persoalan masyarakat, misalnya 
soal korupsi. Muncul pandangan salah kaprah bahwa per-
soalan perilaku dan imoralitas, yang seharusnya menjadi 
ranah lunak dan tersembunyi pada kurikulum, harus diatasi 
dengan suatu mata pelajaran khusus yang merupakan 
wujud kurikulum keras dan eksplisit.

Ketiga, kurikulum akan menghasilkan jika konsep 
“mul  muatan” pada mata pelajaran  dak menghambat 
pembelajaran “ilmu sebagai ilmu”. Salah satu argumen-
tasi yang mendasari pendampingan kurikulum bahwa 
mata pelajaran tertentu dapat mencakup substansi mata 
pelajaran lain yang selama ini diberikan terpisah (Kompas, 
26/11/2012). Kurikulum yang sedang dimatangkan pemer-
intah antara lain dilandasi kepriha  nan atas hilangnya 
akhlak mulia, rendahnya moral dan e  ka berbangsa, men-
guatnya radikalisme, dan melemahnya toleransi. Dikhawat-
irkan, kurikulum akan dijejali oleh muatan-muatan tentang 
upaya membangun karakter semata.

Tantangan Implementasi
Pemberlakuan kurikulum baru nanti akan langsung 

melahirkan hiruk pikuk baru persoalan teknis. Pertama, per-
ampingan jumlah mata pelajaran akan menimbulkan masalah 
bagi guru-guru yang bidang studinya  dak ada di dalam kuri-
kulum. Pengalaman empiris di lapangan banyak ditemukan 
guru-guru mata pelajaran tertentu masih kesulitan untuk 
memenuhi tuntutan jam minimal tatap muka sesuai yang dia-
manatkan pemerintah. Desain kurikulum mul  muatan yang 
akan diterapkan, potensi sabotase dan monopoli akan lebih 
terbuka sebab baik pendekatan maupun substansi pengajaran 
memungkinkan hal itu.

Guru mata pelajaran yang mata pelajarannya  dak ada di 
kurikulum, bagaikan angin tak berarah. Hal ini dikhwa  rkan 
akan menambah kompleksitas persoalan yang sudah ada 
selama ini tentang pemenuhan persyaratan minimal jam men-
gajar perminggu sebagai syarat penerimaan tunjangan profesi. 
Ketentuan profesioanal mensyaratkan guru harus mengajar 
sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Penerbit buku 
akan mengalami kerugian besar akibat tidak dipakainya 
buku-buku berbagai mata pelajaran yang  dak ada lagi di 
dalam kurikulum. Bagaimana pula buku harus sesuai dengan 
kurikulum baru harus disusun. Demikian juga halnya buku BSE 
yang sudah disosialisasikan sebagai buku murah dan bermutu. 

Pengalaman, kegagalan kurikulum lebih kepada aspek 
implementasinya. Tataran akademisnya sudah hebat dan 
bagus, tetapi guru sebagai aktor penerapan kurikulum  dak 
disiapkan atau dila  h sesuai dengan tuntutan kurikulum. 
Idealnya, kurikulum disiapkan, guru juga harus dibekali 
dengan aspek pedagogis yang sesuai. Implementasi kuriku-
lum baru nan   harus tetap fokus pada desain, konsep, dan 
tujuan awalnya. Penulis setuju dengan pendapat dari Agus 
Suwignyo, aspek-aspek pembentukkan disposisi sikap  dak 
perlu dikeraskan dan dijadikan tujuan langsung pembelaja-
ran. Biarkan aspek-aspek itu menjadi akibat-penyerta dari 
profi l seseorang yang berpengetahuan dan terdidik. Postur 
kurikulum yang ramping perlu dibarengi dengan kedalaman 
cakupan kompetensi dasar sesuai dengan usia perkembangan 
murid dan hakikat pendidikan sekolah. 

Pada kenyataannya, Kurikulum 2013 memiliki visi yang 

luhur, yaitu  dak sekadar menenempatkan siswa sebagai 
objek akademik yang berilmu, tetapi lebih dari itu, karakter 
dan so   skills sebagai bagian tak terpisahkan dari manusia se-
bagai makhluk berbudaya teramat pen  ng untuk disematkan. 
Perubahan kurikulum memang sangat pen  ng, tetapi yang 
paling pen  ng adalah aspek pedagogis guru sebagai aktor 
utama dalam implementasi kurikulum di lapangan. Kurikulum 
yang baik, jika implementasinya kurang baik, maka hasilnya 
 dak menunjukkan proses pendidikan yang baik. Namun 

sebaliknya, kurikulum yang kurang baik, diimplementasikan 
dengan baik, maka hasilnya akan dasyat. Bagai kapal induk 
yang melaju, Kurikulum 2013 adalah sebuah harapan besar 
ke depan. Dengan mengop  malkannya, kita telah menjadi 
bagian yang senan  asa memperteguh cita-cita mulia pendi-
dikan Indonesia. Keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 
menjadi angin segar bagi capaian cita-cita Generasi Indonesia 
Emas 2045. Semoga Allah Tuhan yang Maha luas ilmuNya 
meridhoi ikh  ar kita semua. Semoga pemikiran perubahan 
kurikulum baru terlahir dari niat baik yang tulus untuk secara 
pelan dan pas   memperbaiki kondisi moral bangsa ini. ***

I Putu Sudibawa,
Guru Kimia SMAN 1 Sidemen, Karangasem 

Para siswa praktek di laboratorium mengacu kurikulum pendidikan
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Agama & Budaya

Oleh: Nyoman Tusthi Eddy

Pakaian tradisional Bali adalah 
pakaian yang dipakai oleh 
masyarakat suku Bali sehari-hari 
terutama ke  ka melaksanakan 
kegiatan tradisi (adat). Karena itu 
pakaian tradisional disebut juga 
pakaian adat.

PAKAIAN tradisional dipakai dalam 
kehidupan sehari-hari dalam keg-
iatan adat, dan kegiatan upacara 
agama Hindu di Bali.

Komposisi pakaian tradisional Bali bagi 
lelaki adalah kain panjang (wastra), kampuh, 
baju, dan destar. Yang lebih sederhana adalah 
kain panjang (wastra), selempod, baju, dan 
destar. Yang paling sederhana adalah kain 
panjang (wastra), selempod, dan baju tanpa 
destar. Pakaian wanita terdiri dari kain pan-
jang (wastra), baju (kebaya), ikat pinggang, 
dan senteng. Yang lebih sederhana memakai 
baju selain kebaya, tetapi tetap me-
makai senteng.

Pakain tradisional Bali untuk 
upacara khusus, misalnya upacara 
pernikahan, yang disebut busana 
ageng, berkomposisi sama; hanya 
corak kain dan penataannya yang 
berbeda. Selain perbedaan dalam 
corak kain dan penataannya, 
juga steil menurut desa dan kala 
(wilayah dan waktu).

Di masa lalu pakaian tradis-
ional dipakai hampir sepanjang 
waktu karena masyarakat suku 
Bali belum banyak menyerap 
pengaruh luar. Pegawai kan-
tor memakai pakaian nasional 
sebatas pada jam dinas kantor. 
Selepas jam dinas kantor mereka kembali me-
makai pakaian tradisional, minimal memakai 
sarung tanpa selempod dan destar.

Pemakaian baju dalam pakaian tradis-
ional Bali setelah masyarakat suku Bali banyak 
menerima pengaruh luar. Sebelumnya mereka 
 dak memakai baju. Kamum wanita hanya 

melilitkan selembar kain untuk menutupi 
payudaranya. Hal ini masih dapat kita jumpai 
pada upacara adat dan agama di Desa Tenga-
nan Pegeringsingan.

Dewasa ini pakaian tradisional semakin 
jarang dipakai, baik dari segi waktu, maupun 
kelompok masyarakat. Dengan alasan prak  s 
dan santai masyarakat suku Bali lebih kerap 
memakai celana pendek atau semi celana 
panjang dan T-shirt. Ini berlaku bagi kaum 
lelaki maupun wanita.

Meskipun pakaian tradisional Bali dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat Bali tampak 
surut, tetapi keberadaannya tetap terpacak 
kuat di tataran tradisi (adat) dan upacara 
agama (Hindu). Pakaian tradisional Bali tetap 
eksis dalam organisasi sosial tradisional Bali 
seperti: banjar, kerandan, sekaa, dadia; 
terutama pada saat sangkep (rapat) dan 
melaksanakan kegiatan adat. Hal ini diper-
kuat lagi oleh awig-awig yang mengharuskan 
pemakaian pakaian tradisional baik ditataran 
desa pekraman maupun organisasi sosial 
tradisional lainnya. Posisi pakaian tradisional 
Bali tetap eksis dalam dua wilayah yaitu adat 
dan agama (Hindu).

Tatkala gagasan Ajeg Bali dikumandang-
kan, desa pakraman dan organisasi bawahan-
nya diadopsi sebagai ujung tombak wilayah 
perjuangan. Pakaian tradisional Bali mendapat 
posisi dan peran baru yaitu menjadi salah satu 
simbol kekuatan Bali. Salah satu indikatornya 
adalah dalam rapat dinas berkonteks nasionl 
beberapa peserta tampil dengan pakaian 
tradisional. Gejala ini se-
makin meluas ke sektor 
lain misalnya dalam keg-
iatan kampanye, pemilu, 
unjuk rasa.

Pemakai-
a n  p a k a i a n 
tradisional Bali 
da lam unjuk 
ra s a  a d a l a h 

fenomena baru yang unik dalam masyarakat 
suku Bali. Dalam hal ini pakaian tradisional 
Bali telah keluar dari fungsi dan perannya 
semula yang terkonteks dengan sosio-budaya 
masyarakat suku Bali. Pakaian tradisional Bali 
telah mendapat peran baru yaitu menjadi 
symbol kekuatan sosio-poli  k masyarakat Bali.

Berbeda maknanya, pemakaian pakaian 
tradisional Bali dalam penyelnggaraan pemilu, 
atau saat menghadap seorang pejabat. Di 
sini pakaian tradisional ditampilkan sebagai 
symbol perdamaian dan kesejukan yang ber-
landaskan budaya Bali Can  .

Ada kesan bahwa pakaian tradisional Bali 
dapat mendukung tercapainya ajeg Bali. Dam-
paknya meluas ke berbagai sektor. Beberapa 
sekolah mewajibkan siswanya yang beragama 
Hindu memakai pakain tradisional Bali se  ap 

hari Sabtu. Tetapi hal ini mubazir, karena si-
fatnya hanya aplika  f; yang lama–kelamaan 
menjadi ru  nitas.

Posisi dan simbol baru yang diperoleh 
pakaian tradisional Bali saat ini patut kita syu-
kuri karena di tengah-tengah desakan mode 
busan global, pakaian tradisional Bali tetap 
eksis dan mendapat peran baru. 

Hal yang mengecewakan adalah ter-
jadinya kejanggalan penempatan posisi pakain 
tradisional Bali, yang justru terjadi bersamaan 
dengan makna baru yang diterimanya. Kejang-
galan ini adalah semakin banyaknya anggota 
masyarakat suku Bali yang menghadiri un-
dangan adat/agama Hindu memakai pakaian  
nasional atau pakaian dinas kantor. Dengan 
alasan prak  s dan efesien waktu, dari kan-
tor mereka langsung ke tempat undangan 
tanpa menggan   pakaian. Tentu saja hal ini 
mengecualikan masyarakat non Bali-Hindu.

Peristiwa tersebut mengkontaminasi 
tatanan adat/agama Hindu dengan mencamp-

akkan pakaian tradisional dari posisinya. Kalau 
pakaian tradisional Bali dipercaya sebagai 
salah satu agen pendukung ajeg Bali, peris  wa 
tersebut berar   “pengebirian” salah satu agen 
pendukung Ajeg Bali.

Sebaliknya dari hal tersebut adalah pe-
makaian pakaian tradisional Bali pada posisi 
yang kurang tepat, sehingga tampak mubazir 
dan demonstra  f. Pemakaian pakaian tradis-
ional Bali oleh siswa se  ap hari sabtu atau 
pada saat pengumuman hasil ujian akhir, 
adalah mubazir dan justru menempatkan pak-
aian tradisional  dak pada  posisi yang wajar.

Pemberian makna dan posisi baru pada 
pakaian tradisional Bali adalah wajar, sepan-
jang  dak diseret kearah yang berlawanan 
dengan jiwa tradisi Bali. Unjuk rasa memakai 
pakaian tradisional Bali boleh saja, asalkan 
unjuk rasa itu  dak bernuansa kekerasan dan 
merusak. Sangat  dak e  s pakaian tradisional 
Bali dipakai oleh pengunjuk rasa dengan sikap 
beringas, menyulut konflik, dan merusak 
lingkungan. ***

k 
a 
a
a

embali me-

a n
tra
da
ra s

f b ik d l

Pakaian tradisional Bali tetap 
eksis dan mendapat peran baru

MEMPOSISIKAN PAKAIAN TRADISIONAL BALI

Pakaian tradisonal khas 
Tenganan Pegringsingan

sinaragung.indd   20sinaragung.indd   20 10/4/2013   11:49:15 AM10/4/2013   11:49:15 AM



21EDISI TAHUN 2013

Agama & Budaya

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten
 

GENJEK sebagai salah satu seni tradisional yang mengom-
binasikan beragam seni antara lain seni tabuh, seni suara, 
seni tari. Ke  ga seni ini dipadukan dalam genjek. Genjek 
sempat tumbuh di Kabupaten Karangasem. Desa-desa 

seper   Seraya, Jasri dan beberapa desa lainnya juga memiliki seni 
tradisi ini. Para pemainnya sebagian besar kalangan muda. Mereka 
menyatukan diri untuk menjaga tradisi berkesenian. Para pemuda 
mengekspresikan dirinya ke dalam kelompok-kelompok kesenian. 
Kegiatan ini tentu saja amat bermanfaat karena di dalamnya ada 
wahana pelestarian seni budaya mulai dari sastra, budaya, dan juga 
hakikat menyama braya. Se  ap pemain bisa menggali dirinya hingga 
bisa menemukan hakikat dirinya dalam berkesenian.

Dalam berkesenian tentulah  dak hanya berhen   sampai di 
sana. Genjek bisa sebagai pelestari bahasa Bali, meningkatkan 
kerukunan, dan rasa saling menghorma  , menghargai sehingga 
menghasilkan sebuah karya yang bisa menyampaikan pesan-
pesan moralitas. Penyampaian pesan lewat seni akan menjadikan 
pendengar, penonton  dak diceramahi sehingga nilai-nilai moral 
yang terkadung di dalam tutur kata bisa dihaya   lebih indah, lebih 
merasuk ke dalam ha   pendengar mapun penonton.

Dari Percintaan ke Sosial Budaya
Kisah-kisah percintaan bisa dikatakan sebagai awal dalam 

pengungkapan kehidupan kemanusiaan. Ungkapan rasa cinta di-
lantunkan dengan lagu diiringi dengan musik pen  ng (sejenis gitar 
akus  k). Alat musik khas milik Karangasem. Nada-nadanya seirama 
dengan larik-larik lagu percintaan. Percintaan yang diungkpkan di 
dalamnya ternyata ada petuah-petuah agar selalu waspada seb-
agai remaja yang sedang dimabuk asmara. Misalnya, Pipi Sujenan 
(Lesung Pipi): mula saja iluh jegég/ kenyemné manis pipi sujénan/ 
mapotong poni/ ngulangunin keneh beliné/ beli makita ngulgul/ 
kadi rasa ngajak melali/ jalan dua-duaan/ madandan tangan/ kema 
ka Taman Ujung// (memang benar gadis can  k/ senyumnya manis 
lesung pipi/ berambut berponi/ menggoda ha  ku/ kakak ingin 
menggoda/ rasa ingin mengajak jalan-jalan/ berjalan berdua-duaan/ 
berpegangan tangan/ ke sana ke Taman Ujung (nama tempat wisata 
di Kabupaten Karangasem).

Dijawab oleh si gadis seper   ini: Deja beli sanget ngajum/ 
dewék  ang buka jani/  ang be nawang  ngkah/ para truna-
trunané/ dini ditu ngerayu/  ang merasa jejeh/ pang eda cara 

senggaké/ telah manisné/ ampasné entungang beli// (jangan kakak 
terlalu menggoda/ diri adik seper   ini/ adik sudah tahu  ngkah 
polah/ para pemuda/ di sana sini merayu/ adik merasa takut/ agar 
jangan seper   peribahasa/ habis manis/ sepahnya kakak buang//

Dijawab oleh pemain pria seper   ini: di subané ajak jumah/ 
mémé lan bapa/ tusing setuju/ ulian liu /satuan anaké di margané/ 
 ang tusing nawang/ anak ngorahang kéto/ dadi sesambatan/ 

tau-tauné iluh/ bajang sangian// (setelah ajak berumah tangga/ 
ayah dan ibu/ kurang setuju/ karena banyak/ berita yang berem-
bus di jalan/ kakak kurang tahu/ orang lain mengatakan begitu/ 
menjadi bahan gunjingan/ tak disangka adik/ perempuan yang 
mudah terpikat//

Jika dicerma   kisah percintaan yang diungkapkan oleh pemain 
genjek di atas, sebenarnya yang diungkapkan adalah agar selalu 
waspada saat-saat mabuk asmara. Seorang gadis hendaknya bisa 
menjaga dirinya agar menjadi perempuan-perempuan yang selalu 
berjalan dalam koridor kebenaran (luh luwih). Percintaan hendaknya 
sebagai wahana untuk saling mengenal hakikat dirinya sebagai insan 
yang bermoral. Jatuh cinta bukan tempat untuk melampiaskan hawa 
nafsu. Kesadaran ini amat menarik karena pesan-pesan moralitas 
ini diungkapkan lewat berkesenian bukan dengan dokrin-dokrin 
yang sifatnya melarang tanpa alasan yang logis. Bisa dibayangkan 
jika seorang gadis terjerumus, ia diibaratkan sebagai sepah tebu 
yang sudah kurang manisnya. Kewaspadaan menjaga moralitas diri 
ini amat ditonjolkan.

Pelukisan seorang gadis yang cepat terpikat karena rayuan 
bahkan sampai terjerumus merupakan penyadaran kembali agar 
seorang remaja selalu menjaga dirinya, selalu menyadari bahwa 
saat-saat jatuh cinta  dak bisa lepas dari orang lain. Koridor-koridor 
sosial agama hendaknya selalu dipegang meskipun dalam keadaan 
mabuk asmara. Pesan-pesan ini bukanlah berlebihan agar selalu 
ingat dan  dak terjerumus ke jurang penyesalan. Penyesalan selalu 
datang terlambat. Sebelum menyesal, hendaknya bisa menjaga diri 
sebagai sebagai seorang remaja baik laki-laki maupun perempuan.

Genjek  dak hanya menyampaikan masalah percintaan para 
remaja. Seni Genjek juga memo  vasi agar selalu menyadari hakikat 
diri sebagai manusia bermoral, bersosial, dan berbudaya. ***

Penulis, Guru SMAN 2 Amlapura

Da  ar Rujukan
Genjek Karangasem Pipi Sujenan diunduh 21 Juli 2013

Kesenian Genjek di Bali diunduh 21 Juli 2013

IdIdaa BaBaguguss WWaWayayann WiWididiasasaa a KeKeKenninitetenn

ENJEK sebagai salah satu seni tradisional yang mengom-

ssesengnggagakékéké//// ttetelalahh mamaaninisnsné/é/ aaampmpmpasasnénééné eeenttntununungagangng bbelel
terlalu menggoda/ diri adik seper   ini/ adik sud
polah/ para pemuda/ di sana sini merayu/ adik me

Genjek: Berpesan Lewat SeniGenjek: Berpesan Lewat Seni

Menyampaikan 
pesan-pesan 
melalui seni 
Genjek
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Mobil Pelayanan Internet Kecamatan
Dua unit MPLIK (Mobil Pelayanan Internet Kecamatan) bantuan 

dari Kementerian Komunikasi dan Informa  ka (Kemenkominfo) 
RI tahun 2012 lalu, dan kini dikelola Diskominfo Kab. Karangasem 
telah mengunjungi desa-desa yang ada di Kab. Karangasem. Tujuan 
MPLIK adalah melayani daerah-daerah kecamatan yang belum ter-
jangkau akses internet sehingga diharapkan dengan adanya MPLIK 
ini, masyarakat lebih mudah untuk mengakses internet dan pada 
akhirnya bisa menambah wawasan, pengetahuan dan hubungan 
dengan daerah lain. 

Motor Pus  ka
Selain mendapat MPLIK, juga Diskominfo Kab. Karangasem 

tahun 2013 mendapat bantuan satu unit Motor Teknologi Informasi 
Komunitas (N-Pus  ka) dari Kementerian Komunikasi dan Informa  ka 
RI. Bantuan motor ini untuk sarana penyebarluasan informasi publik.

LPSE
Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menjadi tanggung-

jawab Diskominfo Kab. Karangasem, dan kini sudah menyiapkan 
berbagai perangkat dan SDM. Termasuk juga mengelola Wibesite 
www.karangasemkab.go.id. Pemkab Karangasem telah menye-
diakan perangkat sarana informasi dan komunikasi berupa hotspot 
di gedung DPRD Kabupaten Karangasem, Sekretarian Daerah dan 
disekitar Diskominfo. Dengan penyediaan saran tersebut, warga 
Karangasem dapat mengakses internet gra  s di sekitar 100 meter 
dari Diskominfo dengan menggunakan wirless.

91 Menara Telekomunikasi 
Pada Bidang Pos dan Telekomunikasi, Diskominfo Kab. Karan-

gasem melaksanakan berbagai kegiatan melipu  : survei penentuan 
  k kordinat menara, sosialisasi cell plan untuk pendirian menara 

telekomuniksi, dan monitoring menara. Sampai tahun 2013 ini 
menara yang telah dipasang/beroperasi oleh beberapa operator 
selular berjumlah 91 unit tersebar di seluruh kecamatan. Pendirian 
menara telekomunikasi dalam upaya memperlancar komunikasi 
melalui celular (HP). Sedangkan sarana TIK repeater telah dipasang 
 ga unit di  ga tempat yakni: Bukit Sege (Kec. Abang), Pasar Agung 

(Kec. Selat) dan Desa Padangbai (Kec. Manggis).

Ruang kerja Lelang 
Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE)

Memenuhi tuntutan era globalisasi dan komunikasi Pemkab Karangasem melalui Dinas Komunikasi 
dan Informa  ka (Diskominfo) Kabupaten Karangasem dari tahun-tahun sebelumnya sampai akhir 

tahun 2013 (saat majalah “Sinar Agung” naik cetak), Diskominfo Kab. Karangasem dibawah pimpinan 
Ir. Gde Ngurah Yudiantara, MM, telah melaksanakan beberapa agenda kegiatan pelayanan publik 
mengacu visi Diskominfo Kab. Karangasem “TERWUJUDNYA TRANSPARANSI KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA MENUJU MASYARAKAT KARANGASEM JAGADHITA YA CA ITI DHARMA’’. 

Motor Teknologi Informasi Komunitas (N-Pustika)  bantuan Kementerian Motor Teknologi Informasi Komunitas (N-Pustika)  bantuan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika RI untuk Diskominfo Kab. KarangasemKomunikasi dan Informatika RI untuk Diskominfo Kab. Karangasem
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Keterbukaan Informasi Publik
Sementara itu, kegiatan lain bidang komunikasi dan 

informasi publik, Diskominfo Kab. Karangasem telah 
melaksanakan berbagai kegiatan penyebarluasan informasi 
pembangunan publik mengacu Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
yang secara komprehensif mengatur kewajiban badan/
pejabat publik untuk memberikan akses informasi secara 
terbuka dan efesien kepada publik. Kegiatan tersebut me-
lalui melipu  : sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID), dialog radio interak  f, siaran langsung 
radio dari lapangan, pertunjukkan seni tradisional Bondres, 
pembinaan/pemberdayaan Kelompok Informasi Masyara-
kat (KIM) yang ada di seluruh kecamatan, sarasehan, liputan 
televisi. Kegiatan tersebut melibatkan narasumber dan 
peserta dari SKPD/instansi terkait sesuai dengan tema/
topik yang diinformasikan. Bulan Pebruari Diskominfo 
Kab. Karangasem menyelenggarakan Sosialisasi UU No. 
14 tentang KIP menampilkan narasumber dari Komisi In-
formasi Provinsi Bali dan Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informasi Prov Bali, dengan melibatkan peserta SKPD, 
pejabat publik dan BUMN/BUMD.

 
Pembekalan KIM
Pembekalan/pela  han Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 

di awali dari Aula Kantor Camat Selat, Rabu (3/7/2013). Pesertanya 
dari  ga kecamatan: Selat, Rendang dan Sidemen. Selanjutnya, Kamis 
(27/7/2013) di Kecamatan Abang bertempat di Balai Banjar Desa 
Abang, pesertanya dau dua kecamatan: Abang dan Kubu. Sedang-
kan di Kecamatan Karangasem bertempat di Aula Dinas Komunikasi 
dan Informa  ka (Diskominfo) Kab. Karangasem pesertanya dari  ga 
kecamatan: Karangasem, Manggis dan Abang. Sedangkan rencana 
bulan Oktober mendatang akan dilaksanakan satu kali lagi pela  han/
pembekalan untuk seluruh (78) KIM yang ada di Kab. Karangasem.

Materi pembekalan/pela  han mengenai informasi pemban-
gunan publik di Aula Kantor Camat Selat dan Balai Banjar Abang 
“Karangasem Menuju Administrasi Kependudukan” dan materi 
pembekalan/pela  han KIM di Aula Diskominfo Kab. Karangasem 
“Sosialiasai Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Jaminan 
Kesehatan Masyarakat” (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jam-
persal)”. (Baca Berita Kelompok Informasi Masyarakat di Majalah 
Sinar Agung di halaman lain).

Media Center
Media TIK lain yang disediakan Diskominfo adalah sepulu unit 

Media Center (MC) bantuan dari Kemenkominfo RI. MC adalah 
adalah pusat atau sarana pengelolaan komunikasi dan informasi 
berbasis teknologi yang digunakan untuk menghimpun, mengelola, 

menyebarluaskan infromasi pemerintah pusat dan pemerintah 
provinsi atau kabupaten/kota kepada masyarakat serta menampung 
umpan balik dari masyarakat atas kebijakan pemerintah. 

   
Publikasi 
Kegiatan ru  n Agustusan 2013 belum lama ini menyambut HUT 

Kemerdekaan RI ke-68, HUT Provinsi Bali ke-55 dan HUT Kota Am-
lapura ke-43, Diskominfo Kab. Karangasem berperan ak  f dise  ap 
kegiatan lomba, kepani  an dan kegiatan lainnya. Bahkan sebagai 
pionir leading sector dalam kegiatan Parade Budaya sebagai pro-
mosi budaya (Baca Berita Parade Budaya di Majalah Sinar Agung 
di halaman lain). Dan Diskominfo yang paling khsusus terdepan dan 
pertama dalam mempublikasikan ke publik se  ap kegiatan yang 
perlu diketahui publik melalui: Mobil Koling (Komunikasi Keliling), 
media elektronik radio/website, dan mengabadikan kegiatan dengan 
dokumentasi foto. 

Juara I Kebersihan Taman Kantor
Dalam waktu rela  ve singkat dan berkat kerja keras seluruh ke-

luarga besar Diskominfo Kab. Karangasem tahun 2013 baru pertama 
kali meraih juara I lomba Kebersihan Taman Kantor sejak kantor ini 
berubah dari Departemen Penerangan. Lomba ini terkait dengan 
perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-68, HUT Provinsi Bali ke-55 dan 
HUT Kota Amlapura ke-43. ***

Komang Pasek Antara/Diskominfo Kab. Karangasem

Halamana Kantor Diskominfo yang asri dengan hiasan relief memberi kenyamanan

Penyebarluasan informasi publik  melalui 
dialog radio interaktif  diselenggarakan 
Diskominfo kab. Karangasem
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Dalam rangka penyebarluasan informasi 
pembangunan publik sesuai amanat UU 

Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (KIP), Diskominfo 

Kabupaten Karangasem tahun anggaran 
2013 menyelenggarakan pembekalan/

pela  han bagi Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) di 8 kecamatan di 

Kab. Karangasem. Pesertanya dari unsur 
Kecamatan, Perbekel/Lurah dan KIM, 

PEMBEKALAN/pelatihan KIM di 
awali dari Aula Kantor Camat Selat, 
Rabu (3/7/2013). Pesertanya dari 
 ga kecamatan: Selat, Rendang dan 

Sidemen. Selanjutnya, Kamis (27/7/2013) di 
Kecamatan Abang bertempat di Balai Banjar 
Desa Abang, pesertanya dau dua kecamatan: 
Abang dan Kubu. Sedangkan di Kecamatan 
Karangasem bertempat di Aula Dinas Ko-

munikasi dan Informa  ka (Diskominfo) Kab. 
Karangasem pesertanya dari  ga kecamatan: 
Karangasem, Manggis dan Abang. Sedan-
gkan rencana bulan September/Oktober 
mendatang akan dilaksanakan satu kali lagi 
pela  han/pembekalan untuk seluruh (78) KIM 
yang ada di Kab. Karangasem.

Materi pembekalan/pela  han mengenai 
informasi pembangunan publik di Aula Kantor 
Camat Selat dan Balai Banjar Abang “Karan-
gasem Menuju Administrasi Kependudukan” 
dan materi pembekalan/pelatihan KIM di 
Aula Diskominfo Kab. Karangasem “Sosialia-
sai Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), 
Jaminan Kesehatan Masyarakat” (Jamkesmas) 
dan Jaminan Persalinan (Jampersal)”.

Materi “Karangasem Menuju Administra-
si Kependudukan” disampaikan narasumber 

I Gede Trawi, SH, MSi. Kabid Kependudukan, 
Dinas Kependuukan dan Catatan Sipil Kab. 
Karangasem Materi JKBM, Jakesmas dan 
Jampersal disampaikan oleh dua narasumber 
dari Dinas Kesehatan Kab. Karangasem yakni 
Kabid Bina Kesehatan Masyarakat, Drs. I Gede 
Suarta dan Kasi Jaminan Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat Masyarakat, Ida Bagus Tamu. 
I Gede Trawi, SH, MSi. mengatakan terkait 
dengan Karangasem menuju adminsitrasi 
kependudukan, adalah demi terciptanya ter  b 
administrasi kependudukan bertujuan adalah 
untuk terciptanya ketentraman, keamanan, 
dan kenyamanan hidup bersama di masyara-
kat dalam wadah NKRI. 

Trawi berharap kepada masyarakat, se  ap 
penduduk pendatang sebagaimana dimaksud 
pada wajib melapor baik oleh dirinya maupun 
penjamin yang sudah memiliki domisili di 
daerah tersebut, ditempat tujuan dengan 

memenuhi berbagai persyaratan yang telah 
ditetapkan. Bahkan kata Trawi, mengharapkan 
kewajiban masyarakat terkait administrasi 
kependudukan dapat diatur dalam awig-awig 
atau perarem (keputusan rapat).

Sementara itu, Kabid Bina Kesehatan 
Masyarakat, Drs. I Gede Suarta, mengatakan 
. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Men-
gamanatkan untuk memberikan perlindungan 
bagi fakir miskin, anak dan orang terlantar 
serta orang  dak mampu yang pembiayaan 
kesehatannya dijamin oleh pemerintah. 

Lanjut dikatakan Suarta, terhadap peserta 
Jamkesmas yang memiliki kartu maupun  dak, 
PT.Askes Persero wajib menerbitkan Surat 
Keabsahan Peserta (SKP) dan membuat pen-
catatan atas kunjungan pelayanan kesehatan, 

sedangkan terhadap peserta JAMPERSAL dan 
Penderita Thalassaemia mayor non peserta 
Jamkesmas diterbitkan Surat Jaminan Pelay-
anan (SJP) oleh RS, dan  dak perlu diterbitkan 
Surat Keabsahan Peserta (SKP) oleh PT. Askes 
Persero.

Ida Bagus Tamu menerangkan, JKBM Adalah 
Program Jaminan Kesehatan Untuk Memberikan 
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat di Provinsi 
Bali Yang Belum Memiliki Jaminan Kesehatan 
Seperti Askes, Jamsostek, Asabri Askeskin/
Jamkesmas Atau Jamkes Lainnya.

Dalam kesempatan itu Kepala Diskominfo 
Kabupaten Karangasem, Ir. Gde Yudiantara, 
MM menjelaskan KIM adalah lembaga lay-
anan publik yang dibentuk dan dikelola dari, 
oleh, dan untuk masyarakat yang berorientasi 
pada layanan informasi dan pemberdayaan 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan. 

Lanjut Yudiantara, KIM dibentuk untuk: 
menemukan masalah bersama melalui 
diskusi dengan anggota kelompok, 
mengenali cara pemecahan masalah, 
membuat keputusan bersama, melak-
sanakan keputusan dengan kerjasama 
dan mengembangkan jaringan infor-
masi buat memecahkan masalah dan 
memenuhi kebutuhan.

 Menurut Yudiantara, aktivitas 
KIM adalah ADINDA melipu  : Akses 
informasi, yaitu melakukan ak  fi tas 
untuk mengakses informasi dari ber-
bagai sumber, baik sumber langsung 
maupun  dak langsung. Diskusi, yaitu 
setelah mengakses informasi kemu-
dian dilakukan diskusi, tukar menukar 
informasi, pecahkan masalah. Imple-
mentasi, yaitu tahapan yang sebel-
umnya diputuskan akan menerapkan 
dan mendayagunakan pengetahuan 
atau informasi yang diperoleh. Net-
working, yaitu jaringan kelembagaan 
yang merupakan hubungan dengan 

kelompok/lembaga/instansi teratur dalam 
rangka saling tukar menukar informasi dan 
pengalaman dalam pendayagunaan informasi. 
Diseminasi informasi, yaitu penyebarluasan 
informasi dilakukan bila informasi itu sudah 
diolah kemudian disebarluaskan informasi 
ke lingkungan sekitar. Aspirasi, serap dan 
salurkan aspirasi masyarakat.

Kepada peserta pembekalan Yudiantara 
berharap, agar pengurus KIM dapat mengem-
bangkan diri sebagai komunitas pengguna 
atau pengelola layanan informasi berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
antara lain menggunakan jaringan internet. 
Sampai kini Kabupaten Karangasem telah me-
miliki 69 KIM dari 78 desa/kelurahan yang ada 
di Kabupaten Karangasem. *** (Diskominfo 
Karangasem)

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Publik 
melalui Pembekalan Kelompok Informasi Masyarakat
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DIPILIHNYA mengunjungi KIM 
Karangasem menurut ketua rom-
bongan IPB, David Rizan Nugroho, 
KIM di Karangasem cukup ak  f hasil 

pantauannya di internet. Lanjut kata David, 
dasar untuk mengetahui keberadaan KIM 
dalam rangka pelaksanaan mata kuliah Komu-
nikasi Lintas Budaya dan Manajemen Konfl ik. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informa  ka 
(Diskominfo) Kabupaten Karangasem yang 
diwakili Kepala Bidang Komunikasi dan Infor-
masi Publik, Drs. I Komang Pasek Antara dalam 
paparannya mengatakan, KIM adalah lembaga 
layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, 
oleh, dan untuk masyarakat yang berorientasi 
pada layanan informasi dan pemberdayaan 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan. 

Lanjut dikatakan Pasek Antara, KIM ber-
fungsi sebagai wahana informasi antara-ang-
gota KIM, dari KIM kepada pemerintah, dan 
dari pemerintah kepada masyarakat. Sebagai 
mitra dialog dengan pemerintah dalam meru-
muskan kebijakan publik. Sarana peningkatan 
literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang 
informasi dan media masa. Sebagai lembaga 
yang memiliki nilai ekonomi.

Di Kabupaten Karangasem menurut Pasek 
Antara, KIM sudah terbentuk di 68 desa/ke-
lurahan dari 78 desa/kelurahan yang ada di 

Kabupaten Karangasem.
Sementara itu, Ketua KIM “Gatra Waha-

na” Desa Tegalinggah yang juga Ketua Forum 
KIM Kabupaten Karangasem, I Komang Sugiar-
tha, ST mengatakan, pembentukan Forum KIM 
sebagai bentuk apresiasi, bahwa peran dan 
fungsi KIM cukup strategis untuk diperankan 
dan diperjuangkan. Forum ini terbentuk dari 
wujud kesadaran dari kelompok masyarakat, 
muncul dari bawah untuk bisa menjawab 
persoalan Karangasem dari sisi informasi dan 
komunikasi antar lembaga KIM dengan meng-
gunakan kekuatan media, baik media televisi, 
bule  n maupun media teknologi informasi/
internet. Dikatakan Komang Sugiartha, untuk 
menjadikan masyarakat melek teknologi, 
peran KIM akan menjadi cukup strategis untuk 
bisa memperjuangkan internet masuk desa, 
dengan tujuan masyarakat desa termasuk 
petanipun nan  nya akan bisa dimunculkan 
melalui media internet. 

Ide Forum KIM menurut Komang Sugiartha 
muncul mengambil hikmah dari perjalanan 
study banding KIM “Gatra Wahana” tahun 
2010 lalu ke Malaysia yang diwakili oleh I Made 
Suarshana, SH, M.M. yang mana KIM harus 
mengambil inisia  f dan proak  f memperjuang-
kan kelembagaan KIM agar bisa mendapatkan 
peran sesuai dengan bidang yang digeluti, 

tentunya harus bersinergi dengan dinas/in-
stansi terkait. Sasaran KIM “Gatra Wahana” 
diantaranya lembaga yang ada di masyarakat, 
seper   Subak, kelompok ternak, kelompok tani, 
Gapoktan, pengrajin pelaku usaha. Kelompok 
sasaran pendidikan (PAUD/pendidikan non 
formal). Kelembagaan yang ada di desa: LPM, 
PKK, Posyandu dan Lembaga Kepemudaan.

Menyimak hasil pemaparan KIM yang 
disampaikan oleh Komang Pasek Antara dan 
Komang Sugiartha, Basita Gin  ng, Dosen IPB 
mengatakan, dalam pengembangan infor-
masi masyarakat sangat diperlukan iden  fi kasi 
kebutuhan masyarakat yang nyata. Sedan-
gkan Amiruddin Saita yang juga Dosen IPB 
memberikan apresiasi dan ketertarikannya 
terhadap keberadaan KIM dan Forum KIM 
di Karangasem. Karena dari sisi diseminasi 
sangat membantu masyarakat dalam menye-
barluaskan informasi. Saran Amirrudin kepada 
KIM agar dalam peleksanaannya di lapangan 
independen. Dikatakan Amirruddin, hasil kun-
jungan ke KIM Karangasem diharapkan dapat 
dikaji dan dijadikan model pengembangan dan 
pemeberdayaan KIM ke depan. 

Sejak tahun 2009 sampai sekarang, KIM 
Karangasem sebelumnya sudah mendapat 
kunjungan dari berbagai KIM daerah luar Bali 
yakni, Jawa Tengah, Timur Tengah Utara (Prop. 
NTT), Sulawesi Barat, Kab. Tanah Laut, dan 
Kabupaten Pasuruan.

Kemudian pertemuan dilanjutkan dengan 
tanya jawab dan diakhiri dengan peninjauan 
ke lapangan ke kelompok Pertanian Simantri 
(Sistem Pertanian Terpadu) yang ada areal di 
belakang pertemuan/Sekretariat KIM “Gatra 
Wahana” Desa Teglinggah. *** (Komang 
Pasek Antara/Diskominfo Kab. Karangasem)

25 mahasiswa 
Pascasarjana 
Institut Pertanian 
Bogor (IPB), Jumat 
(18/1/2013) 
mengadakan 
kujungan ke 
Kelompok 
Informasi 
Masyarakat (KIM) 
Kab. Karangasem

25 Dosen dan Mahasiswa Pascasarjana 
IPB Bogor Kunjungi KIM Karangasem
Sebanyak 25 orang dosen dan mahasiswa Pascasarjana Ins  tut 
Pertanian Bogor (IPB), Jumat (18/1) mengadakan kujungan ke 
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di Kabupaten 

Karangasem. Salahsatu KIM yang dukunjungi adalah KIM 
“Gatra Wahana” Desa Tegalinggah, Kecamatan Karangasem, 

Kabupaten Karangasem, Bali. 
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Potensi

DINAS Komunikasi dan Informa  ka 
(Diskominfo) Kab. Karangasem seb-
agai leading sector kegiatan Parade 
Budaya Karangasem sangat memu-

kau penonton, menampilkan seribu orang 
peserta/pendamping, memperagakan potensi 
seni budaya yang tumbuh dan menjadi milik 
warga masyarakat di seluruh (8) kecamatan 
yang ada di Kabupaten Karangasem. Berbagai 
wujud seni budaya ditampilkannya yang satu 
dengan lainnya memiliki ciri khas berbeda-
beda: unik/khas dan inova  f.

Penonton masyarakat Karangasem an-
tusias tumpah ruah sepanjang jalan Kota 
Amlapura menyaksikan Parade Budaya Karan-
gasem. Parade tesebut tak bedanya seper   
Pawai Pesta Kesenian Bali yang se  ap tahun 
digelar. Rute Parade Budaya start di Jalan 
Untung Surapa   (Start GOR Gunung Agung 
Amlapura) sampai ke Jalan Sudirman (depan 
SMPN 2 Amlapura) dan Jalan Gatot Subroto 
(fi nish depan SDN 1 Karangasem). 

Panggung kehormatan yang didirikan 
di sisi  mur lapangan Yowana Wijaya Amla-
pura, Jalan Untung Surapa  , penuh penon-
ton berdesak-desakan, karena di tempat itu 
peserta parade wajib menampilkan prosesi 
seni budaya yang ditampilkan

Hadir menyaksikan di panggung kehor-

matan pejabat Pemkab Karangasem yakni Bu-
pa   Karangasem I Wayan Geredeg, SH, M.AP 
dan Wakil Bupa   Karangasem I Made Suke-
rana, SH, masing-masing berserta Ibu, Ketua 
DPRD Karangasem I Gede Dana, SPd, MSi. 
FKPD dan jajaran Pemkab Karangasem.

Marching Band Universitas Udayana Den-
pasar sebagai peserta par  sipasi mengawali 
parade budaya mempersembahkan beberapa 
lagu: Mars Karangasem, Lembayung Bali dan 
Satu Nusa Satu Bangsa.

Seribu Peserta dari Delapan Kecamatan Tampil Memukau Penonton

Dalam rangka meningkatkan penggalian, pelestarian, 
pengembangan dan promosi potensi  budaya lokal untuk 

memperkokoh budaya Bali dan sekaligus memeriahkan HUT 
Kemerdekaan RI ke-68, HUT Propinsi Bali ke-55, dan HUT Kota 

Amlapura ke-43, Pemkab Karangasem menggelar Parade Budaya 
Karangasem, Selasa, 6 Agustus 2013 di Amlapura.

Kecamatan Rendang yang menjadi 
wilayah terjauh dari kota Amlapura menjadi 
awal pembuka prosesi peserta parade dengan 
kekuatan menampilkan pesertanya 88 orang 
dalam wujud tradisi Mepekanal (Pernikahan). 

Mepekanal merupakan salah satu ba-
gian dari upacara pawiwahan (perkawinan) 
terdapat di Desa Pakraman Pemuteran, Desa 
Pempatan Kecamatan Rendang. Rangkaian-
nya ritualnya, Wajib orang yang melaksanakan 

pawiwahan tersebut menyiapkan atau 
menyerahkan seekor sapi atau banteng se-
bagai tanda pembayaran mepekanal kepada 
Bendesa Adat yang disaksikan oleh seluruh 
krama desa dan prajuru desa. Apabila peny-
erahan banteng tersebut  dak dilaksanakan 
maka cemer atau sebel pada sang mawiwahe 
(sang mempelai). Sang mawiwaha dan akan 
dikucilkan oleh krama desa adat dan  dak 
boleh atau dilarang melakukan bak   atau 

Terteran (perang api), tradisi unik dan menarik di Desa Jasri untuk menetralisir alam
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persembahyangan ke Pura Tri Kayangan 
(Puseh, Dalem dan Bale Agung).

Disusul kemudian parade peserta 
berkekuatan 64 dari Kecamatan Sidemen, 
wilayah yang terkenal dengan kain songketnya 
menampilkan pragmen ak  vitas ritual Ngela-
wang: “Nyomeo Sang Durga Bucari”.

Tari Baris Gede dan kisah peperangan 
“Biyote Tulamben” yang dikemas dalam wujud 
gerak tari di tampilkan oleh Kecamatan Kubu. 
“Biyote Tulamben” adalah berkisah tentang 
perang warga Desa Tulamben dengan para 
pelaut Kampung Bugis, Makasar, disebabkan 
oleh taruhan judi sabungan ayam.

Kecamatan Selat menyuguhkan peragaan 
rangkaian ritual Upacara Ngusaba di Mel/
Carik. Tahapannya setelah usai upacara Usaba 
Gede yang dilaksanakan di Pura Besakih yang 
lazim disebut Ngusaba Besakih. Setelah 
itu barulah Desa Pakraman Selat memulai 
upacara ngusaba di Mel atau yang dise-
but dengan Ngusaba Dodol. Rangkaian 
upacara tsb. ada tradisi Ngoncang dengan 
menggunakan sarana kulkul dari bambu. 
Makna dari ngoncang tersebut adalah ber-
tujuan untuk menyampaikan rasa terima 
kasih kehadapan Ida Sanghyang Widi agar 
diberikan kesuburan dari hasil pertanian di 
sawah atau di tegalan sehingga hasil bumi 
meningkat. Juga dilaksanakan pagelaran 
siat sarang menggunakan bahan sesarang 
dari daun enau yang dianyam dan dipakai 
alas untuk membuat jajan khas jaja uli 
Desa Selat. Penampilan Kec. Selat didukung 
150 orang personil.

“Perang Biyu”
Didukung oleh personil 178 orang 

Kec. Manggis tampil dengan tradisinya 
yang sangat unik. Prosesi Usaba Sambah 
ini di barengi dengan pementasan Wayang 
Wong yang diiringi dengan iringan musik 
Bebonangan. Seni gamelan tua Selond-
ing. Selanjutnya parade lain ditampilkan 
Kec. Manggis adalah tradisi budaya yang 
belum banyak dikenal oleh masyarakat. 
yaitu Mesabat-sabat Biyu (lempar-lemparan 
pisang) namanya. Tradisi itu terkait dengan 
rangkaian upacara keagamaan Usaba Ke  ga 
dan Metruna (remaja) yang ada di Desa Pak-
raman Tenganan Dauh Tukad. Tampilan lain 
sebagai pendukung Kec. Manggis menyuguh-
kan: pembawa bendera merah pu  h, tambur, 
kober, umbul-umbul, wayang wong beserta 
penabuhnya. 

Kosep Tri Hita Karana ditampilkan oleh 
Kecamatan Abang diapilikasikan dalam ben-
tuk peragaan ritual Nangluk Mrana di Subak 
Kertawara, Desa Tiyingtali. Personil memer-
ankan berbagai peran terkait dengan suasana 
di sawah dan peran pendukung seni lainnya 
dengan kekuatan 106 orang. 

Penampilan seniman Kecamatan Be-
bandem cukup padat didukung personil 150 
orang memperagakan 5 kegiatan/ritual seni 
budaya yakni: Usaba Dangsil di Desa Bungaya 
(konsepsi medeha-teruna), tarian Gandrung, 
Raden Galuh Kahiberang Capung, Trate Bang 

dan Topeng Sidakarya. Tentang konsepsi upa-
cara Madeha dan Materuna (taruna-taruni) 
dikatakan dapat dilaksanakan pada saat Usaba 
Aya. Usaba tersebut merupakan salah satu 
wahana pencetakan awal dari pada struktur 
kepengurusan desa adat mulai dari Madeha 
dan Materuna. Tatanan berbusana terhadap 
desa pakraman sesuai dengan ketentuan 
sukerta (ketentuan) desa adat setempat. Tari 
Gandrung merupakan tari pergaulan yang 
mirip tari joged bungbung pada saat ini, hanya 
saja penarinya seorang laki-laki yang dirias 
layaknya seorang perempuan.  

“Perang” Api untuk Menteralisir Alam
Kecamatan Karangasem sebagai tuan 

rumah menjadi pemungkas Parade Budaya 
dengan menampilkan kekuatan penuh 132 

orang. Kecamatan paling ujung timur ini 
tampil paling lain, unik dan menarik. Keca-
matan Karangasem diwakili oleh Desa Pakra-
man Jasri, Kelurahan Subagan. Salahsatu ritual 
agama/budaya Desa Jasri yang paling dikenal 
adalah tradisi budaya bernuansa “perang” 
yang disebutnya Ter-teran (lempar-lempar 
api). Tradisi Ter-teran ini terkait dengan Upaca-
ra Aci Muu-muu. Mereka yang terlibat dalam 
Ter-teran adalah dua kelompok pemuda den-
gan mengenakan kain tanpa memakai baju, 
terlibat langsung saling lempar menggunakan 
sarana nyala api bobok (obor) yang terbuat 
dari dayuh (kelapa kering).

Bobok (obor) yang dipakai ngeter (me-
lempar) itu, terbuat dari seikat danyuh 
berukuran sekitar 80 cm. Di tengah cekalan 
daun kelapa itu, terdapat sebatang kayu kecil 
berukuran seperempat dari panjangnya obor. 
Hal itu dimaksudkan agar lemparan obornya 
lebih jauh, cepat dan keras. Begitu mulai tanda 
mulai Ter-teran, mereka silih bergan   meny-

erang, obor berseliweran menyerang lawan 
dari atas maupun bawah, bahkan sampai 
membentur tubuh teman sendiri.  Juga Kec. 
Karangasem menampilkan personil sebagai 
peran: pengerambat caru, pemendak, pengu-
sung bebandrangan, Jero Mangku, pengiring 
Batara Dalem, Pecalang, Rejang Lilit, Pendet 
Lanang, gamelan Tambur, gamelan baleganjur, 
pengusung gebogan, pembawa kulkul.

Promosi Potensi Budaya Lokal
Menurut Ketua Seksi Parade Budaya 

Karangasem, Ir. Gde Ngurah Yudiantara, MM, 
yang juga Kepala Diskominfo Kab. Karangas-
em, “Dengan Semangat Parade Budaya, Kita 
Tingkatkan Penggalian, Pelestarian, Pengem-
bangan dan Promosi Potensi Budaya Lokal 
Untuk Memperkokoh Budaya Bali”. 

Dijelaskan Yudiantara, tema tersebut 
mengandung makna, bahwa semangat parade 
seni budaya tersebut diharapkan masyarakat 
Bali sebagai pendukung dan penikmat seni 
budaya mampu meningkatkan melalui cara: 
menggali, melestarikan, mengembangkan dan 
mempromosikan potensi seni budaya lokal 
(kearipan lokal) yang ada di wilayahnya. Cara 
itu dilakukan untuk turutserta mengajegkan 
(memperkokoh) ja   diri seni budaya tradis-
ional Bali guna mendukung/memperkaya seni 
budaya Indonesia yang semakin lama dapat 
terpinggirkan oleh budaya modern akibat 
globalisasi. 

Masyarakat pendukung dan penikmat 
seni budaya akan mendapatkan vibrasi posi  f 
terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, bu-
daya, ekonomi masyarakat, karena disamping 
ak  vitas seni budaya masyarakat Bali terkait 
dengan ritual Hindu juga ada seni budaya 
yang profane. *** (Komang Pasek Antara/
Pegawai Diskominfo Kab. Karangasem)

Tradisi Mesabat-sabatan biyu diperagakan olek Kec. Manggis 
terkait dengan upacara Metruna (remaja)
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KESADARAN hukum masyarakat sejak 
dini merupakan bagian dari perilaku 
dan sikap mental yang terwujud me-
lalui pendidikan holis  k, baik melalui 

pendidikan formal, non formal dan informal 
dengan sentuhan yang tepat supaya berkembang 
secara proporsional. Pemerintah Daerah juga bisa 
berperan pen  ng dalam membangun kesadaran 
hukum masyarakat sejak dini melalui berbagai 
kebijakan di bidang pendidikan dan kegiatan sep-
er   penyuluhan hukum kepada generasi muda. 

Hukum memang perlu ditegakkan di semua 
negara karena hukum memang dasar yang pent-
ing untuk mengatur tatanan negara dan dengan 
hukum kehidupan bernegara dan warga negara 
akan lebih ter  b dan teratur sehingga tercipta 

kenyamanan dan keamanan. Untuk itu pendidikan 
mengenai hukum memang diperlukan, tak hanya 
bagi pejabat, poli  si atau ahli hukum saja namun 
menyeluruh pada semua aspek dan lapisan ma-
syarakat baik tua maupun muda. Namun pada 
prakteknya,  dak banyak masyarakat di Indonesia 
yang tahu dan sadar tentang hukum.

Pendidikan mengenai hukum memang sangat 
pen  ng dan seharusnya wajib diberikan kepada 
seluruh lapisan masyarakat khususnya kepada 
generasi muda, se  daknya diajarkan dasar-dasar 
hukum sejak pada bangku sekolah menengah 
atas agar terjadi kesadaran akan hukum sebagai 
dasar atau pegangan hukum bagi bekal para 
siswa agar  dak terlalu buta dan awam tentang 
hukum. Kemudian bagi masyarakat yang  dak lagi 

Potensi

PERAN PEMERINTAH DAERAH 
DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT 

SADAR HUKUM SEJAK DINI
Oleh: I Komang Suarnatha

Membentuk kesadaran 
hukum masyarakat 

bukanlah suatu 
kegiatan yang 

instan sifatnya, 
tetapi merupakan 
suatu proses yang 

berkesinambungan dan 
membutuhkan waktu 

yang lama sehingga 
harus ditanamkan 

sejak dini. 
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Kesadaran hukum hendaknya dapat 
dilakukan sejak  dini melalui pendidikan

Potensi

mengenyam pendidikan, bisa dilakukan dalam 
bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum baik 
di pelosok desa maupun di kota, sehingga 
diharapkan melalui kegiatan penyuluhan atau 
sosialisasi mengenai hukum bisa menekan 
 ndakan pelanggaran hukum, karena banyak 

kasus pelanggaran hukum yang salah satunya 
disebabkan karena mereka buta hukum. 

Pemerintah Daerah untuk itu perlu 
ikut serta berperan dalam mensosialisasi-
kan pendidikan hukum dimasyarakat luas 
yaitu melalui kegiatan penyuluhan hukum 
dan sosialisasi hukum baik secara langsung 
ke pelosok-pelosok desa, ke sekolah maupun 
secara  dak langsung yaitu melalui media 
cetak dan elektronik. Hal ini disebabkan 
karena pelaksanaan penyuluhan hukum 
adalah unsur yang  dak dapat dipisahkan 
dari penerapan prinsip yang menyatakan 
bahwa “se  ap orang dianggap tahu hukum”.  
Penerapan prinsip tersebut tanpa adanya 
dukungan sosialisasi hukum yang baik, dapat 
berakibat  dak terlindunginya masyarakat 
itu sendiri  karena masyarakat dapat terjebak 
dalam pelanggaran yang mungkin dia  dak 
ketahui dan kehendaki. Oleh karena itu upaya 
pembudayaan hukum harus dilakukan secara 
berkesinambungan dan dimulai dari lingkup 
terkecil masyarakat,. yakni keluarga. Disinilah 

peran Pemerintah Daerah untuk melakukan 
penyuluhan hukum kepada masyarakat dan 
para orang tuanya terebih dahulu untuk men-
ciptakan kesadaran hukum dan cerdas hukum 
sehingga nantinya diharapkan para orang 
tua yang telah menerima materi penyuluhan 
hukum dapat menularkannya kepada anggota 
keluarganya maupun anak-anak mereka. 

Dengan memulai budaya hukum di kelu-
arga, maka disiplin dan ter  b hukum dapat 
dibiasakan sejak usia dini dan hal ini meru-
pakan langkah awal dalam pembudayaan dan 
pendidikan hukum. Salah satu cara pendidikan 
hukum di lingkup keluarga adalah dengan 
menerapkan metode yang sederhana dan 
ringan seper   melalui cerita, dongeng, buku 
bacaan dan perbuatan sehari-hari. Maka dari 
itu para orang tua juga harus cerdas dalam 
memilih cerita yang akan di berikan kepada 
anak untuk dapat memberikan pendidikan 
hukum yang tepat, sehingga tanggung jawab 
orang tua begitu besar dalam hal pemben-
tukan karakter dan pendidikan anak karena 
anak menghabiskan sebagian besar waktunya 
dengan orang tua dan dari orang tua pula 
anak mendapatkan semua materi pelajaran 
kehidupan. 

Selain itu Pemerintah Daerah juga ha-
rus mendorong dibuat dan dilaksanakannya 

kebijakan-kebijakan bagi pertumbuhan pe-
nyadaran hukum kepada generasi muda kita 
sejak dini yaitu semasih di bangku sekolah. Hal 
ini bisa diwujudkan bila Pemerintah Daerah 
dapat bersinergi dengan kebijakan pendidikan 
dengan cara memasukkan pengajaran yang 
menumbuhkan pemahaman dan penalaran 
yang posi  f terhadap aturan atau Undang-
Undang sehingga menjadi bagian dari kuriku-
lum formal dan sekaligus kurikulum  informal 
yang menjadi proses diluar kelas dalam sistem 
pendidikan. Untuk itu perlu mempersiapkan 
sekolah dan guru-guru yang menjadi aktor 
terpen  ng dalam proses pembelajaran ini. 
Sehingga Pemerintah Daerah perlu lebih 
memperha  kan lembaga pendidikan serta 
memberikan reward kepada para pendidik 
karena perlu disadari bahwa untuk dapat 
membentuk kesadaran hukum masyarakat 
bukanlah suatu kegiatan yang instan sifat-
nya, tetapi merupakan suatu proses yang 
berkesinambungan dan membutuhkan waktu 
yang lama dan harus dimulai dan ditanamkan 
sejak dini. 

Apabila semua kalangan masyarakat 
sudah sadar hukum, selain diharapkan ter-
jadi penurunan  ngkat pelanggaran hukum 
juga diharapkan bisa mengantisipasi atau 
meminimalisir para oknum yang ingin meraup 
keuntungan yang  dak seharusnya, karena 
masyarakat yang awam sering kali di  pu dari 
segi materi, sehingga diharapkan dengan pe-
nyuluhan atau sosialisasi tentang hukum pada 
masyarakat, se  daknya membuat masyarakat 
tahu tentang apa itu hukum, sanksi apa yang 
kita peroleh jika kita melanggar hukum dan 
bagaimana kita sebagai warga negara berper-
an dalam menegakkan hukum di Indonesia. 
Demokrasi pun akan lebih berjalan efek  f 
dan ter  b jika masyarakat tahu e  ka atau hu-
kum dalam berdemokrasi atau menyalurkan 
pendapatnya. Apabila semua berjalan sesuai 
prosedur, pas  nya akan tercipta kehidupan 
bernegara yang nyaman, ter  b dan selaras. 
Selain itu juga dapat meringankan beban 
para penegak hukum dan mengatasi pelang-
garan hukum yang ada tanpa perlu menunggu 
pemerintah ber  ndak.***
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PENDAHULUAN
Pembangunan di  semua sektor kehidupan di Kabupaten 

Karangasem Provinsi Bali,nselalu mendapat porsi yang seim-
bang, yang sudah tentu searah dengan visi dan misi Kabupaten 
Karangasem dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya. 
Begitu pula pembangunan di bidang lingkungan hidup tetap 
mendapat porsi  yang sama dengan sektor lainnya. Hal ini  
dimaksudkan,bahwa lingkungan hidup adalah  sudah meru-
pakan kebutuhan semua umat manusia. Pengaruh “global  
warning” (pemanasan global) membawa pengaruh yang 
sangat signifi kan terhadap kehidupan umat manusia dan 
begitu pula sering mengakibatkan perubahan cuaca yang 
 dak menentu, sehingga sangat berpengaruh terhadap pola 

tanam di sektor pertanian. Curah hujan yang  nggi sering pula 
mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa lokasi, hasil 
pertanian juga  dak menentu. Jika hal ini terus berlangsung, 
sudah barang tentu akan sangat berpengaruh terhadap pola 
kehidupan umat manusia. 

Pembangunan lingkungan hidup sudah menjadi prioritas 
dalam program MDGs. Termasuk pula di tanah air. Pemerintah 
menaruh atensi yang sangat besar dengan digelarnya lomba 
Adipura di bidang lingkungan hidup, yang tujuannya adalah 
agar masyarakat melalui Pemerintah Daerah masing-masing 
peduli terhadap  pembangunan lingkungan hidup itu sendiri. 
Perlu disadari, pembangunan lingkungan bukan merupakan 
tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab 
kita bersama dengan, pemerintah berfungsi memfasilitasi, 
mendanai, memberdayakan masyarakat dan mengawasi 
terhadap semua  kegiatan  pembangunan.

Untuk itu peran menejemen pemerintahan daerah sangat 
diperlukan di era sekarang, guna menggerakkan sumber daya, 
terutama sumber daya aparaturnya sehingga staf/pegawai/
karyawan sebagai sumber daya aparatur dapat dan mampu 
meningkat kinerjanya. Dan untuk menggerakkan hal  itu 
mutlak ditumbuhkan budaya kerja bagi aparatur pemerintah 
daerah, guna mendukung se  ap program pembangunan yang 
akan   diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Menejer atau pemimpin dalam suatu organisasi sangat 
menentukan akan maju mundurnya organisasi itu sendiri. 
Seper   yang disampaikan oleh Mi  a Toha dalam bukunya 
Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku 
(1990:1) menyebutkan”Suatu organisasi akan berhasil atau 
bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan 

Potensi

PENGARUH BUDAYA KERJA APARATUR 
DALAM LOMBA ADIPURA MERUPAKAN  

SALAH SATU IMPLEMENTASI MENEJEMEN 
PEMERINTAHAN DAERAH (1)

(Study pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)

Oleh:
Drs. I Gus   Ngurah Suwetha, M.Si.

Dosen IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat

Abstrak
Kiat pemerintah melaksanakan Lomba Adipura se  ap 

tahun, bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah be-
serta jajarannya, serta meningkatkan par  sipasi masyarakat 
di dalam menjaga kelestarian alam, guna menjaga ekosistem 
lingkungan hidup di seluruh Indonesia,agar  dak tercemar 
oleh olah manusia. Banjir terjadi di mana-mana,termasuk di 
ibu kota negara.Itu menandakan bahwa masyarakat  dak 
disiplin dalam menjaga lingkungannya. Membuang sampah 
di sembarang tempat menambah potensi terjadinya banjir 
tersebut .Atas dasar itulah Pemerintah terus menggalakkan 
sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama memeli-
hara dan menjaga lingkungan hidup ini,salah satu diantaranya 
melaliui lomba adipura. 

Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, merupakan salah 
satu Kabupaten di Bali, dari awal dilaksanakannya lomba Adi 
Pura tersebut,  dak pernah absen, dan selalu ikut ambil bagian 
dalam kegiatan lomba tersebut. Hal itu diiku   bukan semata-
mata untuk meraih tropy, tetapi yang lebih pen  ng dari pada 
itu, adalah demi tetap terjaganya kebersihan dan kelestarian 
lingkungan hidup di Kabupaten Karangasem sebagai daerah 
tujuan dan penyangga   pariwisata di Bali pada umumnuya.

Sejak bergulirnya reformasi, hingga saat ini Kabupaten 
Karangasem sudah berhasil meraih tropy Adipura sebanyak 
5 (lima) kali berturut-turut. Dan tekad Kabupaten Karan-
gasem untuk tetap mempertahankan tropy tersebut, guna 
memperoleh Adipura Kencana. Hal itu akan   bisa berhasil 
adalah berkat adanya  dukungan semua staf selaku aparatur 
Pemerintah Daerah dan komponen yang terkait. Namun hal 
itu rupanya belum cukup,di sini diperlukan peran lain dari or-
ganisasi pemerintahan yaitu  peran menejemen pemerintahan 
daerah.Untuk itulah sangat dibutuhkan budaya kerja yang 
 nggi, utamanya bagi aparatur pemerintah daerah. Dan untuk 

itu semua  dak bisa dilepaskan dari penerapan menejemen 
pemerintahan daerah yang efek  f dan efi sien.
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ini”. Berdasarkan pendapat itu menurut hemat 
penulis, bahwa peran seorang menejer atau 
dalam hal ini pemimpin akan sangat menentukan 
kemajuan terhadap organisasi yang dipimpin-
nya.Lebih-lebih organisasi seper   pemerintahan 
ini peran pimpinan sangat besar pengaruhnya 
terhadap maju mundurnya pemerintahan itu 
sendiri, mulai dari perencanaan,menggerakkan 
bawahan/karyawan/pegawai sampai dengan 
pelaksanaan mengevaluasi pekerjaan untuk 
bisa diajak bekerja sama melalui peningkatan 
budaya kerja aparatur pemerintah daerah. Be-
gitu pula halnya dengan Pemerintah Kabupaten 
Karangasem   di dalam menghadapi perlombaan 
Adipura Tingkat Nasional,peran yang demikian 
sangat diperlukan untuk  meningkatkan budaya 
kerja aparatnya,demi tercapainya  prestasi yang 
dinginkan.

Dalam implementasi inilah peran seorang 
menejer/pimpinan daerah menerapkan meneje-
men pemerintahan daerah,untuk mendorong 
bawahannya selaku sumberdaya aparatur pemer-
intah daerah bekerja sesuai tugas,fungsi dan tang-
gung jawab masing-masing, sehingga di dalam 
menghadapi penilian Adipura dari Tingkat Pusat 
selalu siap sesuai bidang tugasnya masing-masing. 
Hal itu dimulai dari tahap awal pelaksanaan 
lomba oleh semua aparat yang berkaitan dengan 
penilaian adipura itu sendiri. Saat inilah dituntut 
budaya kerja aparatur pemerintah daerah selalu 
siap dan sigap menghadapi pelaksanaan penilaian.

II TINJAUAN PUSTAKA
Penger  an Budaya Kerja
Sebelum penulis lanjut membahas topik di 

atas,kiranya perlu diuraikan terlebih dahulu  be-
berapa penger  an,yang antara lain,penger  an 
budaya kerja.”Budaya Kerja,adalah cara kerja 
sehari-hari yang bermutu dan selalu mendasari 
nilai-nilai yang penuh makna,sehingga menjadi 
motivasi,memberi inspirasi untuk senantiasa 
bekerja lebih baik,dan memuaskan bagi masyara-
kat yang dilayani”. (Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara Republik Indonesia 2002 : 13). 
Menyimak batasan ini,bahwa budaya kerja bagi 
seorang aparatur pemerintah daerah yang sangat 
diharapkan  untuk bisa memuaskan masyarakat 
yang memerlukan pelayanan. Khusus di bidang 
perlombaan Adipura,hendaknya aparatur pemer-
intah daerah yang ditugaskan pada unit-unit 
tertentu, tentunya sangat diharapkan bisa mem-
berikan pelayan yang terbaik bagi masyarakat.

Penger  an Aparatur;
Dalam modul “Penerapan Budaya Kerja Apara-

tur Negara” yang diterbitkan oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara (2008:7) disebut-
kan, bahwa “pegawai negeri adalah  (salah satu) 
unsur dari aparatur negara. Pegawai Negeri terdiri 
dari Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah,Tentara 
Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Neg-
ara Republik Indonesia yang menyelenggarakan 
pemerintahan dan pembangunan dalam rangka 
usaha mencapai tujuan nasional”. Dengan demiki-

Potensi

Lomba Adipura bertujuan 
mendorong pemerintah 
daerah bersama jajarannya 
untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat
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an menyimak batasan tersebut di atas,bahwa pegawai negeri sipil 
yang ada di daerah,adalah juga aparatur negara, yang diberi tugas 
untuk menyelenggarakan pembangunan secara nasional. Aparatur 
inilah yang selalu dikembangkan budaya kerjanya guna dapatnya 
memberikan tugas yang terbaik kepada negara.

Penger  an Adipura;
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonsia, (2005:8), bahwa yang 

dimaksudkan dengan “adipura”, adalah  “kota  yang terbersih 
dan terindah”.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya pemerintah  untuk 
dapatnya mendorong kota-kota di seluruh Indonesia, meningkat-
kan kebersihan dan keindahan kotanya,memberikan sosialisasi, 
pengarahan, yang selanjutnya dievaluasi, lewat penilaian Adipura. 
Bagi kota maupun daerah yang memenuhi kriteria, maka dae-
rah/kota yang bersangkutan diberikan piagam,ada yang berupa 
ser  fi kat,dan ada berupa trofi , bagi kota yang memperoleh nilai 
 nggi diberikan dalam bentuk trofi . Oleh karena trofi  adipura 

mampu memberi gaung dan meningkatkan gensi  daerah yang 
memperoleh trofi  adipura tersebut.

Penger  an Menejemen Pemerintahan Daerah;
Pemahaman ataupun  pengertian terhadap menejemen 

pemerintahan,terlebih dahulu penulis akan mengemukakan 
pengertian dari pada menejemen itu sendiri.T.Hadi Winoko 
dalam bukunya Manajemen (edisi 2),(2009 : 21)menyebutkan, 
“Manajemen dapat berar   pencapaian tujuan melalui pelaksa-
naan fungsi-fungsi tertentu”. Selanjutnya Ordway Tead (dalam 
Inu Kencana Syafi ie, 2011:2) menyebutkan “ Management is the 
proses and agency wich direct and guides the opera  on of an 
organiza  on in the realizing of estabilished arm”. Maksudnya 
menejemen adalah proses dan perangkat yang mengerahkan 
serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan.Sedangkan penger  an pemerin-
tahan menurut Inu Kencana Syafi ie dalam bukunya”Manajemen 
Pemerintahan”(2011:10) ,”Pemerinthan,adalah kelompok orang-
orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan 
sesuatu (eksekusi) atau  dak melakukan sesuatu (not to do) dalam 
mengkoordinasikan,memimpin dalam hubungan antara dirinya 

dengan masyarakat,antara departemen dan unit dalam tubuh 
pemerintahan itu sendiri.”   Sehingga dengan demikian, meneje-
men pemerintahan adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu 
sesuai fungsi-fungsi menejemen untuk melakukan dan atau  dak 
melakukan sesutu, dalam mengkoordinasikan, memimpin antara 
pemerintah dengan yang diperintah.

III. METODE PENELITIAN 

Penulisan ini penulis menggunakan peneli  an kualita  f.yang 
menekankan pen  ngnya pemahaman  ngkah laku menurut pola 
berfi kir dan ber  ndak subjek kajian dengan analisa data secara 
induk  f,yang mengarahkan peneli  annya pada usaha teori-teori 
dasar, lebih memen  ngkan proses dari pada hasil, membatasi 
studi dengah fokus memilih kriteria untuk memeriksa keabsahan 
data, rancangan peneli  an bersifat sementara, hasilnya disepaka   
oleh kedua belah pihak antara peneli   dengan subyek peneli  an.

Peneli  an kualita  f ini menggunakan desain deskrip  f, yang 
diharapkan dapat mengetahui secara mendalam tugas dan fungsi 
aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlombaan 
adipura yang diselenggarakan se  ap tahun oleh pemerintah, serta 
sekaligus dapat memperoleh kejelasan bagaimana budaya kerja 
berpengaruh dalam implementasi  menejemen pemerintahan 
daerah, untuk memperoleh prestasi berupa trofi  adipura dari 
pemerintah pusat.

Jenis dan sumber data.
Data utama diperoleh dari hasil peneli  an, yang diperoleh 

melalui pengamatan dan wawancara dengan informan pangkal 
dan key informan atau informan pokok, yang dilengkapi dari 
informan biasa tentang karakteristik organisasi dan sumber 
daya aparatur,fungsi menejemen pemerintahan serta pengaruh 
lingkungan, dan hasil observasi. Data sekunder diperoleh dari 
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem, 
Bappeda Kabupaten Karangasem, Organisasi Kemasyarakatan/
LSM, para pelaku di lapangan, utamanya para tenaga kebersihan, 
serta studi literatur/kepustakaan yang berkaitan dengan budaya 
kerja aparatur untuk mencapai prestasi  trofi  adipura  5 kali secara 
berturut-turut (bersambung…)

Potensi
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MENINDAKLANJUTI Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 
2011 Tentang  Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi 
Nasional Pencegahan Dan  Pemberantasan Peny-

alahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011–2015, 
dan surat dari BNN RI Nomor: B/3082/XII/2011/BNN tanggal 14 
Desember 2011 perihal tersebut diatas, dalam rangka Indonesia 
bebas Narkoba 2011–2015, kami beritahukan bahwa Kabupaten 
Karangasem telah  menyusun Rencana Aksi Pencegahan, Pembe-
rantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba  Tahun 
2011 – 2015, dan telah melaksanakan rencana aksi tersebut dalam 
tahun 2012. 

Adapun Rencana Aksi di maksud diarahkan untuk mengambil 
langkah –langkah  sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan 
masing – masing  dalam rangka pelaksanaan  P4GN Tahun 2011-
2015  yang melipu   bidang:

1. Bidang Pencegahan  memfokuskan pada: 
 Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah 

dan mahasiswa serta para pekerja memiliki pola pikir, 
sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan pereda-
ran gelap narkoba dimana kegiatan yang telah dilakukan 
sesuai bidang pencegahan yaitu: 
o Penyuluhan yang memfokuskan pada tokoh Ma-

syarakat, tokoh Pemuda dan Generasi Muda di Desa/
Kelurahan  se-Kabupaten Karangasem yang rutin 
dilaksanakan se  ap Tahun Anggaran.

o Pengawasan yang memfokuskan pada anak-anak 
sekolah dari SLTA yang ada di Kabupaten Karangasem 
guna pencegahan awal dan pemahaman Tentang 
Bahaya Narkoba yang juga dilaksanakan se  ap Tahun 
Anggaran.

2. Bidang  Pemberdayaan Masyarakat  memfokuskan 
pada:

 Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah, 
kampus  dan lingkungan  kerja bebas dari penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, 

ekstasi  dan heroin; 
 Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat 

di daerah-daerah  yang secara sosiologis dan ekonomis 
melakukan  penanaman ganja.

3. Bidang Rehabilitasi memfokuskan pada:
 Upaya mengintensi  an Wajib lapor Pecandu Narko  ka;
 Upaya memberikan  pelayanan rehabilitasi  medis dan 

sosial kepada penyalahguna,  korban penyalahgunaan 
dan pecandu narkoba;

 Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi 
medis dan sosial secara prioritas  berdasarkan kerawanan  
daerah penyalahgunaan narkoba;

 Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, 
korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.

4. Bidang Pemberantasan memfokuskan pada:
 Upaya pengawasan ketat terhadap import, produksi, 

distribusi, penggunaan  (end user), ekspor, dan re-ekspor 
bahan kimia prekusor dan penegakan hukum terhadap  
jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan; 

 Upaya pengungkapan pabrikan gelap narkoba dan/
atau laboratorium rumahan  dan jaringan sindikat yang 
terlibat;

 Upaya pengungkapan  ndak pidana pencucian uang yang 
berkaitan dengan  ndak pidana narko  ka  secara tegas 
dan keras  sesuai peraturan perundang-undangan;

 Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan 
peradilan jaringan sindikat  baik  dalam maupun luar  
negeri secara sinergi;

 Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat 
penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang 
terlibat jaringan sindikat  narkoba;

 Upaya peningkatan kerja sama antar penegak hukum 
untuk menghindari kesenjangan di lapangan;  

Sumber: Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Karangasem 
disampaikan dalam Dialog Radio Interak  fdi RGS FM Amlapura, 
tgl 25 Juni 2013

Potensi

Pencegahan, Pemberantasan, 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkoba melalui dialog dan peredaran gelap narkoba melalui dialog 
radio interaktif diselenggarakan oleh Diskominfo radio interaktif diselenggarakan oleh Diskominfo 
kab. Karangasemkab. Karangasem
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SECARA pribadi saya sangat bangga 
melihat makin banyaknya mereka 
yang tertarik di bidang peternakan 
ini, bukan hanya karena mereka 

mempunyai ketertarikan yang sama dengan 
saya, tetapi lebih luas lagi, sebetulnya mereka 
secara  dak langsung turut berusaha meles-
tarikan salah satu tradisi bangsa yang hampir 
menghilang. Beternak sudah  dak lagi men-
jadi kebutuhan, bahkan kepemilikan hewan 
ternak sudah  dak lagi menjadi lambang sta-
tus, justru sebaliknya hal itu menjadi simbol 
keterbelakangan bagi masyarakat di kota-kota 
besar yang sudah modern.  Sangatlah betul 
jika di kota besar yang modern tentunya  dak 
layak dan pantas lagi untuk beternak, namun 
jika di daerah pedesaan yang jauh dari kota 
besar peternakan juga menghilang, lalu siapa 
nantinya yang akan menyediakan produk 
peternakan bagi kita semua, karena di hutan 
pun sudah hampir musnah hewan-hewan nya. 

Kenyataan yang menyedihkan adalah, 
kedua golongan tersebut sama-sama banyak 
yang mengalami kegagalan dalam usaha 
peternakannya. Mereka yang kehidupanya 
berada di lingkungan peternakan, umumnya 
terkunci oleh paradigma yang di warisi oleh 
pendahulunya, dimana paradigma tersebut 
untuk saat ini sudah kadaluwarsa, karena 
keadaan lingkungan sudah berubah. Sedan-
gkan yang datang dari kota, mereka sudah 
terlebih dahulu tersilaukan dan terbius oleh 
gemerlapnya informasi yang mereka dapat 
dari ar  kel di buku, majalah, koran, internet, 
dan mas-media lainnya. Di akui atau  dak, 
dalam kenyataannya semua ar  kel tersebut 
isinya hanyalah mengenai Keberhasilan Usaha 
Peternakan. “betapa menyenangkannya men-
jadi peternak” atau “Keuntungan besar akan 
dapat diraih dengan usaha peternakan”. 

Nyaris tak ada yang mempermasalahkan 
atau membahas mengenai kegagalan peter-
nakan. Apakah pemberitaan yang serba ge-
merlap itu salah, sama sekali  dak. Yang salah 
adalah “Ke  adaan pemberitahuan atau pem-
beritaan mengenai kegagalan peternakan”.

Mungkin sebagian besar masyarakat kita 
masih menganggap, kegagalan adalah sesuatu 

yang buruk, sehingga tabu untuk di bicarakan 
serta dibahas secara terbuka. Karena dianggap 
akan mencemarkan nama baik diri sendiri 
beserta keluarganya. Paradigma mengenai 
nilai dan budi luhur tersebut, sangat kuat 
tertanam di masyarakat kita, disisi lain hal ini 
juga berar  , membiarkan orang-orang lainnya 
mengalami kegagalan yang serupa. Demikian 
seterusnya rantai proses ini berjalan didalam 
kehidupan masyarakat kita, sehingga hasil 
ahirnya “Lebih banyak yang gagal dari pada 
yang berhasil”. 

Sedangkan apa penyebab berkurangnya 
jumlah peternak selama kurun waktu lima 
tahun tsb, saya  dak pernah tahu. Ada yang 
mengatakan bahwa merosotnya jumlah pe-
ternak sudah menggejala di seluruh dunia, 
saya sangat setuju. Walaupun kenyataannya 
jumlah hasil produk peternakan di dunia 
terus meningkat, yang dalam kata lain berar   
- jumlah peternak sekala kecil dan menengah 
berkurang drastis, sebaliknya peternakan 
sekala amat sangat besar bertambah. Hal 
ini juga yang membuat saya lebih sangat 
menghargai mereka yang masih mau ber-
minat untuk membuka usaha peternakan 
dengan sekala kecil dan menengah, karena 
mereka lebih banyak dan langsung melibat-
kan masyarakat kecil di pedesaan. Walaupun 
mungkin nan  nya akan tetap terkuasai oleh 
peternak raksasa, seper   halnya dalam peter-
nakan ayam dan ikan mujair. Namun paling  -
dak masyarakat kecil tersebut sudah terbekali 
modal keahlialan atau pengetahuan dasar 
dalam bidang peternakan, melalui usaha kecil 
dan menengah tersebut.

Bermimpi dan Berfi kir 
untuk Menjadi Peternak 

Pernah saya utarakan bahwa beternak 
adalah usaha yang sangat tradisional, san-
gat sederhana. Usaha yang dilakukan pada 
dasarnya sekedar “merubah rumput dan 
makanan ternak menjadi daging” dijaman 
sekarang ada sedikit peningkatan dimana 
“daging dirubah jadi kertas bergambar, jadi 
saat ini beternak berar   “merubah rumput 
dan makanan ternak menjadi uang”.

Pertanian

Kegagalan Beternak 
dan Cara Menyiasatinya

Oleh: I Nyoman Suwita, S.Pt

Akhir-akhir ini banyak 
anak bangsa yang berminat 

menjadi peternak Sapi Kambing 
Babi dll. Mereka datang dari 

bermacam lapisan masysrakat. 
Secara umum mereka akhirnya 
terbagi kedalam dua golongan: 

Pertama adalah mereka yang 
dilahirkan dan dibesarkan di 

lingkungan peternakan, mereka 
lebih banyak mengetahui seluk 

beluk peternakan. Kedua adalah 
mereka yang datang dari kota 
besar, mereka ini mengetahui 

sedikit atau  dak tahu sama 
sekali seluk beluk peternakan. 

Namun kedua golongan tersebut 
mempunyai latar belakang yang 

sama yaitu mempunyai mimpi 
menjadi peternak. 
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Simpel dan sederhana, namun  dak berar   mudah pelak-
sanaannya. Apakah itu berar   sulit, juga  dak, semuanya sangat 
bisa dilaksanakan. Ibarat naik sepeda, sangat sederhana-kaki 
mengayuh tangan mengendalikan arah, namun bisakah Anda 
bersepeda tanpa melalui proses belajar dan mungkin harus jatuh-
bangun serta terluka terlebih dahulu?. Bagi mereka yang sudah 
mahir naik sepeda, mereka nampak sangat nyaman bersepeda 
sambil bercengkerama atau sambil makan-minum bahkan sam-
bil melamun berfi kir dan bermimpi sambil merokok, dan tetap 
sampai ketujuan, alangkah asyiknya!!!!. 

Demikian juga untuk beternak, memerlukan suatu proses 
bertahap yang harus dilalui, setahap demi setahap, mulai dari 
mimpi/berfi kir sampai mencapai  ngkat kenyamanan. Karena 
dalam kenyataannya usaha peternakan sebetulnya sangat me-
nyita banyak: waktu, pikiran,tenaga dan perasaan serta dana. 
Sehingga dibutuhkan suatu periode adaptasi (terutama bagi 
yang belum berpengalaman beternak), untuk mencapai  ngkat 
kenyamanan tersebut. 

Proses bertahap inilah, yang sering  dak dilalui oleh banyak 
peternak yang pernah mengalami kegagalan. Termasuk saya 
sendiripun pernah dan sering mengalami kegagalan, dimana 
penyebabnya adalah  dak melalui proses bertahap ini.

Sebagian besar kegagalan yang dialami peternak baru sebet-
ulnya sudah dimulai sejak tahap sangat awal, yaitu tahap mimpi/
berfi kir jadi peternak. Oleh karena itu tahap Mimpi ini perlu kita 
perha  kan dan pelajari dengan seksama. 

Menurut para ahli mengenai “bagaimana cara manusia 
berpikir”, mimpi tersebut bercikal bakal dari pikiran manusia 
itu sendiri. Jika anda  dak bisa berpikir maka anda  dak akan 
mampu bermimpi, sesederhana itulah hasil riset berpuluh ta-
hun yang dituangkan dalam buku yang sangat tebal. Sangatlah 
sederhana bahkan sapi, kambing dan babi pun sudah lama men-
getahuinya. Tak bisa berpikir berar   ma  , ma   berar   tak bisa 
mimpi. Sederhana dan benar, walaupun kebenaran itu hanyalah 
sebagai akibat dari ke  dak-mampuan kita sebagai manusia biasa, 

untuk berkomunikasi dengan si ma   tersebut, jika kita mampu 
berkomunikasi dengannya belum tentu juga si ma   itu  dak 
mampu berfi kir dan bermimpi. 

Karena kita  dak pernah mengetahuinya, lalu kita menang-
gapnya sebagai  dak ada. Sesederhana itulah cara kita berfi kir 
sebagai manusia. Karena  dak mengetahui kegagalan-kegagalan 
untuk menjadi peternak, maka kita menganggap kegagalan itu 
 dak ada. Sehingga saat mengalami kegagalan, hanya mampu 

bertanya, apakah ini yang namanya gagal?. Anda boleh tersing-
gung, marah, atau heran dengan pernyataan tersebut. Itu 
semuanya wajar karena anda masih berfi kir bahwa, anda  dak 
sesederhana itu cara berfi kirnya. Namun sebetulnya, mampukah 
atau pernahkah anda memikirkan sesuatu yang  dak ada dan 
 dak anda ketahui?. 

Mari kita berfi kir bagaimana caranya menjadi peternak , 
agar fi kiran itu menjadi mimpi. atau mari kita mimpi menjadi 
peternak, agar mimpi itu menjadi fi kiran kita, sampai merasuki 
jiwa raga kita siang malam panas maupun dingin. Dengan mimpi 
dalam batasan logika, disertai pemikiran yang fokus-kuat- dan 
radikal, maka energy di lingkungan sekitar kita berada niscaya 
akan terakumulasi dan bersinergy serta ber-synkronisasi untuk 
langsung menunjang pemikiran kita tersebut.

 Pernyataan yang terlalu hebat dan bombas  s bukan?. Saya 
memang kurang pandai mengekspresikan keajadian yang maha 
dahsyat ini. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat biasa, nyata dan 
sebetulnya sering anda alami dalam kehidupan sehari-hari, hanya 
anda  dak pernah menyadarinya , karena  dak pernah memikir-
kannya, kadang-kadang hanya menyebutnya sebagai kebetulan. 

Setelah Mimpi anda untuk menjadi peternak, anda fi kirkan 
secara radikal, atau juga sebaliknya jika pemikiran radikal anda 
untuk menjadi peternak, telah menjadi mimpi anda. Janganlah 
sekali-kali impian dan fi kiran tersebut langsung anda realisasi-
kan atau anda laksanakan. Karena didalam Mimpi dan Fikiran 
anda tersebut, masih terkandung banyak sekali kesalahan dan 
kelemahan2, yang  dak atau belum anda ketahui, sehingga anda 

Pertanian

Peternakan sapi
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 dak akan pernah mampu memikirkannya. Tidak jarang pula 
kesalahan dan kelemahan tersebut, merupakan hal yang  -
dak akan pernah bisa anda tangani dan atasi, sehingga pada 
ahirnya menjadi penyebab utama kegagalan mimpi anda 
untuk menjadi peternak.

Belajar dari kegagalan demi kegagalan yang pernah bah-
kan sering saya alami, serta belajar dari banyak keberhasilan 
yang di raih para peternak lainnya, saya dapat menemu kenali 
penyebab kegagalan yang saya alami. Dengan mengoreksi dan 
mengoreksi lagi, bahkan sering harus mengulang prosesnya 
sejak awal, setahap demi setahap usaha peternakan tersebut 
mulai menunjukan adanya kemajuan. Demikian selanjutnya 
koreksi dan pengulangan saya lakukan terus menerus. Yang 
pada ahirnya memberikan pengalaman dan pelajaran sangat 
berharga bagi diri saya.

Pelajaran yang paling utama adalah, adanya tahapan 
proses yang harus saya ikuti, jika proses tersebut saya 
lakukan pada tahap mimpi/berfi kir, maka saya  dak harus 
terlalu banyak mengorbankan 
tenaga dan fikiran serta dana 
yang terlalu besar. Kemudian 
dengan mengiku   tahapan dalam 
proses tersebut, yang sangat bisa 
disesuaikan dengan keadaan 
diri saya yang serba kekurangan 
ini, pada ahirnya sebagian dari 
mimpi besar saya untuk menjadi 
peternak sekala kecil, sudah mu-
lai menjadi kenyataan dan arah 
perkembangannya pun menjadi 
semakin jelas. Tahapan proses 
tersebut merupakan sesuatu 
yang hidup, sesuatu tang harus 
dijalankan terus menerus, selama 
saya menjalankan usaha peter-
nakan. Jadi bukanlah merupakan 
sesuatu yang di buat atau dilaku-
kan sekali untuk selamanya, taha-
pan proses ini merupakan sesuatu 
yang berjalan terus secara ber-
kesinambungan. Setelah anda 
terbiasa dengan tahapan proses 
ini, maka anda akan merasakan 
kenikmatan dan kesenangan yang 
luar biasa saat menjalankannya. 
Sama persis seperti nikmatnya 
bersepeda tersebut di atas. 

Melalui artikel ini dengan 
tulus dan ikhlas, saya berniat berbagi pengalaman dengan 
anda para Peternak dan calon peternak, agar anda  dak harus 
mengalami kegagalan, jatuh-bangun dan terluka seper   apa 
yang pernah saya alami. Namun jangan juga diar  kan sebagai 
saya menggurui anda, karena ar  kel ini di buat berdasarkan 
kebodohan: kekurang pengalaman serta kekurang mampuan, 
serta kengawuran dan kenekatan saya belaka. Anda  dak 
harus mengiku  nya, karena masih banyak cara yang lebih 
baik yang bisa anda temukan. Kri  k dan saran, cacian dan 
makian, akan selalu sangat saya hargai. Selamat membaca.

Secara garis besar tahapan proses tersebut adalah se-
bagai berikut:
 i. Tahap mimpi dan berfi kir:

1. menentukan tujuan hidup
2. menentukan pilihan peternakan
3. menentukan kemampuan alat yang dimiliki
4. mempelajari lingkungan. 
5. evaluasi terhadap temuan-temuan di poin 1 s/d 4

 ii. Tahap perencanaan 1 (pertama): 
1. membuat perencanaan 
2. membuat acuan umum pelaksanaan rencana 
3. pengujian rencana 
4. temukenali dan selesaikan seluruh permasalahan pada 

tahap perencanaan. 
5. evaluasi pelaksanaan rencana 1 dan menentukan apa 

keinginan anda mendatang.

iii. Tahap perencanaan 2 (kedua): 
1. membuat perencanaan tahap 2 (kedua), dengan sekala 

yang lebih besar.
2. membuat acuan umum pelaksanaan rencana 
3. pengujian rencana
4. temukenali dan selesaikan seluruh permasalahan pada 

tahap perencanaan.
5. evaluasi pelaksanaan rencana 2 dan menentukan apa 

keinginan anda mendatang.

iv. Tahap perencanaan berikutnya, dan selanjutnya
Sangat tergantung dari pencapaian tahap sebelumnya, 

demikian selanjutnya siklus ini berputar berulang-ulang, 
sampai anda menemukan suatu keadaan op  mum yang anda 
kehendaki, dimana anda merasa nyaman dengan pencapa-
ian anda. Pada keadaan itulah usaha peternakan baru bisa 
di katakan mulai berjalan sesuai kemampuan anda. Namun 
tahap perencanaan berikutnya terus berjalan dan terus 
berulang, dengan  ada hen  nya, untuk selalu beradaptasi 
dengan keadaan lingkungan terahir dan selalu disesuaikan 
dengan keinginan dan tujuan yang ingin anda capai. Ingatlah 
perencanaan bukan merupakan sesuatu yang di buat sekali 
untuk selamanya, namun merupakan proses yang berjalan 
dan berlaku selamanya. ***

Penulis, Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 
“Widia Darma” Desa Bugbug, Kec. Karangasem dan 

Pengusaha Peternakan

Pertanian

Peternakan kambing
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Pertanian

Penerapan PTT Penerapan PTT 
(Pengelolaan Tanaman (Pengelolaan Tanaman 
Terpadu) Padi Sawah Terpadu) Padi Sawah 
Guna Meningkatkan Guna Meningkatkan 
ProduktivitasProduktivitas

Pemupukan berimbang 
secara efektif dan efi sien

Oleh : I Putu Eka Budi Antara,S.P

PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah adalah 
suatu pendekatan inova  f dalam upaya peningkatan 
efi siensi usaha tani padi sawah dengan menggabungkan 
berbagai komponen teknologi yang saling menunjang 
dan memperha  kan penggunaan sumber daya alam 
secara bijak agar memberikan pengaruh yang lebih baik 
terhadap pertumbuhan dan produk  vitas tanaman.

Tata tanam jajar legowo 2 : 1
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PENGELOLAAN Tanaman Terpadu atau PTT padi 
sawah bertujuan untuk meningkatkan produk  -
vitas tanaman dari segi hasil dan kualitas melalui 
penerapan teknologi yang cocok dengan kondisi 

setempat (spesifi k lokasi) serta menjaga kelestarian ling-
kungan. Dengan meningkatnya hasil produksi diharapkan 
pendapatan petani akan meningkat.

Untuk mengenalkan PTT padi sawah kepada petani, 
pemerintah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hor  kutular menyelengarakan kegiatan SL (Sekolah Lapang) 
PTT padi sawah. Pada tahun 2013 di Kabupaten Karangasem 
dilaksanakan 120 paket SL PTT padi sawah.

Komponen PTT Padi Sawah
Berikut adalah komponen yang direkomendasikan den-

gan pendekatan PTT yaitu :
1. Varieras 
Tanam varietas yang sesuai lingkungan setempat dan 

sesuai selera pasar. Pilih varietas yang memiliki ciri sebagai 
berikut :

 Dapat menyesuaikan diri terhadap iklim dan jenis 
tanah setempat.

 Citarasanya disenangi dan memiliki harga yang 
 nggi di pasar lokal.

 Daya hasil  nggi.
 Toleran terhadap hama dan penyakit.
 Tahan rebah.

2. Benih 
Gunakan benih bermutu/berlabel, Benih bermutu 

adalah benih dengan  ngkat kemurnian  nggi, berukuran 
penuh dan seragam, daya kecambah diatas 80 % (vigor 
 nggi), bebas dari biji gulma, penyakit dan hama atau bahan 

lain. Gunakan selalu benih yang telah memiliki ser  fi kasi 
atau label untuk mendapatkan benih dengan  ngkat ke-
murnian  nggi dan berkualitas atau benih bermutu yang 

diproduksi oleh petani.

3. Pengolahan tanah 
Pengolahan tanah dapat dilakukan secara sempurna 

dengan dua kali pembajakan dan satu kali garu. Pemilihan 
cara yang akan dilakukan disesuaikan dengan keperluan dan 
kondisi. Faktor yang menentukan adalah kemarau panjang, 
pola tanam dan jenis/struktur tanah.

4. Persemaian
Lahan persemaian untuk 1 hektar luasan lahan per-

tanaman sebaiknya 400 meter persegi (4% dari luas tanam) 
dengan lebar bedengan 1 – 1,2 meter dan antar bedengan 
dibuat parit sedalam 25 – 30 cm. Saat pembuatan bedengan 
taburkan bahan organik 2 kg /meter persegi seper   kom-
pos, pupuk kandang atau campuran berbagai bahan antara 
lain kompos, pupuk kandang, serbuk kayu, abu dan sekam 
padi. Tujuan pemberian bahan organik ini untuk memu-
dahkan pencabutan bibit padi sehingga kerusakan akar bisa 
dikurangi.

5. Penanaman bibit
PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah men-

ganjurkan tanam menggunakan bibit muda atau kurang dari 
21 HSS (hari setelah sebar) dan jumlah bibit 1 – 3 batang 
per lubang karena bibit lebih muda akan menghasilkan 
anakan lebih banyak dibanding menggunakan bibit lebih 
tua.

6. Tata tanam
PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah men-

ganjurkan untuk mengatur jarak dan populasi tanaman den-
gan menerapkan sistem tanam jajar legowo. Sistem tanam 
jajar legowo adalah sistem tanam dengan pengaturan jarak 
tanam tertentu sehingga pertanaman akan memiliki barisan 
tanaman yang diselingi oleh barisan kosong dimana jarak 

Pengelolaan tanah sesuai dengan keperluan dan kondisi lahan

Pertanian
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tanam pada barisan pinggir setengah kali jarak tanam antar 
barisan. Sistem tanam jajar legowo yang dapat diterapkan 
adalah sistem tanam jajar legowo 2 : 1 atau 4 : 1 dan pe-
nyulaman tanaman dapat dilakukan sebelum tanaman be-
rumur 14 HST (hari setelah tanam).

7. Pemupukan
PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah 

menerapkan pemupukan berimbang secara efek  f dan 
efi sien sesuai kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara 
dalam tanah. Pemupukan berimbang adalah pemberian 
berbagai unsur hara dalam bentuk pupuk untuk memenuhi 
kekurangan hara yang dibutuhkan tanaman berdasarkan 
 ngkat hasil yang ingin dicapai dan hara yang tersedia 

dalam tanah. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman adalah 
unsur N (nitrogen ; dalam bentuk pupuk urea), P (phospat ; 
dalam bentuk pupuk TSP/SP36) dan K (kalium ; dalam ben-
tuk pupuk KCL).

8. Pengairan
Pengairan dilakukan dengan sistem pengairan berselang 

(intermi  ent irriga  on). Pengairan berselang adalah pen-
gaturan kondisi sawah dalam kondisi kering dan tergenang 
secara bergan  an.

9. Pengendalian hama dan penyakit
Pengendalian hama dan penyakit secara terpadu (PHT) 

merupakan suatu pendekatan pengendalian yang memper-
hitungkan faktor ekologi sehingga pengendalian dilakukan 
agar  dak terlalu mengganggu keseimbangan alam dan 
 dak menimbulkan kerugian yang besar.

Pengendalian hama dan penyakit terpadu (PHT) meru-
pakan perpaduan berbagai cara pengendalian hama dan 
penyakit diantaranya dengan melakukan monitoring popu-
lasi hama dan kerusakan tanaman sehingga penggunaan 
teknologi pengendalian dapat menjadi lebih tepat.

10. Pengendalian gulma
Pengendalian gulma atau penyiangan adalah kegiatan 

membersihkan pertanaman dari rumput dan tanaman yang 
 dak dikehendaki keberadaannya (gulma) di areal pertana-

man karena dapat mengganggu perkembangan tanaman 
pokok. Penyiangan dapat dilakukan dengan cara mencabut 
gulma dengan tangan, menggunakan alat gasrok (landak) 
atau menggunakan herbisida.

11. Pemanfaatan jerami
Manfaatkan jerami sebagai pupuk organik, dengan  -

dak membakar jerami dan mengembalikan jerami kedalam 
tanah.

12. Panen dan pasca panen
Pengendalian hama dan penyakit terpadu (PHT) meru-

pakan perpaduan berbagai cara pengendalian hama dan 
penyakit diantaranya dengan melakukan monitoring popu-
lasi hama dan kerusakan tanaman sehingga penggunaan 
teknologi pengendalian dapat menjadi lebih tepat.

Umur tanaman padi berbeda antara varietas satu den-
gan varietas yang lainnya sehingga hal ini juga perlu diper-
ha  kan. Hitung sejak padi berbunga biasanya panen dilaku-
kan pada 30 s/d 35 hari setelah padi berbunga. Jika malai 
telah menguning 95 % segera lakukan pemanenan. 

Wadah pengemas dapat menggunakan kemasan karung 
atau kemasan plas  k. Kemasan harus dapat melindungi 
gabah dari hama, kerusakan fi sik terhadap goncangan dan 
mudah dipindahkan. Simpan gabah dengan ditata rapi 
secara bertumpuk dan mendapatkan sirkulasi udara yang 
baik. Sebaiknya kemasan atau karung disimpan  dak lang-
sung menempel pada dinding karena dapat mempengaruhi 
kelembaban padi dalam kemasan. ***

(penulis, PPL Pertanian WKPP Budakeling)

Penyiangan  menggunakan alat gasrok

Pertanian
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Pertanian

PERAN PENYULUH TERHADAP 
PENINGKATAN LEMBAGA PETANI 

DI KABUPATEN KARANGASEM

Oleh: Ignatius Budi Dwi Hartono,S.Sos.MAP

ADALAH merupakan mitra sekal-
igus merupakan kelompok yang 
telah mampu berperan aktif 
dalam proses pembangunan yang 

dilaksanakan selama ini khususnya di bidang 
kehutanan dan perkebunan.

Pada posisi seper   ini, maka tumpuan 
pembangunan bidang kehutanan dan 
perkebunan yang secara fungsional men-
jadi tanggung jawab Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan diarahkan pada kemampuan 
kelompok (lembaga masyarakat tani) dalam 
memelihara kelestarian alam keberlanjutan 
dan peningkatan produksi perkebunan den-
gan memperha  kan budaya lokal adalah tu-
juan utama yang harus dilaksanakan secara 

terus menerus.
Lembaga Petani yang terbentuk selama 

ini telah membuk  kan dirinya untuk mem-
berikan sumbangan yang  dak kecil dalam 
memecahkan berbagai masalah sosial yang 
tumbuh dan berkembang di  ngkat lokal.   
Meningkatnya jumlah maupun kualitas ma-
salah sosial dewasa ini merupakan gamba-
ran, bahwa pemberdayaan lembaga petani 
(Subak Abian, Kelompok Tani Penghijauan 
Swadaya, Kelompok Wanita Tani, Kelompok 
Peduli Lingkungan dan sebagainya) belum 
maksimal.

Melihat gejala yang demikian, maka 
diperlukan berbagai langkah dan upaya 
untuk mendorong dan menguatkan kembali 

Dalam rangka pengembangan usaha 
dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat petani, salah satu strategi 
yang dilakukan adalah dengan 

mendorong lembaga petani.  Pemerintah 
Kabupaten Karangasem, yang dalam 

hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kab. Karangasem sebagai dinas 

teknis mempunyai kewajiban untuk 
memberikan bimbingan dan penyuluhan 

kepada masyarakat khususnya 
masyarakat petani yang diorganisir 

melalui Subak Abian, Kelompok Tani 
Penghijauan Swadaya, Kelompok Wanita 

Tani, Kelompok Peduli Lingkungan dll. 

Sosok berprestasi tk, nasional bidang kehutanan 
dari kiri ke kanan: Supardi,SP, I Nengah Sepel, 
I Ketut Toya dan Kadis Hutbun Kab. Karangasem, 
Drs I Ketut Mudita, SP, M.Agb
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peran lembaga petani dalam pembangunan 
pertanian dalam ar   luas.  Salah satu upaya 
yang dilakukan pemerintah adalah menam-
bah jumlah dan kemampuan lembaga petani 
serta memberikan apresiasi atau penghar-
gaan kepada lembaga petani yang berprestasi 
di  ngkat kecamatan, kabupaten, provinsi 
dan nasional sebagai salah satu bentuk pem-
binaan yang berkelanjutan.

Namun demikian, peranserta pemerin-
tah sebagaimana dimaksud  daklah berar   
apa-apa, jika  dak disertai dengan peran ak  f 
serta kerjasama yang baik dan harmonis dari 
lembaga petani itu sendiri dalam meren-
canakan dan melaksanakan suatu kegiatan 
organisasi.   Menyadari akan hal-hal tersebut 
di atas Pemerintah Kabupaten Karangasem 
dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebu-
nan Kabupaten Karangasem bertekad untuk 
tetap melaksanakan pembinaan terhadap 
keberadaan lembaga petani yang ada di 
pedesaan. 

Besarnya peran ak  f masyarakat petani 
yang tergabung dalam organisasi lembaga 
petani atau lembaga wanita tani yang didam-
pingi oleh petugas lapangan (PKL atau PPL) 
menjadi salah satu perha  an dari Dinas Kehu-
tanan dan Perkebunan Kabupaten Karangas-
em untuk memberikan penghargaan sebagai 
wujud kepedulian atas perannya. Pemberian 
penghargaan ini didasarkan atas prestasi 
yang dicapai dalam berbagai kegiatan yang 
berkaitan dengan peningkatan kelembagaan 
petani bidang kehutanan dan perkebunan. 
Hal ini dimaksudkan agar merangsang dan 
memo  vasi lembaga petani bersama den-
gan masyarakat untuk ak  f ikut terlibat dan 
berperan dalam upaya memelihara Sumber 
Daya Alam (SDA) dan meningkatkan sumber 
daya manusia (SDM).

Kelompok Tani Hutan Juara I Tk. Nasional
Pada tahun 2013 ini prestasi yang di-

raih oleh penyuluh, perbekel/kepala desa 
dan Kelompok Tani Hutan berjaya menjadi 
Juara I  ngkat provinsi sehingga mendapat 
kesempatan untuk menghadiri penerimaan 
penghargaan bertepatan dengan Hari Ulang 
Tahun Kemerdekaan RI ke-68 tanggal 17 
Agustus 2013 di Jakarta. 

Para juara tersebut adalah: Supardi, 
SP. (PKL Kecamatan Manggis) Juara I Lomba 
Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) Tingkat 
Provinsi Bali, I Nengah Sepel  Perbekel Desa 
Selumbung, Kecamatan Manggis Juara I 
Lomba Pemerintah Desa/ Kelurahan Peduli 
Kehutanan Tingkat Provinsi Bali, I Ketut Toya 
(Kelompok Tani Lumbung Indah) Dusun Kelo-
dan, Desa Selumbung, Kec. Manggis Juara I 
Lomba Kelompok Tani Hutan/Penghijauan 
Tingkat Provinsi Bali. ***

Penulis, PNS pada Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kab.Karangasem

Pertanian

No. Tahun 
Nama Kelompok Tani/ 

Keterangan KWT/UUP/Desa/PKL 
        
1. 2009 Kelompok Tani Kembang Lestari - Juara I (satu) Lomba Kelompok Tani Hutan/ 

    
Dusun Tanah Ampo, Desa 
Jungutan,   Penghijauan Tingkat Provinsi Bali 

    Kecamatan Bebandem - Juara I (satu) Lomba Penghijauan dan 
    (Ketua :  I Ketut Latra)   Konservasi Alam Tingkat Nasional 

2. 2009 KWT. Pulasari Juara II (dua) Lomba Kelompok Wanita Tani 
    Dusun Muntig, Desa Tulamben, (KWT) Tingkat Provinsi Bali 
    Kecamatan Kubu   

3. 2009 Subak Abian Bhuana Sari Juara III (tiga) Lomba Unit Usaha Produktif 

    
Dusun Semseman, Desa Sangkan 
Gunung, (UUP) Tingkat Provinsi Bali 

    Kecamatan Sidemen   
4. 2009 Perbekel / Desa Seraya Timur Juara II (dua) Lomba Pemerintah Desa / 
    Kecamatan Karangasem Kelurahan Peduli Kehutanan Tingkat 
    (I Wayan Geden) Provinsi Bali 

5. 2009 Drs. I Gusti Ngurah Sudirga Juara I (satu) Lomba Kader Konservasi Alam 
    Desa Ulakan, Kecamatan Manggis (KKA) Tingkat Provinsi Bali 

6. 2009 Mimih Siti Wahyuni, SP.    Juara III (tiga) Lomba Penyuluh Kehutanan 
    NIP.  19580312 198601 2 002 Lapangan (PKL) Tingkat Provinsi 

    PKL Kecamatan Selat   

7. 2010 
Kelompok Tani Batu Kunyit 
Lestari Juara III (tiga) Lomba Kelompok Tani Hutan/ 

    
Dusun Bukit Catu, Desa Seraya 
Timur, Penghijauan Tingkat Provinsi Bali 

    
Kec. Karangasem (Ketua :  I Ketut 
Latra)   

8. 2010 Perbekel / Desa Jungutan Juara I (satu) Lomba Pemerintah Desa / 
    Kecamatan Bebandem Kelurahan Peduli Kehutanan Tingkat 
    (I Wayan Kuta) Provinsi Bali 

9. 2010 I Nyoman Wiraadnyana - Juara I (satu) Lomba Penyuluh Kehutanan 
    NIP.  19570716 198101 1 002   Lapangan (PKL) Tingkat Provinsi Bali 
    PKL Kecamatan Bebandem - Juara  Harapan III Lomba Penyuluh 

      
  Kehutanan Lapangan (PKL) Tingkat 
Nasional 

10. 2010 I Gede Arta Susila Juara I (satu) Lomba Polisi Hutan (POLHUT) 
    RPH Daya, UPT KPH Bali Timur Tingkat Provinsi Bali 
        

11. 2010 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Juara II Lomba Penanaman Satu Milyar 
Pohon 

    Kabupaten Karangasem Tingkat Provinsi Bali 

12. 2011 
Kelompok Tani Batu Kunyit 
Lestari Juara II (dua) Lomba Kelompok Tani Hutan/ 

    
Dusun Bukit Catu, Desa Seraya 
Timur Penghijauan Tingkat Provinsi Bali 

    
Kec. Karangasem (Ketua :  I Ketut 
Latra)   

 

13. 2011 I Ketut Sukadana Juara I (satu) Lomba Penyuluh Kehutanan 
    NIP.  19700512 199803 1 010 Lapangan (PKL) Tingkat Provinsi Bali 
    PKL Kecamatan Karangasem   

14. 2011 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Juara I Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon 
    Kabupaten Karangasem Tingkat Provinsi Bali 

15. 2012 Kelompok Tani Taman Seraya Juara III (tiga) Lomba Kelompok Tani Hutan/ 

    
Dusun Seraya, Desa Antiga, Kec. 
Manggis Penghijauan Tingkat Provinsi Bali 

    (Ketua :  I Wayan Sridana)   
16. 2012 Perbekel / Desa Bhuana Giri Juara I (satu) Lomba Pemerintah Desa / 
    Kecamatan Bebandem Kelurahan Peduli Kehutanan Tingkat 
    (Ir. I Ketut Kerta) Provinsi Bali 

17. 2012 Hantoko Juara I (satu) Lomba Penyuluh Kehutanan 
    NIP.  19600101 199303 1 011 Lapangan (PKL) Tingkat Provinsi Bali 
    PKL Kecamatan Manggis   

18. 2012 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Juara I Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon 
    Kabupaten Karangasem Tingkat Provinsi Bali 

19. 2013 Kelompok Tani Lumbung Indah Juara I (satu) Lomba Kelompok Tani Hutan/ 
    Dusun Kelodan, Desa Selumbung, Penghijauan Tingkat Provinsi Bali 

    
Kec. Manggis (Ketua :  I Ketut 
Toya)   

20. 2013 Perbekel / Desa Selumbung Juara I (satu) Lomba Pemerintah Desa / 
    Kecamatan Manggis Kelurahan Peduli Kehutanan Tingkat 
    (I Nengah Sepel) Provinsi Bali 

21. 2013 Supardi, SP. Juara I (satu) Lomba Penyuluh Kehutanan 
    NIP.  19610725 199303 1 003 Lapangan (PKL) Tingkat Provinsi Bali 
    PKL Kecamatan Manggis   

Prestasi Lomba Tingkat Provinsi dan Nasional dari 
Tahun 2009 s/d 2013 Bidang Kehutanan dan Perkebunan pada 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem
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HAL ini disampaikan oleh I Gede 
Wenten dari Datah pemilik Bam-
boo Bali Bungalow di Jemeluk. 
Wenten sempat berbincang-bin-

cang dengan tamu dari Prancis yang menginap 
di Bungalow miliknya, bahwa, mengapa orang 
Prancis banyak datang ke Amed, dikarenakan 
promosi tentang penggaraman Amed sangat 
gencar di Prancis. Sang tamu berharap peng-
garaman di Amed agar dijaga dan dipelihara 
dengan baik. Bila perlu pemerintah memberi-
kan insen  f bagi petani garam katanya.

Lain halnya Marie Muller tamu dari Jer-
man sambil memegang selembar foto peng-
garaman Amed yang ia ambil dua belas tahun 
yang lalu. Ia menangis tersedu-sedu menyak-
sikan pengaraman di Amed telah rusak, penuh 
dengan rumah, penginapan dan lain-lain.

Memang areal penggaraman di Amed kini 
sangat merana. Dahulu dari Peselatan sampai 
Amed lanjut Tukadse (Batugampil) terhampar 
ratusan hektar penggaraman, kini hanya  ng-
gal 42 cutak penggaraman, masing-masing 
seluas 2 - 3 are lengkap tempat penjemuran. 
Hal ini dijelaskan oleh Kelian Banjar Dinas 
Lebah I Nengah Suanda ke  ka dihubungi di 
Amed baru-baru ini. Suanda mengatakan 
mengapa penggaraman di Amed menyusut 
dras  s, karena para pemilik lahan penggara-
man tergiur dengan uang yang banyak secara 

instan. Mereka berlomba-lomba menjual 
miliknya, sehingga tanah penggaraman oto-
ma  s berubah fungsi. Hal ini dibenarkan oleh I 
Wayan Sentuni Artana, Perbekel Purwakerthi. 
Sementara itu beberapa tokoh masyarakat 
Amed, Culik dan sekitarnya memohon ke-
pada Pemda Karangasem agar betul-betul 
konsekuen melestarikan daya tarik pariwisata 
khususnya penggaraman yang ada di Amed. 
Kalau  dak, nan   anak cucu kita akan  dak 
lagi menemukan penggaraman karena habis 
berubah fungsi, sehingga hanya  nggal nama 

dan cerita saja bahwa di 
Amed dahulu ada penggara-
man yang luas. Bagaimana 
caranya agar masih ada ter-
 nggal sisa-sisa pengaraman 

di Amed. 
Menurut tokoh masyara-

kat yang  dak mau disebut 
namanya mengusulkan agar 
Pemkab Karangasem me-
nyusun planing pelestarian 
penggaraman dalam bentuk 
proposal dikirim ke pusat, 
tanah penggaraman rakyat 
di Amed dibeli, sehingga 
menjadi milik pemerintah 

pengelolaannya diserahkan kepada masyara-
kat dengan diberikan insen  f katanya. Semoga 
mendapat perha  an pemerintah. 

Bantuan Pemerintah untuk 
Kelompok Petani Garam

Program PUGAR (Pengelolaan Usaha 
Garam Rakyat) yang diluncurkan Dinas Peter-
nakan Perikanan dan Kelautan yang dibiayai 
pemerintah pusat, betul-betul merupakan 
dewa penolong bagi petani garam di Amed. 
Betapa tidak, sekarang ini nasib mereka 
mendapat perhatian, dimana sebelumnya 
mereka hanya sebagai obyek, ditonton dan 
diabaikan oleh wisatawan sedangkan hasilnya 
dinikma   oleh pengelola pariwisata dan trans-
portasi. Hal ini diungkapkan oleh I Nengah Su-
anda Kelian Banjar Dinas Lebah baru-baru ini. 

Warta

Pengelolaan Usaha Garam Rakyat 
Selamatkan Petani Garam di Desa Amed

Oleh: Ida Made Giur Dipta

Salah satu daya tarik pariwisata Amed adalah penggaraman 
rakyat yang dikelola oleh masyarakat secara tradisional secara 

turun temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Penggaraman 
rakyat di Amed telah terkenal sampai ke manca negara karena 

keunikan proses pengerjaannya secara tradisional. 

“Program pugar ini sudah dimulai sejak 
tahun 2011 dimana saya diminta mendata 
dan membentuk kelompok petani garam oleh 
petugas dari Dinas Peternakan Perikanan dan 
Kelautan Kabupaten Karangasem”, kata Su-
anda. Lebih lanjut Suanda memaparkan bahwa 
ia berhasil membentuk 4 kelompok di Banjar 
Lebah dan 1 kelompok di Banjar Amed. Nama-
nama kelompok dimaksud: (1). Kelompok Tasik 
Segara, Ketua I Nyoman Patra Guna dengan 
anggota 7 orang; (2). Kelompok Karangsari, 
Ketua Ni Wayan Putu dengan anggota 7 orang; 
(3). Kelompok Wisnu Sari, ketua I Ketut Telaga 
dengan anggota 8 orang; (4). Kelompok Wana 
Sari, ketua I Nyoman Labda dengan anggota 10 
orang; (5). Kelompok Sari Laut, ketua I Nengah 
Ariana dengan anggota 10 orang.

Menyingung masalah bantuan dana 
tahun 2012, masing-masing orang diberikan 
bantuan pembeli alat pengolahan sebesar 
Rp. 3.000.000,- sedangkan tahun 2013 ini 
bantuan telah turun per kelompok Rp. 12,5 
juta rupiah.

Menurut koordinator kelompok yaitu 
Perbekel Purwakerthi I Wayan Sentuni Artana, 
bahwa para petani garam sudah sering diajak 
studi  banding dan pela  han ke Tianyar, Sanur, 
Kuta, dan beberapa kali di lokasi (Amed). Cara 
pengolahan masih dipertahankan ala Amed, 
hanya alat-alatnya dipermanen. 

Alat mengambil air  dak lagi memakai 
 mba, sekarang memakai jenset. Alat pen-

gangkut tanah  dak lagi memakai angkup, 
melainkan memakai arko. Alat penjemuran 
disamping memakai palungan (pohon rontal 
dibelah), juga memakai plas  k dan lain-lain.

Namun alat-alat lama (tradisional) 
tetap diadakan dan ditempatkan dalam satu 
tempat layaknya seper   museum. “Disam-
ping itu juga, dibuat berita acara kerja sama 
antara petani dengan pemerintah (Dinas 
Peternakan Perikanan dan Kelautan) bahwa 
disepaka   selama 5 tahun bisa diperpanjang 
lagi, petani garam  dak boleh menjual lahan, 
membangun dilahan penggaraman dan lain-
lain” kata Sentuni. Dengan adanya program 
ini beberapa tokoh masyarakat di Amed, Culik 
dan sekitarnya senang, karena penggaraman 
di Amed telah mendapat perha  an pemerin-
tah, berusaha menyelamatkan penggaraman 
rakyat di Amed. Semoga berkelanjutan. ***

Penulis, Ketua Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) 

 “Werta Jagadhita” Desa Culik, Kec. Abang

Pengelolaan usaha garam 
Rakyat di Desa Amed
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Seper   baru-baru ini Wakil Bupa   Sukerana 
melakukan kunjungan ke wilayah terpencil 
Dusun Buu Kawan Desa Nawaker   Keca-
matan Abang, untuk melakukan survey 

jalan, pengecekan permandian umum dan sumber 
air lainnya. 

Jalan yang dicek melipu   wilayah pelosok 
dengan kondisi jalan tanah kabupaten sepanjang 
1,5 Km, jalan desa melingkar menghubungkan Buu 
Kawan dan Buu Kaler sepanjang 2,6 Km dan jalan 
lingkar di batas Poh Bebandem sepanjang 1,5 Km 
diusulkan masyarakat untuk dapat diaspal. 

Masalah urgen yang menjadi keluhan warga 
setempat antara lain pentingnya pengaspalan 
jalan desa yang sudah selama 5 tahun lebih diu-
sulkan belum mendapatkan realisasi. Untuk itu ke-
pada Wakil Bupa   Karangasem I Made Sukerana, 
diusulkan, agar keberadaan jalan tanah dan licin 
saat musim hujan telah lama dikeluhkan warga. 
Satu-satunya sarana urat nadi perekonomian yang 
masuk ke wilayah tersebut diharapkan warga se-
tempat agar bisa dibangun sehingga memberikan 

akses untuk kemajuan wilayah baik dari segi sosial, 
ekonomi dan transportasi. 

Dengan sarana jalan tersebut bakal mem-
perlancar ak  fi tas pendidikan yang merupakan 
masalah terpen  ng dan mendasar. Wakil Bupa   
Sukerana merespon harapan warga, seraya berjaji 
akan segera diselaraskan perencanaannya oleh PU 
untuk dapat di  ndak lanju   sesuai kemampuan 
pedanan APBD Kabupaten Karangasem.

Dikatakan, Pemkab Karangasem senan  asa 
merespon usulan warga untuk meningkatkan 
pemerataan pembangunan hingga ke pedesaan.

Ditegaskan, bahwa sarana jalan tersebut san-
gat pen  ng sebagai jalur utama untuk berhubun-
gan ke sentra ekonomi, memutus rantai isolasi dan 
mengangkut potensi hasil bumi yang ada, maka 
pembangunan jalan tersebut menjadi prioritas 
utama. Karena faktor tersebut masyarakat yang 
 nggal di pelosok menjadi sulit mencapai akses 

pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan 
sembako. *** (Bagian Humas Protokol Setda 
Kab.Karangasem)

Warta

AKSI BLUSUKAN WABUP SUKERANA,
CEK INFRASTRUKTUR PEDESAAN

Daerah terpencil 
sebagai kantong-

kantong 
keterbelakangan 

dan kemiskinan 
senan  asa 

menjadi sasaran 
Wakil Bupa   

Karangasem I 
Made Sukerana, SH 

untuk senan  asa 
menjajagi pro 

ak  f kebutuhan 
masyarakat yang 

ada di pelosok. 

Wabup Karangasem I Made Sukerana, 
S.H. (pakaian adat no. tiga dari kanan) 
sat cek jalan pedesaan
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Beranda

BARANGKALI, jarang yang tahu, Sokrates menyebar-
kan ajaran fi lsafatnya bukan di sebuah ruang teduh 
penuh semilir angin sepoi dari segala penjuru lembut 
berhembus. Barangkali, jarang yang tahu Sokrates 

menyebarkan ajaran fi lsafatnya di pasar. Tepatnya, di Agora, 
pada sebuah pasar yang terletak di Athena kuno. Adapun 
tempat yang paling disukai Sokrates adalah Stoa Zeus Eleuthe-
rios. Sebuah serambi teduh di antara pilar-pilar yang dijadikan 
tempat oleh para penjual menjajakan barang dagangannya. 

Tidak salah, merespon fakta di atas, ada yang setengah 
kaget, ada yang full kaget atau ada yang terkaget-kaget. Sebab, 
sesungguhnya pasar bukan tempat penyebaran segala beban 
ajaran. Apalagi penyebaran fi lsafat yang untuk menyerap  dak 
semudah menawar barang yang dijual saat berbelanja. Bukan 
pula hamparan indah penuh orang-orang yang mendengar 
dengan seksama ucapan bijak seorang penyebar agama atau 
fi losof. Sebab, pasar, sesungguhnya hamparan luas penuh 
orang-orang melaksanakan ak  vitas tawar-menawar. Ak  vi-
tas tawar-menawar ini dilakoni melalui komunikasi dua arah. 
Komunikasi mana menjadi komunika  f, karena masing-masing 
pihak menggunakan bahasa yang sama: bahasa transaksi. Dan 
komunikasi itu tak akan berakhir sebelum para komunikan 
menyepaka   harga komoditas yang jadi bahan transaksi. Dan 
komunikasi berakhir tanpa dihiasi tanya jawab yang menggu-
nakan bahasa yang tercuat dari kecanggihan intelektual. Tapi 
berakhir, sesudah masing-masing komunikan menyepaka   
harga serta terjadi serah terima uang dan komoditas. 

Masih merespon fakta di atas, yang tercuat kemudian 

dari benak, boleh jadi kata-kata: hebat nian tak  k dan strategi 
Sokrates dalam menawarkan fi lsafatnya sehingga laku. Dalam 
ar   ada yang mendengar dan merespon dengan sungguh-
sungguh. Selanjutnya, yang tergambar di benak: Sokrates 
telah memenangkan pertarungan. Bagaimana  dak. Kapan dan 
dimanapun, menyebarkan sesuatu yang berbasis intelektual di 
tempat orang-orang melakukan ak  vitas komersial, bukan kerja 
gampang. Diperlukan ketangguhan yang mumpuni. Dibutuhkan 
sikap maju terus pantang mundur. Dan pasar, siapa pun tahu, 
bukan semata tempat tawar-menawar. Namun juga, tempat 
persaingan sekaligus pertarungan untuk merebut ha   para 
penawar komoditas agar mau merogoh saku untuk membe-
lanjakan kocek mereka. Dan, agar memenangkan persaingan 
dan pertarungan, untuk tak menyebutkan menghalalkan segala 
cara, hal-hal di luar akal sehat tak mustahil dilakukan. 

Adapun Sokrates, kecil kemungkinan bahkan mustahil 
melakukan hal-hal di luar akal sehat. Sangat  dak masuk akal 
bila orang hal-hal berkaitan akal sehat, nalar bernas dan logika, 
melakukan hal-hal di luar akal sehat, agar yang ditawarkan 
terjual. Terjual, dalam ar  : ada yang mau mendengarkan, 
merespon serta menjadikan pandangan hidup. Sebuah kebena-
ran tak terbantahkan, bila ada yang tanpa tedeng aling-aling 
meretaskan kalimat, Sokrates adalah fi gur yang berani mela-
wan tantangan dan gigih mendobrak rintangan pada sebuah 
medan teramat sulit. Keberanian Sokrates di sini, jelas bukan 
keberanian fi sik semata. Namun, keberanian mental untuk 
selalu siap menghadapi resiko terhadap apa yang dilakukan. 
Resiko mana datang tak terduga,  ba tanpa berita. Kegigihan 

IDK Raka Kusuma

Sokrates
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Beranda

Sokrates di sini, bukan kegigihan berusaha semata. Tapi, 
kegigihan berjuang bukan sekadar berjuang, tetapi berjuang 
keras. Sebab yang ditawarkan oleh Sokrates bukan komoditas 
riil tetapi ajaran kebijakan yang  dak kasat mata. Yang bahkan 
untuk bisa merespon perlu perjuangan keras. 

Dalam lingkup kategori usaha, sebutan apa layak disemat-
kan pada fenomena Sokrates ini? Yang jelas, bukan kategori 
usaha bernuansa bisnis. Usaha mana, selalu berorientasi pada 
laba sebesar mungkin. Usaha mana, selalu berorientasi guna 
meraup keuntungan sebanyak mungkin. Usaha mana, selalu 
diupayakan agar terhindar dari kerugian walau sepeser. Usaha 
mana, diarahkan senan  asa, agar selalu bermuara pada lahan 
bisnis yang memberikan keuntungan, bila memungkinkan tak 
terhitung jumlahnya. 

Lalu, masuk dalam lingkup kategori usaha apa feno-
mena Sokrates ini? Tanpa bermaksud merendahkan martabat 
Sokrates, fenomena Sokrates ini terkategori usaha menjajakan 
kebijaksanaan dalam format fi lsafat. Usaha mana dilakukan 
oleh orang bijaksana yang disebut fi losof. Usaha ini punya tu-
juan. Tujuannya, bukan meraih keuntungan atau laba berupa 
koin atau kocek berkarung-karung. Tujuannya: orang-orang 
yang membeli, dalam ar  an mendengar dan meresapkan, 
menjadi sosok bijaksana. Bijaksana dalam menanggapi realitas 
yang dialami dan terpampang di depan matanya. Juga, bijak-
sana dalam mengkri  si realitas. Apakah realitas yang dialami 
juga realitas yang disaksikannya lewat mata sendiri termasuk 
yang didengar. 

Bijaksana yang dimaksudkan di sini, lebih mengedepankan 
logika, rasio dan nalar sehat dalam hal menanggapi dan meng-
kri  si realitas. Ke  mbang mengedepankan kata ha  , ins  ng 
serta emosi spontan, dan perasaan bergejolak yang muncul 
mendadak sontak. 

Kembali pada Sokrates. Ternyata, usaha yang dilakukan 
Sokrates bukan hanya laku. Tetapi lama-lama, melahirkan pengikut. 
Dan pengikutnya: para kaula muda. Dalam ungkapan keren, gen-
erasi penerus. Dari   k ini, kesimpulan bisa ditarik: yang dijajakan 
Sokrates, ternyata, bukan sesuatu yang biasa-biasa. Ternyata, ses-
uatu yang is  mewa. Is  mewa dalam ar   mengandung nilai-nilai 
baru. Juga, mengandung paradigma baru. Paradigma mana, bisa 
dipas  kan, merupakan an   tesis dan dekonstruksi dari fi lsafat yang 
ada dan berkembang pada masa itu. 

Di samping itu, bisa dipas  kan, fi lsafat yang disebarkan 
Sokrates pada sebuah pasar di Agora itu, mengandung ke-
benaran abadi. Kebenaran yang bila memasuki jiwa seseorang, 
secara bertahap namun pas  , melahirkan tekad untuk menga-
malkan. Tentu, sesudah meyakini. Buk   nilai kebenaran abadi 
pada fi lsafat Sokrates yang disebarkan tersebut, bisa dirujuk 
dengan berlahiran pada pengikut. 

Pada dasarnya, fi lsafat yang mengandung kebenaran abadi, 
tak pernah lekang. Dari masa ke masa, tetap ada dan diterima 
publik. Waktu yang terus melaju tak mampu menghapus. 
Waktu yang kencang melesat tak mampu membuatnya  ada. 
Ruang yang balau dan penuh kekacauan, tak mampu mem-
buatnya berantakan dan berkeping-keping kemudian sirna. 

Bagai angin, fi lsafat yang mengandung kebenaran abadi 
akan terus beredar. Sekat dan dinding ruang dan waktu setebal 
dan se  nggi apa pun tak mampu membendung. Rentang jarak, 
betapa pun jauhnya akan ditempuh dan pada se  ap jarak yang 
ditempuh akan tersebar fi lsafat yang mengandung kebenaran 
abadi itu. Kri  k super tajam, pembeberan kelemahan yang 
termaktub dalam fi lsafat yang mengandung kebenaran abadi 
itu; kenda   ditulis dalam satu juta halaman buku, tak akan 
berhasil meniadakan dari zona ilmu pengetahuan. 

Ada adagium mengatakan, filsafat yang mengandung 
kebenaran abadi kebenarannya melampaui usia pencipta 
sekaligus penyebarnya. Adagium itu benar. Sebab, pencipta 
sekaligus penyebarnya adalah manusia. Dan manusia bukan 
makhluk abadi. Manusia makhluk terbatas. Terbatas pula 
umurnya. Keterbatasan umur manusia ini, disebabkan oleh 
jegalan yang dilakukan oleh sakratul maut, yang kehadirannya 
memang membatasi laju umur manusia. Membatasi dengan 
cara mencabut roh atau sukma atau atma yang ada dalam diri 
manusia. Tapi,  dak semua manusia pamit dari dunia ini, dise-
babkan sakratul maut mencabut rohnya. Ada juga disebabkan 
oleh sesama manusia yang mengeksekusi dengan hukuman 
ma  . Penyebabnya, karena bersalah karena dianggap salah. 
Ada juga yang dituduh bersalah oleh penguasa. 

Dituduh apa Sokrates, sehingga, harus menjalani eksekusi 
ma  ? Pertama, Sokrates dituduh  dak percaya kepada dewa-
dewa dan mengintrodusir praktek-praktek religius baru yang 
menyesatkan. Kedua, Sokrates dituduh mempunyai pengaruh 
kurang baik terhadap kaum muda. Padahal, kaum muda di 
Athena ke  ka itu banyak menerima dan mengiku   ajaran 
Sokrates yang berbentuk fi lsafat yang disebar pada sebuah 
pasar di Agora. Siapakah yang menghujamkan dua tuduhan 
itu? Ia, Anytus. Siapakah Anytus? Tak lain tak bukan orang yang 
turut memulihkan demokrasi di Athena sekaligus demokrat 
terkemuka. 

Terhadap sosok yang menghujamkan tuduhan kepada 
Sokrates, dua pelajaran berharga bisa diperoleh. Pelajaran 
pertama,  dak semua pemulih demokrasi berwatak demokra-
 s. Demokra  s, dalam ar  , menerima perbedaan selain yang 

diyakininya sebagai warna lain yang ikut memperindah taman 
demokrasi sekaligus membuat semarak. Pelajaran kedua, siapa 
pun yang digelari demokrat terkemuka, jelas fi gur bajik dan 
bijak yang kadar kearifannya luar biasa di dalam kehidupan 
yang nyaris total diwarnai perbedaan. Tetapi, dalam fenomena 
Sokrates ini, ternyata kelinci bertubuh singa. Tampak berjiwa 
agung. Kenyataannya, di balik penampilan dan penampak-
annya, tersembunyi watak garang dan beringas yang tanpa 
ampun menerjang, mencabik dan mengoyak apa pun tampak 
berbeda serta dirasa melampaui kebesaran nama yang terlanjut 
ia sandang.

Bagaimana Sokrates menghadapi terjangan eksekusi ma   
dengan minum racun yang di  mpakan padanya? Sokrates tegar. 
Sokrates tak mau mohon keringanan hukuman. Dalam is  lah 
sekarang tak mau minta grasi, abolisi atau yang lain. Sikap 
Sokrates ini, memberi pelajaran berharga:

Seseorang yang meyakini, apa yang ia sebarluaskan kepada 
masyarakat sesuatu yang benar dan mengandung kebenaran, 
sebesar apa pun resiko menantang dihadapinya dengan tegar. 
Tanpa secuil dihinggapi rasa gentar, tanpa segeming tubuh 
gemetar. Ini pelajaran pertama. 

Selanjutnya, seseorang yang meyakini, apa yang disebar-
kan kepada masyarakat luas, dengan keberanian meyakinkan 
akan mempertanggung jawabkan. Walau bentuk tanggung 
jawab itu dijalani dengan nyawa sebagai taruhannya. 

Berikutnya, ancaman hukuman ma   tak akan membuat 
ciut nyali seseorang yang meyakini. Tidak ada kebenaran mela-
hirkan kesesatan. Tidak ada kebenaran melahirkan kekacauan. 
Dan,  dak ada kebenaran yang baru muncul bertentangan 
dengan kebenaran yang sudah ada. Sebab, kebenaran, berapa 
pun jumlahnya akan saling berdampingan. Jika toh ada perbe-
daan, justru perbedaan itu menunjukkan: kebenaran bukan 
keberagaman satu rupa. Tetapi, keberagaman banyak rupa, 
serta dengan yang lain saling melengkapi.  ***
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DI DALAM hidup ini banyak hal  bisa terjadi. Semuanya bisa 
berubah  ba-  ba. Adakalanya hal-hal yang menyenangkan dan 
membahagiakan ingin dipertahankan. Tapi hal-hal yang membo-
sankan,  dak menyenangkan, dan  dak membahagiakan, ingin 
cepat-cepat diakhiri.  Itulah kehidupan manusia. Seorang bijak 
pernah membilang bahwa kehidupan ini  adalah belenggu  dengan 
mata rantai yang sangat panjang, di dalamnya ada kesedihan ada 
kesenangan, ada kebahagiaan dan ada pula penderitaan. Tetapi 
manusia inginnya selalu bahagia. Bisakah demikian ?.

Jawabnya ternyata bisa. Cara memproleh kebahagiaan ternya-
ta sangat mudah yakni dengan tersenyum atau makenyem. Buku 
panduan hidup bahagia, atau lebih lengkap lagi hidup mulia, kaya, 
sehat dan bahagia dengan judul Senyum atau Makenyem, ditulis 
oleh Arsiawan Adi setebal 282 halaman. Buku ini diterbitkan oleh 
Penerbit Paramita Surabaya adalah buku yang cukup laris. 

Begitu membuka buku ini kita disambut dengan ucapan Se-
lamat Datang,  Buku ini diibaratkan sebagai Wisma Kebahagiaan 
yang siap menyambut kedatangan orang-orang yang ingin hidup 
bahagia.  Buku ini disajikan dengan sangat afi k, dengan  bahasa 
yang ringan, lugas namun sangat menyentuh kalbu terdalam. 
Ke  ka kita selesai membaca paragraf demi paragraf dari buku ini,  
sering kita akan tersenyum sendiri, senyum kesadaran senyum ke-
bahagiaan. Bahkah sering dibarengi dengan kata tanya dalam ha  , 
sekaligus jawaban tentang kebenaran itu sendiri  : “O ya, ya ?!”  
Sambil tersenyum kita akan disadarkan tentang kebenaran yang 
disajikan dengan bahasa yang ringan, hingga  mbul pernyataan 
dalam kalbu terdalam : “O ya, benar  yang disajikan ini !”.

Terwujudnya buku Senyum atau Makenyem ini terinspirasi 
dari pengamatan penulisnya terhadap  anak-anak TK yang sedang 
bermain jungkat-jungkit. Anak-anak TK itu kelihatan gembira 
sekali. Mereka begitu menikma   permaianan itu, begitu bahagia 
kelihatan mereka. Mereka lupa berapa waktu yang dihabiskan, 
apa punya uang atau  dak,   dak peduli apa jenis kelaminnya, 
siapa orang tua mereka, apa dia cakep atau  dak. Melihat hal 
itu, maka terungkaplah bahwa: kebahagiaan itu sifatnya individu, 
 dak ada hubungannya dengan uang, waktu, kekurangan atau 

kesempurnaan fi sik, jenis kelamin, jabatan, pekerjaan atau status 

sosial (hal 10).
Buku ini walau disajikan dengan bahasa yang ringan dan 

lugas, namun sesungguhnya banyak mengungkap ajaran-ajaran 
spiritual, ajaran tentang kebenaran, Ketuhanan, ketenangan dan 
kedamaian. Disamping tentunya hal-hal keseharian seper  : ke-
sehatan, bisnis, perekonomian, pendidikan dan lain sebagainya. 
Maka itu sangat wajar bila mendapat komentar dari 18 (delapan 
belas) tokoh terkenal mulai dari Gede Prama (penutur kejernihan), 
Prof. Dr. I Wayan Wita (mantan Rektor UNUD), Prof. Dr. I Made 
Ti  b, Ph.D. (Rektor IHD Negeri Denpasar), Ida Pedanda Sebali 
Tianyar  (Ketua PHDI Pusat),  Ida Pandita Mpu Daksa Natha Ratu 
Bagus (Penemu Meditasi Bio Energi / Pengasuh Asram Ratu Bagus 
di Muncan),  Dr. Somvir (Prak  si Yoga), sampai pada dalang wayang 
Cenk Blonk I Wayan Nardayana. Semua menyambut dan memberi 
komentar baik, sembari mengajak Senyum, ingetang makenyem. 

Prihal tersenyum ini ternyata ada rujukannya di dalam Weda, 
seper   yang dikemukakan oleh Prof. Ti  b dalam pengantar buku 
ini bahwa: “Semua manusia mengiku   orang yang tersenyum” 
(Rigveda 1.127.6).  Bahkan dalam Atharvaveda 7.62.6 jelas-jelas 
dianjurkan kepada umat manusia: “Ucapkanlah selalu kata-kata 
yang baik dan halus, milikilah kekayaan dan dapatkanlah makanan 
yang cukup serta ingatlah selalu tersenyum kepada orang lain”.

Isi buku ini boleh dibilang rekaman pengalaman penulisnya 
yang tentunya juga banyak mirip dengan pengalaman orang lain. 
Selama pengembaraannya  di India banyak memproleh kebaha-
giaan dan kedamaian, dan di Thailand memproleh pemahaman 
yang mendalam mengenai perdamaian melalui ceramah Bhiksu 
terkenal (hal 61-62).

Pada bagian akhir buku ini juga ditampilkan panduan hidup 
bahagia dalam bentuk ceritra-ceritra menarik mulai dari halaman 
203 sampai dengan halaman 272. Ceritra itu dikelompokan dalam 
bentuk ceritra material, ceritra kebahagiaan dan ceritra spiritual. 
Ceritra itu menyadarkan kita: seharusnyalah kita berbagia, karena 
manusia memang dilahirkan berbahagia, tetapi karena diseli-
mu   hawa nafsu sehingga lupa bahwa hidup ini bahagia.   Maka 
itu bacalah buku ini kalau ingin berbahagia. *** (Drs. I Wayan 
Darma, M.Si )

Beranda

Resensi Buku

MENCARI KEBAHAGIAAN DENGAN 
SENYUM

Judul Buku  : 
Senyum, Panduan Prak  s Bahagia 
Menuju Kedamaian.
Penulis : Arsiawan Adi.
Tebal : 282  halaman
Penerbit : Paramita Surabaya 
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