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Di Kabupaten Karangasem nama 
lembaga yang membidangi informasi-
komunikasi mengalamai beberapa kali 
perubahan. Diawali nama Deparetemen 
Penerangan, kemudian terkahir 
sekarang namanya  Dinas Komunikasi 
dan Informatika (Diskominfo). Menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 
2007, Kominfo adalah urusan wajib. 

Era modern dan globalisasi 
ditandai dengan kecanggihan teknologi 
informasi. Terkait dengan itu Diskominfo 
Kab. Karangasem yang membidangi 
komunikasi dan infornatika publik kali ini 
mendapat giliran tampil diterbitan Sinar 
Agung 2015 di rubrik “Laporan Utama” dan 
“Kominfo”. Ditampilkannya Diskominfo 
karena era sekarang masyarakat sedang 
tren teknologi informasi, dan komunikasi 
menjadi kebutuhan di era globalisasi. 
Di kedua rubrik tsb. wajah Diskominfo 
tampil dari berbagai wajah diantaranya 
profil Diskominfo, pengelolaan teknologi 
informasi, aktivitas penyebarluasan 
informasi publik. Rubrik-rubrik lainnya 
tak kalah menarik sebagai refrensi bagi 
pembaca dalam pengambilan keputusan. 
Meski media corong pemerintah konten 
tetap menarik sekaligus menghibur. 
Selamat membaca!.

                      Amlapura, Nopember 2015
Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Karangasem.
 

Ir.Gde Ngurah Yudiantara, M.M
NIP. 19630929 198903 1 016
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DINAS Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kab. 
Karangasem selama ini terkesan masih dipandang 
sebelah mata, karena ada yang menganggap 

tidak memegang sektor pembangunan yang jelas, tidak 
memberi kontribusi terhadap income daerah namun  hanya 
menghabiskan dana semata. Padahal masyarakat juga tahu 
jika urusan informasi publik, dimana masyarakat kini tidak 
bisa lepas dari komoditi  informasi,  menjadi tugas pokok 
utama yang diurus Kemenkominfo di pusat maupun  di 
daerah. Betapa naif jika di era saat ini  masih ada yang 
mempertanyakan apa tugas Diskominfo, sangat tidak 
memahami tantagan era informasi sebagai bagian strategis 
kehidupan  masyarakat. 

Diskominfo Kab. Karangasem kini sudah jauh melompat 
dalam mengemban misi dibidang pelayanan informasi 
publik. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan media sosial, 
internet, sebagai akses utama guna mendorong tumbuhnya 
kecerdasan membanding masyarakat. Kendati masih memiliki 
keterbatasan dalam bidang penganggaran dalam memenuhi 
harapan mewujudkan Goverment berbasis IT, namun dibawah 
kendali Pimpinan Ir. Gde Ngurah Yudiantara, MM,    terus 
berjuang untuk bisa mewujudkan master plan e-goverment 
agar  bisa mendukung maksimal pelaksanaan misi Pemerintah 
Kabupaten Karangasem. Dalam posisi saat ini  Karangasem 
masih jauh tertinggal dibanding  daerah lain di Indonesia dalam 
mengadopsi ICT untuk memberi kontribusi bagi kemajuan  
birokrasi yang modern, hemat efektif dan efisien.

Strategisnya Diskominfo dalam percaturan SKPD di 
daerah dewasa ini sudah menjadi kebutuhan, menyusul 
derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat dari 
segala penjuru. Era global sudah membuat dunia seolah 
ada dalam genggaman. Maka sangat terlambat dan mundur 
manakala keberadaan Kominfo tidak diarahkan untuk 
mendukung  kelembagaan /institusi melalui  pemanfaatan 
ICT dalam mengemban misi pemerintahan, pembangunan 
dan pelayanan.

   

Cikal Bakal Diskominfo 
dari Era Orde Baru

Jika dirunut kebelakang keberadaan Diskominfo 
Kabupaten Karangasem dewasa ini, tidak bisa lepas dari  
cikal bakal induknya  Departemen Penerangan di era orde 
baru, yang cukup menonjol  perannya dalam membantu 
penyelenggaraan misi pemerintahan, pelayanan dan 
pembangunan. Pasca Reformasi Diskominfo awalnya 
merupakan  lembaga selevel Kantor yakni Kantor Komunikasi 
Informasi dan Arsip Daerah (Kominda), lalu seiring perubahan 
aturan perundangan tentang   kelembagaan berganti identitas  
menjadi Kantor Komunikasi Informasi dan Telematika (KIT).  
Menyadari kian  cepatnya  kemajuan dunia ICT yang diiringi 
kemajuan peradaban komunitas manusia dan fungsi-fugsi 

PROFILE DISKOMINFO KARANGASEM
Strategis di Era Informasi

halaman diskominfo Kab. Karangasem di Jalan ngurah Rai amlapura, pernah meraih juara iii lomba se-bali kebersihan dan 
keindahan kantor th. 2013 lalu

Kadis Kominfo Kab. Karangasem, ir. Gde ngurah Yudiantara, MM
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birokrasi, berhasil dinaikkan level kelembagaan dari Kantor 
menjadi dinas yakni  Dinas Komunikasi dan Informatika 
yang ada sekarang, secara khusus mengedepankan fungsi 
pelayanan secara elektronik melalui website dengan segala 
perangkatnya.

Diskominfo Kabupaten Karangasem terbentuk 
berdasarkan Perda Kabupaten Karangasem nomor 7 tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Karangasem, yang membidangi komunikasi dan 
informatika menempati titik lokasi Kantor di jalur  Jalan Ngurah 
Rai 29 A .Amlapura. Terbentuknya status Diskominfo seperti 
saat  ini melampaui pembahasan  yang relatif alot antara 
eksekutif dan legislatif, terutama untuk  meyakinkan kepada 
semua pihak akan pentingnya lembaga yang membidangi 
komunikasi dan informatika dengan  status berdiri sendiri 
tanpa bergandeng dengan SKPD lain dan levelnya naik 
menjadi dinas.  Disamping itu pula bidang Kominfo adalah 
urusan wajib berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tanggal 
9 Juli 2007. 

Dewasa ini Dinas Kominfo didukung oleh 30 pegawai 
diantaranya  19 orang laki-laki,  perempuan 11  orang, dengan 
statistik kepangkatan / golongan pegawai atara lain  gol : IV= 6 
orang, gol. III = 15 orang, gol. II= 9 orang dan gol.= I orang dan 
tenaga  kontrak sebanyak 23 orang. Struktur Kepegawaiannya 
meliputi: Kadis, Sekretaris membawahi Kasubbag Keuangan, 
Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Penyusunan 
Program dan Pelaporan. Kabid Komunikasi dan Informasi 
Publik membawahi: Kasi Kemitraan Media, Kasi pengolahan 
Informasi Publik. Kabid Pos dan Telekomunikasi membawahi: 
Kasi Pos, Kasi Kasi Pengendalian dan Penertiban Postel dan 
Kasi Telekomunikasi. Kabid Pengolahan Data Elektronik 
membawahi: Kasi Manajemen Informasi, Kasi Telematika 
dan Kasi Pengembangan Literasi Kominfo.

Visi dan Misi Diskominfo
Adapun Visi dan Misi Diskominfo meliputi  Visi yang 

terkait dengan  visi Pemerintah Kabupaten Karangasem 
”Mewujudkan Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma”. 
Penetapan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Karangasem disamping harus berlandaskan pada ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, juga harus merujuk pada 
tugas pokok Dinas yaitu ”Melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 
urusan bidang komunikasi dan informatika”.  D a l a m 
kurun waktu 2010-2015,  Dinas Komunikasi dan Informatikan 
Kabupaten Karangasem diharapkan mampu mendukung 
pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang 
di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) tahun 2010–2015. Dinas Komunikasi 
dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karangasem 
telah mengantisipasinya dengan menetapkan visi yaitu 
“Terwujudnya Transparansi Komunikasi  dan Informatika 
menuju Masyarakat Karangasem Jagadhita Ya Ca iti Dharma’’.

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 
misi antara lain pertama, Mendorong peran serta kelompok-
kelompok informasi dalam rangka mempercepat proses 
pembangunan.  Misi ini menekankan peran kelompok-
kelompok informasi  yang hidup dan tumbuh dalam 
kehidupan masyarakat mempunyai fungsi yang sangat 
penting dalam menyampaikan informasi secara timbal balik 
dari pemerintah maupun masyarakat. Kedua, mewujudkan 
transparansi informasi, komunikasi pembangunan  dalam 
kehidupan masyarakat.  Misi ini menyiratkan perkembangan  
zaman dan globalisasi yang sangat mempengaruhi bidang 
informasi. Informasi yang masuk ke masyarakat sulit 
dipantau dan hal ini menimbulkan kebingungan masyarakat 
dalam menyikapi informasi yang diterima. Untuk itu, 
peran pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan untuk 
dapat memfasilitasi masyarakat agar informasi yang 

diskominfo Karangasem siap melayani kebutuhan infromasi masyarakat
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diterima adalah informasi yang transparan. Di samping itu, 
transparansi informasi akan mengarah pada terwujudnya 
informasi yang sehat, bermartabat, akurat, dan jelas. Ketiga 
mendorong kesadaran masyarakat dan aparat Pemerintah 
Kabupaten Karangasem terhadap peranan informasi dan 
komunikasi.  Misi ini menekankan relevansi yang sangat 
kuat antara pemerintah dan masyarakat. Bahwa masyarakat 
dan aparat pemerintah kabupaten sebagai mitra kerja yang 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain, khususnya dibidang 
informasi dan komunikasi pembangunan, harus dapat saling 
bekerjasama. Keempat, mengoptimalkan pengelolaan Pos 
dan Telekomunikasi.  Misi ini memberikan penekanan pada 
pentingnya usaha pos dan telekomunikasi dalam mendukung 
kemajuan pembangunan  dan kelima mewujudkan 
teknologi informasi sebagai kebutuhan yang harus segera 
diimplementasikan dalam pelayanan masyarakat.   Misi ini 
mengandung maksud bahwa akibat kemajuan globalisasi, 
maka Pemerintah Kabupaten Karangasem dituntut untuk 
segera mengefektifkan penggunaan teknologi informasi yang 
berbasis elektronik bagi semua unit kerja pemerintah daerah 
sebagai perwujudan pelayanan masyarakat yang prima. 

Menyangkut peran memberikan pelayanan publik 
dibidang infomasi, Kadiskominfo Ir. Gde Ngurah Yudiantara, 
MM mengatakan,  dalam memenuhi tuntutan publik, badan 
publik diwajibkan  untuk memberikan substasi informasi 
berbasis dokumen  yang diminta, sesuai persyaratan yang 
telah dipenuhi dan batas waktu pengajuan permohonan. Jika 
tidak memenuhi persyaratan permohonan yang diajukan 
maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokuemntasi (PPID) 
bisa menolak. Sementara itu, untuk informasi yang wajib 
disediakan sudah diklasifikasikan kedalam 11 jenis klasifikasi 
informasi yang boleh ataupun tidak diberikan. 

Ditekankan, sesuai amanat Undang-Undang No. 14 
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),  
dewasa ini sudah tidak saatnya lagi menutup-nutupi iformasi 
tentang lembaga publik. Bahkan segala hal yang menjadi 
misi lembaga dan kegiatan  yang dilaksanakan dengan 
menggunakan anggaran negara,  wajib diiformasikan kepada 
publik. Namun jika ada pengecualian dan bersifat rahasia 
harus dikelola sesuai klasifikasinya dan pemohon tidak boleh 
memaksa karena sifat informasi itu sudah diatur didalam 
Undang-Undang.  Keterbukaan informasi disatu sisi juga 
bisa dianggap sebagai bumerang bagi badan publik karena 
akan membuka semua hal yang dilaksanakan. Namun karena  
sudah menjadi tuntutan publik maka tidak ada alternatif lain 
kecuali harus menyediakan informasi yang dibutuhkan publik 
terkait lembaganya, sesuai kapasitas dan tupoksinya.   

Sebagai lembaga publik SKPD sudah wajib memiliki 
website dan subdomain agar bisa menyediakan informasi 
bagi publik. Untuk kelancaran up-load maupun  up-date 
informasi semua pejabat PPID  diberikan User- ID dan 
password, sehingga bisa melakukan log-in masuk ke beranda 
website Pemkab Karangasem, untuk melakukan up-load 
informasi. Penyelenggaraan website Pemkab Karangasem 
sebagai wahana transparansi publik sangat erat terkait dengan 
persyaratan memenuhi kriteria bisa meraih hasil pemeriksaan 
BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tupoksi Diskominfo
Tugas Pokok Diskominfo antara lain: Melaksanakan 

Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Azas Otonomi 
Dan Tugas Pembantuan Urusan Bidang Komunikasi Dan 
Informatika. Motto Diskominfo ditetapkan  Diskominfo, 
Mitra Masyarakat Tehnologi  Informasi dan Komunikasi. 

Sementara fungsinya meliputi perumusan dan penetapan  
kebijakan teknis urusan sarana komunikasi dan diseminasi 
informasi, telematika pengolahan data elektronik, serta 
bidang pos dan telekomunikasi. Penyelenggaraan urusan 
komunikasi dan informatika meliputi sarana komunikasi 
dan diseminasi informasi, telematika, pengolahan data 
elektronik, serta bidang pos dan telekomunikasi. Pembinaan 
dan pelaksanaan tugas-tugas komunikasi dan informatika 
meliputi sarana komunikasi dan diseminasi informasi, 
telematika, pengolahan data elektronik, serta bidang pos dan 
telekomunikasi, Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

Pelaksanaan tugas dari Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya meliputi Layanan internet M-PLIK untuk 
Meningkatkan dan memotivasi masyarakat belajar 
berinternet, Menggunakan internet secara sehat, Bisa 
mengakses informasi di dunia maya. Layanan pengadaan 
secara elektronik dengan visi Mewujudkan transparansi 
pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis teknologi 
informasi bebas kkn efektik, efisien, dijabarkan kedalam Misi 
Memfasilitasi proses pengadaan barang/ jasa pemerintah 
secara transparan dan akuntabel, berdaya saing sehat, 
sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku serta 
menghasilkan produk barang/ jasa yang berkualitas.

Sesuai Permen Kominfo Nomor : 22/PER/M.
KOMINFO/21/2010 Diskominfo wajib melaksanakan Standar 
Pelayanan Minimal,  terkait urusan wajib daerah yang berhak 
diperoleh setiap warga secara minimal.  Amanat Ps 11 
ayat(4) dan Psl 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemda adalah Terlaksananya media massa, 
media website online, Media penyebaran informasi melalui 
pertunjukkan tradisional, media interpersonal, media luar ruang 
dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). 

Indikator Kinerja Diskominfo ditetapkan melalui indikator: 
Meningkatkan peran informasi dan komunikasi pada masyarakat 
melalui wadah KIM. Terwujudnya media website pemerintahan 
daerah yang berfungsi memberikan informasi secara elektronik 
sehubungan dengan kegiatan pemerintahan, terwujudnya 
penataan pembangunan sarana komunikasi seperti menara 
telekomunikasi yang keberadaannya memerlukan penataan 
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi 
menara telekomunikasi yang sampai sat ini terus di monitoring 
oleh tim monitoring instansi terkait dan terwujudnya desain 
pengembangan teknologi informasi melalui master plan teknologi 
informasi untuk membangaun Kabupaten Karangasem pada 
bidang IT.

Layanan Diskominfo
Pelayanan Diskominfo terdiri dari Bidang Informasi Publik: 

Media Center, Dialog Interaktif melalui kerjasama Radio Swib-FM 
dan RGS-FM, Mobil Keliling, KIM dimasing desa (78 kelurahan/
desa), PPID Pembantu di Sekretariat Diskominfo, Pengaduan 
Online: pengaduan. karangasemkab.go.id dan SMS Gate Way. 
Bidang Postel: Monitoring Tower, Pelayanan Pengecekan Titik 
Koordinat Tower sesuai Zona Perbup, Repiter Radio : Bukit 
Sega Freq tx 155.0500 Mh,, Pasar Agung Freq tx 159.0750 
Mhz, rx 154.0750 Mhs, Padangby tx 165.150 Mhz, rx 160.450 
Mhz dan Candidasa. Bidang PDE : Wifi/Hotspot : Diskominfo, 
UKM Center, Setda 1, Setda 2, Setda 3, Dispenda, Website 
Pemkab : karangasemkab.go.id, Mobil Pusat Layanan 
Internet Kecamatan M-PLIK, Pelatihan SDM, LPSE : lpse@
karangasemkab.go.id. Bidang Admin/TU antara lain : Admin 
Keuangan, Laporan Dinas dan Laporan LAKIP, Renstra, RKA, 
DPA, LPPD, IKU, KAK. v (I Nyoman Wage)
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Diskominfo Karangasem 
3 KALI RAIH PRESTASI, 
KAWAL ICT DAN E-GOV  

DIAM-diam Diskominfo Karangasem ternyata mengukir 
sukses bertaraf nasional, disamping berusaha 
mengusung misi master plan e-goverment dalam 

menciptakan transparansi publik, juga aktif melakukan 
pengamanan sistem informasi dan update website khususnya 
dibidang news and picture reporting.  3 prestasi yang diraih 
Diskominfo antara lain 10 besar nasional pengelolaan media 
centre khusus caption narration peringkat 6 dari 23 media centre,  
penghargaan Keamanan Informasi dalam tata kelola informasi 
dan  penghargaan dibidang hasil Pemeringkatan e-Goverment  
Indonesia (PeGI) yang secara rutin 2 tahunan dilaksanakan 
Dirjen Aplikasi Kemenkominfo RI dari 60 daerah yang masuk 
nominasi. Evaluasi pelaksanaan program penerapan  Informasi 
dan Tehnologi (IT) dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Karangasem yang menjadi bagian Goverment Indonesia, 
menempati peringkat ke II untuk wilayah Bali, NTT dan NTB.

Kadiskominfo Ir. Gde Ngurah Yudiantara, MM mengakui, 
bahwa prestasi tersebut memang nyata diraih tanpa ada 
unsur rekayasa bahkan tanpa diketahui, tiba - tiba dipanggil 
untuk menerima penghargaan tersebut. Evaluasi pelaksanaan 
program penerapan  Informasi dan Tehnologi (IT) dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karangasem yang menjadi bagian 
Goverment Indonesia, telah mampu menunjukkan prestasi 
membanggakan yakni menempati peringkat ke II untuk wilayah 
Bali, NTT dan NTB. Sementara bidang pengamanan  dan tata 

kelola informasi juga berhasil meraih peringkat nasional serta 
aktifitas media centre yang diselenggarakan melalui website 
Pemkab Karangasem juga mendapat peringkat 10 besar untuk 
katagori senantiasa melakukan up-dating news picture.

 Dari sejak dirintisnya pelaksanaan e-Goverment tahun 
2009 hingga saat ini sudah menunjukan geliat manfaat yang 
signifikan dalam menunjang sistem kebijakan tata kelola 
pemeritahan.  Sejalan dengan adanya tuntutan publik untuk 
menampilkan profile pelayanan masyarakat yang ideal maka 
pilihan program e -Gov untuk melaksanakan prinsip-prinsip 
trasparansi, akuntabilitas dan pelayanan informasi publik, 
merupakan prasyarat bagi seluruh stakeholder SKPD sebagai 
elemen aparatur pemerintah. 

Dijelaskan, untuk aplikasi program e-Gov disesuaikan 
dengan kebutuhan fungsi kepemeritahan sebagaimana 
dituangkan melalui  kerangka fungsional sistem kepemeritahan 
dalam Master Plan Pengembangan dan Implementasi e-Gov  
periode 2010  2014. Dengan mempertimbangkan fungsi sistem 
aplikasi dan layanannya,  disusun kedalam sistem kerangka 
arsitektur Blueprint yakni Peta Solusi Aplikasi e-Gov. Sistem 
aplikasi tersebut berorientasi pada fungsi layanan dan sifat 
fungsi  yang membagi kedalam 3 kelompok. Ketiga orientasi 
tersebut meliputi kelompok sistem aplikasi orientasi fungsi 
langsung memberi pelayanan kepada pengguna (aplikasi 
front office), bantuan pekerjaan bersifat adminstrasi dan fungsi 

Pelatihan tiK bagai aparat pemerintah diselenggarakan diskominfo Karangaserm
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kedinasan  serta kelembagaan serta aplikasi lain yang bersifat 
spesifik  (katagori back office).  Untuk setiap kelompok sistem 
dibagi juga kedalam sub group berdasarkan orientasi pengguna 
seperti Goverment to Citizen (G2C) untuk kepentingan masyarakat, 
Goverment to business (G2B) untuk kepentingan bisnis, Goverment 
to Goverment (G2G) untuk kepentingan antara lembaga internal 
pemerintah. 

Ditambahkan, didalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),  merupakan dasar 
hukum penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi dalam proses transaksi dan interaksi berbasis 
elektronik. Adapun filosofinya  bahwa era globalisasi informasi 
menuntut adanya sebuah sistem yang memudahkan dalam 
percepatan proses arus informasi guna  menyikapi dinamika 
masyarakat untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka 
merupakan kewajiban pemerintah untuk memanfaatkan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi menjadi sebuah domain yang berperan 
penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
melalui perdagangan dan pertumbuhan perekonomian.  
Pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk 
mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai 
agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia

Secara lebih spesifik menyangkut masalah e-Gov dikatakan 
Kadis Yudiantara, diatur dalam aturan perundangan Inpres 
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan e-Government. Sebagai dasar hukum dalam 
transformasi birokrasi kepemerintahan berbasis elektronik 
dalam mewujudkan good  governance. 

Adapun filosofi adalah bahwa  kemajuan teknologi informasi 
yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara 
luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan 
pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara 
cepat dan akurat.  Proses transformasi menuju e-Goverment 
harus segera dilaksanakan sehingga pemerintah dapat 
mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi 
untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta 
membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang 
memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara 
terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi 
dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. 

Ditambahkan, keberadaan  UU. No. 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disatu sisi merupakan 
prestasi bangsa dalam mewujudkan demokrasi bangsa dimana 
salah satunya adalah masalah keterbukaan.  Hal tersebut 
sekaligus memaknai tradisi pemerintahan yang tertutup 
berubah menjadi terbuka terhadap informasi negara yang 

selama ini dianggap rahasia. Hal itu tidak saja menyangkut 
birokrasi (eksekutif, legeslatif, yudikatif) tetapi juga masalah 
organisasi pemerintahan yang menggunakan dana negara. 
UU tersebut mengatur kewajiban memberikan informasi 
serta mengatur klasifikasi minformasi sehingga memberi 
kepastian hukum tentang informasi yang wajib dibuka 
kepada publik dan yang dikecualikan, guna mendorong 
terciptanya  pemerintahan yang baik dan peran serta 
masyarakat secara transparan dan akuntabilitas tinggi dalam 
mewujudkan demokrasi dengan esensi pelayanan mayarakat.  
   Sampai saat ini, per Oktober 2009, Pemda Karangasem 
telah memiliki domain Website dengan 10 sub domain dan 
aplikasi tidak berbasis website lainnya yang terus didorong 
diselenggarakan oleh semua SKPD, Kecamatan dan Desa.

Untuk penghargaan keamanan informasi atas keberhasilan 
menata kelola informasi,   Karangasem masuk peringkat nasional 
dari 514 Kabupaten /Kota dan 60 daerah yang dinilai berhasil 
melakukan penatakelolaan informasi sesuai standar indeks 
keamanan informasi yang dipersyaratkan secara nasional. 
Menurut Yudiantara,  pengamanan informasi yang digunakan 
selama ini meliputi sistem yang  melindungi  perangkat software 
fire wall yang diinstall didalam sistem hardware server web dan 
LPSE (Layanan Pengadaan Sistem Elektronik). Sistem menjadi 
tidak aman ketika orang lain atau pihak lain mau merusak sistem 
agar tidak bisa ditampilkan, memblokir tampilan atau ngacak 
tampilan. Jadi dengan adanya sistem pengamanan, niat hacker  
merusak sistem difilter oleh perangkat fire wall agar tidak bisa 
dibobol, sehingga pihak lain tidak bisa mengobok-obok data 
dan sistem informasi yang dimiliki Pemkab Karangasem yang 
dikelola Diskominfo. Sedangkan untuk  prosedur  penyampaian 
informasi,  bagi SKPD yang telah memiliki website dan menjadi 
sub domain dari web Pemkab Karangasem bisa langsung 
melakukan upload maupun posting melalui passwordnya 
masing-masing. Sementara bagi SKPD yang belum memilkiki 
website masih dihimpun Diskominfo untuk dilakukan editing 
guna lanjut di upload maupun diposting ke website.

Ditambahkan, Karangasem sejauh ini senantiasa mengikuti 
perkembangan IT dalam mendukung sistem pemerintahan di 
Kabupaten Karangasem, karena sudah pernah memliki master 
plan e-government  namun sejauh ini implementasinya baru 
sekitar 30 persen. Selanjutnya dalam master plan diharapkan 
dapat mengcover rencana pemanfaatan tehnologi khususnya 
pengembangan jaringan internet  melalui penambahan 
kapasitas/kuota (bandwidth) ISP (Interet Service Provider) dan 
penambahan titik-titik hotspot, agar akses interNet bisa lebih 
luas dan cepat. v (I Nyoman Wage)

diskominfo Karangasem mengelola  Media Center
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LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektroik) yang 
keberadaan basecam-nya ada di Diskominfo Kabupaten 
Karangasem sesuai Kebijakan Pemkab. Karangasem 

tahun 2012 saat mulai dirintis dan dilouncing. Sedangkan 
pemanfaatan untuk melakukan sistim lelang elektronik baru 
ready dimulai pada bulan Juni tahun 2013 diawali dengan 
9 paket pengadaan. Dengan adanya aplikasi baru dibidang 
pengadaan barang da jasa pemerintah, merupakan era 
baru menuju sistim e-budgeting yang lebih unggul dalam 
hal transparansi, akuntabilitas dan anti korupsi. Dari sistem 
perencanaa awal penganggaran sudah harus menggunaka 
sistem online melalui aplikasi berbasis website.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Perpres Pasal 
111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya 
diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam 
menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/
Jasa Secara Elektronik juga wajib memenuhi persyaratan 
sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
serta payung hukum Perpres Nomor 70 tahun 2012 dan 
Perpres Nomer 4 tahun 2015. 

LPSE

 Pelatihan sdM bidang tiK, Kadis Kominfo Kab. Karangasem, ir. Gde Yudiantara, MM (paling kiri).

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) 
untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa 
secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam 
melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Era Baru Transparansi 
Anggaran Hemat Milyaran, 

Transaksi Online
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LPse sebagai media transaksi online

Secara operasional keberadaan perangkat LPSE Kab. 
Karangasem di Diskominfo antara lain terdiri dari 8 unit PC, 
Server, Genset tidak boleh mati selama 24 jam harus dijaga 
agar tetap survive, dimaa saat daya listrik mati genset langsung 
otomatis berfungsi sehingga peralatan server kembali ready 
untuk menerima akses transaksi elektronik dalam pelayanan 
pengadaan barang jasa pemerintah. Sembilan  orang tim 
yang bertugas secara bergiliran bertanggung jawab dan 
menjaga kondisi tersebut terdiri dari 1 orang Kepala LPSE, 
1 orang Sekretaris LPSE, 1 orang petugas admin sistem, 1 
orang admin PPE, 3 orang prifikator,  1 orang trainer dan 1 
orang help desk.  Mereka selama ini diberikan reward sesuai 
kemampuan daerah, yang diselaraskan dengan standar yang 
berlaku di Kabupaten/Kota se Bali.  

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh 
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/
lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem 
pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta 
memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat 
Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/
BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan 
fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya 
untuk melaksanakan pengadaan 
secara elektronik. Selain memfasilitasi 
ULP/Pejabat Pengadaan dalam 
melaksanakan pengadaan barang/jasa 
secara elektronik LPSE juga melayani 
registrasi penyedia barang dan jasa 
yang berdomisili di wilayah kerja LPSE 
yang bersangkutan

Pengadaan barang/jasa secara 
elektronik akan meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas, 
meningkatkan akses pasar dan 
persaingan usaha yang sehat, 
memperbaiki tingkat efisiensi proses 
pengadaan, mendukung proses 
monitoring dan audit serta  memenuhi 
kebutuhan akses informasi yang real 
time guna mewujudkan clean and good 
government dalam pengadaan barang/
jasa pemerintah.

Layanan yang tersedia dalam Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik saat ini 
adalah e-tendering yang ketentuan 
teknis operasionalnya diatur dengan 
Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Tata Cara e-Tendering. 
Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik 
(e-Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik 
yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang 
tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, 
proses audit secara online (e-Audit), dan tata cara pembelian 
barang/jasa melalui katalog elektronik (e-Purchasing). 

SPSE merupakan aplikasi e-procurement yang 
dikembangkan oleh Direktorat e-Procurement - LKPP 
untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini 
dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga 
tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri 
maupun perangkat lunak pendukungnya. 

SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerjasama dengan 
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi 
dokumen dan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 
Tahun 2012 pasal 1 ayat 38 dinyatakan “Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit 
kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem 
pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik”. 

Sesuai amanat undang-undang yakni Perpres Nomor 
54/2010 terkait e-Procurement disebutkan : Pasal 111 

Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk mem-
fasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan 
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik”.  Pasal 131 K/L/D/I 
wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik 
untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun 
anggaran 2012. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 butir 
147 disebutkan “Mendorong Kementerian/Lembaga/Instansi 
dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan lelang 100 % 
secara e-Procurement (e-Tendering dan e-Purchasing).

Berdasarkan Perpres dan Inpres tersebut diatas, LPSE 
Kabupaten Karangasem tepatnya pada bulan Agustus 2013 
sudah memfasilitasi Pokja/ULP untuk menyelenggarakan 
Sistem Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik (SPSE) 
sebanyak 2 paket yakni:  Pengadaan Alat Kedokteran 
Kesehatan dan KB dengan pagu anggaran Rp.5.955.420.000,- 
(lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus 
dua puluh ribu rupiah ) sudah sampai pada proses penetapan 
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Pengadaan 
SPAL dengan pagu anggaran Rp.2.325.000.000,- (dua milyar 
tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sudah sampai pada 
proses masa sanggah.

Namun dalam upaya melakukan lelang 100 % secara 
e-Procurement  pada tahun 2014  (e-Tendering dan 

e-Purchasing) di Kabupaten Karangasem ada beberapa 
hal yang perlu mendapat perhatian seperti : Perlu 
peningkatan kapasitas SDM pengelola LPSE karena secara 
teknis sistem pada LPSE selalu mengalami perubahan 
seperti pada tahun 2012 menggunakan versi 3.25, tahun 
2013 menggunakan versi 3.5 dan tahun 2014 akan 
menggunakan versi 4 dan seterusnya yang  wajib untuk 
diketahui oleh pengelola LPSE sesuai bidang tugas masing-
masing, maka pada tahun anggaran 2014 direncanakan 
untuk mengikuti pelatihan LPSE ke LKPP Jakarta. Untuk 
mendukung terlaksananya proses pengadaan barang/jasa 
secara elektronik     (e-Procurement) secara penuh (100 
%) senantiasa  perlu peningkatan infrastruktur perangkat 
keras LPSE. 

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara 
elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin 
terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas 
dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses 
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini juga 
dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan 
usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat 
dan terwujudnya keadilan (non discriminative) bagi seluruh 
pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/
jasa pemerintah v (I Nyoman Wage)
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daerah kurang familiar dan interes  dengan kebutuhan dukungan 
ICT dewasa ini dalam melaksanakan misi pemerintahan, 
pelayanan dan pembangunan daerah, akan sangat terlambat 
bersaing didunia serba digital dalam mengelola potensi 
daerah,  mengembangkan target misi maupun menginput 
investasi. Dewasa ini penggunaan media sosial demikian 
masif dikalangan masyarakat,  lembaga corporate, bisnis 
serta goverment  namun secara umum Pemkab-Pemkab di 
Bali masih lamban dan rada jauh tertinggal dibanding tingkat 
pertumbuhan akses internet di Jawa misalnya. Oleh karenanya 
para pengambil keputusan dan pemegang policy harus 
membuka cakrawala, membuka mata menyimak bagaimana 
derasnya arus informasi yang memanfaatkan ICT dalam 
menunjang keberhasilan institusi mencapai misionnya. 

Menyangkut pembangunan infrastruktur ICT (Information 
and Computer Technology), dikatakan Pande, yang terpenting 
ditahap pertama  adalah investasi awal dengan merencanakan 
prospek akomodasi kapasitas pengembangan internet yang 
hendak diwujudkan kedepan. Dengan demikian  dapat 
direncanakan sistem anggaran yang tepat. Setelah itu tahap 
berikutnya tinggal mengembangkan koneksi apa saja yang 
mau dibuat dengan sistem perangkat yang disesuaikan dengan 
kebutuhan dan ketersediaan anggaran,   baik menyangkut 
sistem jaringan, kapasitas, spesifikasi jalur bandwitch maupun  
pemanfaatan berbagai software aplikasi guna  menunjang 
pelaksanaan program-program pemerintah secara lebih efektif 
dan efisien.  

Untuk menjamin kelancaran akses internet, memudahkan 
maintenance maupun pengendalian maka sebaiknya memilih 
sistem server terpusat dengan menyediakan virtual server, 
mengantisipasi kebutuhan penyimpanan data melalui visi 
storage untuk menjamin keleluasaan akses website ditiap 
S.KPD. Sistem internet dengan menggunakan perangkat 

Saatnya 
Pemkab Kelola 
Website Sendiri

Saatnya 
Pemkab Kelola 
Website Sendiri

BERADA di era ICT institusi  goverment dituntut 
bisa memanfaatkan keunggulannya untuk meraih 
kemajuan sitem tata kelola, efisiensi dan efektifitas 

implementasi  misi  utama Pemeritah Kabupaten. Untuk 
itu sudah saatnya dukungan infrastruktur situs website 
yang dimiliki,  memanfaatkan  sistem ISP (Internet Service 
Provider) dan server yang dikelola sendiri, sejalan target 
master plan e-goverment  yang telah lama dicanangkan 
pemerintah. IP publik yang kini masih dikendalikan pihak 
ketiga,  bisa diupayakan dimiliki sendiri sehingga saat 
pergantian ISP  tidak membutuhkan setting dari awal dan 
internetpun  sudah bisa langsung terhubung.

Menurut Dosen Fakultas Teknik  Unud Ir. Pande Ketut 
Sudiartha, M.Erg (3-9-2015), jika institusi pemerintah 
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Wireless maupun Fiber Optik yang dishare pengadaannya 
ke setiap SKPD namun tempatnya tersentral di Diskominfo 
sehingga jaminan kecepatan dan kelancaran akses internet 
terjamin, sementara pembayaran ISP-nya dilakukan melalui 
1 pintu yakni Diskminfo. Terlebih di daerah sudah tersedia 
SDM yang bisa menghendel perangkat tersebut secara 
profesional.

Jika infrastruktur ICT sudah dimiliki pada tahap pertama 
yakni tower triangle maka berbagai aplikasi dan sistem 
kemudahan penyimpanan beragam data, fakta dan aneka 
picture maupun audio-visual dapat tercover secara lebih 
jernih dan kencang. Penyiapan infrastruktur lainnya adalah 
upgrade perangkat komputer dengah penambahan Ram 
maupun kapasitas hardisk agar mampu mengantisiapasi 
perangkat software yang diaplikasikan kedalam sistem. Dari 
sisi penganggaran, besarnya dana yang dibutuhkan hanya 
besar di awal saja selanjutnya tinggal mengembangkan sistem 
jaringan dan aplikasi. Sementara di sektor perangkat sistem 
LPSE yang juga dikelola terpusat di Diskominfo,  diharapkan 
dapat dipisahkan servernya karena sterilisasi sistem perlu 

dijaga secara konsisten dan tidak boleh mengalami off power 
untuk menghindari cutting akses akibat error sistem.

Menyinggung masalah ketersediaan  perangkat ditingkat 
pasar, Pande Sudiartha mengatakan dewasa ini sangat 
beragam jenis barang yang ada baik dari sisi merk, jenis 
ukuran, kapasitas spesifikasi dan kualitasnya. Namun yang 
terpenting adalah konsumen mengerti dengan kapasitas 
kebutuhan, spesifikasi perangkat yang dibutuhkan dan 
tahu barang asli atau bukan atau kualitas kedua. Jika tidak 
memahami strata tersebut kerap kali barang produk IT 
teramat samar dan menipu, terlihat asli padahal barang 
replika.  

Dari sisi  pemasaran produk, saat ini menejemen harus  
lebih care dan share dengan klien/pengguna, sebab jika 
mereka lebih pintar maka kemampuan membanding, 
p-pemahaman kebutuhan perangkat  dari customer lebih 
terbuka, sehingga lebih menguntungkan produsen.  Namun  
sebaliknya jika bersifat tertutup apalagi cenderung membuat 
pelanggan bodoh  maka costumer lambat laun akan 
meninggalkannya. v (I Nyoman Wage)

DINAS Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kab.
Karangasem menjadi salah satu SKPD yg diminati 
oleh kaula muda seperti siswa SMA, Mahasiswa, dan 

kalangan umum karena Diskominfo menyediakan layanan wifi 
gratis dengan SSID diskominfo karangasem hotspot. Banyak 
masyarakat yg menikmati akses gratis dari Diskominfo mulai 
dari area kantor Diskominfo, radius 100 meter sampai Lapangan 
Tanah Aron Kab.karangasem menjadi tempat akses internet. 

Karena menjadi salah satu SKPD yg menyediakan akses wifi 
bagi masyarakat, Diskominfo telah meningkatkan akses wifinya 
dengan menambah 3 wifi yang tersebar di areal kantor. Masyarat 
menggunakan akses wifi setelah jam tutup kantor sampai 
tengah malam, masyarakat masih bisa menggunakan fasilitas 
lainnya seperti media center yang disediakan diskominfo untuk 

mengakses internet bagi masyarakat. 

Media Center Karangasem telah banyak 
digunakan oleh berbagai kalangan mahasiswa/
pelajar, PNS dan masyarakat umum dalam 
memperoleh berbagai informasi melalui 
pembelajaran dan pengenalan internet. 

Untuk diketahui peran Media center : 

1) Menyampaikan informasi secara 
lengkap tentang berbagai kebijakan/aktivitas 
penting yang sudah dilakukan berkaitan 
dengan aktivitas event termasuk outlook 
dan analisanya; 2) Menangkap berbagai isu 
yang berkembang di publik dan memberikan 
respon yang tetap berdasar knowledge base; 
3) melakukan koordinasi di bidang komunikasi, 
agar semua komponen di press center bisa 
berjalan dengan baik; 4) Membantu (melayani) 
media massa untuk memperoleh informasi 
yang benar, akurat, dan lengkap. 

Media Center mendapat bantuan dari 
Kementerian Kominfo tahun 2009 dan 2010 
berupa 10 unit Komputer dilengkapi Printer 

dan Scaner. Masyarakat yang ingin belajar komputer dan akses 
internet silahkan datang ke Diskominfo pada waktu hari/jam 
kerja nantinya akan dipandu oleh instruktur. 

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ir.Gde 
Ngurah Yudiantara, akses wifi gratis yang disediakan diharapkan 
bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat demi peningkatan 
informasi yang dibutuhkan. Berbagai jenis informasi bisa 
didapatkan masyarakat hanya dengan datang dan menggunakan 
fasilitas yang disediakan diskominfo. Tidak hanya masyarakat, 
SKPD di lingkungan pemerintah Kab.Karangasem yang tidak 
memiliki akses internet juga bisa menggunakan fasilitas media 
center yang disediakan diskominfo seperti pengiriman laporan 
ke pemerintah pusat melalui email. v (I Nyoman Wage)

HOTSPOT WIFI, ANDALAN LAIN 
PELAYANAN  PUBLIK



Laporan Utama
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BRANDING LEBIH 
MERAKYAT  
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I Komang Sugiarta, ST, pengelola 
UKM Center Karangasem

BANJAR net sebagai branding fasilitasi internet desa 
dan banjar di Kabupaten Karangasem,  membawa 
misi untuk memperluas cakupan jangkauan internet 

di Kabupaten Karangasem. Kehadiran Banjar Net yang 
diusung putra daerah bergerak dibidang telekomunikasi, 
bertekad untuk memajukan dunia interet di daerah ujung 
timur Bali demi mempercepat efek multiplayer trasforma-
si informasi dalam medorong kemajuan ekonomi daerah. 
Menejer UKM Centre Pelaku I Komang Sugiarta, ST di-
dampingi pebisnis telekomunikasi Kadek Arika Pramana 
mengakui, sengaja memakai id Banjar sebagai tagline 
agar  lebih familiar dan membudaya dikalangan krama 
Karangasem, dengan maksud  sesungguhnya untuk lebih 
mempermudah masyarakat untuk tanggap,  mengerti 
dan bisa memanfaatkan Teknologi Internet dalam mem-
peroleh akses informasi   dengan daya jangkau hingga  ke 
pelosok desa dengan biaya yang lebih ringan.

Disebutkan, jika  di Jawa ada  RT/RW-Net, tentu di Bali 
ada kearifan lokal yang diadopsi untuk memberi image 
kedekatan dengan publik yakni banjar, maka banjar net 
lah dirancang sebagai nama dalam program mengem-
bangkan jaringa internet masyarakat baik di pedesaan,  

perkotaan maupun pelosok. Program ini ditujukan untuk  mem-
percepat akselerasi masyarakat dalam  mengakses dan mengirim 
informasi secara cepat, akurat dan murah. Keberadaan Banjar 
Net dapat dimanfaatkan/diakses pada daerah terpencil sekali-

pun yang penting ada sumber tenaga listrik sebagai power 
menghidupkan perangkat untuk menangkap dan menye-

barkan sinyal internet. 

Adapun manfaat yang diperoleh yaitu: Kantor Ke-
camatan, Kantor Desa bagi yang belum bisa dijang-
kau Internet, atau ada pilihan lain pertimbangan dari 
sisi harga dan kecepatan Internet yang dikehendaki. 
Bagi sekolah-sekolah, baik SD, SMP atau SMA baik 
yang belum atau yang sudah terjamah oleh In-

ternet bisa memanfaatkan Jaringan Banjar Net 
dalam hal mengakses informasi, mengunduh 
peraturan – peraturan baik dari Pusat, Propinsi 
atau Kabupaten secara lebih cepat dan instan. 
Bisa mengirim infornasi dari sekolah setempat 
ke tempat- yang ingin dituju. Semetara bagi 
lembaga kemasyarakatan di desa seperti KIM 
(Kelompok Informasi Masyarakat) yang ada 

di setiap desa, dengan Program Desa, dengan 
Undang-Undang Desa 
, dengan adanya dana 
anggaran di desa, wajib 
menganggarkan untuk 
program-program pen-
ingkatan SDM ( Sumer 
Daya Manusia) dan du-
kungan misi pemerin-
tah desa. 

Sedangkan lembaga-lembaga pelaku usaha seperti Koperasi, 
LPD, dan Para Pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) dapat memanfaat-
kan Jaringan Internet untuk  lebih memajukan kegiatan usahanya 
dengan mendapatkan berbagai informasi produk, pasar dan tred 
perkembangan ekonomi terkini.  Bahkan jaringan ini juga dapat 
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam  memantau Pelaksa-
naan kegiatan di lapangan, seperti di Portal Galian C, memantau 
aktivitas kegiatan Kantor Pelayanan SKPD/ Dinas yang tersebar di 
kecamatan dengan memnfaatkan CCTV yang tersambung den-
gan Jalur Internet. Demikian pula fasilitas akomodasi pariwisata 
seperti Vila, Hotel atau Bungalow atau Object Wisata yang belum 
terlayani Internet bisa memperoleh layanan Internet sesuai den-
gan yang dikehendaki, dengan Akses internet dengan Kecepatan 
Tinggi.

 Mitra Kerjasama BDS–KIM dalam Pengembangan “Desa/
Banjar-Net”: dalam memberdayakan pelaku UMKM lokal khu-
susnya Penyedia Jaringan Internet di Karangasem, BDS Tanah 
Aron–KIM Gatra Wahana bekerjasama dengan perusahaan lokal, 
membuat program Jaringan Internet Antar Desa, Banjar-Net dan 
Komunitas. Perusahaan Lokal penyedia Jaringan Internet yaitu 
KDTO.NET dengan mengambil akses Internet Fiber Optic dari Tel-
kom dengan Akses Internet Kecepatan Tinggi, yang betugas me-



nyiapkan Pusat Jaringan Utama dimulai di Kantor Pusat Ling-
kungan  Karang Tohpati, Gria Tegeh sebagai Pusat kendali untuk 
Jaringan seluruh Layanan Komunitas Gerakan UMKM.

Penyebaran Sinyal dipancarkan juga dari Gedung UKM Cen-
ter jalan Gajah Mada dan dari Lereng Gunung Agung, wilayah 
Pura Pasar Agung, untuk menjangkau Area Layanan yang lebih 
Luas. Untuk wilayah lainnya yang sinyalnya belum bagus nanti-
nya akan ditambahkan tiang- tiang tambahan dalam mendu-
kung internet dengan akses yang bisa diterima dengan baik.

Dari sisi informasi masyarakat begitu mudahnya 
mendapatkan/ memperoleh informasi. Persoalannya seka-
rang bagaimana memanfaatkan infomasi secara benar. Anak-
Anak Muda dari anak sekolahan, sampai bahkan yang belum 
memiliki pekerjaan hampir mereka memiliki/ memegang HP/
Internet dengan teknologi yang sudah kebanyakan bisa digu-
nakan untuk akses Internet dengan menangkap sinyal Wifi/
Hotspot. Namun Fakta di lapangan dengan kendala geografis 
fasilitas yang mereka punya tidak dapat digunakan secara 
Optimal, karena di desa mereka belum ada akses untuk Wifi/ 
Hotspot. Jadi yang cocok dikembangkan dengan kondisi 

Geografis seperti di Karangasem adalah Banjar-NET berba-
sis Wireless.

Akses Internet melalui Banjar-NET yang berbasis Wireless, 
tentu biaya akses Internet menjadi lebih murah, dan kecepatan 
aksespun dalam berlangganan bisa dipilih sesuai dengan Kebutu-
han, daerah –daerah/ desa di Karangasem yang sekarang belum 
terkoneksi dengan Internet, atau sudah namun tidak optimal, tentu 
kehadiran Desa/Banjar Net akan menjadi jawaban agar semuanya 
menjadi lebih mudah dan menjadi lebih murah, serta infomasi 
bisa lebih cepat didapat dan lebih cepat dikirim. Kemiskinan, ket-
erbelakangan masyarakat khususnya yang belum terjangkau oleh 
akses internet, diibaratkan menyandang kemiskinan maya akibat 
mereka tidak bisa mendapatkan dan mengakses informasi secara 
cepat dan akurat ( miskin Informasi).

Dengan internet masuk desa terkoneksi antar desa, banjar 
dan komunitas yang tidak terbatas lagi pada wilayah/ negara, 
tentu informasi yang didapat dan informasi yang bisa disebar-
kan tentu menjadi lebih luas dan beragam. Kalau internet bisa 
diakses dari desa maka di desa akan tumbuh usaha-usaha baru 
akibat adanya informasi. Mereka tahu akan kebutuhan Masyara-
katnya yang bisa didatangkan dari luar desanya, mengetahui  
tempat produksi dari para pelaku usaha dan yang lebih pent-
ing potensi di desanya bisa diinformasikan dan dipromosikan 
melalui media website/internet.

Proses pemasangan fasilitas internet antardesa, antarban-
jar, antarkomunitas yaitu mendaftar ke Gedung UKM CEN-
TER Karangasem menghubungi langsung Bagian IT, men-
gisi Formulir Pendaftaran. Setelah mengisi form pendaf-
taran petugas teknis jaringan kru KDTO akan melakukan 
survey lapangan.terkait dengan kekuatan sinyal dari inter-
net, yang mana nantinya akan berpengaruh pada sarana 
jaringan dan kelengkapannya yang akan digunakan untuk 
mengakses Internet. Setelah dilakukan survey baru bisa 
ditentukan biayanya secara pas. Tetapi diwilayah-wilayah 
yang topografinya/medannya tidak sulit, biaya pemasan-
gan akses jaringan sesuai dengan standard.

Program Banjar Net sejalan dengan program pemerintah 
agar sistem secara elektronik bisa mengatur tatanan kehidupan 
dimasa datang, dimana Bajar Net telah membuka peluangnya 
untuk dimanfaatkan masyaralkat luas. v (manwa-prusug)

Penyebaran sinyal dipancarkan juga dari Gedung uKM Center.
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biaya akses Internet 
menjadi lebih murah, 

dan kecepatan aksespun 
dalam berlangganan bisa 

dipilih sesuai dengan 
Kebutuhan
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Aplikasi Foto dan Video Android Paling Hits

TIDAK bisa dipungkiri lagi saat ini hampir semua 
orang menggunakan smartphone dengan berbagai 
keunggulan dan multifungsi. Aktivitas yang paling 

banyak dilakukan pengguna Smartphone selain menelpon 
dan kirim SMS adalah berfoto dan mengedit fotonya. 
Sekarang ini sudah banyak sekali tersedia aplikasi untuk 
mengedit foto dan video yang dilengkapi dengan berbagai 
fitur. Sayangnya, saking banyaknya jejeran aplikasi edit 
foto dan video yang tersedia, sering membingungkan 
dalam memilih aplikasi yang terbaik. Berikut aplikasi edit 
foto dan video terbaik yang sedang populer digunakan 
banyak orang.

Instagram
Aplikasi Instagram masih menjadi favorit para pengguna 

smartphone untuk berbagi momen juga dapat menuangkan 
ide kreatif melalui foto dan video atau mungkin sebagai 
media promosi dan informasi. Karena mengandalkan media 
visual tentu akan sangat bermanfaat dalam mencari suatu 
informasi. Aplikasi ini dapat menjelajahi berbagai tempat 

di dunia melalui mata orang lain dengan cara 
mem-follow tidak hanya orang yang dikenal, tapi 
juga fotografer, atlet, selebriti dan ikon fashion. 
Instagram menyediakan fitur untuk mengedit 
foto dan video dengan filter yang dirancang 
khusus serta meningkatkan kualitas foto dengan 
pengaturan kecerahan, kontras dan saturasi 
serta bayangan, highlight dan perspektif. Video 
yang diunggah kurang lebih berdurasi 15 detik 
dan dapat dibagikan langsung di akun media 
social Facebook, Twitter, Tumblr, dan jaringan 
sosial lainnya.

Dubsmash
Demam Dubsmash sedang booming di 

Indonesia dan sejak dirilis November 2014, 
aplikasi ini telah diunduh oleh 50 Juta lebih 
pengguna smartphone.. Dubsmash merupakan 
aplikasi yang memungkinkan untuk membuat 
video sendiri dengan memilih audio yang 
disukai/dubs. Apa yang dilakukan dengan 
aplikasi Dubsmash ini tak jauh berbeda 
dengan Selfie hanya saja dalam bentuk video. 
Cara penggunaan aplikasi ini sangat mudah, 
hanya perlu memilih kategori audio yang 
tersedia lalu mendengarnya dengan cermat 
sehingga mengetahui persis bagaimana cara 
melafalkannya. Lalu, tekan tombol mulai dan 
kamera handphone akan segera aktif dan 
merekam. Kemudian, gerakan bibir kita dan 
berekspresilah sekreatif mungkin sehingga 
terlihat seakan-akan pengguna yang sedang 
mengatakan kutipan tersebut. Bukan hanya 
kategori kutipan terkenal saja, tapi banyak 

kategori yang bisa dipilih untuk dubbing. Dari lagu-lagu 
terkenal di seluruh dunia sampai ke jargon-jargon dan 
dialog terkenal dari berbagai artis. Dengan durasinya 
yang tidak terlalu panjang dan size-nya tidak terlalu besar 
sehingga dengan mudah video yang dibuat bisa dibagikan 
melalui berbagai social media, chat messagging, Bahkan 
di storage handphone. 

Tiny Planet FX
Tiny Planet  FX menyediakan fitur edit foto yang unik dan 

lain daripada yang lain. Aplikasi  berbayar yang dibandrol di 
Playstore seharga Rp. 39.333,- ini memiliki fitur yang cukup 
unik yaitu mengubah objek suatu tempat menjadi panorama 
unik seperti sebuah planet kecil. Fitur-fitur pendukung 
pada aplikasi ini adalah penyesuaian parameter, fitur untuk 
membuat efek stereographic pada foto, fitur landscape, 
panorama, berbagai macam mode dan beragam fungsi 
standar foto editing. Tiny Planet FX Pro juga dilengkapi 
dengan beragam filter yang siap pakai yaitu Vignetter, 
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Lomo dan fisheye. Fitur-fitur pada Tiny Planet FX Pro telah 
dipersiapkan demi kenyamanan dan kepuasan pemakai 
sehingga pengguna yang masih amatir dipastikan bisa 
mempergunakan fitur ini dengan cepat dan mudah. Foto 
yang telah diedit dapat langsung disimpan pada memory 
card, mentransfernya ke PC atau berbagi ke media sosial 
seperti Facebook dan instagram. 

Aplikasi B612 Selfie - 

With The Heart 
Dengan fitur yang sangat banyak B612 Selfie - With The 

Heart  menjadi aplikasi populer di google playstore saat ini. 
Aplikasi Android yang dikembangkan oleh Line ini dirancang 
secara khusus untuk mendapatkan foto selfie terbaik kapan 
saja dan dimanapun berada. Berbagai fitur dilengkapi 
dengan Filter yang sangat bervariasi siap digunakan, Fitur Acak 
Filter untuk mempermudah menemukan filter yang diinginkan, 
Fitur Tilt-Shift dengan sentuhan lembut memberikan efek 
fokus, Fitur  Rana Diam memudahkan mengambil gambar 
secara sembunyi tanpa diketahui orang lain, Fitur Collage 
Shot mampu mengambil banyak gambar sekaligus secara 
berurutan dan menggabungkannya pada satu frame, Fitur 
Timer untuk mengatur kapan kamera akan mengambil 

gambar, Fitur Share memudahkan dalam memasang foto ke 
berbagai Media Sosial. Aplikasi B612 merupakan aplikasi foto 
selfie terbaik saat ini dengan kelebihan yang dibekali fitur Video 
Selfie yang menggabungkan beberapa video menjadi satu 
hanya dengan cara menekan ataupun menahan layar. Selain itu 
aplikasi ini juga bisa terhubung ke tongsis dengan pengaturan 
bluetooth, sehingga mempermudah berfoto selfie.

VSCO Cam
VSCO Cam adalah aplikasi rilisan dari Visual Supply 

Co yang tercipta karena keterbatasan filter dan tidak 
adanya pengaturan warna, contrast, exposure, dan 
lain-lain pada Instagram yang membuat para developer 
menciptakan aplikasi smartphone yang berfungsi untuk 
mengedit foto sebelum diunggah ke Instagram. VSCO 
cam adalah aplikasi yang sedang hits di Indonesia 
maupun dunia. Dengan VSCO Cam Anda bisa mengedit 
foto layaknya fotografer professional dengan warna-
warna vintage cerah ataupun bergaya gloomy. Aplikasi 
ini gratis untuk diunduh tetapi juga menawarkan 
pembelian filter di dalam paket preset. Ada juga fitur 
cropping, color adjustments (penyesuaian warna), 
highlight dan banyak lagi. Bahkan hal-hal seperti 
peningkatan warna kulit, red-eye removal dan fitur 
lain yang lebih canggih. v (Leoni WS)
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KALENDER elektronik adalah penggunaan 
peralatan elektronik untuk mencatat, 
menyimpan, dan meng-akses kalender acara/

kegiatan. Perangkat lunak kalender elektronik biasanya 
terpadu dengan software e-mail (misalnya Microsoft 
Outlook) dengan fasilitas memasukkan kegiatan 
harian, meng-edit kegiatan, memeriksa kembali, 
mencetak, dan memberi alarm (remainder) pada 
kegiatan penting, dan sebagainya.

Kalender elektronik dapat dipasang 
dalam jaringan sehingga 

memungkinkan 
kolaborasi jadwal beberapa 

pimpinan/staff, misalnya akan diadakan rapat 
maka program kalender dapat memeriksa semua 
jadwal yang ada sehingga dapat dipilih waktu luang 
dimana setiap orang bisa hadir. Walau demikian 
acara tertentu bisa di-proteksi sehingga tidak bisa 
diakses oleh orang lain.

Dalam dunia perkantoran, membutuhkan begitu 
banyak sumberdaya, salah satunya adalah kertas, 
bahkan kadang sumberdaya tersebut terbatas 
adanya (unrenewable) sehingga dibutuhkan suatu 
kebijakan atau program yang dapat mengurangi 
penggunaan sumberdaya tersebut, seperti Program 
Eco Office (Kantor Berwawasan Lingkungan), 
dimana salah satu program kerjanya adalah 
penggunaan kertas secara bolak balik.

Microsoft sebagai salah satu pengembang 
perangkat lunak dengan salah satu brand untuk 
pekerjaan perkantoran adalah Microsoft Office yang 
di dalamnya terdapat sebuah program dengan nama 
Microsoft Outlook. Microsoft Outlook adalah sebuah 

program e-mail client berfungsi mengefisienkan 
proses komunikasi via e-mail. Program tersebut 
dikhususkan untuk aktifitas kirim dan terima e-mail 
yang disetting pada sebuah komputer client. 
Selain outlook, juga banyak program e-mail client 
lainnya seperti eudora, incridible-mail, five-mail, 
office outlook, pegasus mail, thuderbird dan 
lain-lain. Dari semua program-program tersebut 
r a t a - rata berfungsi sama, mungkin 

perbedaannya hanya pada tampilan, 
tools-tools, dan lain sebagainya.

Memiliki fungsi 
mengatur

Yaitu memilah e-mail kedalam 
folder-folder yang sesuai dengan 
segera, tanpa usaha dari pihak lain. 
Ini artinya kita bisa melihat pesan-
pesan yang berhubungan di 
waktu yang telah kita beri tanda 
untuk diperhatikan daripada 
menghabiskan tambahan 
waktu memilah-milah inbox 
yang membengkak. Ini juga 
adalah cara bagus untuk 
memisahkan e-mail pribadi 
dari e-mail yang berhubungan 
dengan pekerjaan.

Ada manfaat lebih 
kalau kita membuka 
e-mail (Gmail, Yahoo, 
Hotmail, dan lain-lain) 
menggunakan software 

mail client seperti Microsoft 
Outlook, diantaranya akses akan lebih cepat 
karena kita tidak perlu membuka browser untuk 
login, tanpa iklan dan tanpa popup, selain itu 
kita juga masih bisa membuka arsip e-mail tanpa 
harus terhubung ke internet. Cara setting e-mail 
di Ms. Outlook 2007 sudah tersedia pada website 
Pemerintah Kabupaten Karangasem, sehingga 
kita dapat menerima dan mengirim e-mail 
menggunakan Ms. Outlook 2007 sedangkan untuk 
Ms. Outlook 2003, Outlook 2010 dan Outlook 2013 
pada prinsipnya sama saja, hanya berbeda pada 
tampilan saja.

Membaca E-mail
Untuk membaca e-mail pastikan Outlook 

berada pada folder Inbox, cukup dobel klik pada 
pesan yang ingin dibaca. Pesan akan terbuka pada 
jendela baru. Untuk mengetahui adanya pesan 
baru, pada windows toolbar (sudut kiri monitor) 
akan diberi tanda amplop yang diiringi dengan 
suara  sebagai bunyi default untuk e-mail yang 
tiba pada Outlook. v (I Putu Eka Widyantara).

Penggunaan Kalender Elektronik 
(Electronic Calendar)
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MICROSOFT Outlook adalah manajer informasi pribadi 
dari Microsoft, yang tersedia baik sebagai aplikasi 
terpisah serta bagian dari Microsoft Office suite. Versi 

saat ini adalah Microsoft Outlook 2013 untuk Windows dan 
Mac. Walaupun biasanya hanya digunakan untuk mengirim 
dan membaca surat, program ini juga memiliki fungsi kalender, 
jadwal kerja, catatan, dan jurnal. Bila digunakan bersama dengan 
Microsoft Exchange Server, Outlook dapat menyediakan akses 
kotak surat, kalender, dan jadwal bersama.

Hal ini dapat digunakan sebagai aplikasi yang berdiri sendiri, 
atau bisa bekerja dengan Microsoft Exchange Server dan Microsoft 
Share Point Server untuk beberapa pengguna dalam suatu 
organisasi, misalnya mailbox bersama, kalender, folder Exchange 
publik, daftar Share Point dan jadwal pertemuan. Ada pihak ketiga 
yang mengintegrasikan Outlook dengan perangkat seperti ponsel 
BlackBerry dan dengan perangkat lunak lain seperti Office dan 
komunikasi Skype internet. Pengembang juga dapat membuat 
perangkat lunak mereka bekerja dengan Outlook dan Office 
komponen menggunakan Microsoft Visual Studio. Di samping itu, 
perangkat Windows Mobile dapat menyinkronkan hampir semua 
data Outlook ke Outlook Mobile.

Kegunaan Dan Manfaat Microsoft Outlook

Banyak manfaat yang dapat diperoleh jika anda mendownload 
e-mail yang ada dimailbox ke program e-mail client, seperti: 
Outlook Express, Ms. Outlook, Netscape, Opera, Thunderbird dan 
lain-lain, antara lain:

Anda dapat membaca e-mail secara offline.

Saat komputer/laptop dalam keadaan tanpa koneksi internet  

e-mail yang sudah di-download oleh Ms. Outlook masih tetap bisa 
dilihat dalam software Ms. Outlook, sehingga mempermudahkan 
saat pencarian e-mail lama pada waktu tidak ada koneksi internet. 

Anda memiliki backup e-mail di PC.

E-mail yang sudah di-download Ms. Outlook bisa menjadi 
backup e-mail, sehingga jika terjadi masalah pada server e-mail 
tidak akan berpengaruh langsung pada Ms. Outlook dan e-mail 
yang sudah tersimpan.

Proses pengambilan dan pengiriman e-mail yang lebih cepat.

Ms. Outlook merupakan cara lain dalam mengelola e-mail 
dimana pengambilan e-mail dilakukan langsung ke server tanpa 
harus melalui software webmail dan begitu juga saat pengiriman 
e-mail tanpa harus melalui software webmail terlebih dahulu 
sehingga e-mail yang diambil dan dikirim menjadi lebih cepat.

Meringankan beban mail server.

Ms. Outlook dalam pengelolaan e-mail sudah sejak lama 
digunakan di perkantoran, itu dimaksudkan untuk mengurangi 
beban server bagi kantor yang menggunakan e-mail dengan 
domain khusus. Saat pengambilan dan pengiriman e-mail Ms. 
Outlook langsung terhubung ke server tanpa bantuan software 
webmail sehingga bisa meringankan beban pada server hosting 
tempat e-mail dibuat.

Untuk bersaing dengan rival berat yaitu Yahoo Mail dan 
Gmail akhirnya Microsoft melakukan perubahan besar pada 
layanan E-mailnya. Outlook.com sebagai pengganti layanan 
Hotmail diharapkan bisa mengambil hati pengguna e-mail 
yang saat ini memang didominasi oleh Yahoo Mail dan 
Gmail. v (I Nyoman Wage)

MOO, Alternatif Rumah Email 
Yang Visibel
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Merevolusi  Karakter Generasi Muda 
Lewat Gerakan Pramuka

Oleh: I Made Kertiana, S.Pd,M.Si

GERAKAN Pramuka tidak asing di dengar ditelinga 
masyarakat umumnya. Di tengah arus reformasi 
Gerakan Pramuka sempat nyaris tak terdengar. Banyak 

yang melirik kegiatan pramuka hanya sebelah mata. Minat 
siswa terhadap pramuka di sekolah –sekolah kala itu dapat 
dihitung dengan jari. Namun, tokoh–tokoh pramuka tidak 
berhenti sampai disitu dalam mengembangkan kepramukaan 
hingga menjadi ekstrakurikuler wajib di setiap sekolah.  Apa 
sebetulnya keistimewaan pendidikan Gerakan Pramuka dalam 
merevolusi karakter generasi muda ?.

Gerakan Kepramukaan atau kepanduan merupakan 
lembaga pendidikan di luar lingkungan keluarga dan lingkungan 
sekolah, yang dinilai sangat penting dalam mengembangkan 
karakter generasi muda. Melalui Keppres No. 447/ tahun 1961, 
setiap tanggal, 14 Agustus 1961  dijadikan Hari Pramuka, hal 
itu membuktikan gerakan Pramuka mempunyai cita-cita yang 
luhur membentuk dan merevolusi karakter anak bangsa. 

Gerakan pramuka yang di motori pemerintah tidak pernah 
diam mencari alternatif merevolusi mental generasi muda, 
dalam menyiapkan generasi pemimpin masa depan bagi bangsa 
ini. Namun belakangan,  munculnya berbagai kasus kekerasan 
pada anak, penjualan manusia, tidak santunya dengan orang 
tua, tidak disiplin, lahirnya anak-anak HP, yang sekarang sudah 
keluar dari karakter bangsa Indonesia. Awalnya ana–anak kita 
dikenal ramah tamah, gotong royong, menghargai orang lain, 
kini malah banyak yang tawuran, dan kekerasan lainnya.

Tentu ada yang belum ideal proses pendidikan 
selama ini. Membangun karakter bangsa yang beradab 
jalan yang efektif adalah melalui proses pendidikan. 

Gerakan pramuka salah satu benteng pendidikan yang mampu 
merevolusi dan menjawab perkembangan zaman dalam 
membina karakter bangsa di era informasi teknologi, tidak hanya 
dengan konvensional tetapi up to date dengan perkembangan 
informasi teknologi sharing dalam gerakan kepramukaan di 
media sosial.  

Ketua Kwarnas  Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault 
menyadari pembinaan karakter melalui gerakan pramuka 
agar tetap eksis, tentu mengikuti  perkembangan informasi 
teknologi, berselancar di dunia maya melalui facebook, twitter, 
dll, memperkenalkan pendidikan pramuka, disamping adanya 
peran pemerintah. ”Diperlukan perubahan yang mendasar, agar 
tidak ditinggalkan oleh generasi muda,” kata mantan Menpora 
RI itu.

Berbagai aspek pembelajaran diperoleh dari  kepramukaan, 
sepeti spiritual, emosional, sosial, jasmani dan rohani yang 
bertujuan untuk pembentukan kepribadian anak bangsa. 
Maka, pramuka sebagai  salah satu kegiatan ekstrakurikuler di 
sekolah sangat relevan dengan pendidikan karakter bangsa 
terbukti dengan kesamaan nilai-nilai pendidikan karakter 
dengan nilai-nilai kepramukaan, sehingga sangat tepat bila 
melalui pramuka pendidikan karakter dapat dibentuk.

Pendidikan Karakter
Kehidupan berkarakter adalah kehidupan yang 

menempuh jalan lurus mengikuti kaidah–kaidah nilai dan 
norma sesuai dengan fitrah manusia yang berorientasi 
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kebenaran dan keluruhan.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pada pasal 3, yang menyebutkan,“Pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk karakter serta peradaban bangsa yang 
bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Daniel Goleman yang terkenal dengan  bukunya Multiple 
Intelligences, dan Emosional Intelligence (1999) (dalam 
Sutarjo Adisusilo : 79) menyebutkan bahwa 
pendidikan karakter merupakan pendidikan 
nilai, yang mencakup sembilan nilai dasar 
yang saling terkait yaitu : 1. Responsibility 
(tanggung jawab), 2. Respect ( rasa hormat ), 
3. Fairness ( keadilan), 4. Courage ( keberanian 
), 5. Honesty ( kejujuran ), 6. Citizenship  rasa 
kebangsaan ), 7. self-discipline ( disiplin 
diri ), 8. caring (peduli) dan 9. perseverance 
(ketekunan). Dalam pandangan Daniel 
Goleman, jika pendidikan dinilai berhasil 
menginternalisasikan kesembilan nilai tersebut 
dalam diri peserta didik, maka akan terbentuk 
seorang pribadi yang berkarakter, pribadi yang 
berwatak. Sedangkan tokoh pendidikan, Ki 
Hajar Dewantara mengungkapan, kata karakter 
bermakna pendidikan watak untuk para siswa, 
yang meliputi “cipta”, “rasa” dan “karsa”.

Karakter adalah sifat pribadi yang relatif 
stabil pada diri individu yang menjadi landasan 
bagi penampilan perilaku dalam standar nilai 
dan norma yang tinggi. Relatif stabil dimaksud 
sebagai suatu kondisi yang apabila telah terbentuk akan tidak 
mudah diubah. Nilai – nilai karakter cerdas diperlukan dalam 
kehidupan yang berkarakter dan cerdas dalam wilayah pribadi 
sampai wilayah kehidupan berbangsa. Walaupun basisnya 
sudah ada sejak seorang bayi dilahirkan yaitu harkat dan 
martabat manusia, namun nilai – nilai karakter–cerdas untuk 
kehidupan itu tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan 
harus diperkembangkan dengan upaya yang sungguh–
sungguh, bahkan dengan segenap daya dan pengorbanan.

Pengertian Gerakan Pramuka
Dalam UU No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, 

disebutkan Gerakan Pramuka adalah  organisasi yang 
dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan 
kepramukaan, dan generasi muda usia  7–25 tahun, yang 
mempersiapkan anggotanya untuk mempunyai karakter 
bangsa sesuai dengan dasa darma dan tri satya.

Tujuan dari Gerakan Pramuka untuk membentuk setiap 
anggota pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, 
bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, 
disiplin,  menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan 
memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam 
menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan 
lingkungan hidup. 

Tujuan dari Gerakan Pramuka sejalan dengan fokus 
pendidikan karakter yang menjadi program utama 
Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam menanamkan 
dan menumbuhkan karakter bangsa, di kepramukaan 
memiliki kode kehormatan. Kode kehormatan mempunyai 
makna suatu norma (aturan) yang menjadi ukuran 
kesadaran mengenai akhlak serta menjadi standar tingkah 
laku pramuka di masyarakat, yakni Dasa Dharma: (1) 

Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Cinta alam dan 
kasih sayang sesama manusia; (3) Patriot yang sopan 
dan kesatria; (4) Patuh dan suka bermusyawarah; (5) Rela 
menolong dan tabah; (6) Rajin, terampil dan gembira; 
(7) Hemat, cermat dan bersahaja; (8) Disiplin, berani dan 
setia; (9) Bertanggung jawab dan dapat dipercaya dan; 
(10) Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

Pentingnya Gerakan Pramuka 
Bagi Genarasi Muda 

Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan 
kepanduan yang dikembangkan perasaan cinta tanah air 
dan mementingkan perlunya persatuan nasional, mengingat 
Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan ratusan juta penduduk 
dengan berbagai suku bangsanya. Menyadari kode kehormatan 
pramuka sebagai introspeksi bersama dalam membangun 
Indonesia. Setiap anggota pramuka menyadari satu kesatuan 
NKRI yang disimbolkan dengan melingkarnya merah putih di 
leher, bukan untuk gagah-gagahan. Bagi penulis custum coklat 
dan merah putih yang melingkar di leher sebagai pakaian 
kebesaran Pramuka, tidak mesti harus dipakai sebagai costum 
sekolah setiap hari. Karena ada merah putih yang mesti harus 
dipertanggungjawabkan dalam berpikir, berkata dan berprilaku 
dan sesuai dengan dasa darma. 

Dasa Darma Pramuka adalah sumber pendidikan karakter 
dalam setiap langkah kehidupan manusia. Bagi yang telah 
memahami betul pentingnya gerakan pramuka, niscaya 
kasus-kasus kekerasan anak, keserakahan, dan lainnya tidak 
akan menjamur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Terlebih ilmu pengetahuan kepramukaan tidak saja dapat 
diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan di alam 
terbuka yang menarik dan menyenangkan, tetapi gerakan 
pramuka hendaknya terbuka dalam mengembangkan 
pengetahuan kepramukaan melalui media sosial dengan 
memperhatikan etika “virus” pribadi yang lebih berdisiplin 
dengan mengedepankan Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka 
sehingga terwujud karakter bangsa yang kuat. v (Penulis 
Guru PKn SMPN 3 Bebandem, Kab. Karangasem)

Rasa kebersamaan ciri khas  gerakan Pramuka
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Pendahuluan
A. Latar Belakang.

 Dalam pengajaran bahasaa Inggris ada empat 
keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa diantaranya  
berbicara (speaking). Pada dasarnya untuk menguasai 
kompetensi pengetahuan (knowlwdge), menguasai 
Grammar dan Vocabulary hendaknya juga memiliki 
kemampuan dalam berkomunikasi baik secara lisan 
maupun tulisan. Hendaknya siswa harus menguasai 
keterampilan menyimak (listening) dan membaca 
(reading), sedangkan keterampilan produktif meliputi 

keterampilan berbicara (speaking) dan keterampulan 
menulis (writing).

 Berdasarkan penjelasan di atas, kita tahu bahwa 
berbicara (speaking) harus dikembangkan oleh siswa 
dan guru dalam proses belajar mengajar, merupakan  
implementasi kurikulum Bahasa Inggis Tahun 2004 
menganut pendekatan kontekstual (Contxtual Teaching 
Learning/CTL), sehingga guru wajib merancang dan 
melaksanakan proses pemelajaran yang inovatif dan 
menarik, terutama dalam pembelajaran berbicara dalam 
Bahasa Inggris agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 
dengan optimal.

Meningkatkan Kemampuan Berbahasa 
Inggris Dengan Alat Peraga Wayang Pada 
Siswa Kelas IX  SMP Negeri 3 Bebandem  

Oleh: I Nyoman Suarna, S. Pd

Wayang dapat dijadikan media pembelajaran bahasa inggris bagi anak didik di sekolah
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 Berdasarkan hasil observasi awal kempuan berbicara 

dalam Bahasa Inggris (speaking) siswa kelas IX A SMP 
Negeri 3 Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten 
Karangasem belum memperoleh nilai kreteria ketuntasan 
minimum (KKM)  masih rendah, meskipun guru sudah 
mencoba menggunakan berbagi metode seperti 
memorizing and demonstrating dialog ataupun role 
play. Metode ini pada dasarnya bagus tapi siswa masih 
mengalami kesulitan dalam menentukan topik pembicaraan 
dan dalam penggunaan kosa kata dan tata bahasa. Hal 
tersebut diatas terjadi karena siswa kurang termotivasi 
untuk berbicara dan kesulitan untuk menentukan ide/topik 
yang akan dibicarakan. Oleh karena itu penulis mencoba 
metode simulasi dengan bantuan alat praga wayang untuk 
meningkatkan kemampuan berbicara kelas IX A SMP 
Negeri 3 Bebandem, Karangasem. Metode ini merupakan 
untuk menyampaikan berbagai informasi dengan wayang 
sebagai alat peraga siswa untuk berdialog. Diharapkan 
mampu menyampaikan berbagai informasi dengan 
berbicara tanpa merasa takut, ataupun malu karena pada 
saat mereka berbicara seolah–olah yang berbicara adalah 
wayang yang mereka peragakan, bukan diri mereka sendiri. 

B. Identifikasi masalah

 Berbagai permasalah yang terkait dengan pelaksanaan 
proses pembelajaran di kelas IX A SMP Negeri 3 
Bebandem;1) Teknik pembelajaran yang digunakan 
dalam proses pembelajaran belum mampu memotovasi 
siswa untuk berbicara dalam bahasa Inggis. (2) Siswa 
masih mengalami kesulitan berbicara dalam Bahasa 
Inggiris terkait dengan keterbatasan pengetahuan tata 
bahasa, kosa kata dan menentukan topik pembicaraan. 
Kemampuan meliputi hasil belajar dan respon siswa 
terhadap metode simulasi dengan bantuan alat peraga 
wayang. 

Pembahasan
A. Kajian Teori.  

 Pembahasan dalam penelitian ini meliputi; (1) keterkaitan 
media wayang  (Werdah dan Sangut ) dalam pengajaran 
speaking dengan curriculom bahasa Inggris 2004, (2) 
Model Pemelajaran CTL (Contextual Teahcing Learning), 
(3) Speaking (berbicara dalam bahasa inggris ), (4) Model 
pemelajaran berbicara dengan metode simulasi dengan 
bantuan wayang (werdah dan sangut/Wayang Informasi 
Gap ).

 Menurut Briggs (1977) dalam Materi pelatihan Terintegrasi 
Bahasa Inggris 2005 menyebutkan, penting kiranya 
memilih media yang cukup sederhana bagi pemahaman 
siswa tapi cukup memadai dalam menantang dan 
merangsang siswa untuk berfikir. Sebuah wayang lebih 
berarti dari pada seribu kata. Jika kita menggunakan 
alat peraga dalam situasi belajar, akan terjadi hal 
yang menakjubkan. Bukan hanya untuk merangsang 
modalitas visual tetapi juga menyalakan jalur saraf dalam 
lingkungan belajar yang mendukung. 

 Karena alasan tersebut di atas, belajar berbicara dalam 
bahasa inggris haruslah dimulai dengan menguasai 
pengetahuan yang cukup tentang berbicara dan 
menguasai grammar/tata bahasa dan kosa kata/
vocabulary yang memadai. Model pembelajaran 
berbicara dalam bahasa Inggris dengan metode 
simulasi dengan bantuan alat peraga wayang dirancang 

sedemikan rupa untuk membantu siswa mengatasi 
kesulitan dalam mengemukakan pikiran/pendapat, 
dimana wayang sebagai pusat/fokus penyampain 
informasi, kepada orang lain secara lisan.

B.  Langkah - langkah pembelajaran.  

 Ada beberapa cara yang biasa dilakukan dalam 
penerapan metode simulasi dengan bantuan alat peraga 
wayang dalam pemelajaran berbicara anatara lain:

1). meminta siswa memainkan wayang ke depan kelas, 
kemudian siswa tersebut sebagai dalang, siswa akan 
melakukan monolog =. Engan tanya jawab anatara 
werdah dan sangut, padaahal yang berbicara siswa itu 
sendiri.

2). meminta siswa yang lainnya mencari dua helai daun yang 
besar kemudian siswa memberi nama tokoh wayang 
atau nama orang pada masing – masing daun tersebut. 
Setelah itu mereka kita suruh mempragakan daun 
tersebut supaya berinteraksi satu sama lainnya. Inilah 
yang disebut dengan “Gap Comunucation Activity”.

3). Setiap siswa memegang satu wayang kemudian 
berdiaolog, seolah olah yang berbicara wayang yang 
mereka bawa, ketika mebuat kesalahan bukan mereka 
yang salah tapi wayang yang mereka bawa. 

4). Siswa boleh mengembangkan imajinasi dalam 
menyampaikan informasi dengan memainkan wayang 
tersebut dengan membentuk kelompok maksimal 4 
orang. Satu orang memperagakan wayang, yang 3 orang 
mengamati dengan mecatat kesalahan temannya. 

C. Hasil  pembelajaran.  

 Sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian 
dan dianalisa dengan KKM 60 yang telah ditetapkan, hasil 
pembelajarannya adalah pada siklus I terjadi peningkatan 
jumlah siswa yang mencapai nilai ketuntasan sebanyak 
10 orang (8 orang pada pre – teks menjadi 18 orang). 
Sehingga ketuntasan siswa meningkat dari 23,53% 
menjadi 52,94% (meningkat sebesar 29,41%). Pada akhir 
siklus II peningkatan jumlah siswa yang memperoleh nilai 
tuntas yaitu 60 atau lebih, sebanyak 11 orang dari 18 orang 
menjadi 29 orang) sehingga mampu menghantarkan siswa 
mencapai standar kekuasaan klasikal. Hal ini terjadi karena 
tindakan yang dilakukan pada siklus II sebagai hasil refleksi 
dari kelemahan pada siklus I sudah bisa di respon oleh 
siswa dengan baik. Sesuai dengan kreteria keberhasilan 
yang ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 
penilaian selama 2 siklus di kelas IX A SMP Negeri 3 
Bebandem berhasil meningkatkan kemampuan berbicara 
dalam bahasa Inggis. 

Penutup
 Setelah dilakukan pembahasan hasil penelitian dapat 

disimpulkan, bahwa impementasi pembelajaran speaking 
dengan metode simulasi dengan bantuan wayang 
(werdah dan sangut) dapat meningkatkan prestasi dan 
kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris siswa kelas 
IX A SMP Negeri 3 Bebandem. Dan disarankan agar para 
guru membuat alat bantu dalam penerapan belajar bahasa 
inggris kepada siswa sehingga lebih menarik, dan mampu 
memberi informasi yang jelas kepada teman – temannya 
sesuai dengan level dan topik yang akan dibahas. v 
(Penulis, Guru Bahasa Inggris SMPN 3 Bebandem).
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“JIGSAW“ Optimalkan Peran Peserta 
Didik Dalam Kelompok

Oleh: Ni Nengah Santika Dewi

Pendahuluan
Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai 

edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi 
antara guru dengan anak didik. Interaksi ini bernilai 
edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang 
dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu 
yang telah dirumuskan sebelum pembelajaran 
dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan 
kegiatan pembelajarannya secara sistematis dengan 
memanfaatkan berbagai media, sumber, dan model 
pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang 
telah ditentukan (Djamarah,2002:1).

Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut 
adalah bagaimana materi pelajaran  yang disampaikan 
guru dapat dikuasai oleh anak didik secara tuntas. Ini 
merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan 

oleh guru. Kesulitan itu dikarenakan anak didik bukan 
hanya sebagai individu dengan segala keunikannya, 
tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar 
belakang yang berbeda. Paling sedikit ada tiga aspek 
yang membedakan anak didik yang satu dengan yang 
lainnya, yaitu aspek intelektual, psikologis, dan biologis 
(Djamarah,2002:1).

Ketiga aspek tersebut diakui sebagai akar 
permasalahan yang melahirkan bervariasinya sikap 
dan tingkah laku anak didik di sekolah. Karena itu, 
dalam proses pembelajaran sering kita jumpai adanya 
berbagai sikap dan prilaku yang ditampilkan anak didik 
sebagai respon terhadap pelajaran yang diberikan guru. 
Ada anak didik yang dengan tekun, aktif dan kreatif 
serta bertanggung jawab dalam pembelajaran.Tetapi, 
sering juga kita jumpai adanya anak didik yang pasif, 
tidak kreatif, bahkan masa bodoh terhadap pelajaran, 
baik dalam belajar secara individu maupun secara 

Jigsaw adalah salah satu model pembelajaran kooperatif guru
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kelompok. Dalam belajar berkelompok, tidak jarang kita 
jumpai adanya anak didik yang sekadar menjadi anggota 
kelompok dan tidak bertanggung jawab terhadap tugas 
kelompoknya. Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan 
begitu saja karena akan sangat berpengaruh pada 
pencapaian tujuan pembelajaran.

Memang berbagai cara ditampilkan anak didik dalam 
merespon pelajaran, mulai dari yang positif maupun 
yang negatif. Dalam hal ini, kita sebagai guru tentu 
tidak kehabisan akal dalam menghadapi anak-anak yang 
malas, yang nakal, dan yang masa bodoh terhadap 
pelajaran. Khusus untuk belajar berkelompok, agar 
semua anak didik terlibat sepenuhnya dalam kegiatan 
kelompok, kiranya model pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw dapat menjadi salah satu solusi.

Uraian Isi
Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah 

kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa 
bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan 
bersama. Pembelajaran kooperatif disusun dalam usaha 
meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa 
dalam pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat 
keputusan dalam kelompok, serta memberikan 
kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar 
bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya 
(Triantoro,2007:42).

Jigsaw adalah salah satu model pembelajaran 
kooperatif. Jigsaw telah dikembangkan dan diujicoba 
oleh Elliot Aroson dan teman-temannya dari Universitas 
Texas, dan diadaptasi oleh Slavin dan teman-temannya 
di Universitas John Hopkins (Ibrahim,2001:21 dan 
Trianto,2007:56).

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 
menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok 
belajar yang beranggotakan 5-6 orang yang memiliki 
kemampuan, jenis kelamin, suku atau ras, dan sosial 
ekonomi yang berbeda (heterogen) dan bekerja sama 
saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab 
atas ketuntasan bagian materi pembelajaran yang harus 
dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada 
anggota kelompok yang lain.

Langkah-langkah pembelajaran jigsaw menurut Trianto 
(2007:56) adalah sebagai berikut.

Siswa dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok 
anggotanya 5-6 orang).

Materi pelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk 
teks yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa subbab.

Setiap anggota kelompok membaca subbab yang 
telah ditugaskan dan bertanggung jawab untuk 
mempelajarinya. 

Anggota dari kelompok yang mempelajari subbab yang 
sama bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk 
mendiskusikannya.

Setiap anggota kelompok ahli, setelah kembali ke 
kelompok asalnya, bertugas mengajar teman-temannya.

Pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa 
dikenai tagihan berupa kuis individu. 

Roger dan Johnson  dalam  Budy (2012) menyatakan 
bahwa ada lima unsur model pembelajaran kerja sama 

yang harus diterapkan seperti terurai di bawah.

1. Saling ketergantungan  positif

 Dalam interaksi kooperatif ini, guru memberikan 
motivasi kepada siswa untuk menciptakan suasana 
belajar yang saling membutuhkan. Adanya interaksi 
yang saling membutuhkan ini disebut saling 
ketergantungan positif.

2.   Tanggung jawab perseorangan 

 Jika setiap tugas dan pola penilaian dibuat menurut 
prosedur model pembelajaran Cooperative 
Learning, setiap siswa akan merasa bertanggung 
jawab untuk melakukan yang terbaik. Pengajaran 
yang efektif dalam model pembelajaran  Cooperative 
Learning membuat persiapan dan menyusun tugas 
sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota 
kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya 
sendiri-sendiri agar tugas selanjutnya dalam 
kelompok bisa dilaksanakan.

3.  Tatap muka

 Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk 
bertemu muka  dan berdiskusi. Kegiatan interaksi 
ini akan memberikan para siswa untuk membentuk 
sinergi yang menguntungkan semua anggota. 
Inti dari sinergi adalah menghargai perbedaan, 
memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan 
masing-masing.

4. Komunikasi antaranggota

 Unsur ini juga menghendaki agar para siswa dibekali 
dengan berbagai keterampilan berkomunikasi. 
Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, guru 
perlu mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Tidak 
setiap siswa mempunyai keahlian mendengarkan 
dan berbicara. Keberhasilan suatu kelompok juga 
tergantung pada kesediaan para anggotanya untuk 
saling mendengarkan dan kemampuan mereka 
untuk mengutarakan pendapat mereka. 

5. Evaluasi proses kelompok

 Guru perlu menjadwalkan waktu khusus bagi 
kelompok untuk mengevaluasi proses kerja 
kelompok dan hasil kerja sama mereka agar 
selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih 
efektif.

Aktivitas-aktivitas Jigsaw menurut Slavin, dalam Budy 
(2012) meliputi:

1.  membaca, siswa memperoleh topik-topik 
permasalahan untuk dibaca sehingga mendapatkan 
informasi dari permasalahan tersebut;

2. diskusi kelompok ahli, siswa yang telah mendapatkan 
topik permasalahan yang sama bertemu dalam satu 
kelompok (kelompok ahli) untuk mendiskusikan 
topik permasalahan tersebut;

3.    laporan kelompok, ahli kembali ke kelompok asalnya 
untuk menjelaskan hasil diskusinya kepada anggota 
kelompoknya masing-masing;

4. kuis, siswa memperoleh kuis individu/perorangan 
yang mencakup semua topik permasalahan;

5.    perhitungan skor kelompok dan menentukan 
perhargaan kelompok.

 Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat 
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melakukan kerja sama dengan anggota kelompoknya 
dalam menyelesaikan segala persoalan yang 
dihadapi. Dalam pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw siswa didorong untuk lebih aktif dan setiap 
pembelajaran yang dilakukannya pun akan lebih 
bermakna.

 Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 
memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah (1) 
meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap 
pembelajarannya sendiri dan pembelajaran orang 
lain; (2) siswa tidak hanya mempelajari materi yang 
diberikan tetapi mereka juga harus siap memberikan 
materi tersebut kepada anggota kelompoknya 
yang lain sehingga pengetahuannya bertambah; 
(3) menerima keragaman dan menjalin hubungan 
sosial yang baik dalam hubungan dengan belajar; 
(4) meningkatkan kerjasama secara kooperatif untuk 
mempelajari materi yang ditugaskan (Agus Rohman 
: 2013).

C.  Simpulan

        Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa dalam model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw seluruh peserta didik terlibat aktif dalam 
pembelajaran sehingga tercipta suasana kelas yang 
hidup, aktif, kreatif, dan menyenangkan dan tujuan 
pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Model 
pembelajaran ini dapat memberikan manfaat baik bagi 
peserta didik maupun bagi guru. Bagi peserta didik , 
mereka dilatih untuk dapat saling memberi dan saling 
menerima dalam arti luas dengan teman-temannya 

yang berbeda jenis kelamin, ras, budaya, kelas sosial, 
dan kemampuan intelektualnya. Serta meningkatkan 
tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya 
sendiri dan orang lain. Bagi guru, penerapan model 
pembelajaran ini dapat menghindari pembelajaran 
berpusat pada guru, di mana peserta didik dapat 
mengajar temannya sendiri atau sebagai tutor teman 
sebaya, sehingga guru berfungsi sebagai fasilitator 
dan motivator dalam pembelajaran. v (Penulis, Guru 
SMP Negeri 5 Amlapura)
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Pendidikan haruslah mampu mengikis mental yang rendah diri dan pasrah.

PENDIDIKAN sebagai agenda revolusi mental haruslah 
mampu membebaskan siswa dari belenggu yang 
menghambat dirinya untuk berkembang dan 

mengaktualisasikan diri. Artinya pendidikan haruslah mampu 
menciptakan insan-insan manusia yang berjiwa merdeka. 
Pendidikan yang mampu menghancurkan mentalitas terjajah 
yang rendah diri menjadi mentalitas yang berani berdiri diatas 
kakinya sendiri. Mengubah mentalitas penurut menjadi spirit 
Cogito Ergo Sum (Aku berfikir maka Aku Ada). Pendidikan yang 
mendidik siswanya untuk berani berfikir kritis terhadap keadaan, 
tidak hanya “membebek” dan menjadi individu-individu yang 
progresif. Dengan itu, pendidikan merupakan “katalisator” yang 
mempercepat perubahan ke arah yang lebih baik, yang mampu 
menghancurkan mentalitas yang menghambat perubahan dan 
kemajuan.

Pendidikan dalam hal ini, haruslah mampu mengikis mental 
yang rendah diri, pasrah dan sikap “asal bapak senang” untuk 
mencapai masyarakat yang adil dan egaliter. Karena tak dapat 
dipungkiri, pendidikan kita saat ini masih bercorak konvensional, 
yang hanya membentuk siswa menjadi pasif, tunduk, dan 
jauh dari keberanian berfikir kritis. Pendidikan yang demikian 
hanyalah memperkokoh penindasan manusia atas manusia, 
menguntungkan penguasa yang hendak mempertahankan 
kekuasaannya.Sehingga pendidikan hanyalah penghambat 
perubahan dan kemajuan. Pendidikan kita yang demikian, telah 
membiasakan masyarakat kita hanya menerima saja patokan-
patokan dari atas sehingga masyarakat kita terbiasa hanya 
menunggu perintah dan penurut tanpa inisiatif dan koreksi 
kritis. Hal ini membuat bangsa kita sulit bersaing sejajar dengan 

bangsa-bangsa lain di dunia internasional.  

Pendidikan formal melalui sekolah 
dapat menjadi lokus untuk memulai 
revolusi mental ini. pendidikan 
diarahkan pada pembentukan etos 
warga negara (citizenship). Proses 
pedagogis membuat etos warga negara 
ini ‘menubuh’ atau dapat menjadi 
tindakan sehari-hari. Cara mendidik perlu 
diarahkan dari pengetahuan diskursif 
(discursive knowlegde) ke pengetahuan 
praktis (practical knowledge). Artinya, 
membentuk etos bukanlah pembicaraan 
teori-teori etika yang abstrak, tetapi 
bagaimana membuat teori-teori 
tersebut memengaruhi tindakan sehari-
hari. Pendidikan diarahkan menuju 
transformasi di tataran kebiasaan. 
Pendidikan mengajarkan keutaamaan 
(virtue) yang merupakan pengetahuan 
praktis. Revolusi mental membuat 
kejujuran dan keutaamaan yang lain 
menjadi suatu disposisi batin ketika siswa 
berhadapan dengan situasi konkret. 
Pendidikan di sekolah hanya salah satu 

kantung perubahan saja. Revolusi mental yang menjadi gerakan 
berskala nasional perlu dilakukan di setiap kelompok-kelompok 
di kehidupan sehari-hari. “transformasi sejati terjadi dalam 
kesetiaan bergerak dan menggerakkan perubahan dalam hal-
hal yang rutin.”

Mental diartikan sebagai “nama bagi genangan segala 
sesuatu menyangkut cara hidup”. Mental tidak dipisahkan 
dari hal-hal material. Mental pelaku dan struktur sosial dilihat 
berhubungan secara integral, tidak bisa dipisahkan satu sama 
lain. Mental pelaku dan struktur sosial dijembatani dengan 
memahami ‘kebudayaan’ (culture). Corak praktik, sistem 
ekonomi dan sistem politik merupakan ungkapan kebudayaan. 
Cara berpikir, merasa dan bertindak (budaya) dibentuk oleh 
sistem dan praktik habitual ekonomi politik. Dengan kata lain, 
‘tidak ada ekonomi dan politik tanpa kebudayaan dan sebaliknya 
tak ada kebudayaan tanpa ekonomi dan politik‘. Pemisahan 
keduanya hanya digunakan untuk kepentingan analitik. 

Berdasar pada pengertian revolusi mental  di atas, beberapa 
hal yang penulis himpun dari beberapa pakar pendidikan, maka 
dalam pendidikan yang perlu diperbaiki berkenaan dengan 
revolusi mental ini, yaitu:

‘Menghafal’ adalah Kunci Kesuksesan
Bagi peserta didik ‘menghafal’ adalah ritual yang harus 

dilakukan menjelang ujian. Dengan menghafal, maka pertanyaan 
dalam ujian akan dapat terjawab dengan baik sehingga akhirnya 
mendapat nilai yang memuaskan. Memang tidak ada yang 
salah dengan menghafal. Bahkan, ilmu pengetahuan tidak akan 

URGENSI REVOLUSI MENTAL 
DALAM PENDIDIKAN1

Oleh: I Putu Sudibawa2
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lahir tanpa usaha menghafal dan mencatat suatu peristiwa alam 
atau sosial. ‘menghafal’ menjadi masalah apabila dilakukan 
tanpa mengetahui konsep yang sesungguhnya. Peserta didik 
hanya menghafal rentetan kata dan kalimat tanpa tahu makna 
yang sesungguhnya. Seorang mahasiswa yang mengikuti mata 
kuliah filsafat manusia, misalnya, dapat saja menghafal definisi 
dimensi-dimensi dalam filsafat manusia tanpa memahami 
maknanya. Dalam kehidupan sehari-hari ia tetap memandang 
manusia secara parsial saja, sebagai penghasil uang, dengan 
melupakan dimensi sosial manusia. Perlu ada perbaikan dalam 
metode mendidik. Pendidikan dalam usaha revolusi mental 
berusaha ‘menubuhkan’ ajaran-ajaran yang diperoleh di sekolah 
agar sungguh dapat diterapkan dalam praktek hidup. Pendidik 
perlu memberikan banyak contoh yang relevan, analisis 
kasus, serta percobaan-percobaan di kelas. Contoh yang 
relevan, analisis kasus dan percobaan membantu peserta didik 
untuk mendapatkan kunci-kunci penting pemahaman tanpa 

kehilangan basis pada realitas. Pendidik seringkali melupakan 
metode-metode memberikan praktek yang mengajak peserta 
didik berpikir, sebab pendidik harus memenuhi tuntutan target 
materi yang harus tersampaikan dalam pertemuan itu.

Nilai Ujian dan Ijazah adalah Inti dari Seluruh Proses 
Pendidikan

Masyarakat yang memandang ijazah sebagai tujuan 
pokok dari seluruh proses pendidikan kehilangan makna dari 
pendidikan itu sendiri. Bersekolah, bagi masyarakat yang 
demikian, adalah usaha untuk mendapatkan ijazah. Agar 
mendapatkan ijazah dengan keterangan yang memuaskan, 
nilai-nilai ujian perlu digenjot. Ijazah menjadi golden ticket 
untuk meneruskan perjuangan hidup berikutnya. Ijazah 
digunakan untuk melamar pekerjaan dan mendapatkan 
jabatan sehingga kesejahteraan hidup pun terjamin. 

Standarisasi nilai melalui Ujian Akhir Nasional

Ujian Akhir Nasional (UAN) yang selama ini dilakukan 
menuai banyak kritik. UAN dilakukan dengan alasan standarisasi 
kemampuan pelajar di seluruh Indonesia. Pelaksanaan 
UAN memiliki asumsi dasar bahwa peserta didik berangkat 
dari modal yang sama sehingga dapat mencapai standar 

kemampuan akademis tertentu yang sama. Kenyataannya, 
peserta didik tidak memiliki modal yang sama. Mereka memiliki 
modal pengetahuan, budaya, kualitas sekolah dan lingkungan 
masyarakat yang berbeda. UAN sebagai standarisasi 
kemampuan akademis tidak lagi relevan mengingat modal 
yang berbeda ini.

 

Orang Miskin Dilarang Sekolah

Bayangkan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk 
menyekolahkan anak dari pendidikan usia dini hingga 
perguruan tinggi. Puluhan bahkan ratusan juta rupiah 
biaya yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan 
seorang anak. Biaya ini tidak masuk akal bagi orang tua 
yang memiliki pendapatan tidak lebih dari satu setengah 
juta rupiah per bulan, bahkan untuk yang berpenghasilan 
tiga juta rupiah sekalipun. Tidak masuk akalnya biaya untuk 

pendidikan, membuat banyak anak 
harus putus sekolah. Revolusi Mental 
dalam pendidikan perlu didukung 
kebijakan politik dan ekonomi serta 
mekanisme agar pendidikan akhirnya 
dapat diakses siapa saja di seluruh 
pelosok negeri ini. Apabila kartu 
indonesia pintar jadi diterapkan, 
maka mekanisme pembagian serta 
penggunaanya perlu dikawal agar 
dapat berfungsi dan tepat sasaran.

Perbanyak Pelajaran Agama agar 
Perilaku Menjadi Baik

Pemberlakuan kurikulum 2013 
mengundang kritik dari para pemerhati 
pendidikan. Kurikulum 2013 memiliki 
tujuan besar untuk mengubah moral 
peserta didik menjadi lebih baik. 
Kekeliruan dimulai ketika penerapan 
kurikulum 2013 dilakukan dengan 
memperbanyak ajaran agama. 
Anggapan bahwa ‘memperbanyak 
pelajaran agama dapat mengubah 

perilaku menjadi baik’ berakar dari asumsi pembedaan yang 
tajam antara budaya dalam bentuk yang immaterial (cara pikir, 
merasa) dan material (tindakan, hasil karya cipta manusia). 
Tidak hanya pembedaan bahkan stratifikasi. Unsur immaterial 
dianggap lebih tinggi daripada unsur material. Penguasaan 
pelajaran agama dianggap pasti dapat mengubah perilaku 
peserta didik.

Pendidikan yang Tidak Sadar Keberagaman

Sekolah-sekolah berbasis pendidikan inklusif perlu terus 
diupayakan. Diskriminasi dalam pendidikan formal tidak 
jarang dimulai dari institusi pendidikan itu sendiri. Bentuk 
bangunan, cara mengajar dan atmosfer pergaulan perlu 
disesuaikan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang inklusif. 
Pendidikan inklusif terbuka bagi semua peserta didik dari 
berbagai budaya dan termasuk bagi para difabel. Tersedianya 
sarana dan atmosfer pembelajaran yang inklusif membuat 
peserta didik belajar untuk menghargai perbedaan dan tidak 
bersikap rasis serta fundamentalis ekstrem.

Akhirnya, kesepuluh usaha revolusi mental dalam 
pendidikan ini memerlukan usaha yang tahan dalam 
“kesetiaan bergerak dan menggerakkan perubahan dalam 
hal-hal yang rutin. v (1dihimpun dari berbagai sumber,  
2guru SMAN 1 Sidemen)

Pendidikan formal melalui sekolah dapat menjadi lokus untuk memulai revolusi mental.
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RIBUAN pelaku seni di Karangasem tepatnya 1.440 orang 
kembali dalam ajang tahunan mendapat kesempatan 
unjuk gigi tampil di depan ribuan publiknya sendiri. 

Tampilan kali ini dibalut dalam bentuk Pawai Budaya 
memperingati Hari Jadi Kota Amlapura ke-375, bertempat 
di Jalan Vetran depan Stadion Amlapura, belum lama ini. 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem sebagai 
leading sector kegiatan pawai menampilkan berbagai potensi 
budaya dari masing-masing peserta dari delapan kecamatan 
dan sanggar/kelompok seni yang ada di Kabupaten  
Karangasem dalam dan luar Kabupaten Karangasem. 

Konten budaya yang ditampilkan bervariatif, unik, nyaris 
punah dan hasil pengembangan inovasi. Lebih sfesifik 
seni yang ditampilkan ada yang profan, sakral yang terkait 
dengan aktivitas upacara relegi, modern, kotemporer, dan 
lintas agama yang menampilkan seni  Barongsai (Budha) dan 
Rudat (Islam). Keseluruhan tampilan pawai budaya sangat 
menarik penuh pesona. Berikut ringkasannya.

Jaran Gading Menginjak-nginjak 
Bara Api

Mengerikan Tari Sanghyang Jaran Gading dari Kecamatan 
Selat yang ditarikan oleh 2 orang laki-laki dewasa. Penari 
tersebut tanpa menggenakan baju hanya  berbusana kain 

hitam mesitsit ginting (ujung kain terbalut kebelakang) dan 
saput poleng. Sembari menaiki kuda-kudaan yang terbuat 
dari pelepah daun enau dihiasi daun-daunan dan diiringi 
nyanyian suci, mereka  dalam keadaan trance tanpa alas kaki 
berjingkrak-jingkrak menginjak-ngijak  bara api serabut kelapa. 
Selat, selain menampilkan Tari Sangyang Jaran Gading juga 
Tradisi Siat Pering. Kedua budaya tersebut merupakan  tradisi 
yang berkembang di Subak Auman Tempek Susut dan Desa 
Pakraman Muncan, Kecamatan Selat.

Nyepeg Sampi
Desa Adat Asak wakil Kecamatan Karangasem menampilkan 

Nyepeg Sampi (pembunuhan/tebas sapi) namanya, salah satu 
rangkaian kegiatan Usaba Kaulu yang tergolong dalam upacara 
Bhuta Yadnya (pecaruan) untuk menetralisisr alam wilayah desa 
dari gangguan mahkluk jahat. Ritual tersebut rutin digelar setiap 
sasih kaulu (sekitar bulan Januari/Pebruari) Pada Pecaruan 
Agung ini menggunakan seekor sapi pejantan yang besar dan 
tidak boleh cacat sedikit pun.  

Begitu sapi dilepas dari talinya oleh para teruna sapi 
keluar dari pintu Pura Patokan Teruna langsung lari keluar, 
melihat sapi telah keluar dari balai banjar, krama spontan  
berhamburan minggir ke pinggir jalan, dan saat itu pula 
langsung  dikejar sambil bersorak-sorai kegirangan oleh 
ratusan teruna yang hanya mengenakan pakaian dan destar 

Pawai Budaya Karangasem:
Nyepeg Sampi dan Jaran Gading 

Menginjak Bara Api

Ritual sanghyang Jaran
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saja tanpa mengenakan baju sembari membawa  blakas 
untuk disepeg  serta diikuti oleh krama desa lainnya. 

Sembari berlari mengejar sapi, beberapa meternya 
tubuh sapi sudah dapat disepeg beramai-ramai  oleh teruna, 
darah merah segar sapi pun muncrat, bahkan muncrat 
darahnya mengenai tubuh teruna.  Sapi akhirnya tumbang 
menghembuskan napas terakhir dan tergeletak di jalan 
raya. Disitulah darah tercecer diwilayah Desa Adat sebagai 
pertanda Pecaruan Agung telah digelar dan dipercaya 
dimana tempat sapi mati akan membawa berkah/kesuburan 
tersendiri diwilayah itu. 

Songket dan Endek Sidemen
Peserta dari Kecamatan Sidemen menampilkan budaya 

khasnya kain songket dan endek khas Bali yang sentranya 
kerajinannya terbesar di Bali adalah Kecamatan Sidemen. 
Diperagakan oleh beberapa pasang remaja putri. Salahsatu 
tarian yang nyaris punah di Kecamatan Sidemen ditampilkan 
dalam pawai ini, namanya Tari Nyeraman. Juga tampil dalam 
bentuk pragmen tari dengan kisah ceritera sejarah kerajaan 
“Singarsa Kanti” dengan dalang I Wayan Keneng Eka Putra.

Rudat Harmonisasi Hindu 
dan Islam

Dari lintas agama/budaya muslim ikut berpartisipasi 
menampilkan seni Rudat dari Saren Jawa, Desa Budakeling, 
Kecamatan Bebandem. Satu-satunya kelompok seni Rudat 
yang ada di Karangasem.

Seni Rudat adalah salah satu jenis kesenian yang 
didalamnya terdapat tari tarian dengan iringan terbangan. 
Jenis tarian dalam seni Rudat mengandung gerakan-
gerakan bela diri dan seni suara. Kata Rudat bersal dari 
bahasa Arab yaitu rudatun yang berarti “taman bunga”. 
Personifikasi ini akhirnya memberi makna pada kata rudat 
dalam bentuk kesenian berarti “bunganya puncak”. Dalam 
hal ini, gerakan-gerakan silat yang ditampilkan lewat 
tarian Rudat di konotasikan pada sifat umum bunga yakni 
indah. Seni Rudat tumbuh dan berkembang di lingkungan 
pesantren. 

Jumlah pemain Seni Rudat berkisar anatara 12 sampai 
24 orang, diantaranya sebagai penabuh, waditra, penari 
dan penyanyi. Waditra terdiri atas ketimpring, tojo, nganak, 

gendrung dan jidor. 

Tarian Barongsai
Dari lintas agama/budaya lainnya adalah Barongsai dari 

Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.  
Gerakannya yang dinamis, atraktif dan akrobatik, diperankan 
oleh beberapa anak muda itu melompat, berdiri dan berguling  
kesana-sini diiringi musik menambah semangat para penari.

Gerakan antara Singa Utara dan Singa Selatan juga 
berbeda. Singa Selatan terkenal dengan gerakan kepalannya 
yang terbilang keras dan melonjak-lonjak. Sedangkan gerakan 
Singa Utara cenderung lebih lincah dan penuh dinamika 
karena memiliki empat kaki. Untuk menarikan barongsai 
Utara diperlukan penari barongsai yang profesional, karena 
tarian singa ini bisa dibuat melompat, berdiri dan berguling. 

Selain tarian barongsai juga tampil  liong Barongsai ini 
berbentuk seperti naga dengan badannya yang panjang 
dan bersisik seperti ikan. Barongsai jenis ini dimainkan oleh 
banyak orang, bila kita menontonnya dari atas maka akan 
terlihat seperti naga terbang yang berliuk-liuk diatas langit.

Cengceng Gebyag
Potensi budaya lainnya dari beberapa kecamatan 

dan kelompok seni menyuguhkan seni budaya yang 
terbaik. Salahsatu seni inovatif terbaru ciptaan seniman 
Karangasem, Ceng-ceng Gebyag persembahan dari 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten 
Karangasem. Menurut Kabid Seni Budaya Disbudpar, Ni 
Made Suradyani, S.Sos, Ceng-ceng Gebyag perpaduan 
kombinasi 100 personil yang memainkan berbagai jenis 
gamelan meliputi  cengceng, sungu, preret, tambur, 
kempul  dengan dominasi pitung dasa (70) buah suara 
ceng-ceng. Hentakan suaranya sangat dinamis, kreatif 
dan atraktif saling bersahut-sahutan. Para pelakunya 
lali-laki tanpa mengenakan baju hanya destar dan kain 
merah terbalut saput merah. Seni ini tersirat memaknai 
keperkasan berpadu kelembutan.

Rejang Kalimayah dan Rejang 
Jempong

Rejang Kalimayah, Rejang Jempong, Gamelan Gambang 
dan Pragmen Tari dipersembahkan oleh Kecamatan 
Bebandem dengan kekuatan peserta terbanyak mencapai 
200 orang.

Rejang Jempong hampir sama dengan rejang-rejang 
lainnya yang ada di Bali. Yang membedakan hanyalah 
hiasan kepala yang menyerupai mahkota. Hiasan kepalanya 
sangat unik, dibentuk dari bermacam-macam dedaunan dan 
bunga yang tumbuh di hutan. Sedangkan Rejang Kalimayah 
biasanya ditarikan pada upacara-upacara besar di Pura Pasar 
Agung Desa Adat Sibetan. Tata busananya sangat sederhana, 
hanya menggunakan kain berwarna putih dan kuning dan 
penarinya membawa dupa. 

Pragmen Tari dari Kecamatan Bebandem mengetengahkan 
judul Tulang Gadang mengisahkan misteri beberapa kali 
seorang penari rejang yang hilang pada setiap prosesi 
upacara dewa yadnya (piodalan) di Pura Puseh Panti Abian 
Tihing, yang rutin diselenggrarakan pada hari Buda Kliwon 
Pahang. 

Proses nyepeg sampi
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Pemimpin dalam Ritual Hindu
Kecamatan Rendang yang ada di wilayah serambi depan 

Pura Besakih menampilkan ritual kegamaan upacara Ulu. 
Ritual tersebut rangkaian upacara besar keagamaan yang 
ada di Desa Pakraman Pejeng Desa Menanga, Kecamatan 
Rendang dilaksanakan setiap tahun sekali. 

Makna dari upacara Ulu adalah seorang pemimpin 
harus berpikir cerdas, bersih, bertanggung jawab, sebagai 
pelindung, pengayom dan tegas dalam mengambil sikap 
terhadap masyarakat yang mengganggu atau merintangi 
jalannya pemerintahan yang sudah disepakati oleh rakyat.

Kisah Petilasan Danghyang 
Dwijendra

Kisah Petilasan Danghyang Dwijendra di Pura Gerombong 
di Desa Pakaraman Barturinggit wakil Kecamatan Kubu 
ditampilkan dalam bentuk fragmen tari dengan penata 
tari I Gede Tantra, S.Pd. dan penata tabuh I Gede Dangin. 
Kisah perjalananya saat Danghyang Dwijendra berkeliling 
menjelajahi tepi pantai Bali. Ketika perjalannya sampai di 
Bali utara, beliau sempat turun sejenak di Desa Baturinggit, 
sebuah desa yang berada di kaki Gunung Agung dekat 
pantai. Di desa itulah  Danghyang Dwijendra meletakkan 
batu sebagai pertanda bahwa tempat itu pernah dikunjungi 
sebagai cikal bakal gerombong.

 

Arak-arakan Api Obor
Ritual unik lainnya terjadi di Desa Manggis, Kecamatan 

Manggis yang dipergakan dalam bentuk fragmen. 
Diwajibkan setiap warga membawa bobok  dari dayuh 
(daun kelapa kering) yang diikat,  dibakar  dan diarak 
dari jalan raya menuju kuburan, diiringi dengan buyian 
kentungan kulkul dari masing-masing banjar. Prosesi 
upacara tersebut dinamakan  dengan Ngemu-mu, 
dilaksanakan pada upacara Usaba Kelod/Usaba Dalem. 
Tradisi ini dilakukan atas perintah penguasa raja agar desa  
menjadi aman dan sejahtera, karena di desa itu pernah 
terjadi musibah. Prosesi ini diiringi dengan tarian Bebarisan 
dan Rerejangan dengan iringan gambelan slonding. 

Tari Baris Dadap
Tari  sakral Baris Dadap dan Panah ditampilkan oleh 

pengempon Pura Pemaksan Ngis, Banjar Kaang-Kaang, 
Desa Pekraman Culik, Desa Kertha Mandala, Kecamatan 
Abang. Tari Dapdap ini dibagi dalam tiga kelompok tarian. 
Tarian Lelancang yang ditarikan oleh lima orang pria 
sebagai utusan Panca Dewata, lengkap dengan astranya/
senjatanya yang ampuh. Tari Baris Dadap dimainkan oleh 
enam orang laki-laki, satu orang pemeran Kresna sebagai 
penasehat, spirit, pendorong kepada Panca Pandawa. 
Darma, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa dalam angeruat, 
memberantas momo angkara murka, kekuatan-kekuatan 
aura-aura negativ, yang mengganggu jasmasi rohani 
manusia dalam melakoni kehidupan di dunia. 

 

Busana Khas Busana 
Karangasem

Penggunaan busana adat Karangasem sangat 
beragam, artistik dan penuh simbol-simbol. Menurut 
Ni Made Suradnyani, S.Sos, koordinator peragaan 
busana, busana tersebut masih dapat terlihat 
apada acara-acara adat tertentu di Karangasem. 
Diperagakan oleh wadah alumnus Duta Wisata dan 
Budaya Sameton Jegeg Bagus Karangasem. Busana 
tersebut meliputi Payas Agung Karangasem, busana  
sehari-hari digunakan oleh warga Puri Agung 
Karangasem. Payas Madya, digunakan untuk acara 
semi formal seperti menyambut tamu-tamu raja, dan 
paruman raja. Payas Pusung Leklek Karangasem, 
merupakan payasan sehari-hari Puri Karangasem 
dengan ciri khas pusungan leklek dengan hiasan 
beberapa bunga cempaka serta gegempolan, 
sedangkan busana prianya menyesuaikan dengan 
menggunakan baju beludru dan udeng songket. 
Busana Payas Tenganan Pegringsingan dengan ciri 
khas tenun double ikat. Payas Daha dan Taruna 
Tenganan Pegeringsingan, 

Pawai  ka l i  in i  turut  berpar t is ipas i  Drumband 
C i l i k  SDN 1  Karangasem,  SDN 5  Subagan dan 
peragaan busana endek untuk  paka ian dinas 
kantor.  v  (Komang Pasek Antara)

Prosesi Ngemumu



30 edisi tahun 2015SINAR AGUNG

Budaya

I. Pendahuluan 

Pembabakan zaman khazanah sastra Bali hingga kini 
belum tersusun. Wayan Simpen A.B. dalam tulisannya 
berjudul “Sejarah Kesusastraan Bali”, membagi pembabakan 
sastra Bali menjadi enam babak yaitu: (1). Kesusastraan Bali 
Purba, (2). Kasusastraan Bali Kuna/Hindu, (3). Kasusastraan 
Bali-Jawa, (4). Kasusastraan Bali Peralihan, (5). Kasusastraan 
Bali Baru, (6).Kasusastraan Bali Modern (Suluh Marhaen, 23 
Agustus 1970, hlm. II).

Batas-batas pembabakan ini tidak jelas karena dasarnya 
bukan gejala kesastraan, melainkan peristiwa sejarah. Dari 
sudut tren kesastraan sastra Bali terdiri dari dua bagian yaitu 
sastra Bali klasik dan sastra Bali modern. Batas-batasnya 
kelihatan dengan jelas. 

Gejala sastra Bali modern muncul pertama kali tahun 
1931, ditandai munculnya novel berbahasa Bali, “Nemu 
Karma” karya I Wayan Gobiah. Namun gejala itu baru sebatas 
gejala kesastraan yang eksklusif; belum berdampak dalam 
masyarakat sastra Bali.

Gejala berikutnya muncul tahun 1959 ditandai oleh 
munculnya puisi berbahasa Bali berjudul “Basa Bali” 
karya Suntari Pr. (Medan Bahasa, No.1.1959, via Ngurah 
Bagus,1969).

Dharma Putra dalam bukunya Tonggak Baru Sastra 
Bali Modern, mengatakan, gejala sastra Bali Modern sudah 
muncul tahun 1920-an, dengan timbulnya sejenis cerpen 
berbahasa Bali yang di tulis oleh para guru dan pengawi Bali 
(2000 : 8).

Gejala kesastraan tersebut diselingi oleh rentang waktu 
yang lama dan publikasi yang terbatas sehingga tidak 
berdampak dalam masyarakat sastra Bali. Kemunculannya 
kalah posisi dengan sastra Bali klasik.

Ketika gejala sastra Bali Modern muncul lebih jelas di 
tengah masyarakat sastra Bali tahun 1968, ditandai oleh 
puisi “Wengine Doh” karya I Gde Dharma (Suluh Marhaen, 
1 Desember 1968); masyarakat sastra Bali umumnya belum 
memberikan reaksi serius.

Adalah Professor Dr. I Gusti Ngurah Bagus yang ketika 

KEHIDUPAN SASTRA BALI MODERN
DAN TANTANGANNYA KE DEPAN

Oleh: Nyoman Tusthi Eddy
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itu menjadi Kepala Balai Penelitian Bahasa Singaraja, 
mendokumentasikan karya Satra Bali modern, dan beberapa 
kali mengadakan sayembara menulis sastra Bali modern. 
Tahun 1969 terbitlah sebuah antologi sastra Bali modern, 
hasil sewamara (lomba) dalam menyambut Sumpah Pemuda 
28 Oktober 1928. Antologi itu terdiri dari puisi, cerpen dan 
drama. Tahun 1972 terbitlah sebuah lagi antologi serupa.

Tahun 1978 terbit dua buah bunga rampai sastra Bali 
modern berjudul Kembang Rampe Kasusastraan Bali Anyar. 
Wewidangan 2 Buku I dan Kembang Rampe Kasusastraan 
Bali Anyar Wewidangan 2 Buku II, di sunting dan diberi Kata 
Pengantar oleh I Gusti Ngurah Bagus dan I Ketut Ginarsa.

Usaha pemasyarakatan sastra Bali modern ke lembaga 
pendidikan terjadi pada tahun 1977; pada Penataran Guru 
Bahasa Bali yang diselenggarakan oleh Kanwil Depdikbud 
Provinsi Bali. Ketika itu kepada para penatar dibagikan 
sebuah antologi puisi Bali modern berjudul Galang Kangin. 

Dengan demikian tahun 1970-an adik kandung sastra Bali 
klasik, yaitu sastra Bali modern telah lahir dan eksis. Bali telah 
memiliki sastra Bali klasik dan sastra Bali modern,

II.  Kehidupan Sastra Bali Klasik  Dan Sastra Bali Modern 

 Untuk dapat melihat lebih jelas kehidupan sastra Bali 
modern, ada baiknya kita bandingkan dengan kehidupan 
sastra Bali klasik.

(1). Sastra Bali klasik berangkat dari tradisi sastra lisan. 
Meskipun dari sudut media massa modern tampaknya 
lemah, tetapi didalam kehidupan sastra lisan setiap 
individu dari masyarakat sastra adalah alat perekam 
bagi karya sastranya. Sastra lisan mengandung resiko 
besar lenyap ditelan zaman, tetapi juga mengandung 
kemungkinan besar timbulnya berbagai versi hasil 
kreatifitas masyarakat sastra.

 Gaguritan adalah contoh paling jelas. Karya sastra Bali 
klasik ini sangat kuat mengakar dalam masyarakat Bali 
lewat tradisi sastra lisan. Di samping dinyanyikan dalam 
setiap kesempatan, eksistensinya juga didukung oleh seni 
pentas yaitu dramatari arja dan topeng. Kedua drama tari 
ini adalah rekaman gaguritan sebelum munculnya alat 
rekam modern.

(2). Satra Bali klasik lahir dari khazanah tradisi dan kebudayaan 
Bali. Unsur tradisi budaya dalam kehidupan sehari-hari 
dijumpai dalam tema dan ide gaguritan. Masyarakat 
sastra Bali tak akan pernah mengalami kesenjangan 
budaya ketika berhadapan dengan gaguritannya.

(3). Sebagian besar sastra Bali klasik bersifat didaktis. Karena 
itu menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakatnya. 
Hal ini menyebabkan karya sastra menjadi sangat kerap 
diwacanakan.

 Berbeda dengan sastra Bali klasik, sastra Bali modern 
memiliki kondisi sebaliknya.

(1). Sastra Bali modern berangkat dari tradisi sastra tulis, 
dengan piranti dan media modern yang telah lepas dari 
konteks sastra Bali klasik. Novel yang pertama terbir di 
luar Bali (di Balai Pustaka, Jakarta), puisi pertama juga 
terbit di luar Bali (di majalan Medan Bahasa, Yogyakarta). 
Perjalanan sejarahnya terputus-putus dengan rentang 
waktu cukup jauh (1931 – 1959 – 1968). Hal ini 
menyebabkan munculnya kurang menimbulkan dampak 
dalam masyarakat sastra Bali.

 Tampaknya keberadaan sastra Bali modern punya 
landasan kuat, karena dilahirkan lewat media modern. 

Tetapi sesungguhnya dari sudut sosiologi sastra, 
terutama hubungan karya sastra dan pembaca, sangat 
lemah. Selain media massa cetak sastra Bali modern 
tidak punya pendukung lain dalam eksistensinya. Di 
dalam media massa cetak pun kedudukannya masih 
terpinggirkan.

(2). Sesuai dengan predikatnya (“modern”), sastra Bali 
modern tak selalu lahir dari tradisi dan budaya Bali. 

 Karya-karya awal sastra Bali modern memang masih 
tampak kental dengan unsur tradisi dan budaya Bali. 
Dalam arus perjalanan zaman banyak sastra Bali modern 
tidak lagi bertolak dari tradisi dan budaya Bali. Sastra Bali 
modern sudah banyak bertemakan budaya kesejagatan. 
Hal ini tentu saja menimbulkan kendala apresiasi bagi 
masyarakat sastra Bali ; terutama yang kurang memahami 
budaya kesejagatan.

(3).  Dalam persentuhannya dengan sastra Indonesia modern, 
bentuk-bentuk sastra absurd sudah merembes ke dalam 
sastra Bali modern. Kesenjangan yang ditimbulkan 
menjadi semakin lebar.

 Dapat disimpulkan, kehidupan sastra bali klasik telah 
menyatu dengan masyarakatnya, sedangkan sastra Bali 
modern sebaliknya, belum menyatu dan ekslusif.

III. Tantangannya ke Depan

 Dari kesimpulan bandingan antara kehidupan sastra Bali 
klasik dan sastra Bali modern, jelas kita lihat sastra Bali 
modern kurang memasyarakat. Hal ini jelas merupakan 
tantangan bila kita mengharapkan kehidupan sastra yang 
berimbang. Tantangan utamanya adalah sosialisasi sastra 
Bali modern ke tengah masyarakatnya. 

 Kenyataan lapangan nenunjukkan para pencinta sastra Bali 
lebih banya berkutat dengan sastra Bali klasik (gaguritan, 
kekawin). Meskipun di antara mereka banyak yang telah 
mengenyam pendidikan modern, tampaknya mereka masih 
“gagap” menghadapi sastra Bali modern. Para peminat dan 
pencinta sastra Bali modern sebagian besar adalah peminat 
dan pencinta sastra Indonesia modern. Mereka melakukan 
kreativitas sastra Indonesia dalam bahasa ibunya. Maka bisa 
dimaklumi struktur bahasa Indonesia banyak “nyelonong” 
ke dalam sastra Bali modern.

 Terpinggirkannya posisi sastra Bali modern juga disebabkan 
oleh kuatnya mitos mutu sastra bali klasik, terutama 
kekawin dan geguritan yang bertema tatwa. Ke Dua jenis 
karya sastra ini di anggap sebagai sastra berkualitas tinggi. 
Di depan para pencinta kedua sastra ini sastra Bali modern 
mungkin hanya dianggap sastra iseng.

 Dalam sosialisasi sastra Bali modern tema sering menjadi 
hambatan dan tantangan. Pada karya-karya awal (tahun 
1970-an) pengarang sastra Bali modern banyak mengambil 
tema kehidupan sosio-budaya Bali yang bernafaskan 
agama Hindu. Para pembaca masih menemukan suasana 
sosio-budaya Bali dalam komposisi sastra Bali yang baru. 
Lagi pula bentuk/komposisinya masih konvensional. 
Dengan demikian pembaca tidak merasa asing berhadapan 
dengan karya sastra yang baru.

 Pada tahun 90-an tema sastra Bali modern semakin 
beragam. Dan gaya absurd pun masuk ke dalam sastra 
Bali modern, meskipun pengaruhnya masih kecil. Hal 
ini menimbulkan kesenjangan sekaligus tantangan bagi 
pembaca yang sudah terpaut dengan tema dan gaya sastra 
Bali klasik. Timbul kesan dan pendapat bahwa sastra Bali 
modern membingungkan.

 Sebagai sastra modern yang tumbuh dari tradisi sastra tulis, 
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sastra Bali modern memerlukan media massa modern; 
paling sedikit media massa cetak yang punya potensi 
memasyarakatkan karya-karya para sastrawan. Sampai 
sekarang media massa cetak seperti ini belum kita miliki.

 Ide untuk memiliki media massa cetak yang potensial 
untuk sastra Bali modern telah muncul berkali-kali sebagai 
wacana; baik dalam sekala pertemuan formal maupun 
informal. Namun wacana itu berakhir sebagai wacana 
semata.

 Dalam situasi media massa cetak sudah masuk ke dalam 
sistem ekonomi kapitalistik, pemodal memang amat sulit 
berdamai dengan substansi terbitan yang kurang laku dijual; 
dalam hal ini sastra Bali modern. Ruang yang diberikan 
kepada sastra Bali modern tetap menunggu sikon.

 Harian Bali Post kini telah mulai menjawab masalah itu 
dengan menampilkan Ruang Bali Orti. Tetapi ke depan 
masih diperlukan media massa alternatife untuk sastra Bali 
modern.

 Faktor penerbit pun menjadi tantangan berat bagi 
kehidupan sastra Bali modern. Sebagian besar buku 
sastra Bali modern diterbitkan oleh penulisnya sendiri, 
sebagian lagi oleh penerbit nonkomersial yang lebih 
banyak bermodalkan semangat dan idealisme. Hanya 
beberapa yang diterbitkan oleh penerbit komersial.

IV. Solusi Mengatasi Situasi

 Kalau kita memang bertekad memasyarakatkan dan 
mengembangkan eksistensi sastra Bali modern, seluruh 
tantangan itu harus kita jawab. Memang, perkembangan 
dan eksistensi sastra tidak bisa dirancang dengan program 
bercitra matematis. Perkembangan dan eksistensi sastra 
adalah refleksi hati nurani masyarakatnya. Namun 
demikian usaha-usaha nyata yang bersifat sosio-budaya 
patut dilaksanakan.

 Saluran sosialisasi sastra Bali modern yang utama adalah 
lembaga pendidikan formal. Dalam standar kompetensi 
Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa Bali, kurikulum 2014 
untuk SMP, sastra Bali modern telah masuk ke dalamnya. 
Ini suatu pertanda baik. Namun kenyataan lapangan 
masih jauh dari harapan.

 Dari proses pembelajaran bahasa Bali yang sempat saya 
amati sastra Bali modern yang diambil sebagai bahan 
pembelajaran hanya berkisar 10 %. Ini pun diambil mana 
suka menurut selera dan kemampuan guru. Sebab hingga 
kini masih banyak sekolah yang belum memiliki guru 
bahasa Bali yang kompeten.

 Dilihat dari segi penyebaran karya sastra sosialisasi 
sastra Bali modern lewat jalur pendidikan formal, 
sangat tepat. Keadaan siswa yang heterogen dari 
berbagai tempat memungkinkan penyebaran karya 
sastra kewilayah yang luas. Di samping itu pendidikan 
formal lebih memungkinkan untuk menanamkan ide-
ide baru (dalam hal ini sastra Bali modern) .

 Dari para siswa kita berharap lahirnya generasi 
masyarakat sastra Bali yang berselera mengapresiasi 
sastra Bali modern.

 Solusi kedua adalah menambah keragaman media 
massa yang mempublikasikannya. Sudah saatnya 
kita membawa sastra Bali modern ke dalam berbagai 
media, termasuk media elektronik. Hal ini sudah 
pernah dilakukan oleh Made Taro lewat Teater 
“Kukuruyuk”-nya dengan mendramatisasikan puisi 
”Selip” karya Agastia dan puisi “Idup Lan Mati” karya 
Made Sanggra di TVRI Denpasar (24 Februari 1979) 

.  Hingga kini karya sastra yang disiarkan melalui media 
elektronik masih didominasi oleh sastra Bali klasik.

 Karena penerbit komersial pada umumnya tidak mau 
menerbitkan sastra Bali modern, maka seyogianya 
pemerintah turun tangan, paling sedikit memberikan 
dukungan dana, kepada penerbit atau lembaga yang 
mau menerbitkan sastra Bali modern. Dengan dukungan 
dana tiras penerbit bisa ditingkatkan, yang berarti pula 
distribusi bisa diperluas. 

 Sastra Bali modern juga perlu disosialisasikan melalui 
kegiatan yang berkonteks dengan tradisi Bali; misalnya 
dalam berbagai bentuk kegiatan Terune di Lingkungan 
Banjar. Misalnya acara Pesantian di dampingkan dengan 
acara baca puisi atau baca cerpen sastra Bali modern. 
Kegiatan ini berarati penanaman tradisi sastra Bali 
modern. 

  Dalam pembelajaran bahasa Bali, perlu disisihkan waktu 
khusus untuk menambah porsi operesiasi sastra Bali 
modern. Ini sesuai dengan jiwa Kurikulum Mulok Bahasa 
Daerah Bali Tahun 2014.

 Terakhir perlu dicatat, usaha UPTD Taman Budaya 
memberikan Hadiah Sastra bagi penulis sastra Bali 
klasik dan sastra Bali modern, merupakan indikasi usaha 
menyejajarkan kedudukan sastra Bali klasik dan sastra 
Bali modern. Sebelumnya perhargaan terhadap sastra 
Bali modern telah diberikan oleh Yayasan Rancage yang 
berkedudukan di Sunda, Jawa Barat. Perhargaan ini 
banyak berpengaruh terhadap perkembangan sastra Bali 
modern.

 Sebuah pertanyaan perlu dijawab. Apakah sastra Bali 
modern kita perlukan? Hingga kini masih ada yang 
berpendapat, sastra Bali modern kurang mengusung 
nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi menurut hasil pengamatan 
saya sejak tahun 1978, dan selama tiga tahun menjadi 
Penimbang Hadiah Sastra Rancage untuk sastra Bali 
modern (1998-2000), persoalannya bukanlah ada/
tidaknya nilai-nilai kemanusiaan yang diusung; melainkan 
sikap apriori dan kurang mengenal sastra Bali modern 
dari dekat. Cerpen-cerpen Made Sanggra dan Nyoman 
Manda serta drama-drama Gede Dharna, kental dengan 
nilai-nilai kemanusiaan dan kewiraan.

  Jika kita menginginkan Bali punya kesusastraan yang 
kaya, beragam, dan menjangkau masalah kesejagatan, 
marilah kita kembangkan dan jaga eksistensi sastra Bali 
modern. v
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Dari Sarasehan Harkitnas:
Peran Pemuda Melakukan Transformasi

MEMBUMIKAN nilai-nilai ke bang saan, cinta tanah air dan 
nasionalisme dikalangan generasi muda, Dinas Komu-
nikasi dan Informatika (Dis kominfo) Kab. Karangasem 

menye leng garakan Sarasehan Pemuda mem peringati Hari Ke-
bangkitan Nasional (Harkitnas) ke-107 tahun 2015, menampil-
kan 2 narasumber dari Mapolres Karangasem dan Makodim 
1623 Karangasem, dibuka Kadiskominfo Ir. Gde Ngurah Yudi-
antara, MM, Senin (4/6) di Aula Diskominfo Kab. Karangasem.

Narasumber dari Makodim Karangasem Kapten Inf. Bam-
bang Edy. mengatakan, saat ini peran pemuda dihadapkan 
pada konstelasi kondisi kekinian bangsa yakni menghadapi 
konflik  asimetris, yakni konflik atau perang yang tidak simetris 
lagi dengan musuh yang jelas dan pasti.  Sementara ancaman 
disintegrasi bangsa senantiasa mengemuka yang menuntut 
peran pemuda untuk melakukan transformasi dan diharapkan 
siap-siap menghadapi indonesia emas.

Ditambahkan Bambang, menyangkut masalah kesuburan In-
donesia sudah tidak bisa disangkal lagi sangat kaya raya dengan 
memiliki potensi vegetasi (cocok tanam) sepanjang tahun dan 
kekayaan alam hayati sangat beragam. Indonesia misalnya meru-
pakan negara  pengekspor karet terbesar di dunia  (3,1 juta ton 
pada tahun 2013, pada  tahun 2020 produksi cpo kelapa sawit 40 
juta ton (produsen energi hayati  terbesar di dunia) serta masih 
memiliki sekitar 101 juta ha berpotensi sebagai lahan pertanian.  
Disamping itu kekayaan alam non hayati juga sangat besar, maka 
semua negara ingin menguasai sumber daya alam indonesia. 
Maka tidak salah jika dewasa ini terjadi perang yang bertendensi 
menjadi perang energi, perang pangan, air dan energi (energi 
hayati) disekitar khatulistiwa. 

Narasumber Tjok Gede Arim Maha Putra, SH dari dari Ma-
polres Karangasem mengatakan, generasi muda harus dididik 
dan dibimbing sejak usia dini, karena ditangan merekalah tong-
kat estafet keberlangsungan bangsa ini berada. Siapkan mereka 
sebagai generasi penerus yg baik, pihak Kepolisian melalui  Bin-
mas Polres Karangasem senantiasa selalu turun ditengah anak-
anak kita untuk ikut serta memberikan pembinaan. Generasi 
muda terutama remaja, pemuda dan wanita adalah salah satu 

aset berharga dalam pembangunan, di masa usia mereka yang 
sedang mencari jati diri perlu menjadi fokus perhatian serius 
untuk dibina, agar bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan 
semisal tawuran remaja maupun penyalahgunaan narkoba

Melalui momen Harkitnas tahun 2015 segenap potensi 
generasi muda meneguhkan komitment untuk menyatukan 
tekad membangkitkan kembali jiwa dan sikap patriotik, seman-
gat para pejuang yang telah mengorbankan jiwa raga demi 
kemerdekaan bangsa indonesia, hendaknya dilanjutkan den-
gan  tetap maju mengisi pembangunan bangsa ini. Kembali 
menanamkan semangat revolusioner sebagai bangsa, yakni 
semangat untuk menjebol segala yang menghambat kemajuan 
dan semangat dalam membangun kemajuan bangsa indo-
nesia, dengan cara kerja sehingga indonesia menjadi bangsa 
berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Mewujudkan masyara-
kat yang adil dan makmur, yaitu  masyarakat yang aman se-
jahtera tanpa penderitaan, kesengsaraan, tiada pemerasan dan 
tanpa kemiskinan.

Kepala Dioskominfo Kab. Karangasem, Ir. Gde Ngurah 
Yudiantara, MM mengatakan dalam pembukaannya, keg-
iatan sarasehan dilaksanakan dalam rangkaian memperingati 
Harkitnas bertujuan meningkatkan apresiasi pemuda dalam 
bidang wawasan kebangsaan dan persatuan dan kesatuan 
nasional.  Ditegaskan Yudiantara, pentingnya menggelor-
akan semangat kebangkitan dikalangan generasi muda seb-
agai penerus dan pewaris cita-cita bangsa. Api semangat ke-
bangkitan nasional yang dipatrikan Budi Utomo selayaknya 
diwarisi kendati dalam implementasi yang berbeda namun 
tetap dalam bingkai persatuan kesatuan bangsa dibawah 
falsafah Pancasila dan UUD 45 sebagai upaya memahami 
tonggak sejaran pergerakan nasional yang telah mengantar 
bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan.

Sarasehan diikuti 50 orang peserta pelajar tingkat 
SMA/SMK di Kota Amlapura. Peserta mendapatkan 
hadiah doorprize bagi peserta yang mampu menjawab 
dan mengajukan pertanyaan yang berkualitas kepada 
narasumber. v (I Nyoman Wage)

Sarasehan Harkitnas, Kapten Infantri Bambang Edy saat menyajikan materi.
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MENINGKATNYA angka kemiskinan masyarakat 
memicu pemerintah menetapkan upaya 
penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu 

prioritas pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah 
penduduk miskin. Pemerintah saat ini memiliki berbagai 
program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, 
yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat 
maupun daerah. Daerah Kab. Karangasem sendiri sudah 
menjalankan program-program pemerintah tersebut demi 
menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakatnya.

Sebagai upaya mensosialisasikan program pemerintah 
masalah kemiskinan, Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Kab. Karangasem bersama Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bapeda) Kab. Karangasem Dinas 
Sosial  Kab. Karangasem selama 1 jam membahas masalah 
kemiskinan melalui dialog interaktif radio SWIB 106.8 FM 
Amlapura , Selasa (27/1), mengusung tema “Program 
Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kab. Karangasem”

 Sebagai narasumber I Ketut Sedana Merta, ST, MT, 
Kepala Bappeda Kab.Karangasem dan I Wayan Mangku, 
S.Sos, MAP, mewakili Kepala Dinas Sosial. I Ketut Sedana 
Merta menjabarkan bahwa kemiskinan pada dasarnya 
dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan 
relatif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemerintah telah 
menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang 

dibagi berdasarkan empat klaster, masing-masing: Klaster 
I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; 
Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan masyarakat; Klaster III – Penanggulangan 
Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro 
dan Kecil; klaster IV - Penanggulangan Kemiskinan Berbasis 
program-program lain.

Sedangkan I Wayan Mangku, S.Sos, MAP, mengatakan,  
penyandang masalah kesejehteraan sosial memiliki isu-isu 
strategis yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan 
penanggulangan kemiskinan yaitu: pemberdayaan fakir 
miskin penyandang kesejahteraan social, pemberdayaan 
Keluara Harapan dan pemberdayaan rehabilitasi kesejahteraan 
sosial. Lanjut I Wayan Mangku mengemukakan, bahwa pihak 
istansinya lebih menangani penanggulangan kemiskinan 
untuk klaster I dan II.

Dijelaskan Sedana Merta, upaya pemerintah dalam 
menurunkan angka kemiskinan terlihat dari terciptanya 
program Bedah Rumah yang merupakan aspek 
penanggulangan kemiskinan di bidang papan. Tahun  2010 
terdaftar sebanyak 11.545 rumah yang dikategorikan sebagai 
rumah tak layak huni, namun setelah dilakukan verifikasi dari 
4 (empat) Kecamatan di Kab. Karangasem terdapat fluktuasi 
sehingga jumlah rumah tak layak huni berkurang menjadi 
sebanyak 5.464. 

Ditambahkan Merta, tidak sembarang rumah dapat 

Dialog Radio Interaktif 
Bahas Penanggulangan Kemiskinan 

Masyarakat di Karangasem
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memperoleh bantuan Bedah Rumah ini karena 
terdapat beberapa kriteria dari rumah yang bisa 
dikategorikan sebagai rumah tak layak huni 
yakni rumah yang beratapkan ilalang, dengan 
lantai  tanah dan dinding yang terbuat dari 
bambu atau tanah. Terdapat pula beberapa 
jenis bantuan dalam program bedah rumah ini 
berdasarkan pekerjaan penghuninya dimana 
jika penghuni rumah tersebut adalah orang 
yang sudah berumur atau tidak memungkinkan 
untuk bekerja maka dapat diberikan bantuan 
langsung baik dari Kabupaten, Propinsi maupun 
dari Pusat. Sedangkan penghuni rumah tak layak 
huni tersebut adalah pekerja berpenghasilan 
minim maka diberikan bantuan melalui Program 
Simpanan Keluarga Sejahtera (PSPS).

Sementara itu, Wayan Mangku menambahkan, 
untuk penanggulangan kemiskinan di bidang 
pangan, pemerintah mencetuskan program 
Beras Miskin (raskin) dimana masyarakat yang 
berpenghasilan rendah berhak menerima 
bantuan ini. Penerima Raskin adalah masyarakat 
yang telah terdaftar di Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) setelah 
adanya musyawarah di Desa atau Kelurahan 
masing-masing. Program raskin memberikan 
kesempatan bagi masyarakat yang telah terdaftar 
sebelumnya untuk memperoleh beras seharga 
Rp. 1.600,- per kilogram sebanyak 15 (limabelas) 
kilogram setiap bulannya . Program-program 
tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah 
dalam penanggulangan kemiskinan. 

Ketut Sedana Merta menyampaikan, bahwa 
pengentasan kemiskinan adalah program utama 
dalam mencapai tujuan Kab. Karangasem yang 
Jagadhitaya Caiti Dharma serta mengajak 
masyarakat yang tergolong mampu agar ikut 
berpartsipai dalam menyukseskan program-
program pemerintah tersebut dan meningkatkan 
empati kepada masyarakat lain yang kurang 
mampu.  

Tanggapan masyarakat dalam dialog 
mendapat respon, disampaikan baik melalui 
pesan singkat maupun via telepon selama dialog 
berlangsung. Salah satunya adalah dari Ibu Putu 
dari Desa Abang yang menanyakan, “melihat 
garis kemiskinan yang tinggi di Kabupaten 
Karangasem, langkah apa saja yang telah 
diambil oleh pemerintah untuk mengurangi 
angka tersebut?”. Dengan tangkas Sedana 
Merta menanggapi, bahwa pemerintah memiliki 
empat program strategis dalam menanggulangi 
kemiskinan, serta menciptakan proagram-
program pemerintah baik program dalam 
jangka waktu pendek maupun panjang 
diantaranya  dengan memperhatikan kebutuhan 
sandang, pangan dan papan masyarakat, 
menjaga kestabilan harga, menekan laju 
inflasi, membuka lapangan kerja, mengerem 
tingkat urbanisasi, pemberdayaan masyarakat, 
mereduksi kesenjangan antar daerah, dan 
peningkatan mutu pendidikan masyarakat. v 
(Leoni Wahyu Saputri)

Penyakit rabies jika menunjukan gejala klinis 
pada hewan atau manusia dapat menimbulkan 
kematian, sehingga dapat menimbulkan rasa ce-

mas dan takut bagi orang yang terkena gigitan dan 
sangat meresahkan masyarakat. Untuk menambah 
kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit rabies 
maka Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 
kabupaten karangasem menggelar sosialisasi penang-
gulangan penyakit rabies melalui pertunjukan kesenian 
tradisional bondres bertema “Waspada Rabies di Sekel-
iling Kita” digelar di SDN 3 Ban, Desa Ban, Kec. Kubu, 
Kab. Karangasem, Jumat (20/02). Sekeha Bondres yang 
tampil “Rare kual” dari Singaraja dengan narasumber  i 
Gede Wayan Suryawan, SE Kepala Bidang Pengendal-
ian Masalah Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Karan-
gasem.

Melalui pesan-pesannya melalui bebondresan 
rabies yang merupakan suatu penyakit menular akut 
yang menyerang susunan saraf pusat yang disebabkan 
oleh virus rabies terutama anjing kucing dan kera. Den-
gan diselingi humor, disampaikan bagaimana ciri-ciri 
hewan yang mengidap rabies sehingga masyarakat ter-

Diskominfo Gelar 
Bondres Sosialiasai 
Penanggulangan Rabies

Diskominfo Gelar 
Bondres Sosialiasai 
Penanggulangan Rabies

Penyebarluasasn informasi publik melalui Bondres
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utama anak-anak terhindar dari 
penularannya. Dikemas dengan 
menarik dan interaktif, penampi-
lan sekeha Bondres mendapatkan 
respon positif dari masyarakat 
yang hadir, terlihat dari antusi-
asme penonton dalam menjawab 
setiap pertanyaan seputar rabies 
yang dilontarkan oleh para penari 
Bondres.

I Gede Wayan Suryawan, 
memberikan kiat-kiat yang per-
lu dilakukan jika tergigit hewan 
pembawa virus rabies meliputi: 
mencuci luka gigitan secepat-
nya dengan sabun atau deterjen 
selama 10-15 menit, luka dicuci 
dengan air mengalir dan diberi 
alkohol 70% atau yodium tinc-
ture, setelah itu segera pergi ke 
Puskesmas/Rumah Sakit/Dokter 

untuk mendapat pengobatan. 
Dan kata Suryawan, hewan yang 
menggigit harus segera dilapork-
an ke Dinas Peternakan setempat 
guna pemeriksaan dan observasi.

kegiatan penyebarluasan in-
formasi kesehatan kali ini digelar 
dalam rangkaian acara donor da-
rah dan pengobatan massal gratis 
yang di selenggarakan oleh tim 
Ekspedisi NKRI 2015 Subkorwil-1 
karangasem bekerjasama dengan 
Dinas kesehatan dan Palang Merah 
Indonesia (PMI) Kab. Karangasem. 

Masyarakat Desa Ban me-
nyambut baik kegiatan pengo-
batan gratis tersebut, hal ini ter-
lihat dari banyaknya masyarakat 
Desa Ban yang berdatangan ke 
tempat pengobatan massal gra-
tis, tercatat sejumlah 730 pasien 

yang berobat dan 59 orang pen-
donor darah.

kurangnya fasilitas pendu-
kung di Desa Ban seperti tim 
medis, akses jalan, air bersih, 
dan lainnya terjadinya pelayanan 
kesehatan di Desa Ban menjadi 
kurang maksimal. Hal ini disam-
paikan oleh kepala Desa Ban i 
Wayan Potag dalam laporannya 
pada acara tersebut. 

Dandim 1623 Karangasem 
Letkol Arm Erdi Eka Widjyanto, 
S.iP selaku Dansubkorwil-1 karan-
gasem dalam sambutannya me-
nyampaikan harapannya kepada 
Tim Ekspedisi NKRI 2015 agar 
selalu menjaga kebersamaan dan 
kekompakan sehingga semua ke-
giatan berjalan lancar dan sukses. 
v (Leoni Wahyu Saputri)

SKPD sebagai lembaga publik yang 
menggunakan anggaran negara, wajib 
menyiapkan informasi publik yang 

diperlukan pemohon, jika salah atau tidak benar 
dan akurat informasi yang diberikan, atasan PPID 
terancam disengketakan.

Demikian ditegaskan Widiana Kepakisan, 
Ketua Komisi Informasi (KIP) Provinsi Bali, 
dalam sosialisasi PPID di Aula Diskominfo Kab. 
Karangasem yang diselenggarakan Diskominfo 
Kab. Karangasem, Selasa (25/5). Dikatakan 
Widiana, dalam memenuhi tuntutan publik, badan 

SKPD WAJIB SIAPKAN 
IFORMASI PUBLIK

sosialisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi bagi lembaga publik di Kab. Karangasem
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publik diwajibkan  untuk memberikan 
substansi informasi berbasis do-
kumen  yang diminta, sesuai per-
sya ratan yang telah dipenuhi dan 
batas waktu pengajuan permohonan. 
Jika tidak memenuhi persyaratan 
permohonan yang diajukan maka 
PPID bisa menolak. Sementara itu, 
untuk informasi yang wajib disediakan 
sudah diklasifikasikan kedalam 11 
jenis klasifikasi informasi yang boleh 
ataupun tidak boleh diberikan.

Ditambahkan, kategori informasi 
berdasarkan UU KIP  yang dike-
cualikan/rahasia sesuai Pasal 17 UU 
KIP, meliputi Informasi Publik yang 
apabila dibuka dan diberikan kepada 
Pemohon Informasi Publik dapat 
menghambat proses penegakan 
hukum;  Informasi Publik yang 
apabila dibuka dan diberikan 
kepada Pemohon Informasi Publik 
dapat mengganggu kepentingan 
perlindungan hak atas kekayaan 
intelektual dan perlindungan dari 
persaingan usaha tidak sehat; 
Informasi Publik yang apabila 
dibuka dan diberikan kepada 
Pemohon Informasi Publik dapat 
membahayakan pertahanan dan 
keamanan negara, yaitu Informasi 
Publik yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon Informasi 
Publik dapat mengungkapkan 
kekayaan alam Indonesia; Informasi 
Publik yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon Informasi 
Publik, dapat merugikan ketahanan 
ekonomi nasional: Informasi Publik 
yang apabila dibuka dan diberikan 
kepada Pemohon Informasi Publik, 
dapat merugikan kepentingan 
hubungan luar negeri: Informasi 
Publik yang apabila dibuka dapat 
mengungkapkan isi akta otentik yang 
bersifat pribadi dan kemauan terakhir 
ataupun wasiat seseorang; Informasi 
Publik yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon Informasi 
Publik dapat mengungkap rahasia 
pribadi. Disamping itu juga termasuk 
dokumen  memorandum atau surat 
-surat antar Badan Publik atau intra 
Badan Publik, yang menurut sifatnya 
dirahasiakan kecuali atas putusan 
Komisi Informasi atau pengadilan; 
informasi yang tidak boleh 
diungkapkan berdasarkan Undang-
Undang.

Dijelaskan pula, era transparansi 
informasi di daerah sudah tidak bisa 
ditunda-tunda lagi namun sejak UU-
KIP ditelorkan hampir 8 tahun, baru 27 
daerah provinsi yang melaksanakan 
amanat undang-undang dimaksud 
dari 34 propinsi yang ada. Untuk 

penyediaan iformasi publik di media, 
secara tegas tidak diatur dalam aturan 
perundangan SKPD wajib memiliki 
website, namun karena era IT sudah 
menjadi trend sebagai media sosial 
yang efektif, maka website merupakan 
satu-satunya pilihan efektif untuk 
sarana penyediaan informasi publik. 

Narasumber lain Komisioner 
KI I Gede Sentanu menjelaskan, 
keterbukaan informasi disatu sisi juga 
bisa dianggap sebagai bumerang bagi 
badan publik karena akan membuka 
semua hal yang dilaksanakan. Namun 
karena  sudah menjadi tuntutan 
publik maka tidak ada alternatif lain 
kecuali harus menyediakan informasi 
yang dibutuhkan publik terkait 
lembaganya, sesuai kapasitas dan 
tupoksinya.   Ditetapkannya jabatan 
sekretaris sebagai pejabat pembantu 
PPID di Kabupaten karena seorang 
sekretaris menguasai informasi lintas 
bidang/seksi dan mengetahui tingkat 
kerahasiaan ataupun sifat semua 
dokumen informasi. Kendati dirasakan 
nuansa kebebasan dalam mengakses 
informasi yang menjadi ranah publik, 
namun tetap saja  ada batas-batasnya 
karena semua informasi mengandung 
kerawanan, resiko dan efek lain yang 
juga perlu dijaga. Maka badan publik 
yang dipresentasikan  oleh PPID 
dikalangan birokrasi pemerintahan, 
perlu menata sistem dokumentasi 
yang berbasis arsip, sehigga mudah 
menemukan dan mencarinya.

Kepala Dinas Kominfo Ir. Gde 
Ngurah Yudiantara, MM mengatakan, 
sebagai lembaga publik SKPD sudah 
wajib memiliki website dan subdomain 
agar bisa menyediakan informasi 
bagi publik. Untuk kelancaran up-load 
maupun  up-date informasi semua 
pejabat PPID akan diberikan User- ID dan 
password, sehingga bisa melakukan 
log-in masuk ke beranda website 
Pemkab Karangasem, untuk melakukan 
up-load informasi. Penyelenggaraan 
website Pemkab Karangasem sebagai 
wahana transparansi publik sangat erat 
terkait dengan persyaratan memenuhi 
kriteria bisa meraih hasil pemeriksaan 
BPK dengan predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP).

Acara sosialisasi PPID diikuti 
52 orang pejabat PPID dan PPID 
pembantu seluruh SKPD se 
Kabupaten Karangasem dan  sejumlah 
pejabat dilingkungan  Diskominfo 
Kab. Karangasem, selain diberikan 
teori menyangkut peran PPID,  juga 
diberikan petunjuk praktek langsung 
memasukkan informasi pada  
menu PPID pada website Pemkab 
Karangasem. v (I Nyoman Wage)

Publik 
diwajibkan  

untuk 
memberikan 

substansi 
informasi 
berbasis 

dokumen  yang 
diminta, sesuai 

per sya ratan 
yang telah 

dipenuhi dan 
batas waktu 
pengajuan 

permohonan.
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Persaingan Bisnis Tower Kian Ketat
DISKOMINFO AGRESIF ANTISIPASI

MENGANTISIPASI kian ketatnya persaingan bisnis 
dibidang telekomunikasi khususnya pembangunan 
sarana Tower, Diskominfo Karangasem  tak mau 

kalah cepat membaca berbagai trik swasta yang senantiasa 
mencari celah untuk meyikapi aturan main.

Kadiskominfo Kab. Karangasem Ir. I Gde Ngurah 
Yudiantara, MM, mengatakan, keberadaan semua tower 
yang ada di Karangasem sebagaimana dilansir KP2T pada 
dasarnya sudah memiliki  ijin. Sebelum investor hendak 
membangun tower disuatu lokasi sudah melakukan 
persiapan dan mengetahui persyaratan pendirian tower 
melalui berbagai lapis termasuk mendapat persetujuan 
masyarakat di sekitar lokasi. Jika masyarakat keberatan 
tentunya tidak mudah bagi investor membangun sarana 
tersebut.  

Dikatakan, sebelum dikeluarkanya peraturan yang 
mengatur zona menara di Karangasem jumlah menara 
telekomunikasi berjumlah 47 menara, dengan 78 BTS 
(base tranciever station). Diskominfo mulai melakukan 
pungutan retribusi menara tahun 2012 terhadap menara 
telekomunikasinya sebesar 2 % dari NJOP bukan terhadap 
BTS, dengan hitungan mengacu ketetapan Dispenda. 
Pemungutan retribusi mengacu  pada pendirian tower  di 
wilayah Kabupaten Karangasem bukan karena berijin atau 
tidak, namun untuk keabsahan tentunya investor harus 
memenuhui persyaratan sebelum mendirikan tower yang 
diatur SKPD berwenang. Hingga tahun 2014 jumlah 
menara di Kabupaten Karangasem sebanyak 94 buah 
menara telekomunikasi  di 61 zona yang diperbolehkan dan 
sisanya hingga kini masih 30 zona yang bisa ditawarkan 
kepada investor. Besaran retribusi yang selama ini ditarik 

terhadap investor berkisar antara 5 juta – 1,5 juta per 
tahunnya. Tahun 2014 lalu dari retribusi menara diperoleh 
PAD sebesar 728 juta belum termasuk bunga karena ada 
yang menunggak. Saat ini ada 6 tower baru yag dibangun 
dan belum ada penetapan pajaknya sehingga belum bisa 
dikenakan pajak. Penambahan tower karena sudah diatur 
dalam Perda 10 tahun 2012. Disarankan agar pengusaha 
seluler untuk mau  mengisi di 30 zona yang masih kosong 
sehingga tidak ada blank di wilayah Karangasem. 

Ditambahkan, Yudiantara,  untuk itu sejauh ini 
terus dilakukan kegiatan monitoring  pengawasan dan 
pengendalian pembangunan usaha telekomunikasi 
merupakan kegiatan tim yang sudah direncanakan dan 
terjadwal. Tim yang diturunkan untuk memantau ke 
lapangan antara lain Bagian Hukum dan HAM, Diskominfo 
Bidang Postel, Diskop - UKM, Dishub-Damkar,  Bag. Perwat, 
Bappeda, Mapolres, BLH, Kesbangpol Linmas, Dispenda, 
Budpar, Pol PP, BPN dan KP2T. Tugas tim atara lain,   
Melakukan moinitoring pengawasan dan pengendalian 
pembangunan  usaha pos dan telekomunikasi di 
Karangasem, Memberikan saran  pertimbangan dan 
masukan pada Bupati terkait usaha postel, Membuat 
kesimpulan saran dan masukan  untuk laporan dan 
membuat LPJ  kepada Bupati.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah  
Perbup No. 35 tahun 2009 tentang  Pembangunan  dan 
Penatanaan Menara Telekomunikasi  Bersama yang 
telah  diubah dengan Perbup No. 38 tahun 2013 tentang  
perubahan ketiga atas Perbup No. 35 tahun  2009. Dasar 
hukum lainnya antara lain  Perda No. 4 tahun 2014 tentang 
APBD 2015, Peraturan Bersama Mendagri, Mentri PU, 
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Mentri Kominfo dan BKPM No. 18 
tahun 2009 tentang  Pembangunan 
Bersama  Menara Telkom, PP No. 
53 tahun 2000 tentang  Penggunaan 
Spektrum Freqwensi Radio dan Orbit 
Satelit, PP No. 52 tahun 2000 tentang  
Penyeleggaraan Telekomunikasi 
dan UU No. 36 tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi.

Adanya Perbup perubahan atas 
Perbup 35 tahun 2009 tentang 
Pembangunan  dan Penatanaan 
Menara Telekomunikasi  Bersama (Cell 
Plan) dibuat karena kebutuhan.  Semua 
suprastruktur tentang ketentuan 
aturan  dibuat untuk menjawab 
tuntutan kebutuhan atas potensi 
daerah dibidang pembangunan yang 
prospektif. Adanya penataan cell plan 
merupakan pedoman bagi keberadaan 
tower yang ada saat ini dan penataan 
kedepanya.

Sistem penyusunan aturan 
hukum  berkaitan dengan hasil 
survey fakta data lapangan, sebagai 
antisipasi perkembangan suatu sektor 
yang bernilai ekonomis. Sebelum 
keberadaan tower existing saat ini, 
Karangasem awalnya sampai meminta 
agar di Karangasem dibangun tower 
untuk memberi peluang pertumbuhan 
ekonomi, jika tidak dibangun dapat 
dibayangkan bagaimana Karangasem 
jauh tertinggal. Maka mulai  tahun 
2009 dilakukan penataan menara 
telekomunikasi di Karangasem melalui 
Perbup sehingga keberadaannya 
seperti sekarang. Investor swasta 
juga tidak bodoh untuk investasi 
membangun infrastruktur tower 
sembarangan karena menghabiskan 
biaya mahal. Kendati hingga kini bisnis 
tersebut memang menggiurkan tetapi 
beban pembiayaan yang ditanggung 
juga tidak kecil dari sejak persetujuan 
membangun tower di desa sudah kena 
biaya, ijin lingkungan dari penyanding, 
melengkapi perijinan IMB,  IPR serta 
retribusi yang harus dibayar disamping 
biaya cost operasional  perusahaan.

Dalam penentuan titik lokasi 
memang investor yang melakukan 
survey pertama menurut konteks pasar, 
prospek kedepan dan nilai ekonomis 
sehingga ketemu titik ideal atau titik 
koordinat Longitude Latitude (LS-BT). 
Selanjutya Diskominfo melakukan 
checking ke  lokasi melakukan survey 
dengan peralatan GPS riil di lapangan, 
jika titik yang diajukan masuk didalam 
radius zona Perbup cell plan 400 meter 
maka dapat diberikan  rekomendasi. 
Berikutnya baru dilengkapi dengan 
mengurus perijinan ke instansi terkait 
yang selanjutnya disusul dengan 
pembangunan setelah mengantongi 

sejumlah ijin. 

Dalam upaya mendorong geliat 
bisnis  telekomunikasi di Karangasem 
dan menghindari adanya daerah 
blank spot sinyal seluler, Pemkab 
Karangasem melalui Diskominfo telah 
menetapkan zonasi cell plan untuk 
merangsang investasi dibidang bisnis 
telekomunikasi melalui Perbup nomor 
35 tahun 2009 menetapkan 91 zona 
cell plan diantaranya  47 zona eksisting 
(sudah terisi) dan 44 zona sisa atau 
new site yang diperuntukkan utuk 
pembangunan tower baru. Setelah 
itu terbit lah Perbup No 2 tahun 2012 
menetapkan 51 zona eksisting dan 40 
sisa new site yang disusul pula dengan 
Perbup 38  tahun 2013 menetapkan 61 

zona eksisting dengan sisa 30 zona new 
site, tetapi bukan merupakan zona baru 
yang sengaja dibuat baru sebagaimana 
dipahami sejumlah kalangan.

Ditegaskan, jika ada provider 
hendak membangun fasilitas  menara 
tower dilokasi eksisting harus melihat 
BTS di tower yang  sudah ada, jika 
sudah penuh dibolehkan membangun 
tower baru di eksisting tersebut 
dengan radius 400 meter dari zona cell 
plan.  Namun jika belum BTSnya harus 
menggandeng di tower yang sudah 
ada. Untuk penetapan titik koordinat 
di ruang udara menggunakan sistem 
aplikasi google earth,  sedangkan 
untuk di darat menggunakan alat 
teknologi GPS. Sementara  jika 
hendak membangun di zona new site, 

provider dapat membangun langsung 
setelah memperoleh rekomendasi dan 
melengkapi perijinan lainnya seperti 
IMB, IPR, Ijin Lingkungan (UKL-UPL) dan 
HO (Ijin Gangguan). Kewenangan itu ada 
di KP2T sedangkan  Diskominfo hanya 
sebatas memberikan rekomendasi bisa 
membangun di lokasi yang diajukan 
tersebut sesuai kewenangan.  

Bahkan dalam memberikan 
rekomendasi  banyak pemohon ditolak, 
karena tidak sesuai dengan zonasi 
yang ditetapkan oleh Perbup, semisal 
untuk pembangunan menara baru 
oleh Tower Bersama Group (TBG) dari 
16 permohonan, 6 diantaranya yang 
direkomendasi. Pada dasarnya para 
investor dibidang telekomunikasi sudah 
memiliki ijin operasional dari pusat 
namun dalam mengembangkan bisnis 
ke daerah harus mengikuti aturan yang 
ditentukan oleh daerah. 

Berdasarkan hasil survey Konsultan 
dari PT. Devan Telemedia Irvan 
jumlah BTS yang ada di Kabupaten 
Karangasem sebanyak 93 buah dengan 
jumlah tower 66 buah dari 9 operator 
telekomunikasi meliputi : Telkomsel, 
Indosat, Exelkomindo, Hutchinson, 
Mobile-8, Smart Telecom, NTS, STI dan 
Telkom Flexy, untuk melayani 437.000 
penduduk dalam radius areal 840 km2. 
Satu BTS dengan 3 antena dan 4 kanal 
disetiap sector mampu menghendel 
pengguna sebanyak 1.500 pengguna 
seluler per hari selama 33 milli erlang/2 
menit per hari. Dengan keberdaan 93 
BTS saat ini mampu melayani 139.500 
pelanggan seluler, sedangkan yang kini 
ada di Karangasem sebanyak 131.000 
pengguna brarti kedepan layanan seluler 
yang makin murah akibat kompetisi di 
mungkinkan teledensity telepon akan 
tumbuh menuntut ketersediaan tower. 
Atas prospek tersebut diperlukan 
upaya pengendalian melalui konsep 
menara bersama dengan 91 titik lokasi 
untuk mengcover 221 BTS hingga 5 
tahun kedepan. 

Prakiran kedepan Karangasem 
membutuhkan kisaran 50% 
teledensity setara dengan 2 penduduk 
memiliki 1 handphone, dengan lama 
panggilan 5 menit sehari pada jam 
sibuk, tiap Kecamatan diprediksikan 
membutuhkan BTS masing-masing 
Rendang 18 BTS, Sidemen 17 BTS, 
Manggis 24 BTS, Karangasem 54 
BTS, Abang 35 BTS, Bebandem 22 
BTS, Selat 19 BTS, dan Kubu 32 BTS 
sehingga total berjumlah 221 BTS. 
Dengan asumsi 1 tower untuk 3 Telco 
Operator maka dibutuhkan 91 zona 
menata telekomunikasi bersama 
dengan pola sebaran merata ditiap 
Kecamatan sesuai tata guna tanah, 

Ditegaskan, 
jika ada provider 

hendak membangun 
fasilitas  menara 

tower dilokasi 
eksisting harus 
melihat BTS di 

tower yang  sudah 
ada, jika sudah 

penuh dibolehkan 
membangun tower 
baru di eksisting 
tersebut dengan 
radius 400 meter 

dari zona cell plan. 
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konsentrasi area residential, pusat 
bisnis dan pemerintahan. Dengan 
demikian pada tiap Kecamatan 
memiliki titik zona tower di Rendang 
10 titik, Sidemen 6 titik, Manggis 12 
titik, Karangasem 18 titik, Abang 17 
titik, Bebandem 8 titik, Selat 7 titik dan 
Kubu 13 titik sehingga total berjumlah 
91 titik.

Adapun menara telepon seluler 
yang ada di Kabupaten Karangasem 
yang telah terdata di Diskominfo 
Kab.Karangasem berjumlah 95 buah 
tersebar antara lain di Kecamatan 
Karangasem 20 unit, Manggis 9 
unit, Kubu 11 unit, Rendang 11 unit, 
Bebandem 6 unit, Abang 16 unit, Selat 
7 unit dan Sidemen 5 unit. Sesuai 
indentifikasi menara eksisting menara 
bersama dalam keseluruhan konfigurasi 
zona menara bersama dengan 
kriteria : kesiapan pemilik menara 
eksisting untuk digunakan menara 
bersama, indenpendensi pemilik 
menara terhadap penyewa, kepatuhan 
terhadap service level agreement. 
Ketersediaan lahan, kekuatan menara 
lama atau baru, mengubah ke menara 
kamuflase jika dibutuhkan, memenuhi 
aturan dari Pemkab Karangasem. Untuk 
Kabupaten Karangasem menara yang 
siap dan berpotensi menjadi menara 
bersama sebanyak 55 menara di 33 titik 
lokasi v (I Nyoman Wage) 



KELOMPOK Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten 
Karangasem, Selasa (30/6) di Aula Dinas 
Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kabupaten 

Karangasem mendapat pembekalan materi yang sedang 
hangat dibicarakan masyarakat yaitu UU No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa dengan narasumber Drs. I Komang Subadra, 
MAP dari Kepala Bidang Pemdes dan kelurahan Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karangasem. 
Materi pembekalan  lainnya terkait dengan Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan 
Pembangunan melalui Methode Photovoices diberikan 
oleh SA. Sri Saraswati dari Yayasan Lensa Masyarakat 
Nusantara (LMN), Bali. Pembekalan dibuka Kepala 
Dinas Komunikasi dan Informatika  (Diskominfo) Kab. 
Karangasem, Ir. Gde Ngurah Yudiantara, MM.  

Subadra mengatakan yang dimaksud desa adalah 
Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul dan atau hak tradisonal yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Ditambahkan Subadra, terdapat tujuh 
sumber pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan 
Asli Desa (APBN), alokasi APBN, hasil pajak dan retribusi 
daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari 
APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, Hibah dan 
sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga serta lain-lain 
pendapatan desa yang sah. Sedangkan SA. Sri Saraswati 
mengajak masyarakat untuk mendokumentasikan hal-
hal penting dalam kehidupan dan secara aktif terlibat 
dalam pengumpulan informasi secara visual dan naratif 

juga mendapatkan pengetahuan dan nilai-nilai kearifan 
lokal setempat yang dapat digunakan sebagai acuan 
rencana pembangunan, pelestarian alam dan budaya. 
Ditambahkan Saraswati, kegiatan photovoices tahun ini 
difokuskan di Bali dan sudah berlangsung di Tulamben 
dan Desa Jemeluk, Amed. Dijelaskan Saraswati dalam 
pelaksanaannya, masyarakat secara intensif didampingi 
oleh fasilitator-fasilitator yang kompeten dari aspek teknik 
fotografi, pengetahuan lingkungan alam dan budaya. 
Saraswati mengharapkan data informasi yang dihasilkan 
oleh masyarakat melalui photovoices bermanfaat dan 
nantinya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan semua 
pihak terkait untuk rencana pembangunan. 

Kadis Kominfo Ir. Gde Ngurah Yudiantara, MM 
mengatakan dalam sambutan pembukaannya, dalam 
rangka penyebarluasan informasi publik mengacu UU No. 
14 tantang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap 
badan publik di kelembagaan desa/kecamatan wajib 
menyebarluaskan informasi publik melalui media cetak/
elektronik. Dikatakan Yudiantara, tugas KIM diantaranya 
mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan 
memahami informasi. Memberdayakan masyarakat-melalui 
diskusi antaranggota sehingga dapat memilah dan memilih 
informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, 
kelompok, masyarakat dan bangsa, serta mewujudkan 
jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar-
kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya 
(pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, 
kesamaan dan persatuan bangsa. Diharapkan Yudiantara, 
kegiatan KIM dapat dipasilitasi oleh lembaga desa melalui 
ADD. Kesemua 78 kelurahan/desa yang ada di Kabupaten 
Karangasem telah terbentuk KIM, dan berdiri sejak tahun 
2006 lalu. v (Leoni Wahyu Saputri)

KIM Karangasem Dibekali UU Desa 
dan Metode Photovoices
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Peserta pembekalan KiM.



MENYIKAPI perkembangan dunia maya yang kian 
canggih melalui penampilan website yang menarik 
dan substantif, Tim Kreatif Diskominfo dari unsur 

Bidang Kominfo dan Pengolahan Data Elektronik (PDE) 
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan 
website Pemkab Karangasem dan subdomain Diskominfo, 
termasuk secara kritis menghapus tampilan kadaluwarsa dan 
menata penampilan sesuai trend terkini. 

Menurut Kabid Kominfo Drs. I Komang Pasek Antara 
didampingi Kabid PDE I Nyoman Wage, Ama, SH, seijin 
Kadiskominfo Ir. I Gde Ngurah Yudiantara, MM, saat gelar 
rapat teknis peningkatan kualitas  website (8-1-2015) di Aula 
Kantor setempat, peningkatan kualitas dan  penyempurnaan 
website sudah menjadi kebutuhan sejalan tuntutan publik 
yang mengharapkan layanan informasi di media website 
makin menarik dan mengundang selera publik untuk 
membukanya. Bahkan yang terpenting adalah layanan 
informasi yang disajikan harus senantiasa up to date dan 
sesuai dengan kebutuhan publik. 

Dikatakan, sejumlah rubrik situs website yang 
mendapatkan atensi kritis untuk ditiadakan lagi 
antara lain rubrik download dan rubrik tentang Perda 
dibedakan substansi materinya dengan subdomain 
Bagian Hukum Setda Kab Karangasem. Jika pengguna 
website  hendak memperoleh informasi menyangkut 
aturan hukum dipersilahkan masuk (mengklik) subdomain 
Bagian Hukum dengan situs jdih.karangasemkab.go.id.  
Sementara subdomain SKPD yang sudah ada seperti 
disdukcapil.karangasemkab.go.id, diskes.karangasemkab.
go.id, tourism.karangasemkab.go.id, pendidikan.
karangasemkab.go.id, kppt.karangasemkab.go.id, dprd.
karangasemkab.go.id, dispenda.karangasemkab.go.id 
dan diskominfo.karangasemkab.go.id, diharapkan dapat 
mengisi sendiri tampilan sesuai tupoksi dan informasi 
seputar misi yang diemban. Sedangkan bagi SKPD 
yang belum memiliki website harus segera membuat 

untuk menyajikan informasi publik sesuai tututan aturan 
perundangan dan tuntutan publik. 

Ditekankan, untuk tampilan website Pemkab secara 
umum design-nya masih dipertahankan namun ditegaskan 
agar seluruh SKPD yang sudah memiliki website 
subdomain agar senantiasa memperbaharui isinya sesuai 
perkembangan di SKPD masing-masing.   Bahkan bagi 
SKPD yang belum memiliki website dan subdomain diminta  
segera membuatnya, mengingat era saat ini tuntutan publik 
untuk pelayanan cepat, murah dan efektif wajib dilakukan 
semua instansi pemerintah sekaligus menunjuk 1 orang 
petugas yang pasti. Dalam waktu dekat direncanakan akan 
melaksanaka pelatihan Pejabat Pengelola Informasi Daerah 
(PPID) termasuk menyangkut  peningkatan kualitas dan 
optimalisasi fungsi website.   

Dalam kesempatan terpisah Kadiskominfo Ir. I Gde 
Ngurah Yudiantara, MM, mengatakan, sosialisasi edukatif 
publik  yang meliputi program Kewajiban Pelayanan Umum 
merupakan strategi penyampaian program pembangunan 
kepada masyarakat, diharapkan dapat menyentuh 
masyarakat  utamanya mengenai pemanfaatan informasi 
teknologi (IT), untuk secara bertahap dapat mewujudkan 
pola Masyarakat Informasi Indonesia. Disamping itu 
kebijakan pembangunan diarahkan percepatannya ke 
wilayah Bali Timur yakni Kabupaten Karangasem, melalui  
dukungan pengembangan media internet sangat tepat 
untuk memberikan akses informasi melalui internet bagi 
masyarakat seperti peningkatkan keahlian/skill, menambah 
pengetahuan, informasi pendidikan, informasi pasar, 
budidaya hasil laut, bisa diketahui secara cepat dan akurat 
melalui internet. 

Selama dua hari rapat kerja teknis penyempurnaan situs 
website Pemkab dilakukan dengan melibatkan staf Bidang 
Kominfo dan Bidang PDE, Mahasiswa Magang Undiksa dan 
staf terkait lainnya sesuai arahan Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika Ir. I Gde Yudiantara, MM. v (I Nyoman Wage)

TIM KREATIF DISKOMINFO 
EVALUASI PENAMPILAN 

WEBSITE PEMKAB

Kominfo
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BELASAN warga memulai usaha pen-
dokumentasian desa mereka secara 
mandiri dalam Pelatihan Jur nalisme 

Warga yang mengambil te ma Nyegara Gu-
nung. Mereka adalah utu san tiap dusun di 
Desa Purwakerthi, Ke camatan Abang, Ka-
bupaten Karangasem.

Dalam rangkaian pelatihan yang 
dimulai pekan ini pada Sabtu (12/9) 
sampai satu bulan ini, warga mengi-
dentifikasi potensi dan tantangan desa 
wisata perairan ini. Misalnya tentang 
infrastruktur seperti kurangnya lampu 
penerangan, jalan rusak, sampah di 
darat dan laut, suka- duka nelayan, 
dan lainnya. Salah satu hal yang ingin 
dikampanyekan adalah upaya petani 
garam mendapat sertifikasi geografis 
karena keunikan garam Amed.

“Garam Amed ini sedang menunggu 
sertifikasi indikasi geografis yang mem-
buktikan garam desa kami istimewa,” 
ujar Suanda, Kepala Dusun Lebah, salah 
seorang pengelola usaha peningkatan 
kualitas garam dan juga salah seorang 
peserta kelas jurnalisme warga ini.

Selain Kadus, para peserta juga be-

ragam latar belakang seperti nelayan, 
guru PAUD, pelajar, guide, dan lain-
nya. Karena itu warga bisa lebih tajam 
dan jernih menuliskan persoalan desa 
dalam bentuk tulisan atau foto.  Rang-
kaian pelatihan ini dilaksanakan desa, 
Sloka Institute, Conservation Interna-
tional Indonesia, dan AJI Denpasar.

Kepala Dinas Komunikasi dan In-
formatika (Diskominfo) Kabupaten 
Karangasem Ir. Gde Ngurah Yudian-
tara, MM yang membuka pelatihan 
ini mengatakan akan mewadahi karya 
peserta dalam website Kominfo. “Saat 
ini semua sudah bawa ponsel dan bisa 
lebih diangap penting dari pada dom-
pet. Harus dimanfaatkan untuk menye-
barkan informasi,” katanya. Misalnya 
informasi bagaimana menjaga karang 
agar tak rusak akibat diinjak wisatawan. 
Selain itu ia berjanji mewadahi karya-
karya pewarta warga ini dalam pam-
eran pembangunan Karangasem tahun 
depan yang akan dikoordinir Kominfo. 
Ia menyebut proses pembangunan 
memang tersendat karena sampai bu-
lan ke-8 ini penyerapan anggaran baru 

30% sehingga berdampak ke warga. 

Perbekel Desa Purwakerthi I Wayan 
Sentanu Artana menambahkan keetrli-
batan warga memajukan desa sangat 
penting. “Kita tak bisa menutup mata 
dan telinga tentang informasi. Pewarta 
warga ini peluang untuk memajukan 
desa,” sebutnya. Ia mencontohkan Ni 
Wayan Sepi, remaja desanya yang be-
berapa tahun lalu terkenal karena mem-
buat foto tentang kondisi rumahnya dan 
memenangkan lomba foto internasion-
al di Belanda. Ia dan keluarganya diboy-
ong ke Belanda dan akhirnya membuat 
buku tentang pengalamannya. Kini 
Sepi sudah bekerja setelah awalnya 
merasa tak mampu mengakses pendi-
dikan tinggi dan keahlian menulis.

Kawasan pesisir Desa Purwakerthi 
lebih terkenal dengan nama Amed. 
Ratusan turis datang ke kawasan 
dengan keindahan bawah laut dan 
pemandangan laut dengan latar be-
lakang Gunung Agung di Jemeluk. 
Namun banyak suara-suara warga 
untuk memajukan desa yang perlu 
didengar. v (Luh De Suryani)

Warga Amed Mewartakan Masalah 
dan Tantangan Desa Wisata Mereka

Kadiskominfo Kab. Karangasem ir. Gde ngurah 
Yudiantara, MM (paling kanan saat membuka 

Pelatihan Jurnalisme Warga)
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BELASAN warga Tulamben terlibat dalam pelatihan 
jurnalisme warga Nyegara Gunung, Sabtu dan Minggu 
(9/8) belum lama ini di Kantor Perbekel Tulamben. Ada 

pemandu selam lokal, pelaku usaha, staf Badan Usaha Milik 
Desa, pelajar, dan lainnya. Mereka merintis pusat informasi 
desa yang dikelola warga sendiri.

Pengelolaan informasi dinilai sangat penting sebagai bagian 
upaya perbaikan pengelolaan kawasan wisata Tulamben 
yang lebih terintegrasi. “Efek globalisasi informasi, 
akses sangat 

terbuka sehingga perlu dilatih cara produksi 
informasi, demikian dikatakan ”I Komang Pasek Antara, Kabid 
Kominfo yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten 
Karangasem saat membuka pelatihan yang dilaksanakan 
oleh Desa Tulamben, Conservation International Indonesia 
dan Sloka Institute ini. Ia berharap 78 Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) yang sudah ada di desa dan kelurahan di 
Karangasem bisa terlibat dalam pelatihan seperti ini agar 
bisa aktif dalam pengelolaan informasi desa. Menurutnya UU 
Nomor tahun 2014 terntang Desa memberikan ruang dalam 
pengelolaan keuangan untuk pembangunan di desa. Karena 
itu warga perlu punya kemampuan mengolah informasi.

Nyegara Gunung dipilih menjadi tema pelatihan dan 
kampanye pelestarian karena konsep ini mengingatkan 
bahwa antara hulu dan hilir adalah satu kesatuan dan harus 
dijaga. Filosofi Bali ini tak hanya dalam bentuk ritual tapi juga 
tindakan nyata menjaga sumber air dari gunung, sungai, 
sampai ke laut.

Dalam pelatihan ini, warga membuat sejumlah topik 
menjadi tulisan, foto dan video dari ponsel. Ada banyak 
tema yang mereka akan eksplorasi terkait upaya perbaikan 
desa dan pengembangannya. Misalnya tentang upaya 
konservasi bangkai kapal selam yang jadi maskot bawah 
laut, pengelolaan sampah, sejarah kelompok-kelompok 
pendukung wisata di Tulamben seperti organisasi buruh 

angkut “Sekar Baruna” pada tahun 1981, dan lainnya.

I Nyoman Suastika, salah seorang pemandu selam 
mengatakan saat gelombang pasang jelang Galungan lalu, 
situs kapal karam (ship wreck) USS Liberty  di perairan 
dangkal Tulamben terlihat ada yang rusak. “Ada yang 
terkubur pasir dan patah. Ini mengkhawatirkan,” risaunya. Ia 
memotret dan ingin mengabarkan hal ini pada orang lain. 
Kapal karam di Karangasem, Bali Timur menjadi magnet 

utama penyelam dari penjuru dunia. Kini, situs 
kapal ini dikhawatirkan rusak kalau tak segera 
dikonservasi. 

Coral reef Alliance dan Reef Check Indonesia, 
pada risetnya tahun 2013 menyebut perputaran 
ekonomi di kawasan ini senilai USD 10 juta per 
tahun. Dari akomodasi wisata, bisnis wisata air 
serta pendukungnya. Program Kajian Cepat 
Kelautan Bali (Marine Rapid Assessment 
Program/MRAP) CI Indonesia dan Dinas 
Kelautan Perikanan pada 2011 juga menyatakan 
Tulamben adalah asset penting bagi 
pembangunan daerah yang pemanfaatannya 
terutama untuk produksi kelautan, pariwisata, 
dan transportasi laut.

Hanggar Prasetio dari CI Indonesia 
memaparkan peta rencana konservasi 
di wilayah Karangasem dari Padangbai, 
Candidasa, Amed, dan Tulamben. “Ada 
karang Jepun yang di Indonesia hanya 
ada di Karangasem,” ujarnya. Selain itu di 
Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang 
menjadi penentunya adalah warga sendiri, 

dari menentukan zona perlindungan sampai pemanfaatan 
setelah ada kajian ilmiah di lokasi mana terkonsentrasi 
terumbu karang, ikan, dan lainnya.

Data Disbudpar Karangasem tahun 2013-2014 menyebut 
sekitar 70 wisatawan ke kawasan wisata Tulamben setiap 
tahunnya. Tahun lalu, Conservation International (CI) 
Indonesia mengadakan diskusi kelompok terfokus “Isu dan 
Strategi Pengelolaan Pariwisata di Kawasan Pesisir dan Laut 
Tulamben” untuk memetakan solusi yang akan diambil untuk 
upaya konservasi ini.

Kepala Desa Tulamben I Nyoman Ardika mengatakan 
Liberty shipwreck menjadi andalan utama perkembangan 
pariwisata di Tulamben.  Diharapkan situs kapal tenggelam 
ini dapat dipertahankan dalam waktu yang lama, sehingga 
bisa memberi manfaat ekonomi yang lebih panjang bagi 
masyarakat.

Tantangan ke depan adalah bagaimana pariwisata ini dapat 
dikelola agar tekanan terhadap sumberdaya dapat ditekan 
seminimal mungkin. Dalam kebijakan tata ruang, Tulamben 
juga termasuk kawasan strategis Provinsi maupun Kabupaten 
baik untuk peruntukan pariwisata maupun sektor kelautan dan 
perikanan. “Karena itu kami berharap jika ada warga dan pusat 
informasi seperti ini, bisa cepat diketahui pihak terkait agar 
kawasan wisata Tulamben tetap bisa memberi kontribusi pada 
daerah,” harap Ardika. v (Luh De Suryani/Sloka Institut)

Warga Tulamben Mendorong 
Pusat Informasi Desa

Warga lesehan ikuti pelatihan jurnalisme warga nyegara gunung

Kominfo
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MENYONGSONG PEMILUKADA 
SERENTAK 2015

 (Dalam Persepektif Pendewasaan Berpolitik Bagi Masyarakat)

Oleh : I Gusti Ngurah Suwetha.*)

Pendahuluan.

Mungkin semua orang sudah 
mengetahui, bahwa sebentar 

lagi tepatnya bulan  Desember 2015 
di seluruh Indonesia akan digelar 
Pemilihan Umum Kepala Daerah secara 
serentak. Semua daerah yang Kepala 
Daerahnya segera  akan berakhir masa 
jabatannya Partai Politik (Parpol) yang 
berada di daerah yang bersangkutan, 
kini sudah mulai menyiapkan balon 
(bakal calon) Kepala Daerahnya. 
Begitu pula para Kandidat Kepala 
Daerah rupanya sudah mulai sibuk 
untuk mempersiapkan diri, mulai dari 
menarik simpati rakyat/pemilih, sampai 

dengan janji-janji politik, apabila 
kelak mereka terpilih sebagai Kepala 
Daerah. Juga tidak sedikit orang ikut 
terlibat/proaktif ikut mempersiapkan 
diri apakah sebagai Tim Sukses, atau 
sebagai mediator dengan tokoh-tokoh 
masyarakat untuk bisa meraih/menarik 
simpati rakyat untuk mau memilih bakal 
calon yang diunggulkannya.

Melihat kondisi yang demikian di era 
pasca reformasi ini, hal itu merupakan 
sah-sah saja. Dengan diamandemennya 
landasaan konstitusional kita, maka 
rakyat telah diberikan kebebasan 
kepada rakyat untuk berserikat dan 
menyalurkan hak politiknya sesuai 

dengan pilihan hati nuraninya. Berbeda 
dengan kondisi masa lalu (ketika zaman 
Orde Baru), kebebasan rakyat  untuk 
menyalurkan hak politiknya memang 
sangat terbatas. Namun terlepas dari 
hal itu semua, rakyat kini sudah bisa 
membedakan bagaimana kehidupan 
berbangsa dan bernegara di masa 
lalu (Masa Orde Baru) dan kehidupan 
berbangsa dan bernegara pada masa 
kini (pasca reformasi ini).

Masa kini rakyat sebenarnya sudah 
menikmati kebebasan berpolitik, 
di dalam menyalurkan aspirasi 
pilihannyapun dijamin oleh Undang-
undang. Namun rakyat di dalam 

Pemerintah dan warga Karangasem telah menjalani berbagai tahapan Pilkada Serentak.
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menyalurkan aspirasi pilihannya itu sangat terpengaruh 
oleh iming-iming/janji-janji dari para kandidat, misalnya saja 
di suatu tempat menginginkan perbaikan jalan maka oleh 
kandidat segera dibangunkan jalan. Di suatu tempat rakyat/
masyarakat memerlukan balai pertemuan/balai Banjar, oleh 
kandidat segera hal itu diwujudkan, sehingga mau tidak mau 
masyarakat atau rakyat yang telah terkabulkan keinginannya 
itu harus memberikan suaranya kepada kandidat yang 
bersangkutan.  Belum lagi istilahnya ada serangan fajar 
dan “money politic” . Hal ini menunjukkan, bahwa di dalam 
kehidupan berpolitik kita masih memerlukan pendewasaan 
berpolitik di dalam menyalurkan aspirasinya.

Pemilukada Serentak.
PEMILIHAN Kepala Daerah untuk Kepala Daerah yang habis 

masa jabatannya tahun ini dilaksanakan secara serentak. Hal 
ini mengacu pada Pasal 2 dari UU No.8 Tahun 2015, Dalam 
UU 8/2015, pelaksaanan pemilihan gubernur, bupati, dan wali 
kota dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak. 
Hanya saja, pelaksanaan serentak nasional itu baru benar-
benar bisa dilaksanakan pada 2027. UU mengatur penyesuaian 
dengan masa jabatan kepala daerah yang saat ini belum 
seragam seluruh Indonesia. Pemungutan suara serentak 
kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 dan 
yang masa jabatannya berakhir pada bulan Januari-Juni 2016, 
dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan 
Desember 2015. Pemungutan suara serentak kepala daerah 
yang masa jabatannya berakhir pada Juli-Desember 2016 dan 
yang masa jabatannya berakhir pada 2017, dilaksanakan pada 
tanggal dan bulan yang sama pada Februari 2017. Pelaksanaan 
pilkada serentak berikutnya disesuaikan akhir masa tugas 
kepala daerah, digelar pada 2018, 2022, dan 2023 sampai 
benar-benar dilaksanakan serentak nasional pada 2027. (Vv)
sumber :  (https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=pemilu
kada+serentak+2015 1)

 Selanjutnya KPU sebagai sebuah  Komisi yang bertugas 
melaksanakan amanat Undang-Undang untuk pelaksanakan 
Pemilukada dimaksud, telah pula mempersiap segala hal yang 
berkaitan dengan Pemilukada serentak dimaksud. Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membuka tahapan 
pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Berdasarkan jadwal 
pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 9 Desember 2015. 
Pembukaan tahapan pilkada serentak diawali dengan penerimaan 
data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) secara 
serentak. DAK2 untuk pertama kali digunakan sebagai dasar 
penentuan persentase syarat dukungan calon perseorangan. 
source: http://nasional.sindonews.com/read/990664/12/
tahapan-pilkada-serentak-2015-resmi-dimulai-1429261799)2. 
                 Menyimak kutipan di atas, bahwa data kependudukan 
per kecamatan rupanya merupakan faktor kunci yang sangat 
menentukan di dalam pelaksanaan pemilihan umum. Betapa 
tidak, karena berhasil tidaknya suatu pemilihan umum faktor 
data kependudukan merupakan faktor yang sangat penting 
terlebih dahulu harus dipersiapkan. Untuk itu semua komponen 
yang berkaitan dengan itu dituntut untuk bersinergi di dalam 
mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum dimaksud. 
Komponen-komponen itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. 
Maka dengan demikian menejemen strategis mutlak diperlukan.

------------- 1. Lihat https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl
#q=pemilukada+serentak+2015 

-------------2. Lihat http://nasional.sindonews.com/
read/990664/12/tahapan-pilkada-serentak-2015-resmi-
dimulai-1429261799) 

Bagaimana Kesiapan 
Pemerintah Daerah ? 

Di dalam pelaksanaan Pemilukada ini, daerah 
wajib hukumnya untuk menyangga dan memfokuskan 
dukungannya terhadap keberhasilan Pemilukada tersebut. 
Kementerian Dalam Negeri menyiapkan payung hukum 
bagi daerah yang penyelenggaraan pemilihan umum kepala 
daerah dipercepat dari tahun 2016 menjadi 2015. Payung 
hukum akan memudahkan pemerintah daerah menyiapkan 
anggaran pemilihan kepala daerah. Sebanyak 273 
daerah otonom, 9 di antaranya merupakan provinsi, akan 
menyelenggarakan pilkada serentak pada Desember 2015. 
DPR dan pemerintah sepakat memangkas tahapan uji publik 
dan menyerahkan proses perekrutan kandidat dalam pilkada 
kepada partai politik. https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl
#q=pemilukada+serentak+2015 3)

Menyikapi dari pernyataan Kemendagri di dalam 
penyiapan payung hukum untuk penyelenggaraan 
Pemilukada, daerah juga diupayakan untuk menyiapkan 
pendaan dalam APBDnya masing-masing untuk mendukung 
pelaksanaan Pemilukada dimaksud. Bagaimanpun juga  
Pemerintah Daerah mempunyai andil yang besar di dalam 
penyelenggaraan Pemilukada serentak nanti. Mulai dari 
penyiapan data kependudukannya guna menentukan daftar 
pemilih nanti, persiapan personil penyelenggara Pemilukada 
sampai dengan pendanaan. Maka dari itu KPU tidak bisa 
bekerja sendiri. KPU memerlukan sport dari Pemerintah 
Daerah, serta masyarakat.

 

Bagaimana Kesiapan 
Masyarakat ?

Di dalam setiap gerak/kegiatan/pembangunan, 
pemangku kebijakan tidak bisa terlepas dari keikutsertaan 
masyarakat atau warga negara. Lebih-lebih Pemilukada ini 
peran serta dan partisipasi masyarakat mutlak diperlukan. 
Maka dari itu setiap Partai Politik bersama Pemerintah 
duduk bareng bersinergi memberikan pendidikan politik 
kepada masyarakat secara benar dan transparan, guna bisa 
menggunakan hak politiknya sebagai pendewasaan kepada 
warga masyrakat di dalam menyalurkan hak politiknya.                                                              
“Vox populi vox Dei” (suara rakyat adalah suara Tuhan). 
Demikian surat yang ditulis oleh Alcuin of York (735-804), 
EPISTOLAE, bahwa suara rakyat sangat menentukan di dalam 
keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di 
negara-negara yang menganut sistem pemerintahan yang 
demokratis. Begitu pula halnya di Indonesia, sesuai dengan 
sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 
merupakan amanat yang telah mengakar di bumi nusantara 
ini, suara rakyat sangat menentukan keberlangsungan 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

----------- 3). Lihat https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#
q=pemilukada+serentak+2015.

Menyimak hal itu hendaknya semua komponen 
yang terkait dapat memberikan pendidikan yang benar 
kepada masyarakat di dalam kehidupan berpolitik supaya 
masyarakat dapat benar-benar mengetahui hak politiknya 
disalurkan untuk memilih pemimpinnya yang benar-benar 
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mampu memperjuangkan nasib mereka untuk mencapai 
kesejahteraannya. Sehingga dengan demikian masyarakat 
tidak kecewa di kemudian hari terhadap pilihannya itu. 

Menjaring Kepala Daerah Yang 
Berkualitas.

ORANG-orang tua kita zaman doeloe pernah 
mengatakan,”ngalih  anak duweg elah buin aluh, sakewala 
ngalih anak bisa keweh” artinya: “mencari orang pintar/
pandai mudah dan gampang, tetapi mencari orang yang 
bijaksana sangatlah sulit”. Memang realitanya terutama 
di era sekarang banyak sekali orang pintar apakah sebagai 

pengamat, apakah sebagai politikus, apakah sebagai pejabat 
birokrasi, lumayan banyak. Tetapi orang yang betul-betul 
bijaksana di dalam mengelola organisasi, apakah organisasi 
politic, organisasi masa, pun pula organisasi pemerintahan, 
amatlah jarang bisa berhasil, karena kurang didukung oleh 
sikap yang bijaksana di dalam mengelola organisasinya itu.

Melalui Pemilukada yang akan diselenggarakan serentak 
oleh KPU sekarang sebenarnya merupakan momen yang 
sangat menentukan untuk bisa melahirkan kepala daerah 
yang berkualitas. Caranya, adalah Partai  Politic peserta 
pemilu, diharapkan bisa memberikan pendidikan politik 
yang benar kepada konstituennya. Begitu pula Partai Politik 
di dalam menjaring balonkadanya juga benar-benar memilih 
figur yang berkualitas, tidak mengobral janji kosong, serta 
tidak memihak, baik kelompok ataupun kroninya.

Pentingnya Pendidikan Politik 
Bagi Masyarakat.

DUNIA pendidikan kita di Indonesia pada era sekarang 
lumayan membanggakan, namun pendidikan politic kita 
masih perlu ditingkatkan, baik oleh pemerintah, organisasi 
kemasyarakatan, dan Partai Politik itu sendiri. Tujuannya, 
adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, 

di dalam menggunakan hak politiknya benar-benar 
menggunakan haknya selaku warga negara serta sesuai 
dengan hati nuraninya, bukan karena dorongan orang lain, 
bukan karena janji-janji tertentu, tetapi memang benar-benar 
masyarakat di dalam menggunakan hak politiknya itu murni 
dari hati nurani warga masyarakat yang bersangkutan.

Pendidikan politik kepada masyarakat merupakan 
momentum yang sangat baik dan tepat dilakukan, di dalam 
mendewasakan warga masyarakat di dalam berpolitik di 
Indonesia. Selama hampir 32 tahun di bawah pemerintahan 
Orde Baru telah terjadi pengekangan berpolitik bagi warga 
masyarakat di dalam menyampaikan aspirasinya kepada 
lembaga politic tertentu. Oleh sebab itulah pendidikan 
politik sekarang sangat penting, sehingga pola fikir warga 
masyarakat betul-betul dewasa menggunakan hak politiknya.

Penutup.

Kesimpulan.
Pada bagian akhir dari tulisan ini, penulis menyampaikan 

kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan Pemilukada 
serentak 2015, sebagai amanat konstitusi yang berlaku di 
Indonesia ;

Dalam melaksanakan Pemilukada serentak 2015 ini, 
kiranya dapat dijadikan momentum untuk memberikan 
pendidikan politic kepada masyarakat, sehingga masyarakat 
dapat menggunakan hak politiknya sesuai dengan hati 
nuraninya secara benar dan transparan.

Dengan melalui pendidikan  politik yang benar dan 
transparan, diharapkan mampu mendewasakan masyarakat 
di dalam kehidupan berpolitik, menentukan hak politiknya, 
sehingga dapat memilih pemimpin yang berkualitas. v

Mataram, medio Juli 2015.

*).Penulis, adalah :

Staf Pengajar pada IPDN Kampus Regional 

Nusa Tenggara Barat.

Warga Karangasem siap menyongsong Pilkada serentak th. 2015
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PERPPU merupakan salah satu jenis peraturan perundang-
undangan dalam sistem norma hukum negara Republik 
Indonesia yang merefleksikan kekuasaan eksekutif 

untuk mengatasi suatu “kegentingan yang memaksa”. 
Perppu sebagai salah satu jenis peraturan perundang-
undangan juga harus bersumber pada Pancasila dan UUD 
Negara Republik Indonesia 1945 sebagai sumber dari segala 
sumber hukum negara dan hukum dasar dalam Peraturan 
Perundang-undangan serta selayaknya juga dapat menjadi 
sumber hukum peraturan perundang-undangan yang lebih 
rendah. Namun, hingga saat ini masih terdapat beberapa 
permasalahan yang berkaitan dengan eksistensi dan 
fungsi Perppu itu sendiri, khususnya dalam mencari solusi 
mengenai pendefinisian “kegentingan yang memaksa”.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 
merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan 
dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia. 
Perppu dikonsepsikan sebagai suatu peraturan yang dari 
segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-
undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa 
ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dalam 

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945  disebutkan bahwa “Dalam hal ihwal 
kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan 
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. 
Jika mengacu pada rumusan ini maka jelaslah bahwa 
sejatinya Perppu merupakan suatu peraturan pemerintah, 
namun berfungsi sebagai undang-undang. Dengan 
demikian Perppu merupakan salah satu instrumen hukum 
yang dapat ditetapkan oleh Presiden tanpa memerlukan 
keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat. Peran DPR dalam 
konteks Perppu baru terlihat pada Pasal 22 ayat (2) dan ayat 
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
yang menegaskan bahwa “peraturan pemerintah itu harus 
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
persidangan yang berikut” dan “jika tidak mendapatkan 
persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”.

Berbeda dengan Undang-Undang, masa berlakunya 
Perppu sangat singkat yakni sampai dengan persidangan 
DPR yang terdekat dengan tanggal penetapan Perppu 
tersebut. Setelah itu, diperlukan ketegasan sikap dari DPR 
apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui Perppu 

Eksistensi Dan Kedudukan Perppu 
Dalam Hierarki Peraturan 

Perundang-Undangan Di Indonesia
Oleh: I Komang Suarnatha

Lahirnya produk Perpu melalui proses sidang dPR Ri.
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tersebut. Pengajuan Perppu ke DPR dilakukan dalam bentuk 
pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan 
perppu tersebut menjadi undang-undang. Dalam hal DPR 
menyetujui perppu tersebut maka rancangan undang-
undang tentang penetapan perppu tersebut disahkan 
menjadi Undang-Undang, sedangkan jika Perppu itu ditolak 
oleh DPR maka Perppu tersebut tidak berlaku dan Presiden 
mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan 
Perppu tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari 
penolakan tersebut.

Hal yang selalu menjadi kontroversi hingga saat ini 
adalah ukuran mengenai “kegentingan yang memaksa” 
sebagai dasar politis dan sosiologis bagi pembentukan 
Perppu. “Kegentingan yang memaksa” dapat digambarkan 
sebagai suatu kondisi yang abnormal yang membutuhkan 
upaya-upaya di luar kebiasaan untuk segera mengakhiri 
kondisi tersebut. Dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia 
seringkali terjadi peristiwa dan kondisi-kondisi yang bersifat 
abnormal, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, 
bencana alam, dan sebagainya, dimana instrumen hukum 
positif yang ada seringkali tidak mampu berperan sebagai 
solusi. Dalam kondisi abnormal itu diperlukan adanya norma-
norma hukum yang juga bersifat khusus, baik dari segi 
substansinya maupun proses pembentukannya, sehingga 
dalam kondisi-kondisi seperti itulah Perppu menjadi sangat 
diperlukan sebagai instrumen hukum laksana undang-
undang yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat 
kepada masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945,  lebih menekankan pada 
aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau 
urgensi yang terkait dengan waktu yang terbatas. Setidaknya 
terdapat 3 (tiga) unsur penting yang dapat menimbulkan 
suatu “kegentingan yang memaksa”, yakni :

Unsur ancaman yang membahayakan, contohnya yakni 
Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana dimana dalam Penjelasan Umumnya menegaskan 
bahwa penggunaan Perppu untuk mengatur pemberantasan 
tindak pidana terorisme didasarkan pertimbangan bahwa 
terjadinya terorisme di berbagai tempat telah menimbulkan 
kerugian baik materiil maupun immateriil serta menimbulkan 
ketidakamanan bagi masyarakat, sehingga mendesak untuk 
dikeluarkan.

Unsur kebutuhan yang mengharuskan, contohnya 
yakni Perppu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, 
dimana kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan 
bahwa mulai tahun 1430 Hijriyah jemaah haji dari seluruh 
negara (termasuk Indonesia) harus menggunakan paspor 
biasa (ordinary passport) yang berlaku secara internasional, 
sehingga Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya 
yang bersifat segera untuk menjamin tersedianya paspor 
dimaksud agar penyelenggaraan ibadah haji tetap dapat 
dilaksanakan. 

Unsur keterbatasan waktu  yang tersedia, contohnya 
yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa Anggota KPU yang 
diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1999 tentang Pemilihan Umum dan yang telah disesuaikan 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan 
terbentuknya penyelenggara pemilihan umum yang baru. 
Hal ini mengingat DPR sedang mempersiapkan Rancangan 
Undang-Undang tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum 
untuk menggantikan ketentuan yang saat ini berlaku yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan pada 3 (tiga) unsur penting yang dapat 
menimbulkan suatu “kegentingan yang memaksa” seperti 
tersebut diatas setidaknya diharapkan dapat membantu 
dalam memberikan definisi atau batasan pengertian 
mengenai “kegentingan yang memaksa”, karena memang 
akan sangat sulit untuk memberikan tolok ukur yang pasti 
mengenai “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar 
penetapan Perppu sebab hal itu merupakan hak subyektif 
Presiden yang memang diamanatkan secara tegas dalam 
Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, meskipun nantinya diperlukan penilaian obyektif 
yang dilakukan bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. 

Pengaturan mengenai eksistensi Perppu dalam konstitusi 
Republik Indonesia merupakan salah satu substansi yang 
tidak ikut diubah dalam proses amandemen Undang-Undang 
Dasar, sehingga eksistensi Perppu sebagai salah satu jenis 
peraturan perundang-undangan di Indonesia secara esensial 
selalu diakui baik berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, Pasal 
139 ayat (1) Konstitusi RIS Tahun 1950, Pasal 96 ayat (1) 
UUDS 1950, maupun Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 hasil 
amandemen, meskipun tiap-tiap konstitusi tersebut pada 
masa berlakunya mengatur hal tersebut dalam rumusan 
yang berbeda. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa 
eksistensi Perppu dalam sistem ketatanegaraan Republik 
Indonesia masih diperlukan dan tidak memerlukan perubahan 
apapun dari segi esensinya sebagai salah satu konsekuensi 
logis dianutnya sistem presidensiil dalam pemerintahan 
Negara Republik Indonesia.

Kemudian terkait dengan kedudukan Perppu dalam 
hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dengan 
mengacu pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditindaklanjuti 
oleh ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan maka dapat dijelaskan bahwa Perppu memiliki 
fungsi, materi muatan, dan hierarki yang sama dengan 
Undang-Undang, meskipun proses pembentukan di antara 
keduanya berbeda,  dimana jenis dan hierarki Peraturan 
Perundang-undangan yang ada di Indonesia terdiri atas :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

 Dengan demikian Perppu merupakan salah satu 
jenis peraturan perundang-undangan yang telah diakui 
dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia 
sebagai salah satu konsekuensi logis dianutnya sistem 
presidensiil dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia 
yang eksistensinya selalu dipertahankan sepanjang sejarah 
konstitusi di Indonesia. 
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SEIRING dengan perkembangan jumlah penduduk 
yang semakin pesat, kebutuhan tanah dan bangunan 
meningkat pula, disamping sebagai kebutuhan untuk 

hunian, tanah dan bangunan sekarang banyak dijadikan 
sebagai objek investasi yang sangat menguntungkan untuk 
dijadikan komoditas yang diperjual belikan. Namun demikian 
masih banyak masyarakat tidak begitu menyadari bahwa 
terdapat pengenaan pajak yang menyertai dalam proses 
peralihan hak atas tanah dan bangunan, karena jual beli, 
waris, hibah dan yang lainnya, sehingga banyak yang kaget 
ketika harus membayar pajak yang menyertai dalam proses 
peralihan hak tersebut. Ada baiknya masyarakat mengetahui 
sedikit tentang pengenaan pajak yang menyangkut peralihan 
hak atas tanah dan bangunan, sehingga dapat dijadikan 
pegangan untuk melaksanakan proses tersebut

Sebagai salah satu contoh proses peralihan hak tas tanah 
dan bangunan adalah dalam bentuk jual beli, baik penjual 
maupun pembeli dikenakan pajak yang besarannya hampir 
10 (sepuluh) persen dari total nilai transaksi/nilai pasar sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk 
penjual dikenakan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak 
Atas Tanah dan/atau Bangunan.  Wajib Pajak Orang Pribadi, 
yayasan atau organisasi sejenis dan Wajib Pajak Badan  
merupakan usaha pokok maupun diluar usaha pokok yang 
mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan membayar 
PPh Final 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan, 
sedangkan Untuk pembeli Tarif Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% 
(lima persen).

Pengenaan pajak inilah yang tidak diduga oleh 
masyarakat dan terkadang terjadi miskomunikasi antara 
pembeli dan penjual atau yang memperoleh hak, dimana 
pembeli dan penjual atau penerima hak belum menghitung 
besaran pajak yang akan dikenakan dari nilai yang ditentukan 
sesuai dengan jenis peralihan hak atas tanah dan bangunan 
tersebut, sehingga ekspetasi perolehan hak atas tanah dan 
bangunan atau jumlah uang atas peralihan hak tersebut 
tidak sesuai dengan yang diharapkan atau diperkirakan tidak 
mengeluarkan biaya

Semenjak diberlakukannya Undang Undang Nomor 28 
tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, Pemungutan 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) menjadi 
kewenangan pemerintah kabupaten disamping 10 jenis pajak 
dan retribusi daerah lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 28 
tahun 2009 di Kabupaten Karangasem BPHTB diatur dengan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan 
hak Atas Tanah dan Bangunan. Dalam peraturan daerah ini 
diantaranya diatur mengenai objek, dan Subjek Pajak BPHTB 
serta dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak 
yang wajib diketahui oleh masyarakat selaku wajib pajak.

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, 
Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang umum 
terjadi di masyarakat adalah pemindahan hak karena jual 
beli, tukar menukar, hibah hibah wasiat, waris dll.

Hak atas tanah yang dimaksudkan adalah hak milik, 

Tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah Dan Bangunan

Oleh: I Ketut Indra Sutawan, SH
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hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain 
lainnya. Sedangkan Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang 
memperoleh Hak atas Tanah dan / atau Bangunan.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan adalah Nilai  Perolehan Objek Pajak sebagai berikut 
dimana dalam hal yang digunakan adalah :

a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;
d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;
f. pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum  
 lainnya adalah nilai pasar;
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan  
 adalah nilai pasar;
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan  
 hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap  
 adalah nilai pasar;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai   
 kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan  
 hak adalah nilai pasar;
k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
l. peleburan usaha adalah  nilai pasar;  
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga  
 transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. 

Tarif Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ditetapkan 
sebesar 5% (lima persen). Besaran pokok Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan  yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif 5 % setelah dikurangi Nilai Perolehan 
Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP). Nilai Perolehan 
Objek Pajak Tidak Kena Pajak besarnya ditetapkan sebesar 
Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat 
yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan 
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat 
ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pewaris/pemberi 
hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP) ditetapkan sebesar Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Besarnya pokok Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena memperoleh 
hak karena waris atau hibah wasiat adalah 50% (lima puluh 
persen) dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
yang seharusnya terutang (lihat contoh ilustrasi sederhana)

Besaran tarif BPHTB adalah maksimal 5%, dan besaran 
NPOTKP adalah minimal Rp 60.000.000,- dan untuk waris/
hibah wasiat minimal Rp.300.000.000. Adanya batasan 
maksimal dan minimal dalam Undang Undang Nomor 
28 tahun 2009 mengakibatkan pengenaan Tarif BPHTB 
dan besaran NPOTKP di tiap tiap daerah berbeda-beda, 
tergantung peraturan daerah masing masing.

Demikian sekilas tentang Bea perolehan Hak atas tanah 
dan bangunan, sehingga dapat memberikan gambaran agar 
masyarakat siap melakukan transaksi pemindahan hak atas tanah 
dan bangunan, secara lengkap dapat dibaca dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Karangasem No. 3 tahun 2011 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. v (Penulis, Kasi 
Perhitungan pada Dispenda Kab. Karangasem)

1 

 

Contoh ilustrasi sederhana: 
I. untuk Jual Beli 
 Si A (pembeli ) membeli tanah seluas 300 M2/ 3 are, di jalan Veteran, Amlapura kepada si B (penjual), 
seharga 300 Juta /Are 
Perhitungan pengenaan pajaknya adalah 

a. Penjual
Nilai Transaksi   :   3 X 300.000.000,- = 900.000.000,- 
PPh Final (5%) :  900.000.000,- X 5% = 45.000.000,-

b. Pembeli 
Nilai Transaksi   :   3 X 300.000.000,- = 900.000.000,- 
Pengenaan BPHTB  

`  : 900.000.000,(Nilai transaksi) - 60.000.000,-(NPOTKP) =         
840.000.000,- 

BPHTB  : 840.000.000,- X 5 % = 42.000.000,-

II. Untuk Waris Tk. I 
Si A sebagai ahli waris dari orangtuanya, mewarisi sebidang tegalan dengan luas 3000 M2 / 30 Are 
di daerah Subagan, nilai pasar tanah tegalan di Subagan adalah Rp. 100.000.000,-/are 

Perhitungan pengenaan pajaknya adalah 
 Nilai Pasar  :  30 X 100.000.000, = 3.000.000.000,- 

 Dasar Pengenaan BPHTB 
   : 3.000.000.000 (Nilai Pasar)  - 300.000.000, - (NPOTKP) =    
   2.700.000.000,- 

BPHTB : 2.700.000.000,- X 5 % = 135.000.000,- 
 Untuk Waris Tk I Dibayarkan 50%  

:  135.000.000,- X 50 % = 67.500.000,-

CONTOH ILUSTRASI SEDERHANA
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Motto:      
“Menabung Uang Dengan Sampah”,  “Pinjam Uang, Nyicil Sam-

pah”  “Beli Sembako, Bayar Sampah” Bayar  Listrik Dengan 
Sampah, Beli Pulsa Dengan Sampah “

Program Penyadaran Masyarakat Mengelola Sampah dari 
Sumbernya .

Sampah yang identik dengan anggapan negative. 
Didirikannya Bank Sampah adalah  bagaimana membalikan 
sampah yang identik dengan image negatif menjadi image 
positif. Sampah yang selalu kita kenal adalah benda yang 
kotor, berpotensi membawa penyakit atau virus, tempat 
bersarang nyamuk, dan hal buruk lain. Serta sampah juga 
menjadi barang yang harus ditekan produksinya. Hal lainnya 
juga adalah sampah yang tidak ramah lingkungan harus 
ditekan dengan re-use, re-cycle, re-duce yang telah kita 
terapkan dalam kehidupan sehari-hari.  Upaya dalam 
menciptakan lingkungan yang sehat, salah satunya dengan 
mengolah sampah rumah tangga. Dengan mengolah sampah 
rumah tangga dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, maka 
akan dapat mengantisipasi timbulnya penyakit atau virus yang 

berbasis lingkungan. Perubahan cara kita memandang dan 
memperlakukan sampah. Sudah saatnya kita memandang 
sampah punya nilai guna dan manfaat sehingga tidak layak 
dibuang percuma

 Tentunya akan sangat berbeda, begitu masyarakat 
mendengar akan Bank Sampah. Tentu hal ini akan membuat 
persepsi tentang sampah akan berbeda .Sistem pengelolaan 
sampah dengan tabungan sampah di bank sampah. 
Dengan sistem ini, masyarakat akan mendapatkan banyak 
keuntungan. Antara lain, cakupan layanan yang sangat 
luas bahkan kita dapat mengatur seberapa luas wilayah 
pelayanannya..Hal lain yang membedakan sistem ini dengan 
sistem lainnya adalah adanya mekanisme pengelolaan 
sampah dengan menabung.  Menabung di Bank Sampah 
dengan menyetor sampah merupakan salah satu upaya 
merubah pola pikir  mindset masyarakat tentang sampah, 
sampah menjadi mempunyai nilai ekonomis.

Kampanye  Slogan di Bank Sampah:
1. Tabungan Sampah untuk Bayar Listrik 
2. Tabungan  sampah untuk Bayar Pulsa

Bank Sampah  Terintegrasi  
“Karang Tani Makmur“ Berbasis Edukasi
Mari Menabung di Bank Sampah!

Oleh: I Komang Sugiartha, ST

Sosialisasi Bank Sampah melalui dialog radio interaktif diselenggarakan oleh Diskominfo Kab. Karangasem.
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3. Tabungan Sampah untukBayar  PDAM
4. Tabungan Sampah Untuk Asuransi Kesehatan
5. Tabungan Sampah untuk Patungan Daging 
 Menabung di Bank Sampah tak hanya itu, dampak bagi kesehatan 

dan dampak terhadap sosial ekonomi dapat kita rasakan terlebih 
lagi manfaat terhadap pendidikan. Dari sini dapat dilihat bahwa 
sistem pengelolaan sampah dengan menabung di Bank Sampah 
memiliki manfaat yang lebih banyak dibandingkan sistem penge-
lolaan sampah yang konvensional. 

Aspek  Dalam Pengelolaan Bank Sampah:
1. Aspek Keagamaan yang ditunjang Budaya.
2. Aspek Lingkungan
3. Aspek Sosial
4. Aspek Pendidikan
5. Aspek Pemberdayan
6. Aspek Ekonomi Kerakyatan

Sistem pengelolaan sampah di Bank Sampah sesuai 
dengan peraturan Undang-Undang No 18 Tahun 2008, bahwa 
dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga 
dan sejenisnya dengan cara pengurangan sampah, dan 
penanganan sampah, sistem pengelolaan sampah dengan 
menabung di Bank Sampah, menekankan juga pentingnya 
menggerakan masyarakat agar tahu dan mau berpartisipasi 
secara aktif dalam mengelola sampah rumah tangga. Dalam 
sistem pengelolaan sampah dengan menabung di Bank 
Sampah ini, diperlukan partisipasi masyarakat. Dengan 
memberdayakan masyarakat maka sistem pengelolaan 
ini dapat berdiri secara mandiri tanpa bergantung kepada 
bantuan luar, serta kemandirian masyarakat dapat 
terwujud. Selain memberdayakan masyarakat, dalam upaya 
mewujudkan sistem pengelolaan sampah diperlukan juga 
upaya memberdayakan keluarga. 

Konsep dasar Bank Sampah Melakukan 5M: 
1. Mengurangi sampah, 
2. Memilah sampah, 
3. Memanfaatkan sampah, 
4. Mendaurulang sampah, dan 
5. Menabung sampah.

Pengertian Bank Sampah adalah: 
Tempat Pengumpulan  dan pemilahan sampah yang 

dapat didaur dlang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai 
ekonomis, yang dicatat atau dibukukan dalam bentuk buku 
tabungan.

Prinsip: “setor sampah dapat uang cash” atau bisa dalam 
bentuk tabungan yang bisa diambil tunai atau dibayarkan 
untuk keperluan anak sekolah, bayar listrik, bayar air PDAM, 
bayar pulsa, atau untuk beli beras.

Tujuan  dan Manfaat Bank Sampah 

•	 Mengurangi sampah ditingkat masyarakat karena kemampuannya 
yang menjadi bagian dari sistem rantai pengumpulan sampah 
yang terintegrasi.dan memperoleh tenghasilan tambahan.

•	 Peningkatan dan penguatan ekonomi kerakyatan serta lingkungan 
yang bersih dan hijau sehingga tercipta masyarakat yang sehat.

 Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan Bank Sam-
pah itu sendiri. Bank Sampah adalah strategi untuk membangun 
kepedulian masyarakat agar dapat ‘berkawan’ dengan sampah un-
tuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, 
Bank Sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diin-
tegrasikan dengan gerakan 3R sehingga manfaat langsung yang 

dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan 
yang bersih, hijau dan sehat.

 Mekanisme Bank Sampah:
1) Pemilahan Sampah
2) Penyerahan Sampah ke Bank Sampah
3) Penimbangan sampah.
4) Pencatatan.
5) Hasil penjualan sampah yang diserahkan  dimasukkan ke buku 

tabungan
6) Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana

Pelaksanaan Bank Sampah:
1) Penetapan jam kerja layanan
Buka setiap Jumat, dari Jam 8.00- 10 Wita

2) Jasa penjemputan sampah

 Karena keterbatasan sumberdaya, untuk pertama kalinya Bank 
Sampah Santha Budhi, masih bersifat pasif, menerima sampah 
yang dibawa, belum samapai melakukan penjemputan. Layanan 
ini bisa nantinya dikembangkan seiring kemampuan dari Bank 
Sampah tersebut.

3) Jenis sampah

 Jenis sampah yang ditangani adalah sampah plastic, kertas dan 
kardus  dan juga nantinya dikembangkan pada besi rongsokan..

4) Kondisi sampah
 Kondisi sampah plastik, atau botol plastik yang disetor dalam 

kondisi bersih dan sudah kering.

5) Berat minimum

 Berat minimum yang disetor diusahakan ukurannya  minimal 1 
kg, untuk lebih mudah pencatatan dan ddministrasi.

6) Wadah sampah
 Wadah sampah yang digunakan adalah dengan tas kresek yang 

bersih

7) Penetapan harga

 Tebusan dari harga tukar sampah sesuai dengan harga terlampir.

8) Buku Tabungan

 Setiap sampah yang ditabung, ditimbang dan dihargai sesuai dengan 
harga pasaran Sampah kemudian dicatat dalam buku rekening(buku 
tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang 
yang dimiliki setiap penabung. Dalam setiap buku tabungan 
tercantum kolom kredit, Debit dan Balans yang mencatat segala 
Transaksi untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening.

Bank sampah “Karang tani Makmur”  di dalam Pasar amlapura timur.
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9) Jenis tabungan

 Jenis tabungan/buku tabungan dibedakan menjadi 2 Jenis, untuk 
tabungan Bank Sampah dan buku tabungan untuk menabung 
uang dari masing-masing anak didik.

10) Penarikan tabungan.

 Bagi siswa sekolah dan bagi msyarakat umum :

 Penabung sampah pertama kali diutamakan dari anak-anak PAUD 
Santha Budhi dan orang tua dari murid PAUD. Nantinya seiring 
kesiapan manajemen memungkinkan untuk diperluas melayani 
anak SD dan masyarakat sekitarnya. Penarikan tabungan bisa 
ditarik saat bersamaan dengan kenaikan kelas dan penarikan 
tabungan dari anak/murid.

11) Peminjaman Uang

 Untuk mengawali, penabung belum boleh melakukan 
peminjaman, nanti disesuaikan dengan perkembangan, kalau 
lembaga pengelola sudah memiliki Kas yang bisa dipinjamkan.

12) Sistem Bagi Hasil
 Dari harga yang akan dibeli oleh Pemkab Karangasem seharga 

Rp 2000,/kg, bagi penabung dapat Rp 1.250,- (seribu dua ratus 
lima puluh ribu rupiah) sisanya untuk biaya O\operasional dan 
untuk kas di Bank Sampah.

13) Pemberian Upah Karyawan.

 Mengawali pelaksanaan Bank Sampah, petugas yang terlibat 
belum mendapatkan insentif, setelah ada pembayaran baru 
diberikan insentif bagi pengelola.

Program Kerja  dari Bank Sampah “Karang Tani Makmur”
1. Sosialisasi Bank Sampah .
2. Penyiapan sarana dan prasarana Bank Sampah “Karang Tani 

Mamur”.
3. Penjajagan mitra kerjasama untuk pengembangan Bank sampah.
4. Kerjasama dengan sekolah, PAUD, SD, SMP dan SMA, yang 

terdekat.

5. Kerjasama dengan pengelola sampah di pasar 
6. Mengusulkan   pelatihan  ketrampilan/life skil berbasis bahan 

sampah khusunya Sampah plastik.
7. Adanya satu tempat untuk model percontohan pengelolaan 

sampah secara terpadu.
8. Slogan linkungan hidup di dinding sekolah
9. Slogan sampah
10. Kampanye menangani sampah plastik melalui orang tua murid.
11. Lomba melukis dan mewarnai  pengolahan sampah/lingkungan
12. Lomba  membuat cerita/cerpen atau puisi.
13. Membuat koperasi Bank Sampah, menambah permodalan.
14. Film animasi lingkungan dan pengelolaan sampah.
15. Buku-buku tentang pengelolaan lingkungan/sampah.
16. Mempraktekkan dengan menaruh bak sampah yang sudah ter-

pilah.(bak sampah)
17. Penataan lingkungan sekolah kerjasama dengan BLH (Badan 

Lingkungan Hidup) Kab. Karangasem.
18. Budi daya cacing tanah lumbricus.

 Harapan:
1. Peran Pemerintah mengalikaikan anggaran dalam pengelolaan 

Sampah khususnya Bank Sampah.
2. Adanya kurikulum untuk anak sekolah , mulai dari PAUD, SD, 

SMP dan SMA  yang dibuat dalam hal pengelolaan sampah .
3. Adanya penganggaran khusus dalam ADD (Alokasi Dana Desa) 

dalam hal  menumbuhkan dan menguatkan keberadaan Bank 
Sampah dan TPST di Lingkungan masing-masing.

4. Adanya kebijakan dan keseriusan Pemerintah. khususnya Dinas/
Instansi dalam hal memanfaatkan pengolahan sampah yang sudah 
berupa kompos organik bisa dianfaatkan secara optimal.

Penulis: Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) “Gatra Wa-
hana” Desa Tegalinggah dan Penaggungjawab Bank Sampah   

“Karang Tani  Makmur“ Desa Tegalinggah
Disampaikan dalam Dialog Interaktif Radio di SIB FM Amlapura, 

tgl. 25 Pebruari 2014                                                               

Mengais rejeki dari sampah.
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HIRUK pikuk perayaan HUT Kota 
Amlapura kini tak lagi bakal 
sinkrun dengan HUT Proklama-

si yang biasanya menjadi ikon-ikon 
denyut peringatannya. Suasana herois-
me terasa kental saat gelar perayaan 
proklamasi kemerdekaan yang diwar-
nai pula dengan event magis napak ti-
las perjalanan pasukan I Gusti Ngurah 
Rai, apel renungan suci dan peringatan 
detik-detik proklamasi.   

Semula peringatan HUT Kota Am-
lapura yang bertumpu pada tanggal 17 
Agustus 1970  yang selama ini dipakai 
tanggal lahir Kota Amlapura. Namun 
dalam perkembangan dengan berbagai 
pandangan dan kritisi maka HUT Kota 
Amlapura dipandang tak layak lahir 
tahun 1970. Maka digelarlah berbagai 
kajian dan seminar melibatkan pakar 
sejarah, budayawan, sastrawan dan to-
koh Puri Karangasem, maka didapatlah 
toggak kelahiran Amlapura 675 tahun 
silam tepatnya tahun 2040 dimana saat 
itu dipandang merupakan awal terban-
gunnya Kerajaan Karangasem.

Sejak didirikan pada tahun 1611, 
imperium Kerajaan Karangasem dalam 
beberapa abad  Kerajaan Karangasem 
dikendalikan oleh dinasti Arya Batan Je-
ruk. Cikal-bakal Kota Amlapura berkai-
tan langsung dengan terbentuknya 

Kerajaan Karangasem di bawah dinasti 
Arya Batan Jeruk (Ida I Dewa Karang 
Amla sebelumnya berkedudukan di 
Desa Selagumi atau Desa Bale Punduk). 
Oleh karena itu, Sejarah Kota Amlapura 
berkaitan dengan sejarah Kota Karan-
gasem pada masa itu.

Sebelumnya, Kota Karangasem 
mulai ditata sebagai Ibu Kota Kerajaan 
Karangasem sejak hijrahnya Ida I Dewa 
Agung Amla bersama “keluarga baru”. 
Di kota yang baru ini, dibangun dua 
tempat kediaman. Pertama Puri Batu-
aya dan Puri Amlarajya. Di Puri Am-
larajya yang belakangan disebut Puri 
Kelodan inilah kemudian Ida Anglurah 
Nyoman Karangasem melakukan upa-
cara abiseka menurut Lalintihan Babad 
Karangasem. Setelah direkonstruksi, 
waktu abiseka itu bersamaan den-
gan upacara ngenteg linggih Marajan 
Agung Puri Karangasem, yaitu pada 
Buda Wage Merakih Tahun Saka 1533 
atau tepatnya pada hari Rabu, 22 Juni 
1611.

Puri Kelodan yang dahulunya juga 
disebut sebagai “Puri Amlaraja” itu, 
merupakan keraton tertua di Kota Ka-
rangasem (Ketut Agung, 1991; Putra 
Agung, 2001: 103). Di keraton itu pula 
dinasti Arya Batan Jeruk membangun 
imperium kekuasaannya dan eksis se-

bagai kerajaan yang disegani di Bali. 
Pembangunan Kota Karangasem selan-
jutnya mengalami perkembangan yang 
pesat. Struktur puri dilengkapi dari 
waktu ke waktu sehingga terbentuklah 
sebuah kota sesuai konsep.

Sebelum Kerajaan Karangasem di 
bawah dinasti Arya Batan Jeruk berkua-
sa, pasca Arya Dauh dan selanjutnya di 
bawah kekuasaan Kerajaan Gelgel, Ka-
rangasem merupakan raja vasal yang 
dipimpin oleh Ida I Dewa Karang Amla. 
Penyebutan wilayah Karangasem seb-
agai satu kesatuan entitas wilayahpun 
sebelumnya berubah-ubah yang dite-
mukan dari berbagai teks, dari Karang 
Adri, Kamalasana, Amlanagantun, dan 
Karang Amla. Pada saat, I Gusti Agung 
Arya Batan Jeruk wafat di wilayah Ker-
ajaan di bawah kekuasaan Ida I Dewa 
Karang Amla, beliau meninggalkan 
seorang putra angkat bergelar I Gusti 
Agung Pangeran Oka dan seorang is-
tri cantik jelita. I Gusti Agung Pangeran 
Oka bersama permaisuri I Gusti Agung 
Arya Batan Jeruk kemudian tinggal di 
Desa Budakeling, di pasraman Danghy-
ang Astapaka.

Danghyang Astapaka yang juga me-
miliki pasraman pula di Bukit Mangun, 
Desa Toya Anyar (Sekarang: Desa Ty-
anyar). I Gusti Agung Pangeran Oka be-

Amlapura Hampir 7 ABAD 
HUT Berubah, Jarum Jam 
Sejarah Diputar Mundur

upacara bendera hut Kota amlapura ke-375 di Lap. tanah aron amlapura 22/6/2015.
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gitu tekun mengikuti kegiatan spiritual 
sehari-hari yang dilaksanakan Dang Hy-
ang Astapaka. Sekali waktu bahkan ikut 
melakukan kegiatan spiritual di Asrama 
Bukit Mangun. Sementara itu, janda I 
Gusti Agung Arya Batan Jeruk sering 
kali pergi ke pasar untuk membeli ke-
butuhan sehari-hari.

Pada suatu hari, saat hari pasaran 
tiba, janda I Gusti Agung Arya Batan 
Jeruk seperti biasanya pergi ke pasar. 
Pada hari yang bersamaan, Ida I Dewa 
Karang Amla juga bermaksud melihat-
lihat suasana hari pasaran. Di suatu 
persimpangan jalan, keduanya berte-
mu. Ida I Dewa Karang Amla terkesima 
dengan kecantikan janda I Gusti Agung 
Arya Batan Jeruk sehingga serta merta 
lalu jatuh cinta.

Tidak lama setelah pertemuan itu, 
Ida I Dewa Karang Amla kemudian 
melamar janda I Gusti Agung Arya 
Batan Jeruk untuk diperistri. Lama-
ran tersebut kemudian diterima asal-
kan mau memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan. Ida I Dewa Karang Amla 
tidak bergeming, apapun persyaratan 
yang diajukan oleh janda I Gusti Agung 
Arya Batan Jeruk akan disetujuinya. 
Demikian pula pada saat diajukan syarat 
agar I Gusti Agung Pangeran Oka men-
jadi pewaris Kerajaan Karangasem, per-
syaratan itupun disetujuinya. Hal hasil 
perkawinan antara Ida I Dewa Karang 
Amla dengan janda I Gusti Agung Arya 
Batan Jeruk akhirnya terjadi. I Gusti 
Agung Pangeran Oka, juga akhirnya ikut 
di boyong ke Desa Balepunduk (Desa 
Selagumi) tempat Ida Anglurah Karang 

Amla mengedalikan pemerintahan ker-
ajaan Karangasem pada waktu itu.

Setelah tiba waktunya, akhirnya 
I Gusti Agung Pangeran Oka akan 
ditetapkan sebagai raja menggantikan 
Ida I Dewa Karang Amla. Namun, kare-
na lebih suka melaksanakan kegiatan 
spiritual bersama Dang Hyang Astapa-
ka penetapan sebagai raja itupun dito-
laknya. Kekuasaan kerajaan akhirnya 
diserahkan kepada putra atau cucu-
nya. Adapun I Gusti Agung Pangeran 
Oka kemudian mengikuti kata hatinya 
mengikuti Dang Hyang Astapaka men-
jalani kehidupan suci di Bukit Mangun, 
Desa Toya Anyar. Pada waktu dilim-
pahkannya kekuasaan kepada I Gusti 
Agung Pangeran Oka, Kerajaan Karan-
gasem di bawah dinasti sebenarnya 
sudah terbentuk terjadi. Namun tentati-
fitas waktu kapan pemindahan kekua-
saan itu terjadi tidak diketahui secara 
pasti. Perlu mendapat perhatian di sini 
ialah janji Ida I Dewa Karang Amla un-
tuk mewariskan tahta kerajaan kepada I 
Gusti Pangeran Oka bila ingin memper-
sunting janda I Gusti Agung Arya Batan 
Jeruk.

Sebelum tahun 1908 Kabupaten Ka-
rangasem merupakan wilayah kerajaan 
dibawah kekuasaan raja-raja. Tercatat 
raja yang terakhir sampai tahun 1908 
adalah Ida Anak Agung Gde Djelantik 
yang membawahi 21 Punggawa yaitu 
Karangasem, Seraya, Bugbug, Ababi, 
Abang, Culik, Kubu, Tianyar, Peseda-
han, Manggis, Antiga, Ulakan, Beban-
dem, Sibetan, Pesangkan, Selat, Mun-
can, Rendang, Besakih, Sidemen dan 

Talibeng.

Setelah Belanda menguasai Karan-
gasem, terhitung mulai tanggai 1 Ja-
nuari 1909 dengan Keputusan Guber-
nur Djendral Hindia Belanda  tertanggal 
28 Desember 1908 No. 22, Kerajaan 
Karangasem dihapuskan dan dirubah 
menjadi Gauverments Lanschap Karan-
gasem dibawah Pimpinan I Gusti Gde 
Djelantik (Anak angkat Raja Ida Anak 
Agung Gde Djelantik) yang memakai 
gelar Stedehouder. Jumlah kepungga-
waan pada saat itu diciutkan dari 21 
menjadi 14 yaitu Karangasem, Bugbug, 
Ababi, Abang, Kubu, Manggis, Antiga, 
Bebandem, Sibetan, Pesangkan, Pe-
sangkan Selat, Muncan, Rendang dan 
Sidemen.

Dengan Keputusan Gubernur Hin-
dia Belanda tertanggal 16 Desember 
1921 No. 27 Stbl No. 756 tahun 1921 
terhitung mulai tanggal 1 Januari 1922, 
Gouvernements Lanschap Karangasem 
dihapuskan, dirubah menjadi daerah 
Otonomi langsung dibawah Pemerin-
tahan Hindia Belanda ( Terbentuk Ka-
rangasem Raad ) yang diketuai oleh 
Regent I Gusti Agung Bagus Djelantik 
(umum mengenal beliau sebagai Ida 
Anak Agung Bagus Djelantik), sedang-
kan sebagai Sekretaris dijabat oleh 
Controleur Karangasem. Sebagai Re-
gent Ida Anak Agung Bagus Djelantik 
masih mempergunakan gelar Stede-
houder. Jumlah Punggawa yang bekas-
nya 14 buah dikurangi lagi sehingga 
menjadi 8 buah yaitu : Rendang, Selat, 
Sidemen, bebandem, Manggis, Karan-
gasem, Abang, Kubu.

i Wayan Geredeg dan i Made sukerana  saat masih menjabat Bupati/Wakil Bupati Karangasem didampingi sebelah kanannya 
Ketua dPRd Karangasem, i nengah sumardi, dan sekda Karangasem, i Gede adnya Mulyadi dalam penutupan hut Kota 

(22/6/2015) di stadion amlapura.
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Dengan Keputusan Gubernur Djendral Hindia Belanda 
tertanggal 4 September 1928 No. I gelar Stedehouder di-
ganti dengan gelar Ida Anak Agung Agung Anglurah Ketut  
Karangasem. Dengan Keputusan Gubernur Djendral Hindia 
Belanda tertanggal 30 Juni 1938 No. 1terhitung mulai tanggal 
1 Juli 1938 beliau diangkat menjadi Zelfbesteur Karangasem 
(terbentuknya swapraja). Bersamaan dengan terbentuknya  
Zelfbesteur Karangasem, terhitung mulai tanggal 1 Juli 1938 
terbentuk pulalah Zelfbesteur - Zelfbesteur di seluruh Bali 
yaitu Klungkung, Bangli, Gianyar, Badung, Tabanan, Jembra-
na dan Buleleng dimana swapraja-swapraja ( Zelfbesteur ) 
tersebut tergabung menjadi federasi dalam bentuk Paruman 
Agung. 

Pada atahun 1942 Jepang masuk ke bali, Paruman Agung 
dirubah menjadi Sutyo Renmei. Pada tahun 1946 setelah Je-
pang menyerah Bali menjadi bagian Pemerintah Negara In-
donesia Timur dan Swapraja di bali dirubah menjadi Dewan 
Raja-Rajadengan berkedudukan di Denpasar dan diketuai 
oleh seorang Raja.

Pada bulan Oktober 1950 Swapraja Karangasem ber-
bentuk  Dewan Pemerintahan Karangasem diketuai oleh 
ketua Dewan Pemerintahan Harian yang dijabat oleh Kepala 
Swapraja (Raja) serta dibantu oleh para anggota MajelisPe-
merintah Harian. Pada tahun 1951 istilah Anggota Majelis 
Pemerintah harian diganti menjadi Anggota Dewan Pemer-
intah karangasem.

Berdasarkan UU No. 69 tahun 1958 terhitung mulai tang-
gal 1 Desember 1958, daerah-daerah swapraja dirubah men-
jadi Daerah Tingkat II Karangasem.  Menurut Pebancangah 
babad dalem, bahwa semenjak bertahta Raja I Dewa Karang 
Amla, Wilayah Kota Amlapura ini disebut Desa Batuaya. Ke-
mudian tahta bertganti sampai masa raja Ida Anak Agung 
Agung Anglurah Ketut Karangasem, yang istananya di Puri 
Amlaraja, pada saat itu sebutan Karangasem sudah dipak-
ai, yang dalam hal ini dikukuhkan oleh Piagam Pura Bukit. 
Dengan bertahtanya Raja Anak Agung Gde Putu dan Anak 
Agung Gde Oka, Awig-Awig Desa Batuaya dirubah menjadi 
Awig-Awig Amlapura. Kemudian dibawah pemerintahan 
Anak Agung Gde Jelantik, sebutan Wilayah Kota Amlapura 
ini kembali disebut Karangasem sebagai suatu pusat pemer-
intahan. 

Dengan Keputusan Mentri Dalam Negeri (Mendagri) ter-
tanggal  28 November 1970 No. 284 tahun 1970 terhitung 
mulai tanggal 17 Agustus 1970, Ibu Kota Karangasem di-
rubah menjadi Amlapura, kembali sebagai nama Kerajaan 
Karangasem yang bertahta di Kota Karang Amla (Amla be-
rarti Asem). Kini tonggak kelahiran tersebut sudah tidak lagi 
dipakai karena sudah dilakuka penelusuran dan ditemukan 
kelahiran kota yang baru 675 tahun silm. 

Para pejabat yang pernah memegang jabatan sebagai 
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem antara lain :

1. Anak Agung Gde Jelantik ( 1951 – 1960 )
2. I Gusti Lanang Rai ( 1960 – 1967 )
3. Anak Agung Gde Karang ( 1967 – 1979 )
4. Letkol Pol I Gusti Nyoman Yudana ( 1979 – 1989 )
5. Kolonel Pol. I Ketut Mertha, SmIk, S.sos ( 1989 – 1999 )
6. Drs. I Gede Sumantara Adi Prenatha 
    dan Wakil Drs. I 7. Gusti Putu Widjera ( 1999 – 2005 )
7. I Wayan Geredeg, SH 
    dan Wakil Drs. I Gusti Lanang Rai, M.Si ( 2005 – 2010 )
8. I Wayan Geredeg, SH 
    dan Wakil Drs. I Made Sukerana, SH (2010-2015)

Sedangkan pejabat Sekda yang pernah menjabat di 
Pemkab. Karangasem antara lain :

1.      A.A Made Karang

2.      I Wayan Gede Sudarsana

3.      I Gusti Agung Mega, SH 

4.      I Dewa Gede Sujana

5.      Ngakan Made Samudra

6.      I Wayan Sukrata

7.      I Made Madri, SH, M.Si

8.      Drs. I Nengah Sudarsa, M.Si

9. Plt. I Wayan Artha Dipa, SH, MH

10. Ir. I Gede Adnya Mulyadi, M.Si

 

GEBYAR PERINGATAN 
HUT KOTA AMLAPURA
MENYONGSONG peringatan HUT Kota Amlapura  ke-

675, tepatnya tangal 22 Juni 2015  yang kini diperin-
gati terpisah dengan peringatan HUT RI.  Kegiatan-

nya dilaksanakan selama 2 minggu sejak 8 Juni. Pengemasan  
acara peringatan yang menampilkan   kesan gebyar, bernu-
ansa historis  tetapi  tetap menarik dan menghibur  bagi ma-
syarakat Karangasem. Hal tersebut diutarakan Kadiskminfo 
Ir. Gde Ngurah Yudiantara, MM.

Menurutnya, nuansa heroisme dan patriotisme, rasa 
cinta daerah dan semangat kebersamaan  dalam  bingkai 

stand Pameran diskominfo Karangasem. dialog radio interaktif  penelusuran sejarah Kota amlapura
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kebangsaan selayaknya dapat dimun-
culkan dari rangkaian acara peringatan. 
Dalam pengarahan kepada panitia HUT  
sebelumnya Sekda Adya Mulyadi, juga 
mengharapkan, agar dilakukan efisiensi 
dalam sambutan dan laporan, diran-
cang seting pelaksanaan pawai dan pa-
meran serta kemasan  acara peringatan 
secara lebih efektif,   menarik perhatian 
publik serta  memberi kesan dalam 
terhadap keberhasilan pembangunan 
dalam 4 tahun terakhir. 

Kota Amlapura yang mulai mem-
peringati  usianya yang ke-675  tahun 
ini memperoleh kado menggembirakan 
sejumlah prestasi membanggakan.  
Menurut Sekda,  hal ini layak disyukuri 
mengingat prestasi pembangunan yang 

dicapai merupakan   wujud pengakuan 
bahwa pembangunan Karangasem se-
lama ini sudah berhasil dilaksanakan. Ia 
tak menampik bahwa selama 5 tahun 
terakhir (2010–2015 ) masih banyak hal 
yang belum dapat dikerjakan, tetapi 
selama itu juga sudah banyak hal yang 
bisa diperbuat dengan memaksimalkan 
kemampuan potensi daerah yang rela-
tif minim, serta mengarahkan sasaran 
APBD setiap tahun lebih tajam dan me-
nyentuh masyarakat.

Sementara itu Ketua Panitia Pawai 
Budaya, Ir. Gde Ngurah Yudiantara, 
MM  mengaku siap mensukseskan per-
ingatan HUT Kota Amlapura  dengan 
beragam rangkaian acara yang meng-
hibur,  bermakna nasionalisme kebang-

saan dan belum pernah ditampilkan 
sebelumnya,  yang perlu dihidupkan 
kembali terutama menggugah kesada-
ran kalangan generasi muda terhadap 
potensi  dan keunggulan daerah Ka-
rangasem yang tidak ditemui di daerah 
lain. Selain diisi penyelenggaraan pa-
meran, juga akan diwarnai berbagai hi-
buran dimeriahkan aneka pementasan 
seni budaya, olaharaga, hiburan rakyat 
dan kegiatan lainnya. 

Tema  HUT Kota Amlapura “Melalui 
Peringatan Hari Jadi Kota Amlapura ke-
375, Kita Bangkitkan Semangat Kejay-
aan Masa Lalu, Meretas Jalan Menuju 
Karangasem Shanti lan Jagadhita”. v (I 
Nyoman Wage)

PENJABAT BUPATI BESERTA 
SELURUH JAJARAN PEMERINTAH 

KABUPATEN KARANGASEM
MENGUCAPKAN,

DIRGAHAYU PADA
HUT KOTA AMLAPURA KE-675

“SEMOGA PERJALANAN MENGEMBAN VISI MISI MEMBANGUN KARANGASEM MENCAPAI 

TARAF KESEJAHTERAAN YANG LEBIH BAIK MEWUJUDKAN JAGADHITA YA CA ITI DHARMA”

PENJABAT BUPATI

DRS. IDA BAGUS NGURAH  ARDA, M.SI
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KORUPSI hingga saat ini masih menjadi suatu fenom-
ena yang tiada henti di Indonesia, ibarat suatu penya-
kit yang telah mencapai titik yang akut dan komplikasi, 

sehingga sulit dalam menentukan tindakan yang harus di-
lakukan terlebih dahulu. Sebab setiap penanganan korupsi 
yang akan dilakukan akan turut mempengaruhi factor-faktor 
lainnya, sehingga dalam menentukan menanganan korupsi 
tidak dapat ditinjau satu  bagian saja tapi akan melibatkan 
bagian-bagian yang lain. Kesulitan tersebut diakibatkan dari 
pelaksanaan korupsi yang sering terjadi serta dilakukan den-
gan cara berjamaah dan telah dilakukan dalam tempo yang 
sangat lama.

Jika di simak dengan baik mengenai kapan terjadinnya 
korupsi di Indonesia maka terdapat suatu kemungkinan bah-
wa korupsi telah dimulai pada zaman colonial dan diperkuat 
oleh rezim orde lama dan orde baru yang pernah berkuasa 
di Indonesia dalam periode yang lama. Saat ini korupsi yang 
terjadi telah mencapai pada level tanpa adanya rasa sungkan 
dan malu, walaupun konsekuensi yang sangat tragis adalah 
masuk dalam penjara dan hilangnya segala hal yang telah 
dibentuk dengan begitu susahnya. Dengan mengakarnya 
korupsi di Indonesia maka dalam penanganannya tentunya 
tidak dengan tindakan yang setengah-setengah dan dapat 
digolongkan merupakan tindakan yang tegas, sebab jika di-

perhatikan korupsi dapat digolongkan sebagai tindakan yang 
tidak berperi kemanusiaan. Yang mengakibatkan kerugian 
materiil dan moril pada banyak orang termasuk pada Negara. 
Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 
tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korup-
si, diungkapkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama 
ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan 
Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap 
hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga 
tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan 
yang pemberantasannya harus dilakukan secara luas.

Untuk itu dalam penanganan korupsi adanya tindakan 
yang tegas merupakan suatu upaya untuk memotong rantai 
budaya yang begitu kental dan turun temurun. Bila diperha-
tikan dengan seksama tindakan hukum yang tegas  dalam 
penanganan korupsi bukanlah merupakan jalan satu-satu-
nya dalam penanganan korupsi di Indonesia. Namun juga 
diperlukan suatu system administrasi Negara yang handal, 
keteraturan system administrasi Negara tersebut dalam ben-
tuk keteraturan kelembagaan Negara dan mekanisme kerja 
diantara lembaga Negara, khususnya lembaga Negara yanfg 
berperan pada bidang pengawasan. Namun yang sangat 
mencengangkan adalah semakin banyaknya lembaga-lem-

PERAN PENGAWASAN DALAM 
MENCEGAH TINDAKAN KORUPSI 

DI PEMERINTAH DAERAH

Oleh: Ida Surya,SH. MH.*

Kesiapan para aparat tim Pengawasan inspektorat Kabupaten Karangasem akan melaksanakan tugas pengawasan di lapangan.
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baga pemerintah yang dibentuk untuk menangani korupsi, 
maka semakin banyak pula korupsi yang terjadi. Seakan akan 
kedua hal tersebut berbanding searah antara pembentukan 
lembaga pemberantasan korupsi dengan maraknya korupsi. 
Hal ini merupakan suatu tantangan bahwa sampai sejauhma-
na tindakan pemerintah dalam menangani para koruptor dan 
bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mence-
gah adanya korupsi. Penanganan korupsi bukan saja dilaku-
kan dengan membentuk lembaga-lembaga pengawasan 
ekstern, tetapi pelaksanaan pengawasan intern juga tidak ka-
lah pentingnya. Sebab pengawasan intern merupakan ujung 
tombak bagi pelaksanaan pengawasan preventif dan represif 
terhadap potensi terjadinya korupsi. Sehingga upaya dalam 
mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu system kelem-
bagaan pengawasan intern pemerintah yang kuat dan padu 
serta berkaitan dengan pengawasan ekstern pemerintah, 
yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adanya Lembaga-Lembaga Pengawasan intern pemerin-
tah seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) Inspektorat Jenderal (IRJEN) di departemen, satuan 
pengawas intern (SPI) di Lembaga Non Departemen,dan 
lembaga pengawas daerah dan pihak yang diawasi. Sehing-
ga selama ini pengawasan intern pemerintah di daerah selalu 
berada di bawa kendali. Hal ini dapat terlihat dari penentuan 
pejabat dan personil aparatur di bidang pengawasan dae-
rah (bawasda) di tentukan oleh pihak lain yang kemungki-
nan besar berpotensi untuk menjadi pihak yang diperiksa. 
Hubungan yang terjadi tersebut menimbulkan suatu hubun-
gan ketergatungan dan bahkan tidak sehat, menggakibatkan 
cacatnya pengawasan yang akan dilakukan. Hal inilah yang 
sangat memungkinkan untuk menjadi penyebab dari le-
mahnya pelaksanaan pengawasan oleh Badan pengawasan 
daerah di daerah.

Kinerja birokrasi disinyalir masih relative rendah dan be-
lum sepenuhnya bisa memenuhi harapan dan pilihan public, 
ketika melaksanakan tugas pokok, fungsi kewenangan dan 
tanggung jawab (Tupoksiwab) terutama dalam menyeleng-
garakan pemerintahan, pemabangunan dan pelayanan ma-
syarakat. Banyak masalah atau factor yang menjadi penye-
babnya, bisa berasal dari lingkungan internal dan bisa pula 
berasal lingkungan eksternal birokrasi. Masalah strategi yang 
berasal dari lingkungan internal bisa berupa struktur kelem-
bagaan, petanaan dan kompentensi aparatnya, ketatalak-
sanaan, teknologi administrasi (sarana dan prasarana), dan 
manajemen birokrasi. Masalah yang berasal dari lingkungan 
eksternal bisa berupa dinamikan masyarakat dan tumbuh 
kembangnya masalah yang dihadapi masyarakat begitu 
cepat, perubahan kondisi masyarakat dari kurang berdaya 
menjadi berdaya bahkan sangat berdaya, terjadi pergeseran 

paradigm berpikir dan sebagainya.

 Fungsi dan tugas penagawasan antara lain :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat 
yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan 
pekerjaan.

2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pe-
kerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

3. Untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan, kel-
alaian dan kemelahan sehingga tidak terjadi kerugian 
yang tidak diinginkan.

4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar 
pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan 
pemborosan.

Ciri dan Sifat pengawasan antara lain :

1. Pengawasan harus bersifat fact finding dalam arti bah-
wa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menentukan 
fakta-fakta tentang bagaimana tugas dijalankan dalam 
organisasi.

2. Pengawasan harus bersifat preventat ditujukan terhadap 
kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.

3. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan 
efisiensial, pengawasan tidakboleh dipandang sebagai 
tujuan.

4. Karena pengawasan hanyalah sekedar alat administrasi 
maka pelaksanaan pengawasan malah menghambat 
usaha peningkatan efisiensi.

5. Pengawasan tidak dimaksud untuk menentukan siapa 
yang salah akan tetapi menentukan apa yang tidak betul.

6. Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya 
pelaksana melaksakan kemampuannya untuk melaku-
kan tugas yang ditentukan baginya.

Prinsip-prinsip pengawasan
Dalam melakukan pngawasan perlu diperhatikan prinsip-

prinsip pengawasan yang baik menurut sifatnya adalah :

1. Harus menemukan fakta-fakta tentang cara bagaimana 
tugas-tugas dilaksanakan dalam organisasi.

2. Harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pen-
gawasan ini dilakukan untuk mencegah timbulnya peny-
impangan dari rencana yang telah ditentukan.

3. Diarahkan pada masa kini yang berarti pengawasan di-
tujukan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan.

4. Sebagai alat untuk meningkatkan fisiensi dan bukan se-
baliknya menghambat efisiensi dalam peningkatan tiap 
usaha.

5. Sebagai instrument administrasi dan manajemen, den-
gan demikian pengawasan harus mempermudah terca-
painya tujuan yang dikehendaki sesuai rencana.

6. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk mencari siapa 
yang salah jika terjadi ketidakbenaran tetapi hanya 
memperbaiki yang tidak benar.

7. Harus bersifat membimbing agar para pelaksana dapat 
meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan 
tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. v

Penulis adalah Staf Pengajar
 pada IPDN Kampus NTB, dan sekarang sedang mengi-

kuti Program S3 Doktor Ilmu Pemerintahah di IPDN 
Kemendagri, di Jakarta.

Kantor inspektorat daerah Karangasem sebagai lembaga pengawasan daerah
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1. Pendahuluan.

Anak adalah merupakan cikal bakal lahirnya suatu 
generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan 
suatu bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan 
nasionalnya. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa 
dan Negara di masa yang akan datang berada di tangan anak-
anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang 
maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa 
itu. Begitu pula sebaliknya. Apabila keperibadian anak 
tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa 
yang akan datang. Demikian antara lain yang disebutkan 
oleh Andi Lesmana di  (https://andibooks.wordpress.com/
definisi-anak/). Menyimak kutipan tersebut, kita dapat 
memahami, bahwa betapa pentingnya seorang anak bagi 
suatu bangsa untuk dapat melanjutkan perjuangan bangsa 
sebagai generasi penerus. Begitu pula halnya di Indonesia 

keberadaan anak sangat memegang peranan penting di 
dalam melanjutkan kehidupan bangsa dan negara menuju 
masa depan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Jika 
suatu negara menginginkan suatu kemajuan di masa depan, 
maka hendaknya negara yang bersangkutan, sejak dini benar-
benar menaruh perhatian besar terhadap keberadaan anak di 
negara yang bersangkutan, baik mengenai tumbuh kembang 
si anak, pendidikannya, kesehatannya, masa depannya dan 
sebagainya, sehingga anak yang bersangkutan kelak berguna 
bagi negaranya.

Mengingat begitu pentingnya kehadiran anak di suatu 
negara, sehingga lahirlah ide-ide untuk mencetuskan suatu hari 
peringatan terhadap anak itu sendiri. Hari Anak adalah event yang 
diselenggarakan pada tanggal yang berbeda-beda di berbagai 
tempat di seluruh dunia. Hari Anak Internasional diperingati setiap 
tanggal 1 Juni, dan Hari Anak Universal diperingati setiap tanggal 

Memaknai Peringatan 
Hari Anak Nasional (HAN)

(Sebuah Momentum untuk Introspeksi akan 
Kepedulian terhadap Anak Bangsa).  

 Oleh: I Gusti Ngurah Suwetha *)

anak adalah cikal bakal lahirnya suatu generasi  baru  penerus cita-cita perjuangan bangsa  dan sumber daya manusia.
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20 November. Negara lainnya merayakan Hari Anak pada tanggal 
yang lain, dan perayaan ini bertujuan menghormati hak-hak anak di 
seluruh dunia. Di Indonesia, Hari Anak Nasional diperingati setiap 
23 Juli sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 1984 tanggal 19 Juli 1984. (https://id.wikipedia.
org/wiki/Hari_Anak) 1.

Demikian diunduh dalam Wikipedia tentang Hari Anak 
Nasional (HAN). Menyimak kutipan di atas pada tahun ini 
rupanya tepat pada tanggal 23 Juli 2015 ternyata peringatan 
tersebut belum dilaksanakan oleh Pemerintah, baik di 
tingkat pusat sampai ke daerah. Kalau di masa lalu hal-hal 
yang bersifat peringatan hari ulang tahun suatu event selalu 
diperingati dengan penuh hidmat, oleh karena dengan 
peringatan itu merupakan suatu momentum yang sangat 
tepat untuk merenungkan dan menyimak makna dari suatu 
peringatan akan keberadaan suatu organisasi dan sejenisnya. 
Lebih-lebih Hari Anak Nasional (HAN) di Indonesia semestinya 
tidak bisa diabaikan begitu saja, mengingat pelecehan dan/
atau kekerasan  terhadap anak di Indonesia adalah sudah 
sangat memprihatinkan, dan hendaknya Pemerintah tidak 
bisa lengah atau  mengabaikan  hal ini.

2. Kekerasan terhadap Anak di Indonesia.

Kekerasan terhadap anak di Indonesia menurut penulis 
sebenarnya sudah sangat memprihatinkan. Data yang 
dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional 
Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 
2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak 
anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupatan dan 
kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, 
merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya 
adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data 

dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun 
terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 
42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% 
kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan 
seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar 
yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. 
Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 
kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku 
anak (sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_
seksual_terhadap_anak_di_Indonesia) 2)

Melihat kondisi ini kekerasan maupun pelecehan terhadap 
anak di Indonesia menurut hemat penulis, sebenarnya sudah 
sangat memperihatinkan. Mungkin kita masih teringat akan 
kasus Engeline yang sangat tragis dan mendapat perhatian 
yang sangat besar dari semua kalangan termasuk dunia 
internasional. Kasusnya di samping penelantaran anak, juga 
terjadi kekerasan fisik yang terjadi pada diri Engeline.

3. Belajar dari Kasus Engeline.

Kasus Engeline ini sungguh membuat semua orang 
tercengang, gemas dan geram terhadap pelaku atau 
pembunuh Engeline itu, sehingga semua media memberitakan/
menayangkan terhadap kasus ini baik di dalam negeri maupun 
mancanegara. Namun kita sadar begitulah kasus yang sudah 
terjadi. Untuk itu kiranya kita semua bisa mengambil hikmah di 
balik kejadian itu, serta kasusnya segera tuntas sesuai proses 
hukum yang berlaku, serta menjadi pelajaran untuk semua 
orang akan kekerasan terhadap anak-anak.

Sebagaimana yang sudah penulis sampaikan di atas, 
anak sebenarnya aset bangsa yang tak ternilai harganya, 
merupakan potensi yang akan menentukan kelangsungan 

hak-hak azasi anak harus mendapat perhatian dari kita semua.
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hidup suatu bangsa. Terhadap semua orang tua hendaknya 
menyadari bahwa kelahiran seorang anak adalah merupakan 
titipan dari Sang Pencipta. Untuk itu semua orang tua dituntut 
hendaknya memahami itu semua, akan tanggung jawabnya 
untuk membesarkan anak itu, merawatnya serta memikirkan 
masa depan si anak itu. Jika semua orang tua menyadari akan 
kewajibannya terhadap anak yang dilahirkannya, mungkin 
kasus Engeline tidak akan terjadi.

Menyimak dari kasus itu kita hendaknya bisa mengambil 
hikmah dari kejadian itu, dan kasus ini perlu dijadikan 
pembelajaran bagi kita semua terutama bagi orang tua 
yang memiliki anak, atau calon orang tua yang akan segera 
membentuk rumah tangga agar sebelum melahirkan putra/
putrinya hendaknya mempunyai program atau perencanaan 
yang jelas kelak nanti mereka melahirkan putra/putrinya

4. Peran dan Fungsi KPAI 

Di Indonesia perhatian anak sebenarnya sudah mendapat 
perhatian dari Pemerintah terbukti dengan adanya Undang-
Undang tentang Perlindungan Anak. Namun dengan 
Pemerintah saja belumlah cukup. Hendaknya Pemerintah 
dan masyarakat/warga negara hendaknya bersinegis untuk 
menaruh perhatian sepenuhnya terhadap anak-anak, oleh 
karena masih banyak warga masyarakat kita yang masih 
melakukan kekerasan terhadap anak. Maka dari itulah 
Pemerintah telah membentuk sebuah komisi yang khusus 
untuk memperhatikan dan melindungi hak-hak seorang 
anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk 
berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh 
Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 
dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada 

tanggal 20 Oktober 2002. Sesuai ketentuan Pasal 75 dari 
undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 
77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 

Kehadiran KPAI ini telah berperan serta banyak kiprah 
yang dilakukan baik KPAI di tingkat pusat maupun daerah. 
Komisi ini betul-betul sangat memperhatikan terhadap 
hak-hak seorang anak. Tidak sedikit kasus-kasus terhadap 
kekerasan maupun pelecehan terhadap seorang anak 
terungkap dan tertangani, bila perlu membawa pelakunya ke 
meja hijau. Dengan memperhatikan aktivitas yang dilakukan 
oleh KPAI, kita perlu menaruh apresiasi terhadap langkah-
langkah yang dilakaukannya, namunpun demikian peran 
serta dari semua pihak masih perlu disinergiskan, sehingga 
kekerasan maupun pelecehan terhadap anak di kemudian 
hari semakin bisa dikurangi, bila perlu tidak ada lagi kasus 
penelantaran, pelecehan, maupun kekerasan terhadap anak

5. Penutup.

a. Kesimpulan.

Dari apa yang penulis sampaikan di atas, dapatlah diambil 
kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kehadiran seorang anak, itu adalah berkah dan 
merupakan aset bangsa yang dilimpahkan oleh Maha Pencipta 
untuk kita pelihara, dibesarkan, dididik serta ditingkatkan 
kualitas hidupnya sebagai pelanjut generasi mendatang ;

2. Hak-hak azasi anak harus mendapat perhatian dari 
kita semua, utamanya dari pihak orang tua untuk 
bertanggung jawab dalam kelangsungan hidupnya ;

3. Hari Anak Nasional (HAN) adalah merupakan momentum 
bagi kita semua untuk dapat mengintrospeksi diri, 
sejauh mana sudah kita bertanggung jawab terhadap 
kelangsungan hidup anak, guna mendapatkan hak yang 
layak bagi setiap anak yang lahir ke dunia fana ini ;

4. KPAI, baik di pusat maupun di daerah mempunyai peranan 
yang amat penting di dalam memperjuangkan hak-hak 
anak di seluruh nusantara, serta semakin ditingkatkan 
peranannya dan sinergitasnya dengan semua komponen 
di dalam membela dan memperjuangkan  hak-hak anak;

b. Saran-saran :

Dalam tulisan ini penulis juga ingin mengajukan beberapa 
saran, maupun masukan kiranya hal ini dapat 
dimanfaatkan oleh kita semua, utamanya yang peduli 
dengan keberadaan anak di Indonesia sebagai berikut :

1. Setiap anak adalah berhak mendapat perlindungan dari 
semua pihak. Untuk itu kiranya semua komponen harus 
dituntut kepeduliannya dalam keberlangsungan hidup 
anak, sehingga setiap anak mendapat perhatian dan 
kehidupan yang layak ;

2. Kekerasan dan pelecehan anak harus distop. Tidak ada 
lagi kasus “Engeline-Engeline” yang lain.

3. HAN (Hari Anak Nasional) hendaknya dijadikan momentum 
sejauhmana sudah kepedulian kita terhadap anak. v

Mataram, 23 Juli 2015.
*). Penulis, adalah ; 

Staf Pengajar pada IPDN. Kampus Nusa Tenggara Barat
---------------- 1.) Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Anak

------------------2) Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_
seksual_terhadap_anak_di_Indonesia.
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MEDIA massa mempunyai posisi unik dalam pem-
berdayaan masyarakat. Di satu sisi dia menyam-
paikan suara dari pihak yang secara politis dan 

ekonomi lebih kuat, namun di sisi lain dia juga bisa me-
nyuarakan kelompok yang lebih lemah. Media massa bisa 
bermakna ganda sebagai alat pelanggeng dominasi, seka-
ligus media untuk mengontrol kelompok yang lebih kuat. 

Dalam konteks kerja bersama masyarakat yang terping-
girkan, media bisa menjadi alat advokasi. Dia bisa mewaki-
li kelompok yang selama ini cenderung dilupakan dalam 
perumusan kebijakan atau bahkan menjadi korban.

Program ini akan menekankan pada upaya memberikan 
suara pada kelompok yang selama ini kurang mendapat 

Jurnalisme Warga Nyegara 
Gunung untuk Warga Berdaya 
di Kawasan Konservasi Perairan

Conservation International (CI) Indonesia bekerja sama dengan Sloka Institute mengembangkan kelas-kelas  jurnalisme warga
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tempat di media massa. Melalui adanya program ini maka 
kelompok seperti perempuan, orang miskin, dan kelom-
pok terpinggirkan lainnya akan mempunyai tempat untuk 
bersuara atau setidaknya mewakili kepentingan mereka. 

Hal lain yang menjadi nilai tambah dari program ini 
adalah upaya untuk mengintegrasikan komponen pening-
katan kapasitas warga atau lembaga untuk memproduksi 
informasinya sendiri serta membangun relasi dengan me-
dia massa. 

Sebagai keberlanjutan, program  ini bisa dikembang-
kan dengan pelatihan pengelolaan media online seperti 
website dan jejaring sosial. Kedua komponen ini adalah 
alat untuk meluaskan informasi dengan memanfaatkan 
perkembangan teknologi informasi saat ini.

Dalam konteks isu perairan dan kelautan misalnya, 
banyak kelompok yang sulit menyuarakan kepentingan-
nya. Misalnya nelayan, penyelam lokal, dan lainnya. Kare-
na itu Conservation International (CI) Indonesia bekerja 
sama dengan Sloka Institute mengembangkan kelas-kelas 
jurnalisme warga. 

Semoga modul ringkas ini bisa membantu pihak-pihak 
yang tertarik mengembangkan kelas jurnalisme warga. 
Agar mudah dipahami, factsheetini disusun dengan ru-
musan 5W+1H, standar kelengkapan informasi. Saatnya 
memproduksi informasi, tak hanya mengonsumsi.

WHAT: Apa jurnalisme warga itu?
Jurnalisme warga di Indonesia

Jurnalisme warga (citizen journalism) adalah jurnal-
isme yang dikelola oleh warga, dari warga, dan untuk siapa 
saja. Sebagai aliran baru dalam jurnalisme, yang berkem-
bang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, 
jurnalisme warga merupakan alternatif dari media umum 
yang sudah ada seperti koran, radio, dan televisi.

 Dalam jurnalisme warga, warga tidak hanya 
menjadi konsumen media tapi juga bisa terlibat dalam 
proses pengelolaan informasi itu sendiri mulai membuat, 
mengawasi, mengoreksi, menanggapi, atau sekadar me-
milih informasi yang ingin dibaca. Karena itu, sekali lagi, 
jurnalisme warga tidak hanya memberi tempat tapi juga 
menyarankan dan mendorong pembaca untuk terlibat di 
dalamnya.

Bali
BaleBengong.net adalah portal yang dibangun sebagai 

upaya mewujudkan jurnalisme warga di Denpasar, Bali. 
Dalam jurnalisme warga (citizen journalism), warga tidak 
hanya jadi objek berita, tapi sekaligus subjek. Warga terli-
bat aktif untuk menulis atau sekadar memberi respon atas 
sebuah kabar. Portal ini dikelola bersama-sama oleh Sloka 
Institute dan Bali Blogger Community dengan dukungan para 
sponsor dan kontributornya.

Siapapun Anda bisa berbagi kabar di portal ini. Tentang 
cerita apa pun yang relevan dengan Denpasar atau Bali se-
cara umum. Tidak usah kabar-kabar penting, kabar paling 
pribadi pun bisa.

Jurnalisme warga memberikan kesempatan pada tiap 
warga untuk menggunakan sudut pandangnya sendiri 
dalam menulis. Objektivitas bukan hal penting dalam tu-
lisan-tulisan di portal ini. Semua penulis menggunakan 
subjektivitas masing-masing. Namun semua berdasarkan 
fakta dan kejujuran (fairness). Karena itu pertanggungjaw-
aban tiap kabar ada di penulis masing-masing.

Jurnalisme warga memberi suara pada yang tak disu-
arakan. Opini atau berita dari warga sendiri adalah sebuah 
kekuatan jika bisa digemakan. Selain itu, kekuatan lain 
adalah Partisipasi: mendorong warga biasa untuk menulis, 
memotret, atau mendokumentasikan dalam bentuk lain in-
formasi yang diketahuinya serta bermanfaat bagi publik. 
Berpihak: Informasi haruslah berpihak pada kelompok-ke-
lompok yang selama ini terpinggirkan atau tak mendapat 
tempat pada media arus utama. Tulisan-tulisan di media 
akan dibuat dengan perspektif advokasi pada kelompok 
perempuan, anak, orang miskin, dan kelompok termarji-
nalkan lain. Adanya tempat yang cukup pada kelompok 
ini akan mendorong mereka untuk bisa terlibat aktif dalam 
pengambilan keputusan secara tidak langsung. Mudah di-
mengerti: Pemberian materi menggunakan bahasa yang 
lebih populer, lebih banyak contoh dan membutuhkan 
keterlibatan semua. Materi dan hasil akan seiring dengan 
kebutuhan atau permasalahan warga atau daerah sekitar. 
Isu Beragam: Tidak ada yang tak penting jika menyang-
kut kepentingan publik. Jadi Anda bisa menulis hal remeh 
sampai sangat serius. Dialami sendiri atau orang lain. Dari 
masalah tukang parkir yang tak mau memberikan karcis 
sampai misalnya diskriminasi dari pemerintah.

Cakupan publikasi lebih luas: Hasil dokumentasi akan 
dipublikasikan di media online dan jejaring sosial sehingga 
persebaran lebih luas. Tak hanya warga lokal, juga nasi-
onal serta internasional jika diterjemahkan.

Dampak Pemberitaan Jurnalisme Warga
Makin berkembangnya jurnalisme warga, membuat 

banyak media arus utama membuat seksi khusus untuk 
berita-berita dari warga ini. Jurnalisme warga makin men-
jadi kecenderungan baru dalam ranah jurnalisme. Kompas 
dengan Kompasiana, Tempo dengan Blog-Tempo, Metro 
TV dengan video jurnalisme warga, Detik.com dengan 
BlogDetik, dan lainnya. 

Banyak isu utama muncul dari tulisan warga, bukan 
wartawan media tersebut. Misalnya video amatir peristi-
wa tsunami Aceh 2004 lalu, dan terakhir testimoni korban 
gunung Sinabung yang meletus di Sumatera Utara. Karya 
video dan teks ini dipublikasikan kembali media-media 
mainstream dan mengundang diskusi publik. Sementa-
ra di luar negeri, sejumlah situs portal jurnalisme warga 
juga kerap menjadi sumber utama pemberitaan. Misalnya 
Ohmynews di Korea dan Allvoices.

Di Bali, salah satu portal yang sebagian berisi warta 
dari warga untuk isu perairan dan kelautan, Nyegaragu-
nung.net, pada awal 2014 sering dikutip media lokal dan 
nasional karena mencantumkan hasil penelitian di Teluk 
Benoa oleh Conservation International (CI) Indonesia. 

Tantangan dan Solusi
 Perkembangan jurnalisme warga juga masih 

menghadapi tantangan. Salah satunya pada kapasitas 
warga untuk memproduksi informasi itu sendiri. Meskipun 
infrastruktur untuk memproduksi informasi tak lagi susah 
didapatkan, kapasitas warga untuk menggunakannya ma-
sih terbatas. 

Kapasitas warga untuk menyampaikan informasi juga 
masih terbatas. Ini memang salah satu persoalan dalam 
perkembangan jurnalisme warga yaitu kurangnya kemam-
puan warga untuk menyampaikan informasi dalam bentuk 
yang lebih menarik untuk dibaca seperti dalam media arus 
utama. Selain kurangnya kapasitas seperti kepercayaan 
diri untuk menulis, juga penggunaan blog dan internet. 
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Medium ini terbukti sebagai pendukung masifnya perkem-
bangan jurnalisme warga.

Sebagai lembaga yang mendukung perkembangan 
jurnalisme warga di Bali melalui blog BaleBengong, Slo-
ka Institute, mengadakan program pelatihan jurnalisme 
warga dalam bentuk Kelas Menulis Jurnalisme Warga. 
Kegiatan ini diharapkan bisa menjawab tantangan 
perkembangan jurnalisme warga seperti yang sudah 
disebutkan di atas yaitu untuk meningkatkan kemam-
puan warga dalam membuat berita dan informasi un-
tuk jurnalisme warga.

Sloka Institute melaksanakan Kelas Menulis Ju-
rnalisme Warga, sejak tahun 2010. Dari tahun ke 
tahun, program ini terus mengalami perubahan 
metode pelatihan. Hal ini karena kami percaya tidak 
ada cara belajar terbaik sekaligus untuk menerap-
kan prinsip kami sebagai organisasi yang dinamis, 
tidak terpaku pada satu metode. Perubahan metode 
pada tahun 2013 adalah pelatihan dengan cara ting-
gal di satu komunitas tertentu ( l ive in). Peserta ber-
asal dari warga dan komunitas itu sendiri sehingga 
terjadi dialog intensif dan mendalam antara warga 
dengan komunitas tersebut yang selanjutnya bisa 
disampaikan lewat tulisan.

WHO: Siapa yang bisa menjadi peserta 
dan pematerinya?

Peserta dan pemateri bisa siapa saja, tidak harus 
orang yang berpendidikan tinggi atau wartawan pro-
fesional. Calon peserta adalah mereka memiliki minat 
untuk memproduksi informasi. Sementara pemateri 
atau fasilitator bisa siapa saja yang memiliki kapasitas 
dan dukungan penuh pada jurnalisme warga. Misalnya 
wartawan, budayawan, penulis, atau pewarta warga 
yang berpengalaman.

Materi untuk meningkatkan kapasitas sangat fleksi-
bel dan mengikuti kebutuhan warga. Ada tiga materi 
penting yakni:

1. Mengetahui dapur redaksi media massa: berbagi 
pengalaman bagaimana wartawan bekerja dan 
kebijakan redaksi yang memilah mana berita lay-
ak naik dan tidak.

2. Standar umum penulisan sebuah berita atau ar-
tikel untuk membuat layak dibaca dan mudah di-
mengerti.

3. Teknik dan strategi publikasi agar warta warga 

bisa diluaskan untuk bahan diskusi dan sumber 
berita bagi media arus utama.

 Masih banyak materi lain yang bisa dikembang-
kan sesuai kebutuhan, kemampuan, serta waktu 
yang tersedia. Detail materi ada di lampiran.

WHERE: Di mana bisa mengadakan ke-
las jurnalisme warga?

 Kelas bisa berlokasi di daerah yang calon 
pesertanya banyak. Artinya minat mereka besar untuk 
menggali potesi atau mengembangkan wilayahnya. 
Jadi, lokasi peliputan langsung di lokasi. Sementara 
sarana pendukung yang diperlukan sederhana, misal-
nya ada ruangan terbuka atau tertutup. Seperti bale 
banjar, aula, dan lainnya. Bisa lesehan atau duduk di 
lantai. Selain itu ada LCD projector untuk menampil-
kan presentasi materi, bisa diganti dengan kertas ma-
nila atau lainnya jika tidak ada. 

WHEN: Kapan kelas jurnalisme warga 
bisa dilaksanakan?

Publikasi informasi juga disesuaikan dengan mo-
mentum. Misalnya ketika ada peristiwa khusus seperti 
pemilihan kepala desa, perencanaan tata ruang laut 
dan pesisir, dan lainnya. Warga memerlukan banyak 
informasi yang membuat mereka menentukan sikap. 
Pada dasarnya, kelas jurnalisme bisa dilakukan kapan 
pun. Namun, semangat warga untuk terlibat biasanya 
didorong adanya momentum tertentu. 

HOW: Bagaimana proses 
danpelaksanaannya? 

Proses pelatihan dimulai awalAgustus 2015 di 
DesaTulamben, laluAmed, danCandidasa. TiapSab-
tu-Mingguselama 1 bulan.Detail waktu sesuai den-
gan kesepakatan warga. Lalu dilanjutkan pendamp-
ingan pembuatan media yang dikelola pewartadesa 
dan rencana pengembanganlainnya.Kolaborasijuga 
diharapkan dengan Diskominfo Karangasem yang 
telah membentuk Kelompok Informasi Masyarakat 
(KIM) sejak tahun 2006 lalu dan perlu ditingkatkan 
kapasitasnya. Warga memiliki peran utama dalam 
mekanisme dan materi pembelajaran karena harus 
sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas warga. Jadi, 
usulan materi masih dalam bentuk draft v (Luh De 
Suryani/Sloka Institut)

2 
 

 
WHY: Kenapa ada jurnalisme warga? 
Perbedaan dan Kekuatan Jurnalisme Warga 
Jurnalisme Arus Utama Jurnalisme Warga 

Motivasi bisnis Motivasi nirlaba (sosial & pendidikan) 
Dikelola secara profesional Dikelola secara amatir 
Penulis wartawan atau penulis profesional Penulis dari kalangan warga  
Dikelola perusahaan media Dikelola komunitas atau perusahaan media 

 Jurnalisme warga memberi suara pada yang tak disuarakan. Opini atau berita dari warga 
sendiri adalah sebuah kekuatan jika bisa digemakan. Selain itu, kekuatan lain adalah Partisipasi: 
mendorong warga biasa untuk menulis, memotret, atau mendokumentasikan dalam bentuk lain 
informasi yang diketahuinya serta bermanfaat bagi publik. Berpihak: Informasi haruslah 
berpihak pada kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan atau tak mendapat tempat 
pada media arus utama. Tulisan-tulisan di media akan dibuat dengan perspektif advokasi pada 
kelompok perempuan, anak, orang miskin, dan kelompok termarjinalkan lain. Adanya tempat 
yang cukup pada kelompok ini akan mendorong mereka untuk bisa terlibat aktif dalam 
pengambilan keputusan secara tidak langsung. Mudah dimengerti: Pemberian materi 
menggunakan bahasa yang lebih populer, lebih banyak contoh dan membutuhkan keterlibatan 
semua. Materi dan hasil akan seiring dengan kebutuhan atau permasalahan warga atau daerah 
sekitar. Isu Beragam: Tidak ada yang tak penting jika menyangkut kepentingan publik. Jadi 
Anda bisa menulis hal remeh sampai sangat serius. Dialami sendiri atau orang lain. Dari masalah 
tukang parkir yang tak mau memberikan karcis sampai misalnya diskriminasi dari pemerintah. 
Cakupan publikasi lebih luas: Hasil dokumentasi akan dipublikasikan di media online dan 
jejaring sosial sehingga persebaran lebih luas. Tak hanya warga lokal, juga nasional serta 
internasional jika diterjemahkan. 

 Dampak Pemberitaan Jurnalisme Warga 
 Makin berkembangnya jurnalisme warga, membuat banyak media arus utama membuat 
seksi khusus untuk berita-berita dari warga ini. Jurnalisme warga makin menjadi kecenderungan 
baru dalam ranah jurnalisme. Kompas dengan Kompasiana, Tempo dengan Blog-Tempo, Metro 
TV dengan video jurnalisme warga, Detik.com dengan BlogDetik, dan lainnya.  
 Banyak isu utama muncul dari tulisan warga, bukan wartawan media tersebut. Misalnya 
video amatir peristiwa tsunami Aceh 2004 lalu, dan terakhir testimoni korban gunung Sinabung 
yang meletus di Sumatera Utara. Karya video dan teks ini dipublikasikan kembali media-media 
mainstream dan mengundang diskusi publik. Sementara di luar negeri, sejumlah situs portal 
jurnalisme warga juga kerap menjadi sumber utama pemberitaan. Misalnya Ohmynews di Korea 
dan Allvoices. 
 Di Bali, salah satu portal yang sebagian berisi warta dari warga untuk isu perairan dan 
kelautan, Nyegaragunung.net, pada awal 2014 sering dikutip media lokal dan nasional karena 
mencantumkan hasil penelitian di Teluk Benoa oleh Conservation International (CI) Indonesia.

 Tantangan dan Solusi 
 Perkembangan jurnalisme warga juga masih menghadapi tantangan. Salah satunya pada 
kapasitas warga untuk memproduksi informasi itu sendiri. Meskipun infrastruktur untuk 
memproduksi informasi tak lagi susah didapatkan, kapasitas warga untuk menggunakannya 
masih terbatas.  

 Kapasitas warga untuk menyampaikan informasi juga masih terbatas. Ini memang salah 
satu persoalan dalam perkembangan jurnalisme warga yaitu kurangnya kemampuan warga 
untuk menyampaikan informasi dalam bentuk yang lebih menarik untuk dibaca seperti dalam 
media arus utama. Selain kurangnya kapasitas seperti kepercayaan diri untuk menulis, juga 
penggunaan blog dan internet. Medium ini terbukti sebagai pendukung masifnya 
perkembangan jurnalisme warga. 
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GUNA mendukung percepatan swasembada pangan 
di Indonesia banyak hal telah dilakukan Pemerintah.  
Pemerintah telah melaksanakan kebijakan dan lang-

kah-langkah operasional seperti pengembangan produksi, 
pembinaan faktor produksi, pengolahan sumber daya alam 
dan lingkungan hidup, pemantapan kelembagaan, penanga-
nan pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran dan lain se-
bagainya. 

Untuk memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam 
negeri, telah ditetapkan sasaran produksi padi Tahun 2015 
sebesar 73.400.000 ton Gabah Kering Giling (GKG). Banyak 
tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai sasaran 
produksi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya pening-
katan produksi yang luar biasa.

Pada Tahun 2015 upaya peningkatan produksi padi 

difokuskan pada kawasan tanaman pangan, melalui Gerakan 
Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) dengan 
fasilitas bantuan sarana produksi (saprodi), tanam jajar lego-
wo dan pertemua kelompok pada seluruh area program GP-
PTT sebagai instrument stimulan disertai dengan dukungan 
pembinaan oleh berbagai pihak.

Kabupaten Karagasem, merupakan salah satu Kabupaten 
di Provinsi Bali yang mendapatkan bantuan GP-PTT padi. 
Luas bantuan GP-PTT padi di Kabupaten Karangasem pada 
tahun 2015 adalah 1.000 ha, dengan jumlah dana sebesar Rp 
2.900.000.000,-  diterima oleh 27 Subak  yang tersebar di 4 
Kecamatan. Kecamatan yang mendapatkan kegiatan GP-PTT 
padi tahun 2015 adalah Kecamatan Rendang, Kecamatan Se-
lat, Kecamatan Bebandem dan Kecamatan Karangasem. 

Dalam kegiatan GP-PTT petani dapat langsung menerap-

KARANGASEM DAPAT 
1.000 HEKTAR BANTUAN 
GP-PTT PADI

Pendampingan petugas Pemkab Karangasem
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kan teknologi budidaya spesifik lokasi yang merupakan hasil 
rekomendasi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
setempat.  Melalui GP-PTT petani diharapkan mampu menge-
lola potensi sumber daya yang tersedia secara terpadu dalam 
budidaya padi di lahan usaha tani spesifik lokasi, sehingga 
petani menjadi lebih terampil serta mampu mengembang-
kan usahataninya dalam rangka meningkatkan produksi padi. 
Dengan berbagai fasilitasi/stimulan yang diberikan pemerin-
tah, diharapkan pelaksanaan GP-PTT padi dapat terlaksana 
dengan baik dan tepat sasaran sehingga dapat memberi 
sumbangan terhadap peningkatan produktivitas dan produksi 
padi tahun 2015.

GP-PTT dilaksanakan oleh kelompok tani yang sudah ter-
bentuk dan masih aktif. Kelompok tani yang dimaksud diupay-
akan kelompoktani yang dibentuk berdasarkan hamparan, 
atau lokasi lahan usahataninya diupayakan masih dalam satu 
hamparan setiap kelompok. Hal ini perlu untuk mempermu-
dah interaksi antaranggota karena mereka saling mengenal 
satu sama lainnya dan diharapkan tinggal saling berdekatan 
sehingga bila teknologi GP-PTT sudah diadopsi secara indi-
vidu akan mudah ditiru petani lainnya.

Dalam kegiatan GP-PTT padi setiap 1 hektar lahan diberikan 
bantuan sebesar Rp 2.900.000 yang dipergunakan untuk ;

1. Pembelian benih varietas unggul bersertifikat, den-
gan harga non subsidi. Tidak dibolehkan memanfaat-
kan/menggunakan benih bersubsidi yang disediakan 
Pemerintah. Jumlah dan varietas yang akan digunakan 
disesuaikan dengan kondisi setempat (spesifik lokasi), 
serta disetujui dan atau diketahui oleh Petugas Lapan-
gan/Penyuluh, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan 
BPTP setempat. Sumber benih dapat berasal dari kios 
benih, penangkar benih, produsen BUMN/BUMD/Swas-
ta, dan atau dari sumber lain yang jelas, dll. 

2. Pembelian pupuk bersubsidi (Urea, NPK, Organik) den-
gan harga yang ditetapkan Pemerintah. Untuk itu petani 
pelaksana GP-PTT harus tergabung dalam kelompoktani 
dan telah menyusun RDK dan RDKK. Adapun jenis pupuk 
dan dosis yang akan digunakan di lapangan, disesuai-
kan dengan rekomendasi dan kondisi di masing-masing 
daerah (spesifik lokasi) serta disetujui dan atau diketahui 
oleh Petugas Lapangan/Penyuluh, Dinas Pertanian Ka-
bupaten/Kota dan BPTP setempat. Disamping itu, ang-
garan yang tersedia, digunakan pula untuk pembelian 
pestisida yang jumlah dan dosis, disesuaikan dengan 
kebutuhan di lapangan. Apabila rekomendasi di suatu 
lokasi memerlukan pupuk/pestisida jenis lainnya, maka 
apabila dana masih memungkinkan dapat dibiayai dari 
dana yang tersedia tersebut. Selanjutnya, apabila selu-
ruh komponen telah dipenuhi dan masih tersedia dana, 
maka sisa dana dapat dialokasikan untuk memenuhi ke-
butuhan pupuk anorganik (sesuai rekomendasi). 

3. Membiayai pertemuan kelompoktani, yang jumlahnya 
minimal 4 (empat) kali dan atau disesuaikan dengan 
kebutuhan di lapangan. Dari 4 (empat) kali pertemuan, 
1 (satu) kali pertemuan dilaksanakan sebelum tanam 
untuk mendukung penyusunan Kajian Kebutuhan dan 
Peluang (KKP) atau Pemahaman Masalah dan Peluang 
(PMP), 1 (satu) kali pertemuan untuk penyusunan Ren-
cana Usaha Kelompok (RUK) dan sisanya disesuaikan 
dengan kebutuhan di lapangan. Pertemuan dilakukan 
oleh kelompok tani peserta GP-PTT dan bertempat di ar-
eal yang ditunjuk dan disepakati bersama (musyawarah 
mufakat). Peserta pertemuan adalah petani peserta di-
pandu oleh Petugas Lapangan (Penyuluh, POPT, PBT, 
Peneliti, Aparat dan petugas). Apabila dibutuhkan dan 

dengan mempertimbangkan berbagai hal, anggaran 
yang tersedia dapat pula digunakan untuk pelaksanaan 
Temu Lapangan Petani (FFD) dalam rangka sosialisasi 
kepada masyarakat akan keberhasilan pelaksanaan, 
dengan mengundang petani sekitarnya, pemuda/i tani, 
tokoh masyarakat, petugas lapangan, aparat,  dll.

4. Membantu biaya penerapan teknologi tanam jajar 
legowo. Untuk itu, GP-PTT Padi (kawasan maupun non 
kawasan) di lahan beririgasi wajib meningkatkan op-
timalisasi popuplasi tanaman persatuan luas melalui 
penerapkan tanam jajar legowo baik 2:1 atau 4:1.

Kebutuhan sarana produksi dan pendukung lainnya yang 
tidak difasilitasi Pemerintah Pusat maupun kekurangannya, 
ditanggung dan diusahakan secara swadaya oleh anggota 
kelompok tani atau dari sumber lainnya. Hal ini dimaksudkan 
agar petani/kelompo ktani ikut memiliki sehingga mempun-
yai tanggungjawab moral untuk mensukseskan GP-PTT Padi 
dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi ta-
hun 2015. v (I Pt Eka Budi Antara, S.P)

Tanam benih langsung
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DALAM kerangka pelaksanaan kegiatan upaya khusus 
peningkatan produksi padi, jagung, kedelai (upsus 
pajale), beberapa pihak dilibatkan secara aktif di lapang 

untuk memperkuat barisan tenaga Penyuluh Pertanian. 
Pihak-pihak yang dilibatkan tersebut diarahkan dapat 
bersinergi dengan Penyuluh Pertanian untuk meningkatkan 
produktivitas usaha tani dan produksi produk pertanian 
khususnya komoditas padi, jagung, dan kedelai. Pihak 
yang terlibat di dalam kegitan tersebut diantaranya adalah 
Mahasiswa/Alumni dan TNI AD. 

Mahasiswa/Alumni bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

Upsus peningkatan padi, jagung, dan kedelai di areal ±200 Ha 
yang tersebar di satu desa atau beberapa desa dalam satu atau 
dua Kecamatan. Tugas pelaksana adalah menyusun rencana 
kerja pendampingan, membantu Penyuluh Pertanian/THL-
TBPP dalam kegiatan Upsus di tingkat Kecamatan atau Desa, 
bermitra dengan Penyuluh Pertanian dalam pendampingan 
(perencanaan dan pelaksanaan usaha tani, introduksi 
teknologi, dan kelembagaan Petani) kepada Petani, bersama 
Dosen/Penyuluh dalam melaksanakan pengujian teknologi, 
melakukan identifikasi potensi wilayah dan pendataan usaha 
tani serta menyampaikannya melalui sms centre, dan membuat 

TNI AD dan Mahasiswa Dikerahkan 
Dalam Upaya Khusus Peningkatan 
Mewujudkan Swasembada Pangan

TNI AD bersama mahasiswa dan petani bahu-membahu mengolah pertanian.
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laporan tingkat wilayah pendampingan yang disampaikan 
kepada pembimbing. Kegiatan yang dilaksanakan di lokasi 
pendampingan antara lain: mengawasi dan mendampingi 
kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, penyediaan alat dan 
mesin pertanian, penyediaan dan penggunaan benih unggul, 
penyediaan dan penggunaan pupuk berimbang, pengaturan 
musim tanam dengan menggunakan kalender musim tanam, 
pelaksanaan program GP-PTT, perluasan areal tanaman padi, 
jagung dan kedelai, peningkatan optimasi lahan, dan pengujian 
teknologi. 

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini 
khususnya yang ada di Provinsi Bali berjumlah 51 Mahasiswa 
yang terbagi di 9 Kabupaten/Kota. Salah satu Kecamatan 
yang mendapat pendampingan mahasiswa adalah di 
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Mahasiswa 
yang mendapat bagian di Kecamatan ini berjumlah 
2 orang yang berasal dari Mahasiswa Program Studi 
Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana. 
Kegiatan di Kecamatan Bebandem yang didampingi oleh 
Mahasiswa tersebut adalah mencakup GP-PTT. Sebelum 
terjun ke Lapangan bersama Penyuluh Pertanian, Mahasiswa 
yang terlibat diberikan bekal terlebih dahulu dalam bentuk 
Bimbingan Teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh pihak 
Fakultas bekerjasama dengan Pemerintah yang dalam hal 
ini Dinas Pertanian Provinsi Bali dan BPTP Provinsi Bali. 
Selain proses pendampingan, Mahasiswa diwajibkan untuk 
melaksanakan Pengujian Teknologi yang dengan syarat Lahan 
yang dijadikan pengujian teknologi harus dekat dengan jalan, 
irigasi yang baik, tidak endemis hama dan penyakit, tidak 
mendapat bantuan, lahan dalam satu hamparan, luasannya 
± 25 are. 

Dipihak lain ada TNI AD yang siap mengawal dan 
mendampingi kegiatan Upsus Padi, Jagung, Kedelai dan 
Pajale). Berdasarkan nota kesepakatan pada tanggal 7 
Januari 2015 yang ditandatangani Menteri Pertanian Amran 
Sulaiman bersama KASAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, 
maka Babinsa dan para Penyuluh Pertanian dari Kementerian 
Pertanian bahu membahu memberikan kegiatan penyuluhan. 
Pelibatan tenaga Babinsa ini lebih karena adanya kekurangan 
tenaga Penyuluh Pertanian yang dapat menjangkau sampai 
ke pelosok desa. Sementara Babinsa sendiri sudah berada di 
seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan 
tersebar hingga ke pelosok desa (www.jitunews.com).

Penyuluh pertanian dengan dibantu oleh babinsa tentu 
memberikan warna yang berbeda dalam melaksanakan 
program pertanian di tingkat lapang. Seperti yang terlihat 
di Kecamatan Bebandem, Kabupten Karangasem dimana 
penyuluh pertanian lapang (PPL), Petugas Pengendali 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)  dan TNI AD yang 
mewilayahi selalu berkordinasi dalam setiap kegiatan. Banyak 
kegiatan yang telah dilaksanakan secara bersama-sama 
seperti memberi penyuluhan tentang pengolahan tanah, 
menanam padi dengan pola jajar legowo, penangulangan 
hama dan penyakit serta membantu dalam kegiatan panen. 
Selain itu TNI AD ikut serta dalam pengawasan penyaluran 
pupuk bersubsidi yang dilaksanakan di wilayah kerja guna 
menjamin tersalurnya pupuk bersubsidi sampai di tingkat 
petani. 

Dengan adanya pihak Mahasiswa dan TNI AD  yang terlibat 
diharapkan dapat membantu mempercepat upaya mewujudkan 
kedaulatan dan ketahanan pangan Nasional. v (Geby, Purna, 
dan Eka/Mahasiswa Pendamping dan PPL)



71edisi tahun 2015 SINAR AGUNG

Pertanian

ANAK sapi kembar dari hasil inseminasi buatan kadang 
bisa kita temukan pada beberapa kelahiran pedet. Tidak 
ada metode atau cara spesifik agar terlahir anak sapi 

yang kembar, terjadinya kembar ini bukanlah karena keahlian 
dari sang iseminator tapi itu terjadi secara kebetulan. Pembela-
han sel telur yang telah dibuahi inilah yang menyebabkan ter-
jadinya anak kelahiran kembar pada sapi. Sangat beruntung jika 
ditemukan kelahiran kembar pada anak sapi namun ada juga 
kerugian ketika kita mendapatkan anak sapi yang kembar. 

 
Keuntungan anak sapi kembar:

1. Pada satu kali proses reproduksi dihasilkan dua anak 
sapi, ini tentu saja sangat menguntungkan dari segi 
kuantitas. 

2. Jika ditemukan kelahiran anak sapi kembar berjenis kela-
min betina + betina, biasanya anak sapi ini harganya 
akan lebih mahal, sebab kemungkinan besar anak sapi 
betina ini nantinya juga dapat menghasilkan anak sapi 
kembar berikutnya.

 

Kekurangan anak sapi kembar:
1. Umumnya anak sapi kembar akan kekurangan air susu 

induk (khusus pada sapi potong) sehingga perkemban-
gan anak sapi kembar tersebut agak terhambat.

2. Jika kelahiran anak sapi Jantan, Betina, maka anak sapi 
betina ini kemungkina besar akan mandul (tidak bisa 
menghasilkan keturunan). Hal ini sering disebut dengan 
kreamatin.

Banyak sekali peternak yang sering meminta agar insemina-

tor dapat memberikan anak sapi kembar kepada mereka, pada-
hal anak sapi kembar tersebut bukanlah hasil dari kemampuan 
sang inseminator, samapai saat ini yang bisa ditentukan dengan 
inseminasi buatan baru sebatas jenis anak sapi yang dihasilkan 
(Simmental. Limosin, FH, Brangus, Angus, Ongol, Po, Brah-
man dan sebagainya) dan jenis kelamin anak sapi yang akan 
dihasilkan. Saat ini sudah tersedia bibit (semen) khusus sperma 
pembawa kromosom sapi betina dan jantan. Selain itu ada juga 
cara untuk menghalsikan jenis kelamin anak sapi dengan pen-
gaturan waktu inseminasi buatan.

Biasanya jika inseminsi buatan dilakukan diawal waktu 
birahi maka anak sapi yang akan dihasilkan adalah betina 
dan sebaliknya jika IB dilaksanakan pada masa akhir birahi 
kemungkinan anak yang akan dihasilkan adalah jantan. Hal 
ini didasarkan pada kecepatan bergerak dari sperma dimana 
sperma jantan memiliki kecepatan gerak yang lebih cepat 
dibanding sperma pembawa kromosom betina.

Dengan mengetahui hal ini diharapkan para peternak sapi 
tidak lagi mempermasalahkan inseminator dalam menghasil-
kan anak sapi kembar di masa yang akan dating sebab anak 
sapi kembar diluar kekuasaan dari sang inseminator. Yang 
paling penting dalam reproduksi sapi adalah kita mendapat-
kan anak sapi yang sehat dan memiliki postur badan yang 
normal. Setelah pedet lahir segera beri air susu induk agar 
mendapatkan kolostrum yang cukup demi kesehatan anak 
sapi pada perkembangannya nanti. 

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

Pengusaha Peternakan

ANAK Sapi Kembar 
Dengan Inseminasi Buatan?

Oleh: I Nyoman Suwita, S.Pt
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USAHA tani padi tidak hanya menghasilkan beras, na-
mun juga menghasilkan limbah yaitu jerami. Setiap 
1 ha sawah dapat menghasilkan limbah jerami padi 

kurang lebih 7,5 ton. Dapat dibayangkan betapa banyak jera-
mi padi yang dihasilkan setiap tahun.

Sering kita melihat petani setelah panen menumpuk jera-
mi dan membakarnya. Padahal hal tersebut sangat merugi-
kan bagi petani dan lingkungan sekitar. Dengan dibakar oto-
matis jerami tersebut akan menjadi abu dan karbon di tanah. 
Selain itu asap yang dihasilkan dapat mencemari udara se-
hingga mengganggu lingkungan sekitar.

Menurut penelitian, ketika kita memanen padi 5 ton ga-
bah kering dari 1 ha sawah maka kita telah kehilangan unsur 
hara 150Kg N, 20Kg P, 150Kg K dan 20Kg S yang terbawa 
oleh hasil panen kita. Dari hasil panen 5 ton gabah kering 
tersebut biasanya akan dihasilkan 7,5 ton jerami. Di Indone-
sia rata-rata kandungan unsur hara yang terkandung dalam 
jerami adalah 0,4% N, 0,02% P, 1,4% K dan 5,6% Si. Dan 
yang perlu diketahui adalah ketika kita memanen padi 5 ton/
ha akan dihasilkan jerami sebanyak 7,5 ton yang mengand-
ung 45Kg N, 10Kg P, 125Kg K, 10Kg S, 350Kg Si, 30Kg Ca, 
dan 10Kg Mg (http://www.gerbangpertanian.com).

Dengan mengetahui kandungan unsur hara dalam limbah 
jerami dan kerugian dari membakar jerami, maka kita harus 
stop pembakaran jerami dan manfaatkan jerami sebagai 
kompos. 

Untuk membuat kompos jerami sangat  mudah, berikut 
caranya :

1. Kumpulkan jerami dan tumpuklah setinggi 1,5 m. 

2. Semprot atau siram tumpukan jerami dengan dekom-
poser atau EM4 yang dapat dibeli pada kios pertanian.

3. Tutuplah tumpukan jerami dengan plastik atau letakan di 
tempat yang terlindungi. 

4. Lakukan pembalikan jerami setiap minggu. 

5. Jaga kelembaban tumpukan jerami agar kadar airnya 60 
– 80 % dengan cara menyiram atau memercikan air.

6. Kurang lebih 3 minggu kompos jerami sudah siap digu-
nakan. 

Atau cara yang lebih sederhana dengan  menaburkan  
jerami secara merata di petakan sawah sebelum tanah dio-
lah.  Biarkan tanah dalam kondisi lembab/tidak tergenang. 
Selanjutnya semprot dengan larutan dekomposer secara 
merata dan biarkan selama 12 – 18 hari dalam kondisi 
lembab. Setelah itu lakukan pembajakan dan lahan siap un-
tuk ditanam.

Penulis;  PPL Pertanian WKPP Budakeling, 
Kecamatan Bebandem

STOP BAKAR JERAMI, 
MANFAATKAN JERAMI 
SEBAGAI KOMPOS

Oleh: I Putu Eka Budi Antara, S.P
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SETELAH ditunggu-tunggu banyak kalangan, teka-
teki siapa Penjabat (Pj) Bupati Karangasem, selepas 
lengsernya I Wayan Geredeg, SH dari jabatannya, 

akhirnya terjawab.   Pemerintah Provinsi Bali menetapkan 
Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si, Kepala Biro Keuangan 
Sekretariat Daerah Provinsi Bali, sebagai Pj Bupati 
Karangasem. Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.51-4615 
tahun 2015 tertanggal 22 Juli 2015 tentang Pemberhentian 
Bupati Karangasem Provinsi Bali atas nama Sdr. I Wayan 
Geredeg, SH dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 132.51-4616 tahun 2015 tertanggal 
22 Juli 2015, Pemberhentian Wakil Bupati Karangasem 
Provinsi Bali atas nama Sdr. I Made Sukerana, SH. Serta 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-4617 
tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang pengangkatan 
Penjabat Bupati Karangasem Provinsi Bali atas nama Sdr. 
Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si.

 Ditetapkannya Penjabat Bupati karangasem karena 

masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 
perode 2010-2015 telah berakhir, sementara Pemilukada 
dan wakil kepala daerah belum berlangsung. Keputusan 
itu ditindaklanjuti Gubernur Bali,  Made Mangku Pastika 
dengan melantik Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si, 
sebagai Penjabat Bupati Karangasem menggantikan I 
Wayan Geredeg, SH yang habis masa jabatannya. Acara 
pelantikan tersebut digelar di Wisma Sabha  Kantor 
Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (29/7/2015) pagi.

Pelantikan Penjabat Bupati Karangasem yang bertempat 
di ibukota Provinsi Bali ini dengan undangan terbatas. 
Sedangkan serah terima jabatan dari Penjabat Bupati 
Ida Bagus Ngurah Arda dengan penjabat lama I Wayan 
Geredeg berlangsung di Gedung DPRD Karangasem, 
Kamis (30/7).

Dalam sambutannya Pastika menyampaikan tugas 
pokok  Penjabat Bupati yang akan diemban oleh Ngurah 
Arda yaitu meliputi menyelenggarakan pemerintahan, 
memfasilitasi pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati yang 

GUBERNUR BALI LANTIK 
IDA BAGUS NGURAH ARDA SEBAGAI 

PENJABAT BUPATI KARANGASEM

Pj. Bupati Karangasem, drs. ida Bagus ngurah arda, M.si, (tengah) saat pelantikan
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definitif, serta menjaga netralitas para PNS.  Sebagai 
Penjabat Bupati Ia juga harus memahami dengan sungguh 
sungguh tugas dan wewenang kepala daerah, sebagaimana 
ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku. 
“Meski mempunyai masa tugas yang relatif singkat, tapi 
Penjabat Bupati memiliki peran strategis dalam meletakkan 
fondasi penyelenggaraan pemerintah, sampai dilantiknya 
Bupati dan Wakil Bupati definitif” ujarnya.

Penjabat Bupati juga diminta mengoptimalkan 
koordinasi, mengefektifkan komunikasi dengan seluruh 
pemangku kepentingan, seperti KPUD, Panwaslu, dan 
unsur TNI/Polri, termasuk dengan pemuka masyarakat 
serta pemuka agama. Ia juga menekankan Penjabat 
Bupati terpilih agar mampu menjaga netralitas Aparatur 
Sipil Negara, sehingga dapat mengemban tugasnya 
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dengan selalu 
mengedepankan profesionalitas, serta dapat menjadi 
teladan bagi masyarakat, dan menciptakan Pemilukada 
yang aman, lancar, damai dan demokratis.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan 
terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, Wayan 
Geredeg dan Made Sukerana,  karena telah menyelesaikan 
masa pengabdiannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati 
Karangasem Periode 2010-2015, serta telah turut 
berperan penting dalam mensukseskan program-program 
pembangunan daerah Bali, khususnya di Kabupaten 
Karangasem, sesuai visi Bali Mandara.

Pada acara pelantikan yang dilaksanakan di Gedung 
Wiswa Sabha Kantor Gubernur ini  dilakukan pengambilan 
sumpah dalam agama Hindu oleh Rohaniawan Ida 
Pedanda Istri Mayun Telabah  yang kemudian dilanjutkan 
dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan, 
penyematan tanda jabatan, serta penandatanganan pakta 
integritas. Seusai upacara pelantikan, juga dilaksanakan 
pelantikan dan serah terima jabatan Ketua TP PKK 
Kabupaten Karangasem yang sebelumnya dijabat Ny. 
Sujani Geredeg, dan secara otomatis saat ini dijabat oleh 
Ny. Ngurah Arda.

Sementara itu Penjabat Bupati Karangasem, Ngurah 
Arda,  yang diwawancarai awak media seusai pelantikan 
menyampaikan langkah awal yang diambil adalah 
konsolidasi dengan jajaran intern yang akan dipimpinnya. 
Terkait terpilih dirinya pada  pertengahan tahun anggaran, 
Ngurah Arda menjelaskan apa yang sudah dirancang 
oleh Bupati sebelumnya yang tertuang dalam APBD 
sebagai produk legislatif dan eksekutif akan dilanjutkan. 
Ia juga akan mengevaluasi program-program yang 
sudah tercapai, yang belum terlaksana maupun 
program yang belum sesuai target. “Secara umum saya 
menilai program Pemprov dan program Pemkab sudah 
nyambung, karena  semua program yang dilaksanakan 
oleh Pemprov adalah program yang memihak rakyat 
untuk itu wajar jika pemkab ikut mensukseskannya,” 
tandasnya v (I Gede Pance Adriawan/Humas dan 
Protokol Setda Kab. Karangasem).

Pj. Bupati Karangasem, drs. ida Bagus ngurah arda, M.si (kiri) dan Mantan Bupati Karangasem, i Wayan Geredeg  
masing-masing didampingi istri.
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SERAH terima pimpinan daerah yang berlangsung di 
Gedung DPRD Karangasem (30-7-2015) diwarnai dua 
visi. Penjabat Bupati yag diangkat Mendagri melanjutkan 

kepemimpinan daerah di Karangasem, Drs. Ida Bagus Ngurah 
Arda, M.Si Kepala Biro Keuangan Pemprop. Bali, mengaku 
merasa memiliki beban psikologis menjadi penjabat Bupati 
Karangasem. Alasannya warisan prestasi Bupati Karangasem 
I Wayan Geredeg, SH dan Wakil Bupati Karangasem I Made 
Sukerana, SH selama 10 tahun cukup spektakuler dan 
mencengangkan. Sebagai penerus estafet kepemimpian paling 
tidak bisa melanjutkan jika mungkin meningkatkan upaya 
pembangunan dan penataan kepemerintahan di Kabupaten 
Karangasem.

Disisi lain penjabat asal Bangli tersebut juga mengaku 
bersyukur telah bisa diterima oleh segenap jajaran pemeritah 
di Kabupaten Karangasem terutama Ketua DPR dan seluruh 
anggota DPRD, segenap jajaran Muspida, Sekda, pejabat teras 
di lingkup Pemkab. Karangasem lainnya, serta seluruh elemen 
tokoh masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan 
yang ada di Kabupaten Karangasem. Kepada segenap 
masyarakat Karangasem ia menyatakan ”kulo nuwun” untuk 
bertugas sebagai penjabat Bupati, sembari meminta dukungan 
untuk bersama-sama terus memajukan Karangasem. Meski 
hanya dalam tempo singkat IBN Arga mengaku merupakan 
tantangan paling berat selama perjalanan karirnya selama ini.

Sementara itu mantan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, 
SH, MAP mengatakan keseriusannya untuk terus mengabdi 
pada Karangasem melalui jalur politik tak akan perah surut 
langkah. Kendati tidak dari pintu Kepala Daerah namun celah 
untuk selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat slalu 
terngiang dibenaknya. ”Tidak perlu malu dianggap mengemis, 
disebut daerah miskin untuk merebut kue pembangunan 
dari pemerintah pusat, yang menjadi modal utama investasi 
pembangunan. Selama ini jika tidak atas kucuran dana pusat,  
mustahil Karangasem bisa maju seperti sekarang. Dari PAD 
hanya 22 M tahun 2005 kini sudah menjadi 234 milyar, APBD 
dari hanya 286 milyar tahun 2005 kini sudah menjadi 1,2 
trilyun, suatu bukti bahwa komitmen membangun daerah yang 

selama ini dilakukan mampu mengangkat Karangasem dan 
berhasil membangun berbagai fasilitas, infrastruktur, sarana-
prasarana memadai baik dibidang pendidikan, kesehatan dan  
pembangunan lainnya.

Kedepan ia mengharapkan siapapun yang memimpin 
Karangasem, hendaknya berorientasi pada kesempatan untuk 
masuk kepada celah fiskal pusat, karena hanya dengan modal 
investasi itu,  kemampuan daerah untuk membangun akan 
lebih maksimal. Ia memberi contoh Pembangunan Dermaga 
Cruise Tanah Ampo, Pembangunan Jalan Lingkar Seraya 
menjadi Jalan Nasional, Pembangunan kelanjutan Jalan Bypass 
IB Mantra hingga Bali Timur dan Bali Utara, Pembangunan 
Pelabuhan Amed, Pembangunan Bendungan Telaga Waja, 
Rencana Pembangunan mega proyek lainnya termasuk 
Implementasi Kerjasama dengan Lombok Utara dibidang 
pariwisata serta Kerjasama dengan Italia terkait GIASH,  harus 
terus diperjuangkan karena hanya itu yang bisa diandalkan 
untuk  menciptakan multi player efect meningkatkan ekonomi, 
pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain potesi pembangunan seperti galian C, sebagai salah 
satu potesi pemasukan PAD yang selama ini memberi kontribusi, 
tidak bisa selamanya dijadikan tumpuan.  Maka harus ada alternatif 
permanen untuk menopang dinamika ekonomi masyarakat dan 
memberikan dampak penyediaan lapangan kerja, pendapatan dan 
peningkatan taraf   kesejahteraan masyarakat.  

Serah terima Bupati Karangasem dari mantan Bupati I Wayan 
Geredeg  dan  Wakil Bupati I Made Sukerana, SH,  diwarnai  
penyerahan  memori jabatan, penandatanganan berita acara 
serah terima serta ucapan terima kasih untuk I Wayan Geredeg 
dan I Made Sukerana serta  ucapan  selamat bagi Ida Bagus 
Ngurah Arda, disaksikan utusan Mendagri Sunarto.  

Hingga kini kepemimpinan Bupati Karangasem  sudah 
dijabat antara lain  oleh I Gusti Lanang Rai (Pak Kolar), AA 
Gede Karang, I Gusti  Nyoman Yudana, I Ketut Mertha, I Gede 
Sumantara Adyprenata dan I Wayan Geredeg, SH, juga sempat 
diajabat sebagai pelaksana harian (PLH) Ir. I Gede Adnya 
Mulyadi, M.Si dan penjabat saat ini Drs. Ida Bagus Ngurah 
Arda, M.Si. v (I Nyoman Wage)

SERAH TERIMA PIMPINAN DAERAH
Penjabat IBN Arda: Beban Psikologis

Geredeg: Jangan Malu Mengemis Investasi



76 edisi tahun 2015SINAR AGUNG

WartaWarta

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karangasem 
menggelar Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon 
Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2015. 

Pengumuman penetapan pasangan calon yang dilakukan 
KPU Karangasem bertempat di Wantilan Kantor Bupati 
Karangasem, Senin (24/8), berlangsung cukup singkat. 
Rapat Pleno disaksikan Penjabat Bupati Karangasem Ida 
Bagus Ngurah Arda, Ketua DPRD I Nengah Sumardi, SE, 
MSi. Dandim 1623 Letkol Arm, Erdi Eka Widjayanto, SIP, 
Kapolres Karangasem AKBP I Gede Adhi Mulyawarman, 
SIK, MH, Kepala Kejaksaan Negeri Ivan Jaka Marsudi 
Wibowo, SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, 
Ketut Wiartha, SH, MH dan Kepala SKPD dijajaran Pemkab. 
Karangasem. 

Acara diawali dengan pemaparan agenda rapat pleno 
pengumuman penetapan pasangan calon yang dilaksanakan 
Ketua KPU Karangasem I Made Arnawa, SH dilanjutkan 
dengan pembacaan SK Penetapan Pasangan Calon yang 
dibacakan Sekretaris KPU Karangasem Sukardi, SH. KPU 
Kabupaten Karangasem menetapkan tiga pasangan calon 
(paslon) Bupati Karangasem berkompetisi dalam Pilkada 
serentak 9 Desember 2015 mendatang. Ketiga Paslon itu 
adalah I Gusti Ayu Mas Sumatri-Wayan Artha Dipa (MASDIPA) 
yang diusung Koalisi Karangasem Hebat, I Made Sukerana-I 

Komang Kisid (SUKSES) yang diusung Koalisi Partai Golkar, 
Gerindra dan PKS, serta Paslon I Wayan Sudirta-Ni Made 
Sumiati (SMS) yang diusung PDIP.

Ketua KPU Karangasem I Made Arnawa, SH yang hadir 
didampingi Sekretaris dan para Komisioner KPU mengatakan, 
tadi sebelum berangkat ke Wantilan Bupati di Kantor KPU 
Karangasem telah melaksanakan rapat pleno tertutup yang 
isinya adalah hasil penelitian dokumen peserta calon dan 
syarat calon yang dituangkan dalam berita acara dan SK KPU 
Karangasem Nomor 49/2015 tentang penetapan pasangan 
calon yang memenuhi syarat dalam pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Karangasem tahun 2015. Pihaknya telah meneliti 
semua berkas yang diajukan oleh masing-masing calon, 
termasuk pula pengecekan kemasing-masing induk partai 
pengusung. Dari berkas yang diserahkan itu ketiga pasangan 
calon memenuhi syarat dan ditetapkan untuk melanjutkan 
ketahap selanjutnya, yakni rapat pleno terbuka menentukan 
nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati yang 
digelar di Gedung UKM Center, Jalan Gajah Mada Amlapura, 
Selasa (25/8).

“Kami tegaskan lagi bahwa ketiga pasangan calon 
dinyatakan memenuhi syarat,” ujar Arnawa yang disambut riuh 
tepuk tangan ketiga paslon dan tim sukses yang hadir. v (I Gede 
Panca Adriawan/Humas Protokol Setda Kab. Karangasem)

Pilkada Serentak Karangasem 2015 
Siap Digelar

KPU Karangasem Tetapkan Tiga Paslon

Rapat Pleno penetapan pasangan calon Pilkada serentak 2015
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SEBAGAI tindak lanjut acara yang digelar Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karangasem 
dengan menetapkan tiga pasangan calon Bupati 

dan Wakil Bupati Karangasem berlaga pada Pilkada 9 
Desember 2015 yang akan datang, di Wantilan Bupati 
Karangasem, Senin (24/8). Kali ini KPU Kab. Karangasem 
menggelar rapat pleno terbuka penetapan nomor urut 
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 
tahun 2015, bertempat di Gedung UKM Center Amlapura, 
Selasa (25/8).

Acara disaksikan Penjabat Bupati Karangasem Ida Bagus 
Ngurah Arda, Ketua DPRD I Nengah Sumardi, SE, Msi. 
Dandim 1623 Karangasem, Letkol Arm. Erdi Eka Widjayanto, 
SIP, Kapolres Karangasem, AKBP I Gede Adhi Mulyawarman, 
SIK, MH, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. 
Karangasem, Sekda Karangasem, Ir. Gede Adnya Mulyadi, 
M.Si. Ketua Panwas Pemilihan Karangasem I Wayan Eka 
Swecantara, SH, Ketua dan anggota Tim Kampanye serta 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Kepala SKPD 
dijajaran Pemkab. Karangasem.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 
dilanjutkan dengan doa bersama. Memasuki acara inti terkait 
mekanisme pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati 
dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2015, dilaksanakn dua 
tahap kegiatan, yakni pengundian urutan pengambilan, 
nomor urut dilakukan dengan sistem kocok/arisan dan 

pengambilan nomor urut berdasarkan urutan tadi oleh 
masing-masing pasangan calon.

Pengambilan nomor urut, untuk menentukan siapa 
peserta mengambil nomor paling pertama dilakukan 
dengan sistem kocok oleh anggota KPU Desy Natalia. 
Berdasarkan sistem acak dengan metode kocok tadi, 
diperoleh urutan pengambilan nomor urut pasangan calon, 
pengambilan pertama dilakukan Pj. Bupati Ngurah Arda 
menentukan pasangan calon Masdipa yang mengambil 
nomor kesempatan pertama, selanjutnya pengambilan 
kedua diambilkan oleh Kapolres Karangasem, AKBP I Gede 
Adhi Mulyawarman, SIK, MH, yang menentukan pasangan 
calon SMS dipengambilan kedua dan Dandim 1623 Letkol 
Arm. Erdi Eka Widjayanto, SIP menentukan pasangan 
calon SUKSES mengambil nomor diurutan terakhir.

Acara dilanjutkan dengan pengundian nomor peserta 
pasangan calon dilakukan dengan sistim tadi, Masdipa 
dengan urutan pertama mengambil nomor diperoleh 
dinomor urut 2, seterusnya SMS dinomor urut 1 dan SUKSES 
yang terakhir ngambil  memperoleh nomor urut 3.

Selanjutnya acara diteruskan dengan penyampaian 
pesan dan kesan pasangan calon, setelahnya penandatangan 
SK KPU yang dilakukan ketiga pasangan calon, kemudian 
acara dilanjutkan penandatangan kesepakatan gambar 
foto pasangan calon pada kertas suara. v (I Gede Panca 
Adriawan/Humas Protokol Setda Kab. Karangasem)

Penetapan Nomor Urut Paslon 
Bupati Dan Wakil Bupati 
Karangasem Tahun 2015

Pengundian nomor urut Pilkada serentak Karangasem 2015
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GUNA meningkatkan kapasitas pembangunan di 
bidang lingkungan, infrastruktur, sanitasi dan lainnya, 
Pemerintah Kabupaten Karangasem menjalin 

kerjasama dengan Indonesia Infrastucture Initiative (INDIIE) 
melalui lembaga donor Australia AusAID (The Australian 
Government’s Overseas Aid Program). 

Komitmen tersebut terungkap dalam audiensi perwakilan 
AusAID, Rachfiansyah serta Mohamad Nurhasanah yang 
diketuai Mr. Ross Fraser bersama Bupati Karangasem I Wayan 
Geredeg, SH didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan Ir. 
Ida Bagus Made Oka, Kadis PU I Nyoman Sutirtayasa, ST, 
MT, Kepala DKP I Made Suama, SH, Perwakilan Bappeda dan  
Kabag Humas Protokol I Made Supartha, AP.MT, di Ruang 
Rapat Bupati, Selasa (27/1/2015).

Dalam kesempatan tersebut, Mr. Ross Fraser 
menyampaikan manfaat terjalinnya kerjasama antara 
Pemerintah Daerah dengan AusAID dapat mengoptimalkan 
program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 
kurang mampu serta pembangunan infrastruktur  di bidang 
sanitasi dan lingkungan. Komitmen kerjasama ini sebelumnya 
telah dipayungi MoU antara pihak Pemkab Karangasem 
dengan pihak AusAID dan selama ini telah melakukan 
sejumlah program real yang langsung berkaitan dengan 
kebutuhan masyarakat seperti pembangunan instalasi 
pembangunan air limbah (ipal) dan sebagainya.

Dipaparkannya, prinsip aplikasi kerjasama yang dilakukan 
AusAID menggunakan sistem rembes (reimburse) atau 
diganti. Artinya, Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu akan 
menganggarkan dana untuk  pembangunannya dan baru 
akan diganti pihak AusAID ketika telah dilaksanakan.

“Jadi silakan dikerjakan dulu, baru nanti dana yang 
dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karangasem akan kami 
ganti, “ jelasnya.

Mr. Ross menambahkan, kedepannya kerjasama dengan 
Pemkab Karangasem diharapkan dapat berjalan seperti pola 
kerjasama Sister City (Kota Saudara) seperti kerjasama antara 
kota Ambon dan Darwin yang telah terbukti memberi banyak 
manfaat bagi pengembangan daerah dan kesejahteraan 
masyarakat. Salah satunya memudahkan peluang 
Pemerintah Daerah untuk mengakses Investasi lebih banyak, 
berupa grand (dana hibah) sehingga dapat mengurangi pola 
pinjaman lunak loan.

Bupati Geredeg mengatakan, kerjasama dengan 
pihak AusAID dipandang penting mengingat Kabupaten 
Karangasem masih sangat membutuhkan sumber-sumber 
pendanaan pembangunan  untuk mengentaskan kemiskinan 
yang masih ada. 

Bupati mengharapkan agar SKPD dapat menindaklanjuti 
berbagai skema usulan kerjasama yang layak dibiayai oleh 
AusAID, baik dalam bentuk proposal kegiatan maupun DED 
untuk fisik yang berskala lebih besar.

Dalam kaitan kerjasama ini, Bupati Geredeg menginginkan 
agar terjadi kerjasama lebih intensif dengan lembaga donor 
di bawah Indonesia Infrastucture Initiative (INDIIE) lainnya 
yang memiliki misi untuk keberpihakan pemberdayaan dan 
bantuan bagi daerah belum berkembang dan miskin. 

Guna menindaklanjuti kerjasama yang akan dijalani, 
Bupati Geredeg menginstrusikan agar dilakukan pertemuan 
dalam waktu dekat sehingga tidak tertinggal dari segi 
moment pengajuan rencana kepada lembaga donor AusAID 
dan lembaga donor lainnya di bawah INDIIE.

“Dalam waktu dekat, paling cepat minggu ke dua bulan 
Februari, saya akan mengundang INDIIE kembali, agar bisa 
mempresentasikan program mereka dan akan diikuti dinas-
dinas terkait,” ungkapnya. v (I Gede Panca Adriawan/
Humas Protokol Setda Kab. Karangasem)

PEMKAB KARANGASEM JALIN 
KERJASAMA DENGAN AUSAID

Fokuskan Garap Infrastruktur dan Sanitasi

audiensi perwakilan ausaid dengan Bupati Karangasem, i Wayan Geredeg (tengah).
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KABUPATEN Karangasem Bali masuk nominasi 
terbaik Anugerah Pangripta Nusantara  untuk 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 

2015 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Kabupaten 
Karangasem dinyatakan lolos menjadi Kabupaten 
terbaik dalam bidang perencanaan pembangunan di 
Tingkat Provinsi Bali dan selanjutnya maju mewakili Bali 
ke tingkat Nasional memasuki penilaian tahap III oleh 
Tim Penilai Pusat.

Hal itu dikatakan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg 
usai menerima penghargaan sebagai Juara 1 Lomba 
Pangripta Nusantara Tingkat Provinsi. Penghargaan tersebut 
diserahkan langsung Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta 
saat pembukaan Musrembang RKPD di Gedung Wisma 
Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (25/3/2015).

Ditambahkan, penghargaan yang diterima ini menjadi 
hal penting, anugerah Pangripta Nusantara merupakan 
penghargaan atas perencanaan pembangunan berkualitas. 
“Ini upaya agar program pembangunan berkualitas dalam 
rangka menjawab kebutuhan masyarakat. Muara dari semua 

itu terencananya program berkualitas, bermanfaat bagi 
pembangunan di Karangasem,” katanya.

Lebih lanjut, Kepala Bappeda Karangasem I Ketut 
Sedana Merta, ST, MT, menjelaskan, sebelumnya Kabupaten 
Karangasem telah terpilih sebagai Kabupaten Nominasi 
Anugrah Pangripta Nusantara Tahun 2015 berdasarkan 
penilaian RKPD 2015 Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi 
Bali Tahap I. Pada tahap II penilaian dilakukan oleh Tim 
Penilai Utama dan Tim Penilai Independen melalui kunjungan 
lapangan dan wawancara ke Bappeda Karangasem. 
Karangasem berhasil menjalani verifikasi proses penyusunan 
RKPD Kabupaten/Kota tahun 2015 sehingga berhak mewakili 
Provinsi ke tingkat Nasional mengalahkan Kabupaten 
Jembrana dan Kota Denpasar.

“Masuknya Karangasem sebagai nominator penghargaan 
ini diharapkan menjadi bukti kerja keras upaya peningkatan 
kinerja dan prestasi. Sebab, yang masuk nominasi hanya 
daerah yang dianggap terbaik dari sisi perencanaan 
pembangunan daerah”, ucap Sedana Merta. v (I Gede Panca 
Adriawan/Humas Protokol Setda Kab. Karangasem)

ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015

KARANGASEM WAKILI BALI 
KE TINGKAT NASIONAL

i Wayan Geredeg (kiri) menerima penghargaan dari Wakil Gubernur Bali i Ketut sudikerta sebagai  Juara 1 Lomba Pangripta 
nusantara tingkat Provinsi Bali, Rabu (25/3/2015).
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DALAM sosialisasi terakhir kelembagaan MPIG 
(Masyarakat Perlindungan  Indikasi Giografis) Petani 
Tradisional Garam Amed pada bulan Maret 2015 di 

Balai Banjar Lebah (Tukad See) Desa Purwakerti Kecamatan 
Abang, telah tercetus bahwa di Desa Amed akan di bangun 
Museum penggaraman tradisional. Hal ini menjawab 
pertanyaan salah seorang peserta yang juga pemerhati 
pelestarian penggaraman tradisional Amed Putra Demung 
yang sangat khawatir penggaraman tradisional Amed akan 
punah, nantinya anak cucu kita tidak melihat dan tidak 
mengenal lagi penggaraman tradisional amed yang unik 
dan sempat terkenal dari zaman dahulu, karena tergerus 
oleh alih fungsi lahan (pariwisata) dan alat-alat modern 
sekarang ini.

I Nengah Suanda ketua MPIG mnerangkap Kelian 
Banjar Dinas Lebah dalam sosialisasi yang dihadiri oleh 
Perbekel Purwakerti I Wayan Sentuni, Dr.Ir.H. Rialdi.MM 
Tim ahli indikasi Geografis Pusat Jakarta, ahli garam 
dan ahli indikasi geografis dari France, Chrales Perraud, 
Kepala Dinas Perindag Kabupaten Karangsem beserta 
para Kabid, penterjemah asal Perancis Mrs Fanny Thoret 
Hadiyanto, para petani garam dan pedagang. Suanda 
menjelaskan bahwa sekarang pemerintah telah mulai 
melirik penggaraman tradisional di Amed. Walaupun 
sekarang lahan penggaraman di Amed hanya tinggal 
lebih kurang 60 are yang dahulu ratusan hektar luasnya, 

sekarang hanya dengan lima kelompok petani garam 
(49 orang) telah mendapatkan bantuan dan bimbingan 
dari pemerintah Kabupaten Karangasem dalam hal ini 
Dinas Perindag Kabupaten Karangasem dalam bentuk 
pembinaan dan alat-alat moderen bekerjasama dengan 
ISIP (Indonesia/Swiss Intellectual Property Project). 
Telah banyak alat modern yang diberikan.  Dahulu 
mengambil air laut memakai timba dari daun rontal, dua 
timba dipanggul, sekarang pakai desel/sanio penarik air. 
Demikian pula alat penjemuran sekarang pakai alas plastik 
tidak memakai palungan seperti dahulu. Semua alat 
dimoderenisasi demi meningkatkan penghasilan petani 
garam tradisional. Hal ini merupakan tindak lanjut hasil 
study banding petani garam Amed ke Perancis tanggal 8 
sampai 12 September 2014 lalu.

 Menjawab kekhawatiran pemerhati lingkungan dan 
pemerhati penggaraman tradisional di Amed tersebut 
direncanakan akan membuat Museum penggaraman 
tradisional di Amed, dilengkapi dengan praktek 
pembuatan garam secara orisinil masih tradisional seperti 
dahulu memakai alat-alat tradisional, guna melestarikan 
warisan leluhur yang adi luhung tersebut. “Kami telah 
berupaya memohon kepada Pemda Karangasem agar 
diijinkan memakai sebagian kecil lahan di Wisata Tirta 
Jemeluk Banjar Lebah untuk maksud tersebut di atas, 
mudah-mudahan dikabulkan”, kata Suanda Banjar Lebah. 

Akan di Bangun Museum 

Penggaraman tradisional amed 
tempo doeloe.

Lahan penggaraman amed telah banyak beralih fungsi menjadi 
Bungalous, Restaurant, spa dll

Penggaraman Tradisional di Amed
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Sebelumnya beberapa petani garam tradisional di Amed 
sempat diajak study tour ke Perancis. Menurut buku 
laporan study tour “Bali Amed Salt Guèrande (France) 
For Decision Makers To Strengthening The Amed Salt 
GI Supply Chain Indonesia – Swiss Intelectual Property 
Project (ISIP) Nantes, Perancis 8–12 September 2014”, 
menyebutkan bahwa Personalia/Delegasi yang berangkat 
ke Perancis berjumlah 7 orang yaitu:

1. Dr. Ir. H. Riyaldi, MM (Tim Ahli Indikasi Geografis) 
Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, Kementerian 
Hukum dan hak Asasi Manusia, Jakarta, 2.Gunawan, S.Si 
(staf Teknis Evaluasi IG Subdit. IG) Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Jakarta,3. I Wayan Swindia, S.Sos, MAP, (Kepala 
Seksi Perlindungan Konsumen) Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, Kabupaten Karangasem, Bali, 4. I Wayan 
Sentuni Artana, (Perbekel Purwa Kerthi) Kepala Desa 
Purwa Kerthi, Kabupaten Karangasem, Bali, 5. I 
Nengah Suanda, (Petani Garam Amed) Kelian Banjar Dinas 
Lebah, Desa Purwa Kerthi, Kabupaten Karangasem, Bali, 
6. I Nyoman Patra Gunawan, (Petani Garam Amed) Ketua 
Kelompok Tani Garam Amed Tasik Segara, Banjar Dinas 
Lebah, Desa Purwa Kerthi, Karangasem, Bali, 7. I Ketut 
Telaga, (Petani Garam Amed) Ketua Kelompok Tani Garam 
Amed Wisnu Sari, Banjar Dinas Lebah, Desa Purwa Kerthi, 
Karangasem, Bali, Juga ikut Wakil dari IPI/ ISP Mr Daniel 
Lauchenaur, Wakil dari Aubard Consulting Audrey Aubard 
dan Charles Perraud, Penerjemah (Bahasa Perancis dan 
Bahasa Indonesia) Mrs. Fanny Thoret Hadiyanto.

Sampai di Nantes dengan menggunakan penerbangan 
Air France menginap di hotel Duquesne. Besoknya tanggal 
8 September 2014 pertemuan di tempat produksi garam 
Guèrande di Terre de Sel (Koperasi Garam Guèrande). 
Presentasi pendahuluan mengenai kunjungan lapangan 
oleh Audrey Aubard dan Charles Perraud menjelaskan 
mengenai rencana kegiatan selama 7 hari kunjungan 
di Perancis, mengenai produk-produk yang mendapat 
sertifikat Organik dari Perancis dan Uni Eropa, Traditional 
Speciality Guaranteed (TSG), Label Merah/Label Rouge 
(Superior Quality Seal), Perlindungan Indikasi Geografis 
(PGI), Perlindungan Produk Asala (PDO).

Manfaat study tour petani garam Amed ke Perancis dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 

1. Selama 7 hari kunjungan di Perancis petani Garam 
Amed mendapat kesempatan melihat dan mempelajari 
proses produksi garam di Perancis, mulai dari panen, 
pengolahan sampai dengan proses pengemasan 
selain itu juga dapat mengetahui dan melihat variasi 

produk-produk garam lainnya. Peserta study tour 
juga memperoleh kesempatan untuk melihat sistem 
produksi dan pemasaran produk-produk bertanda 
khusus lainnya, serta mengetahui sistem dan tata cara 
sertifikasi dan pengawasan bertanda khusus.

2. Petani Garam Amed melihat peluang untuk 
meningkatkan kualitas Garam Amed yang selama 
kunjungan ini diakui oleh pelaku usaha Perancis 
yang dikunjungi memiliki rasa yang enak, antara lain 
melalui pembuatan Bunga Garam (Fleur de Sel) dan 
menggunakan kemasan serta keterangan yang menarik 
untuk meningkatkan harga jual produk.

3. Petani Garam Amed dan Perbekel Purwa Kerthi juga 
melihat peluang untuk membuat proses pembuatan 
Garam Amed serta informasi tentang Garam Amed 
menjadi komoditi yang dapat dijual kepada turis baik 
asing maupun lokal di Amed, dikoordinasikan oleh 
kelembagaan petani dan desa.

4. Pada saat mengikuti Pelatihan Organisasi Pelaku 
Usaha Indikasi Geografis di Yogyakarta tanggal 22-26 
September 2014, petani Garam Amed telah membawa 
contoh Bunga Garam Amed yang mereka produksi 
segera setelah kembali dari study tour di Perancis. 
Rasa Bunga Garam Amed lebih enak dan lebih lembut 
dibandingkan dengan rasa Garam Amed biasa, Bunga 
Garam ini memiliki peluang untuk dijual dengan harga 
yang lebih tinggi dari Garam Amed biasa, sehingga 
diharapkan peningkatan pendapatan petani Garam 
Amed akan dapat diperoleh melalui produksi dan 
penjualan Bunga Garam Amed Bali. v (Ida Made Giur 
Dipta, Ketua KIM Wertha Jagadhita Desa Culik)

i nengah suanda, Kelian Banjar dinas Lebah, desa 
Purwa Kerthi dan juga Ketua aPiG amed.
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BEBERAPA kali persinggungan  menjadikan saya tersentuh 
dan menyadarkan diri saya, bahwa saya telah menjadi 
bagian dari dunia apresiasi menulis. Dunia yang saya 

bayangkan akan sulit saya jangkau. Selama ini saya hanya 
menikmati tulisan-tulisan yang terbit, tanpa sedikitpun 
mempunyai pikiran akan menjadi bagiannya. Semula saya juga 
mengalami, kerontangnya kreativitas dalam menghasilkan 
sebuah tulisan. Menghasilkan sebuah paragraf adalah beban 
bagi saya. Debit air yang mengalir dalam sungai kreativitas 
menulis saya serasa terus mengecil. Namun ketika saya 
bertemu dengan seseorang kekawatiran saya itu sedikit demi 
sedikit tereduksi. Beliau begitu telatennya membimbing saya, 
mengkritik saya, mengarahkan saya dan terus mendorong 
saya untuk mampu berapresiasi.

Saya seolah-olah telah menemukan seseorang yang 
telah memberikan fajar baru bagi dunia pencerahan saya.  
Seseorang yang telah mampu mengikis kegelisahan saya 
untuk bisa hadir dalam rubrik apresiasi. Terus terngiang kata-
kata yang digunakan sebagai motivasi saya. Berani salah dan 
benar. Itulah kalimat singkat yang sering diucapkan setiap 
saya mengalami kesulitan dalam berapresiasi. Mulai saat 
itulah saya mencoba untuk menulis tentang yang berbau 
sastra. Kesulitan awal muncul dengan sangat kuat. Kendala 
utama karena saya mempunyai disiplin ilmu eksakta dan 
beberapa kali bergelut dengan penelitian ilmiah. Namun 
semuanya itu terkikis berkat motivasi yang terus diberikan 
kepada saya. Tanpa ada motivator yang begitu kuat, mungkin 
saya sudah menyerah, karena selama ini sudah banyak tulisan 
saya yang tidak mampu melewati meja redaksi. Dan sayapun 
mulai terkenang dengan pesan seorang sahabat, beranilah 
untuk mencoba dan berbuat salah, sebelum akan menemukan 
yang benar. Ungkapan sederhana namun padat arti yang terus 
membuat saya terhibur ketika saya menghadapi kesulitan. 

Kegelisahan dan kepayahan seolah-olah sirna ketika 
untuk kali pertamanya tulisan saya mampu melewati meja 
redaksi. Walaupun saya yakin dimuatnya tulisan saya, hanya 
memenuhi syarat minimal yang ditetapkan redaksi, rasa syukur, 
bangga,  tetap ada dalam perasaan saya dan tidak kuasa saya 
sembunyikan. Memang benar ada kebahagian tersendiri, ketika 
tulisan-tulisan saya telah mendapat “pengakuan” dari redaksi. 
Sekali lagi, sang motivator kembali memberi selamat lewat 
pesan singkatnya.  Pesan singkat yang telah membangunkan dan 
menyadarkan saya, bahwa ditengah keterbatasan yang ada pada 

diri saya, saya mampu berapreasiasi. 
Dan beliaupun memberikan semangat 

kepada saya esensi ngayah sesuai 
dengan swadharma kita masing-
masing. Saya sadar, sanjungan 
ini tidak akan beliau senangi. 
Namun bagi saya yang bodoh 
(jugul apunggung), ibarat: 
Sodama amagut hyang citra 
rasmi (meminjam ungkapan dari 
Wayan Westa), sungguh sangat 

tabu kalau semua ini tidak 
saya ungkapkan sebagai 

ucapan terima kasih 
saya. Saya tidak 

ingin mendapat 
b r a h m a n t y a , 

d i a n g g a p 
s e b a g a i 

k u w e r a 
b u d h i 
(laknat), 
j e l a s 

konsukuensinya adalah ila-ila dahat (sangat berbahaya). 
Memang, seorang intelektual tidak pernah fanatik atau 
berdendam. Ia tidak akan mengejar pengukuhan diri oleh orang 
lain. Ia berani berpendirian, dan tidak takut mengaku salah 
atau keliru kalau memang demikian. Ia tidak pernah kehilangan 
gengsi atau wibawa. 

Selanjutnya, pada setiap kesempatan saya acapkali 
melakukan diskusi kecil dengan beliau. Diskusi berbagai hal, 
mulai mencoba untuk melakukan meditasi sebelum pelajaran 
dimulai, menyisipkan cerita-cerita yang berbau keberhasilan 
seorang tokoh yang tekun melaksanakan ajaran agama, 
sampai sekadar menyampaikan ide-ide kecil untuk ikut urun 
rembug dalam konsep ajeg Bali. Kalau tidak sekarang, kapan 
kita mulai?. Itulah kata-katanya. Bukankah keberhasilan ide-
ide yang besar juga ditentukan oleh ide-ide kecil dari orang-
orang kecil namun dilakukan dengan tulus dan murni?. Dan 
kembali konsep ngayah selalu menyertai kami dalam setiap 
berkreativitas, walau kami sadar hanya sedikit orang yang 
memberikan perhatian pada kreasi kami. 

Seketika itulah saya mulai ingat dengan masa kecil 
saya di sebuah desa di pulau seberang, ketika waktu 
itu saya ditodong dan diberikan kesempatan untuk ikut 
ngayah menjadi pragina telek. Kesempatan yang tidak saya 
sadari tidak semua orang diberikan kesempatan untuk itu. 
Kesempatan menjadi bagian melestarikan sebuah tarian 
sakral sederhana yang sering dipentaskan untuk upacara 
agama. Dalam konsep ngayah inilah saya menangkap 
makna munculnya kebebasan ungkap gerak yang bersahaja 
dari masing-masing pengayah yang lebih mementingkan 
pengabdian dari pada persembahan artistiknya. Saya 
mulai bisa memaknai ketika seseorang melakukan ngayah 
mamendet, ngerejang, mamaris ungkapan persembahan 
seni tari yang dilakukan dengan tulus merupakan bagian 
pranata ritual yang mesti diadakan. Bagi yang memiliki 
bakat atau pengalaman tari akan dapat mengekspresikan 
dirinya ke dalam kedua aspek tersebut yakni pengabdian 
dan persembahan artistik ungkap tarinya. 

Bercermin pada liukan tari seorang pengayah tadi saya 
dapat menangkap pendistribusian energi yang bervariasi 
dalam sirkulasi pernafasan yang membuat tarian seorang 
pengayah menjadi dinamis. Sepintas dari pengamatan yang 
sederhana terhadap posisi pokok seorang pengayah yang 
maskulin melankolis, memberikan gambaran kepada saya 
bahwa dalam wujud visual bentuk pose yang asimetris 
tersebut cenderung merebah kepada salah satu sisi dengan 
ditahan untuk beralih ke posisi yang satunya lagi. Dari sinilah 
tergambar adanya usaha pencarian keseimbangan dalam 
ketidakseimbangan. Estetika dan norma-norma tersebut 
berefleksi ke dalam kehidupan nyata bahwa konsepsi 
dualisme dalam kehidupan di dalam mencari keseimbangan 
hidup, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani adalah 
melandasi kehidupan nyata di dunia ini. Sekala-Niskala 
sebuah konsep dualisme yang sangat mendalam hampir 
merambah dalam kejiwaan tata kehidupan ini. 

Demikian dedikasi ini saya ungkapkan dengan tulus, 
sebagai ungkapan terimakasih saya kepada sang “guru”. Guru 
yang mampu membangkitkan dan mengalirkan kembali air 
ke dalam sungai kreativitas menulis saya. Mungkin terlalu 
berlebihan kalau saya dikatakan sebagai penulis, karena 
setiap tulisan yang saya hasilkan masih memerlukan kritikan 
dari sang “guru”. Guru yang dengan setia mau mendengarkan 
setiap keluhan saya sehingga saya mampu berapresiasi 
dengan kata hati. Harapan saya kepada sang guru, teruskanlah 
membangkitkan dan menggali mata-mata air yang lain, 
sehingga sungai-sungai kreativitas terus teralirkan oleh 
apresiasi-apresiasi yang bervariasi. Dan akhirnya, ijinkan saya 
meirukan salam yang sering diucapkan kepada saya “semoga 
semua hidup berbahagia”. v oleh i putu sudibawa

Motivator: Kau Memang Hebat...

Tokoh motivator MarioTeguh






