




Laporan Utama

 Prime Time Performance

MEMASUKI era baru kepe-
mimpinan di bumi lahar 
Karangasem duet I Gusti 

Ayu Mas Sumatri dengn I Wayan 
Artha Dipa, menjawab kerinduan 
publik akan terjadinya perubahan 
baru di Karangasem, lebih dekat 
dengan masyarakat dan memberi 
solusi banyak PR yang masih ber-
gayut pasca ditinggalkan pimpi-
nan sebelumnya. Kemenangan 
pasangan yang mengusung 
branding MASDIPA seolah lahir 
dari kominitas rakyat yang sela-
ma ini merasakan  kekuasaan ter-
lampau  eksklusif, hendak men-
cairkan dalam nuansa kekuasaan 
yang lebih dekat dengan rakyat.

Maka begitu resmi dilantik sebagai 
pasangan baru memimpin Karangas-
em, Masdipa langsung menggebrak 
eksekutif melalui agenda interview top 
leader eksekutif  (para pimpinan SKPD). 
Bupati Mas Sumatri mengatakan, pent-
ingnya posisi birokrasi dalam melak-
sanakan misi pemerintahan, pemban-
gunan dan pemberdayaan masyarakat. 
Oleh karena itu tahap awal diperlukan 
refrensi mengetahui kondisi SDM 
aparatur yang ada terutama top mene-

jer yang akan mengendalikan penca-
paian misi itu sendiri. Dari interview 
penyampaian visi misi potensi dan per-
masalahan yang dihadapi akan diketa-
hui pemetaan sebenarnya, kesesuaian 
job discription masing-masing posisi 
jabatan serta peluang, potensi dan per-
masalahan yang harus memperoleh at-
ensi prioritas penanganan. 

Sementara Wakil Bupati I Wayan Ar-
tha Dipa,SH,MH menegaskan, bahwa era 
pemerintahan baru membutuhkan kesia-

pan SDM aparatur yang ready 
for use  and  combat ready, siap 
pakai dan siap tempur dalam arti 
mengabdi melayani rakyat demi 
memajukan Karangasem sesuai 
visi “Karangasem Cerdas, Bersih 
dan Bermartabat”.

Mengetahui peta potensi 
SDM Karangasem sedemikian 
rupa, hasil interview tetap men-
jadi refrensi/pegangan untuk 
kemudian melakukan pena-
takelolaan pemerintahan sebe-
lum sistem kelembagan baru 
diberlakukan. Sementara guna 
menunjukkan gebrakan kepada 
publik, pasangan yang diramal 
bakal  mampu mengangkat ke-

majuan daerah Karangasem secara lebih 
signifikan, menetapkan agenda 100 hari 
sebagai sasaran antara dalam meng-
kondisikan pencapaian visi misi ke de-
pan. Maka instruksi menyusun agenda 
100 hari pun digenjot, sehingga diketahui 
semua SKPD berbuat apa dalam tempo 
100 hari. Disamping melaksanakan agen-
da 100 hari untuk semua sektorial, juga 
disinkrunisasikan laporan harian setiap 
SKPD dalam melayani masyarakat, se-
hingga apapun yang diperbuat SKPD 

GENJOT KINERJA 
DI 100 HARI

Pemberian bingkisan kepada warga wujud kepedulian Bupati 
Karangasem sejahterakan masyarakatnya

Genjot kinerja 100 hari Bupati Karangasem benahi infrastruktur
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dapat diketahui secara on line melalui 
group Whats APP (WA).

Kendati proses APBD 2016 tidak karya 
seutuhnya rezim Masdipa, namun dalam 
pelaksanaan  setengah lebih perjalanan 
tahun pertama kepemimpinannya, Bupati 
Mas Sumatri dan Wabup Artha Dipa tak 
hendak menuai risiko kegagalan diakhir 
tahun pertama. Tahun pertama adalah 
tonggak cerminan perjalanan dalam 5 ta-
hun kepemimpinan, jika tahun pertama 
gagal, banyak masalah dan tidak signifi-
kan out put ataupun out comenya bagi 
masyarakat maka branded nya, kepe-
mimpinan itu gagal. Bahkan lebih dekat 
lagi dalam tempo tiga bulan yang dikenal 
populer dengan sebutan masa 100 hari 
sebagai prime time track leadership.

Agenda Program 100 hari yang ber-
basis Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) setiap SKPD ditata secara cepat untuk bisa mencapai 
hasil maksimal. Pola tersebut merupakan suatu metode un-
tuk menggenjot apresiasi SKPD terhadap agenda Visi-Misi 
Masdipa yang dicanangkan dan menjadi Dokumen Visi Misi 
Pemerintah Kabupaten Karangasem.  

Selain misi dalam bentuk program dan kegiatan sekto-
rial, Masdipa juga menggebrak perang anti narkoba yang 
sudah menjadi atensi Pesiden bahwa Indonesia sudah 
ada didalam suasana Darurat Narkoba. Demikian masif-
nya peredaran narkoba di masyarakat menuntut semua 
Kepala Daerah berbuat sesuatu untuk meredam, menge-
leminir, menghapus dan mengikis habis narkoba dari bumi 
lahar Karangasem. Maka disetiap agenda acara bertemu 
masyarakat, Bupati Sumatri tidak pernah alpa untuk men-
gumandangkan salam anti narkoba serta meminta semua 
jenjang aparatur maupun tokoh masyarakat bahu memba-
hu memerangi narkoba, yang sudah terbukti menghancur-
kan generasi bangsa Indonesia.

Stimulasi program 100 hari sudah terbukti memberi moti-
vasi memberi inspirasi bagi seluruh jajaran birokrasi di Kabu-
paten Karangasem untuk menggeliat  menggenjot kinerjanya 
sehingga mencapai hasil lebih maksimal, sesuai kebutuhan 

dan  tuntutan masyarakat.

Gencar Sidak
Di awal kepemimpinannya Wabup Artha Dipa tak 

hendak membuang waktu untuk menata birokrasi dan 
membina mental aparatur untuk senantiasa loyal pada 
tugas yang diemban. Inspeksi mendadak pun digencarkan 
guna memberi efek resonansi ineret kepemimpinan di 
awal masa jabatan, didampingi Sekdakab I Gede Adnya 
Mulyadi dan Tim Gerakan Disiplin Nasional (GDN) 
(11/7).Wabup Artha Dipa mengatakan, meningkatkan 
kinerja melalui kedisiplinan merupakan kesadaran 
dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 
dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan 
harus ditegakkan dalam suatu unit kerja. Tanpa 
dukungan disiplin ASN yang baik, sulit bagi SKPD 
untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, tingkatkanlah 
kedisiplinan dan kinerja, bekerjalah dengan jujur, jujur 
pada diri sendiri, pada orang tua dan jujur pada lingkungan, 
ujarnya.  Dengan kejujuran maka kita bermartabat, cerdas 
dan bersih berlandas kan Tri Hita Karana. Itu pula kunci 
sukses keberhasilan,” imbuhnya. v

Peringatan Hut Kota Amlapura ke-376,  22 Juni 2016 di-
warnai bergulirnya suksesi kepemimpinan yang menghad-
irkan pemimpin baru pasangan I Gusti Ayu Mas Sumatri 
dan I Wayan Artha Dipa (Masdipa). Terkait Hut Kota Am-
lapura, Bupati Sumatri me ngatakan, peringatan Hari Jadi 
Kota Amlapura hendaknya dijadikan sebuah mo mentum 
untuk intropeksi dan evaluasi kon p rehensip  program dan 
kegiatan yang telah diupayakan dalam rangka me wu judkan 
masyarakat Karangasem yang bermartabat dalam kerangka 
Visi dan Misi pembangunan Bali yang maju, aman damai 
dan sejahtera.

Tema peringatan dengan semangat Nawa Satya Dharma, 
mewujudkan Karangasem bermartabat” sarat dengan makna 
dan sejalan dengan semangat Masyarakat Karangasem untuk 
membangun kesetaraan di bidang pendidikan, meningkatkan 
pelayanan di berbagai bidang, meningkatkan kedaulatan pangan, 
didukung pembangunan infrastruktur secara merata dan apara-
tur pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai 
karakter untuk mengabdi. Peringatan diwaranai atraksi tari kolo-
sal Gebug Ende yang merupakan tarian klasik khas Kabupaten 
Karangasem v ( I Nyoman Wage/Diskominfo)

Bupati Baru Kado HUT Kota Amlapura

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri saat sidak pasar Amlapura 

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri
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NAWA SATYA DHARMA MENGGELINDING
 Tonggak Penting  di  Etape Satu

LANGKAH menggenjot kinerja dari awal ke pe-
mimpinannya, benar-benar hendak diwujudkan 
pasangan  Masdipa setelah berjuang habis-habisan 

bersaing menduduki kursi Karangasem 1. Betapa tidak,  
komitmennya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan 
setelah mendapat kepercayaan/ mandat rakyat Ka rang-
asen, untuk segera berbuat, nampaknya  gayung ber-
sambut dengan harapan masyarakat Karangasem,  yang 
menginginkan pemimpin yang terpilih tidak bermental 
priyayi minta dilayani tetapi sungguh-sungguh melayani 
masyarakat.  

Roda Visi Misi Masdipa yang sudah menjadi dokumen 
Pemkab. Karangasem benar-benar digelindingkan dari 
etape satu-tahun pertama kepemimpinan. Image suk-
ses di tahun pertama akan diikuti sukses-sukses ditahun 
berikutnya, rupanya dihayati benar pasangan Masdipa, 
sehingga penting dilakukan gebrakan di awal ke-
pemimpinannya. 

Visi: Karangasem Cerdas, Bersih Dan Bermartabat 
Berlandaskan Tri Hita Karana”. Makna visi tersebut adalah 
Cerdas mengandung makna terwujudnya masyarakat 
yang memiliki kemampuan intelektual, emosional dan 

spiritual yang seimbang. Bersih mengandung makna 
terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan  
Bebas dari KKN dan Bermartabat mengandung makna 
terwujudnya Karangasem yang Bangkit, Berwibawa dan 
memiliki Daya Saing.

Enam Misi 
strategis 

Menjabarkan visi besar agar bisa terimplementasi 
dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan difokuskan pada 
6 butir penjabaran visi yang terangkum dalam 6 misi 
utama yakni: Pertama, Membentuk sumber daya ma-
nusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul me-
lalui pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan 
pelayanan kesehatan yang terjangkau, murah, ramah 
dan paripurna. Kedua, Mewujudkan kultur masyara-
kat dan tatakelola pemerintahan yang berkarakter me-
layani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, 
dan budaya suap. Ketiga. Menurunkan angka kemiski-
nan dengan menitik beratkan pada penyiapan lapan-
gan kerja, pengembangan sector ekonomi kerakyatan 

Kepedulian pendidikan anak usia sekolah bagian dari implementasi program Nawa Satya Dharma
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berbasis pertanian dalam arti luas, 
usaha kecil dan menengah. Keem-
pat, Meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan masyarakat dengan 
menitik beratkan pada program per-
luasan kesempatan kerja, pariwisata 
kerakyatan dan peningkatan investa-
si yang berwawasan lingkungan. 
Kelima, Membangun infrastruktur 
wilayah yang merata, berkeadilan 
dan tepat guna serta mengembang-
kan Wilayah Berbasis Potensi Lokal 
Perdesaan dan Keenam, Mengem-
bangkan perikehidupan rakyat yang 
religius, toleran, berkarakter dan 
bermartabat melalui peningkatan 
program pembangunan di bidang 
keagamaan, social budaya, politik 
dan kesejahteraan sosial.

Sembilan  Program 
Unggulan

Untuk menjalankan 6 misi utama 
diatas juga disusun 9 program  
unggulan untuk menggarap potensi 
Kabupaten Karangasem dalam me-

ngangkat taraf kesejahteraan ma-
syarakat yakni: Pertama, Kesetaraan 
ma s yarakat dalam memperoleh pen-
didikan formal dan informal jenjang 
usia dini, SD dan SMP sederajat secara 
gratis utamanya bagi masyarakat mis-
kin melalui Kartu Karangasem Cer -
das. Kedua, Perluasan jangkauan, ke-
tersediaan, dan kemudahan layanan 
ke  sehatan, khususnya pelayanan 
ke  sehatan di puskesmas dan rumah 
sakit kelas III secara gratis (termasuk 
pem  berian makan gratis bagi 1 orang 
penunggu pasien) utamanya ba-
gi masyarakat miskin melalui Kartu 
Karangasem Sehat. Ketiga, me-
wujudkan pemerintahan yang bersih 
dan berwibawa (bebas dari KKN) 
serta berkarakter “melayani” me-
lalui peningkatan profesionalisme 
dan kesejahteraan Aparatur Sipil Ne-
gara (PNS, Guru, dan Aparatur Sipil 
lainnya). Keempat, Peningkatan pe-
la yanan perijinan terutama untuk 
Usaha Mikro Kecil melalui program 
pe layanan “Goes to Banjar”.

Keunggulan program lain nya an-
tara lain, Kelima, Pe nanganan ke-

mis kinan per de saan dan perkotaan 
dengan men cip takan Lapangan 
Kerja Baru melalui Gerakan Wira-
usaha Muda Karangasem dan De-
sa preneur. Keenam, me wu judkan 
kedaulatan pangan di Kabupaten 
Karangasem melalui pemanfaatan 
lahan – lahan kritis dengan Teknologi 
Tepat Guna (TTG). Ketujuh, pe ning-
katan pelayanan dan prasarana per-
dagangan, terutama penguatan peran 
sentral pasar tradisional me lalui 
perbaikan 16 pasar traditional se cara 
bertahap selama 5 tahun. Ke delapan, 
meningkatkan kualitas dan me-
numbuhkan destinasi pariwisata baru 
di Kabupaten Karangasem melalui 
pengembangan pariwisata spiritual 
yang berbasis Desa Adat  ( kearifan 
lokal ) dan Kesembilan, Pembangunan 
dan peningkatan kualitas sarana dan 
prasarana infrastruktur utamanya jalan 
dan pemenuhan penyediaan layanan 
air bersih di daerah-daerah terisolir 
melalui pembangunan cubang secara 
merata dan berkesinambungan 
selama 5 (lima) tahun. v 

( I Nyoman Wage/Diskominfo)

Bupati Mas Sumatri letakkan batu pertama bantuan bedah rumah di Desa Linggasana Bebandem
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GANTI kepemimpinan berganti 
pula visi-
misi daerah. 

Meski tidak jauh-jauh 
amat namun secara 
esensial memiliki 
aroma berbeda 
kendati golnya sama 
yakni mewujudkan 
masyarakat sejahtera. 
Lain pasangan Gesuka 
lain pula Masdipa, 
ibarat lain koki lain 
masakan, tentunya 
sangat elegan manakala 
pasangan yang 
memenangkan suksesi 
Pilbup menampilkan 
esensi berbeda dalam 
mengusung visi - misi 
kepemimpinan. 

Masdipa punya trik 
unik dan menarik dalam 
merangkai visi-misi 
sehingga memberi makna 
dari sisi struktur, jumlah 
angka yang memiliki arti 
dan hikmahnya untuk 
masyarakat Karangasem. 
Dari Visi-Misi inilah 
tercermin kemampuan 
pasangan dalam 
mengimplementasikan 
gagasan dan kemauannya 
dalam membangun daerah. 
Bukti realita visi misi ini juga 
yang akan dijadikan senjata 
pamungkas/kartu truf  kepada 
masyarakat untuk membayar 
janji-janji yang dilansir saat 
kampanye. Saat  mau maju 
sebagai inkamben di sesi II 
pun, keberhasilan di periode 
satu ini akan menjadi investasi 
dan  modal dalam  merebut 
simpati masyarakat kembali. 

Maka konsesi visi misi harus 
mampu terealisasikan secara 
optimal dalam pencapaian 
target. Untuk mencapai sasaran 
tersebut peran SKPD menjadi 
kunci untuk merealisasikan semua 
itu sebagai unit tehnis yang ada 
di bawah lapis kepemimpinan Kepala 
Daerah. Tidak ada kamus kegagalan 
bagi SKPD yang sudah menyusun 
rancangan pelaksanan visi misi dan 
masuk final dalam draft DPA  sebagai 
pelaksanaan APBD setiap tahun yang 

diambil 
dari RPJMD serta Renstra 

yang bersumber dari  visi misi. Maka 
optimis visi-misi 5 tahun bisa berjalan 
sesuai harapan. Maka strategi jitu 
harus cerdas dirancang dalam menata 
postur birokrasi yang handal, efektif 
dan produktif, jika salah menempatkan 

orang 
efeknya bisa berdampak 

pada pencapaian visi misi. 
Maka pertaruhan kemampuan 
leadership diuji untuk menjawab 
segudang tantangan didepan mata, 
Karangasemsecara makro  masih 
tertinggal di Bali dalam berbagai hal. 
v (I Nyoman Wage/Diskominfo)

VISI-MISI MASDIPA 
RESMI VISI-MISI PEMKAB
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TIDAK berhenti hanya di etape 100 hari gairah dan 
semangat kinerja Masdipa terus membara. Tahun 
pertama yakni 2016 hendak dijadikan momentum 

untuk mewarnai kepemimpinan selama 5 tahun ke depan. 
Adalah agenda merangkai acara spektakuler Genjek 
Massal diusung sebagai Gebyar Utama untuk tujuan 
melestarikan seni budaya khas Karangasem dengan 
mengundang MURI untuk mencatatkan dalam Guinnes 
Book Of Rekord (MURI).

Dimana-mana genjek massal yang digelar menjadi 
ikon memenuhi Advertensi Baliho, Spot Radio, TV serta 
sosialisasi langsung ke masyarakat untuk membumikan 
brand acara, agar  bisa mencapai rating tertinggi 
tingkat ke-massal-an. Situs bersejarah peninggalan Raja 
Karang asem Taman Ujung menjadi saksi bisu pagelaran 
spektakuler dengan menghadirkan 15.361 seniman genjek 
baik dari kalangan sekaa seni, lembaga masyarakat, 
sekolah, desa adat, SKPD maupun group kontemporer 
lainnya menyemut di Taman Ujung mempertontonkan 
aksi seni genjek yang ditunjukkan secara atraktif, rancak  
dipadukan vokal sarat pesan serta gamelan yang ritmik 
artistik.

Tahun pertama pasca 100 hari agenda yang 
penting berhasil dilampaui adalah Penyelenggaraan 
Pilkel Serentak, Perayaan HUT Kota Amlapura ke-371, 
Perayaan dan Pemaknaan Semarak dan Heroisme 
HUT RI ke 71, Penyusunan Perda RPJMD, Penyusunan 
Perda Kelembagaan (SOTK), Agenda Pemangkasan /
Rasionalisasi Anggaran SKPD dan sejumlah agenda yang 
berhasil dijalankan. Yang penting juga adalah Pengisian 
Kelembagaan yang ditunggu-tunggu masyarakat, dimana 
terjadi kejutan bagi seluruh pejabat eselon jajaran 
Pemkab, untuk dirotasi menempati pos-pos baru sesuai 
kelembagaan baru yang sudah harus bisa diberlakukan  di 
tahun anggaran 2017. 

Moment pengisian kelembagaan bakal menjadi bobot 
yang strategis untuk menentukan skala perjalanan ke 
depan. Jika penempatan on the right man on the right 
job tidak akurat maka bisa berefek pada keberhasilan 
pelaksanaan misi yang titik beratnya ada di SKPD.  

Terlebih sebagai lembaga baru memerlukan adaptasi yang 
memerlukan waktu tidak sedikit karena berkaitan dengan 
aturan perundangan, nomenklatur serta penyesuaian 
tupoksi, visi misi dan skil  SDM pejabat yang ditempatkan, 
sistem penganggaran dan program SKPD baru.   Namun 
jika tepat sesuai aturan main ditambah  tingkat pendidikan 
serta pengalaman alias 4 unsur yakni kepangkatan, 
pendidikan, pengalaman dan kemampuan serta senioritas, 
bisa digabungkan secara sinergis dan idealis maka postur 
SDM aparatur dapat diandalkan guna mengemban misi 
berat mencapai skala visi misi lima tahun ke depan secara 
optimal. 

Dari sisi program pembangunan disamping target 
DPA yang sudah dipatok dalam tahun berjalan, sejumlah 
program berskala besar juga dirintis di tahun pertama 
yakni Pengelolaan Stop Over Yeh Malet, Penataan Pantai 
Candidasa yang akan melibatkan investor dalam dan luar 
negeri. 

Spesial Genjek Kolosal
Mewarnai tahun pertama kepemimpinan Pasangan 

Masdipa juga ditandai Pagelaran Ivent Budaya Kreatif 
Genjek Kolosal  di Taman Peninggalan Raja Karangasem  
Soekasada Ujung, Tumbu, Karangasem. Terkait event akbar 
tersebut  Bupati Mas Sumatri mengatakan, Pemerintah 
Kabupaten Karangasem selalu mendukung setiap aktifitas 
atau kegiatan yang bermaksud untuk melestarikan warisan 
budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang 
mengandung nilai kearifan lokal yang adiluhung,”Genjek 
Karangasem merupakan kesenian Karawitan vokal yang 
tumbuh berkembang di suatu daerah. Kesenian Genjek 
lahir pertama kali di Karangasem yang merupakan 
seni rakyat yang lahir dan dipelihara oleh masyarakat 
pedesaan yang sekarang mulai menyebar ke Kabupaten 
lainnya di Bali,”jelasnya. Karena merupakan kesenian 
sudah sepatutnya dilestarikan, karena nantinya bisa 
dijadikan penunjang sektor pariwisata Bali pada 
umumnya dan Karangasem khususnya. 

v (I Nyoman Wage/Diskominfo)

Genjek kolosal

Pasca 100 Hari, 
Diwarnai Gebyar Budaya
GENJEK KOLOSAL
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SEBANYAK 15.361 orang  me gen-
jekan di Taman So  ekasada Ujung 
Karangasem me raih penghargaan 

dari Museum Rekor Indonesia (MURI), 
Rabu (10/8/2016). Genjek  yang meraih 
rekor Muri ini  merupakan bagian 
dari Festival Genjek Kolosal yang di-
lak sanakan oleh Pemkab Kabupaten 
Ka rangasem menyambut HUT RI ke-
71. Para peserta genjek terdiri dari 
para seniman, para remaja dan tokoh 
masyarakat disegala lapisan, berasal dari 
seluruh pelosok desa maupun kota yang 
terdiri dari suku Bali (Umat Hindu), Suku 
Sasak (Umat Muslim) dan Tionghoa 
(Umat Budha).

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Sumatri 
sangat mengapresiasi semangat seluruh 
masyarakat Karangasem yang sangat 
antusias mengikuti kegiatan ini. Hal inilah 
pada akhirnya membuat Festival Genjek 
Kolosal berhasil meraih Rekor Muri. 

Mas Sumatri mengatakan, dalam 
rangkaian peringatan Kemerdekaan 
Indonesia, Festival Genjek diwujudkan 
sebagai representasi Bhineka Tunggal 
Ika. Genjek Kolosal ini didasari oleh 
adanya Potensi Pusaka yang sangat luar 
biasa di Kabupaten Karangasem baik 
pusaka alam, budaya maupun saujana 
yang dimiliki. Demikian juga dengan 
penduduknya yang beragam baik suku 
Bali, Sasak, Tionghoa, Jawa yang selama 
ini bisa hidup berdampingan sejak jaman 
kerajaan.  “Hal ini dapat kita lihat dalam 
sebuah contoh akulturasi budaya yang 
serasi antara arsitektur tradisional lokal 

Bali dengan arsitektur Eropa, Cina dan 
Timur Tengah yang dapat kita lihat dalam 
bangunan Taman Sukasada Ujung ini,” 
ujar Mas Sumatri.

Melalui Festival Genjek Kolosal, Ia 
berharap dapat mempromosikan potensi 
pariwisata dan budaya Karangasem. 
Selain itu, kegiatan ini juga dapat 
dijadikan momentum untuk pelestarian 
nilai-nilai lokal untuk meperkaya budaya 
dan kelestarian aset pusaka Indonesia.

Ketua Panitia Penyelenggara, Ida 
Made Alit ditemui disela-sela acara 
mengatakan Genjek adalah sebuah 
bentuk kesenian khas daerah khususnya 
Kabupaten Karangasem yang memakai 
olah vokal sebagai ciri khusus disamping 
juga didukung dengan alunan beberapa 
alat musik/gamelan sederhana lainnya 
seperti suling, kendang, grantang, 
cengceng, gong pulu maupun kecapi.  
“Genjek sendiri berasal dari kata “gonjak 
atau gegonjakan yang berarti guyonan atau 
senda gurau sesuaì dengan kemunculan. 
kesenian ini yang awalnya adalah berupa 
senda gurau sehabis musim panen, sem-
bari berkumpul mereka berceritera sambil 
bernyanyi dengan perpaduan ‘‘cipak” yakni 
perpaduan vokal tanpa makna yang tertata 
sehingga menciptakan keharmonisan 
nada,” katanya Ida Made Alit.

Kesenian vokal yang muncul secara 
spontanitas sebagai ungkapan ekspresi 
imajinasi anak muda yang dituangkan 
dalam alur ritme yang teratur dengan 
lirik-lirik sederhana berupa kritik, pujian 
maupun sindiran sehingga membuat 

kesenian genjek ini sangat komunikatif.

Made Alit juga menyampaikan, pem-
biayaan pelaksanakan kegiatan Festival 
Genjek Kolosal khususnya busana saput 
dan udeng bersumber dari sumbangan 
atau partisipasi masyarakat maupun dunia 
usaha secara sukarela dan diniatkan secara 
tulus untuk memajukan Karangasem.

Sementara itu,  Perwakilan Dewan 
MU RI Jakarta J. Ngadri usai menyerahkan 
ser  tifikat  MURI Genjek Kolosal yang di -
te  rima Bupati Karangasem IGA Mas 
Su  matri, Dewan MURI J. Ngadri me-
nga  takan, pihaknya secara resmi me-
ngu mumkan dan mengesahkan bahwa 
Fes tival Genjek Kolosal Karangasem se-
cara resmi tercatat pada MURI.  “De ngan 
dicatatnya genjek massal ini, akan me-
nambah harum nama Ka rang  asem atau 
Bali pada umumnya di kan cah nasional 
maupun internasional,” im buh nya.

Turut hadir dalam acara tersebut 
Pre siden ke-6 RI Haji Susilo Bambang 
Yu doyono beserta Ibu Ani Yudoyono, 
Asisten Deputi Pembangunan Ko mu-
nikasi Promosi Pariwisata Nusantara, 
Ketua DPP Partai Golkar Setyanovanto, 
Wagub Sudikerta, Wabup Karangasem, 
Artha Dipa beserta Ibu, DPD RI Cok 
Ratmadi dan Arya Weda Karna, Ketua 
DPRD Karangasem beserta jajarannya, 
Forkopimda, Bupati Kelungkung I Nyo-
man Suwirta serta Perwakilan Ba-
pak dan Ibu Bupati/Walikota se- Bali, , 
Direktur Eksekutif Jaringan Kota Pusaka 
Indonesia, Dewan MURI Jakarta. v 
(Humas Protokol Setda Karangasem)

Genjek Kolosal Raih Rekor MURI
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KEBERHASILAN Pemkab Karangasem meraih 
prestasi nasional dibidang lingkungan dapat 
menjadi motivasi dalam menggenjot kinerja 

di awal tahun. Betapa tidak, 3 penghargaan yang 
diraih sekaligus bukan perkara mudah. Penghargaan 
dimaksud adalah 2 penghargaan nasional yakni  
Trofi Adipura Buana, Trofi Adiwiyata Mandiri serta 
satu  penghargaan baru dibidang status lingkungan 
katagori nominasi 10 besar nasional  berupa Sertifikat 
Nirwasita Tantra.

Saat penyerahan penghargaan tersebut (24/7) 
Bupati Mas Sumatri mengatakan, penghargaan 
Adipura Buana diperoleh Kabupaten Karangasem atas 
prestasinya menggabungkan unsur sosial dengan 
lingkungan untuk membentuk kota yang layak huni 
yang tercermin dari masyarakat kota yang peduli 
lingkungan. Sedangkan untuk penghargaan Adiwiyata, 
diberikan kepada sekolah yang mampu bertanggung 
jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang 

PRESTASI DIAWAL KIPRA H
Raih 3 Penghargaan Nasional 
2 Adipura dan 1 Nirwasita Tantra

Bupati Karangasem, I Gustu Ayu Mas Sumatri Terima Trofi  Adipura Buana dari Wapres Yusuf Kalla
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baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tahun 2015  Karangasem juga berhasil meloloskan 3 
sekolah andalan sebagai wakil Bali  dalam merebut Tropy 
Adiwiyata Mandiri diantaranya, SMAN 1 Sidemen, SMAN 
Selat dan SDN 1 Duda Utara, terbanyak di Bali. Ketiga 
penghargaan tersebut  diserahkan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar yang disaksikan 
Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia H. Muhammad 
Jusuf Kalla  diterima langsung Bupati Karangasem IGA Mas 
Sumatri bertempat di Lapangan Depan Istana Siak, Jln. 
Sultan Syarif Kasim, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak 
Provinsi Riau, Jumat (22/7).

Dikatakan, pencapaian penghargaan lingkungan 
ini, sebenarnya merupakan amanah bagi penerimanya 
untuk tetap menjaga bahkan meningkatkan upaya dalam 
pengelolaan lingkungan hidup. Penghargaan ini bukan hanya 
bagi Bupati dan para kepala sekolah, namun juga untuk 
seluruh jajaran pemerintah daerah dan warga yang terlibat. 
Penghargaan ini juga untuk seluruh komunitas sekolah 
seperti guru-guru dan warga sekolah.

Kepala BLH Agus Sukasena menambahkan, bahwa 
menurut Menteri Lingkungan hidup RI  Siti Nurbaya, 
sebelum menetapkan daerah mana saja sebagai penerima 
Piala Adipura dan juga sertifikat Adipura ini, telah dilakukan 
penilaian kepada sebanyak 355 Kabupaten kota se-Indonesia. 
Sehingga dari hasil penilaian yang telah dilakukan oleh tim 
Adipura mengerucut menjadi 144 Kabupaten kota yang 
menerima, dengan rincian kategori Adipura Paripurna 3 
kabupaten/kota, dan Adipurna Kirana serta Adipura Buana 

untuk 96 Kabupaten/kota termasuk Kabupaten Karangasem, 
sedangkan 36 Kabupaten kota lagi hanya menerima sertifikat 
Adipura.

Langkah-langkah yang dilakukan selama ini  adalah 
membangun partisipasi masyarakat melalui program 
pengelolaan sampah berbasis masyarakat, salah satunya 
melalui program “Kepel Sari” (Kegiatan Pengelolaan Sampah 
Mandiri). Program ini sudah diterapkan dilingkungan 
Perumahan Taman Asri Subagan. Dan Program Kepel Sari 
kita padukan dengan Program Rumah Pangan Lestari dari 
kantor Ketahanan Pangan,” imbuhnya.

Pada tahun 2015 lalu dengan perubahan indikator 
penilaian Kabupaten Karangasem hanya mampu meraih 
penghargaan Sertifikat Adipura saja. Dan tahun 2016 
sekarang ini ada klasifikasi penilaian yang baru yaitu 
penilaian dikhususkan kepada pribadi seorang Kepala 
Daerah, terkait komitmen, peran aktif, serta kebijakannya 
di bidang Lingkungan Hidup adapun penghargaan tertinggi 
yang diberikan berupa Trofy Adipura Kirana. Sedangkan 
penilaian atas pengelolaan lingkungan hidup di kawasan 
ibukota pada kabupaten/kota, sebagaimana yang sudah 
umum berjalan selama ini  diberikan penghargaan tertinggi 
berupa Trofy Adipura Buana,” ungkapnya.

Usai apel, diserahkan juga sembako untuk petugas 
kebersihan dan pertamanan sebagai wujud terimakasih 
kepada pasukan kuning yang telah bekerja keras membuat 
kota Karangasem menjadi asri dan bersih. Kegiatan 
dilanjutkan dengan diaraknya ketiga penghargaan keliling 
Kota Amlapura. v (I Nyoman Wage)

Trofi  Adipura Buana diarak keliling Kota Amlapura
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SINERGI NSD – APBD 2016, 
Eksekusi Awal
MENYUSUL gebrakan untuk sesegara mungkin 
mengimplementasikan Visi-Misi Masdipa, Bupati Sumatri dan 
Wabup Artha Dipa tak hendak ketinggal moment. Instruksipun 
digulirkan untuk percepatan penyusunan dokumen visi misi 
Pemkab dan RPJM sehingga visi misi Masdipa mewarnai 
pembangunan daerah sejak tahun pertama. Meski pelantikan 
baru bulan Juli 2016 namun dengan gerak cepat pengambilan 
keputusan untuk melangkah, diharapkan bisa mengejar 
ketertinggalan setengah tahun perjalanan anggaran tahun 2016. 

Sinergi antara Nawa Satya Dharma (NSD) dengan APBD 
2016 yang sudah berjalan, dilakukan mixing keterkaitan untuk 
mewujudkan sasaran setiap tahun. Adapun penjabaran visi 
misi kedalam kebijakan dan program antara lain,  Misi Pertama 
Bidang Pendidikan dan Kesehatan terdiri dari 2 Kebijakan dan 9 
Program, salah satu programnya yaitu pengentasan buta huruf  
dan wajib belajar 9 (sembilan) tahun melalui pemberdayaan dan 
kerjasama dengan lembaga pendidikan negeri maupun swasta. 
Pada misi Kedua Bidang Tata Kelola Pemerintahan terdiri dari 
2 Kebijakan dan 8 Program, salah satu Programnya yaitu 
Penerapan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap 
aparatur sipil Negara untuk membangun perilaku/budaya kerja 
melayani, transparan, bersih dan tidak korupsi.

 Sementara pada Misi Ketiga Bidang Kemiskinan, 
Perekonomian dan Pertanian terdiri dari 4 Kebijakan dan 18 

Program salah satu programnya yaitu Pemenuhan kebutuhan 
pokok bagi keluarga miskin, terutama pangan, layanan 
kesehatan, pendidikan dan penyediaan rumah layak huni. 
Misi Keempat Bidang Kesejahteraan, Pariwisata, Investasi  dan 
Lingkungan terdiri dari 3 Kebijakan dan 8 Program, salah satu 
programnya adalah Pengembangan pariwisata spiritual yang 
berbasis Desa Adat.

Sedangkan Misi Kelima Bidang Infrastruktur terdiri dari 
4 Kebijakan dan 8 Program, salah satu programnya yaitu 
Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, 
jembatan, air bersih, Misi Keenam Bidang Agama, Sosial 
Budaya, Politik dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari 4 Kebijakan 
dan 18 Program, salah satu Programnya adalah Peningkatan 
kualitas generasi muda melalui berbagai kegiatan kreatif yang 
mampu meningkatkan kualitas kebangsaan, keterampilan, 
sikap peduli dan pengetahuan generasi muda.

Mewujudkan  Pelayanan Dasar
Pelayanan dasar merupakan strategi awal target 

implementasi visi misi yang harus dapat diwujudkan. Untuk 
itu telah disusun grand design sektorial dalam mewujudkan 
konsep tersebut melalui skala prioritas yang memadai. Di 

Karangasem raih opini WTP
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bidang pendidikan difokuskan pada upaya pengentasan buta 
huruf  dan wajib belajar 9  tahun melalui pemberdayaan dan 
kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Negeri maupun 
Swasta. Sedangkan dibidang Kesehatan dititikberatkan pada  
Pemberian Makan bagi satu orang penunggu pasien rawat inap 
kelas III, Pengobatan Gratis bagi Masyarakat yang jauh dari 
Pusat Pelayanan Kesehatan.

Di sektor Pekerjaan Umum  & Tata Ruang diarahkan pada 
aspek  Peningkatan Infrastruktur jalan Pembangunan Cubang 
Komunal dalam bentuk Tower Air, Harmonisasi RTRW  sesuai 
dengan dinamika Pembangunan, Perencanaan Penataan Exs 
Galian C khususnya bagi lahan-lahan  yang sudah ditinggalkan 
dan lingkungannya hancur.

Untuk sektor Perumahan rakyat & Kawasan permukiman 
ditargetkan pada bidang  Pembangunan Bedah Rumah yang Tidak 
Layak Huni, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Untuk sektor 
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 
difokuskan pada  Pamberdayan masyarakat untuk menjaga 
ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal (Pecalang dan 
Linmas) Advokasi dan pendidikan politik masyarakat. Semenatara 
dibidang sosial diarahkan peningkatan kualitas pelayanan 
kesehatan dan kesejahteraan kepada fakir miskin, anak terlantar, 
dan kaum lansia.

Sinkronisasi Bidang Anggaran 
Dalam impelementasi dan sinkronisasi menyangkut ang-

garan pada APBD 2016 telah dilakukan sinergitas antara lain 
pada Satya Dharma 1 bidang Pendidikan diakumulasikan 
anggaran sebesar Rp. 872.318.667.375,88, Pemuda dan Olah 
raga sebesar Rp. 7.252.011.000,00, Bidang Kearsipan sebe-
sar Rp. 569.000.000,00  dan Perpustakaan sebesar Rp. 
2.470.201.411,08 Sehingga total dana untuk satya dharma 
pertama sebesar Rp. 882.609.879.786,96.

Sedangkan Satya Dharma 2 bidang Kesehatan didu-
kung dengan anggaran dana dalam APBD 2016 sebesar Rp. 
190.114.759.737,96, sehingga total dana yang disediakan 
untuk satya dharma 2 sebesar Rp. 190.114.759.737,96. 
Sementara pada Satya Dharma 3 bidang Kesbang & Pol-
dagri disediakan angaran sebesar Rp. 23.508.917.317,28, 
Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 
363.805.301.937,53, dan bidang Perencanaan Pembangunan 
sebesar Rp. 9.383.088.884,24, sehingga total anggaran untuk 

bidang Satya Dahrma 3 sebesar Rp. 396.697.308.139, 05.

Untuk Satya Dharma 4 bidang Penanaman Modal sebesar 
Rp. 442.819.400,00, bidang Koperasi dan UKM sebesar Rp. 
5.642.717.055,93, Komonikasi dan Informatika sebesar Rp. 
4.146.838.955,99 dan bidang Energi dan Sumber daya Mineral 
sebesar Rp. 218.690.000,00, sehingga total besar anggaran yang 
mendukung Satya Dharma 4 sebesar Rp. 10.451.065.411,92

Pada Bidang Satya Dharma 5 sektor Kependudukan dan 
Catatan Sipil dianggarkan dana sebesar  Rp. 7.159.390.432,19, 
sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
sebesar Rp.  8.117.540.240,84, bidang Keluarga Berencana 
dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 1.891.213.264,48, bi-
dang Sosial sebesar Rp.  8.754.765.627,45, bidang  Tenaga 
Kerja sebesar Rp. 6.802.733.641,12 dan bidang  Pemberday-
aan Masyarakat sebesar Rp. 8.092.404.282,21, sehingga tota 
dukungan anggaran untuk satya dharma 5 dalam APBD 2016 
sebesar Rp. 40.818.047.488,29

Di Satya Dharma 6 bidang Ketahanan Pangan ditopang 
ketersediaan anggaran sebesar Rp. 2.687.255.446,66, bidang 
Pertanian sebesar Rp. 34.547.152.951,28, bidang Kehutanan 
sebesar Rp. 11.677.309.163,61, bidang Kelautan dan Perikan-
an sebesar Rp. 2.831.735.422,00, bidang Transmigrasi sebe-
sar Rp. 180.000.000,00 sehingga total dukungan anggaran 
untuk satya dharma 6 sebesar Rp. 51.923.452.983,55

Pada program unggulan Satya Dharma 7 yakni bidang 
Perdagangan sebesar Rp. 4.874.284.780,00, bidang Perindustri-
an sebesar Rp. 5.987.797.719,28, sehingga total anggaran yang 
mendukung satya dharma 7 sebesar Rp. 10.862.082.499,28. Se-
dangkan pada Satya Dharma 8 bidang Kebudayaan didukung 
anggaran sebesar Rp. 19.095.681.302,00, bidang Pariwisata 
sebesar Rp. 2.276.314.900,00, sehingga total anggaran yang 
menopang sebesar Rp. 21.371.996.202,00.

Untuk program unggulan terakhir yang dirangkum 
dalam Satya Dharma 9 yakni bidang PekerjaanUmum 
sebesar Rp. 155.099.542.747,25, bidang Perumahan sebe-
sar Rp. 3.474.487.400,00, bidang Penataan Ruang sebe-
sar Rp. 1.794.793.410,00, bidang Perhubungan sebesar 
Rp.  23.941.309.122,65, bidang Lingkungan Hidup sebesar 
Rp. 21.089.978.130,4 dan bidang Pertanahan sebesar Rp. 
1.211.684.875,00 sehingga total dana yang mendukung pro-
gram unggulan satya dharma 9 sebesar Rp. 206.611.795.685,36. 
Dari keseluruhan program unggulan yang sudah menjadi visi 
misi Masdipa selama tahun berjalan 2016 terkoneksi anggaran 
sebesar Rp. 1.811.460.387.934,37. v (Nyoman Wage)

Bupati dan wakil Bupati Karangasem bersama jajaran SKPD membahas  kegiatan pembangunan Karangasem.
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KELOMPOK Swadaya Masyarakat  (KSM) 
Gerakan Anak Alam (Geram) yang dipayungi 
PKBM Mitra Fajar kini mengembangkan 

sayap merintis kegiatan dengan orientasi sasaran 
bidang lingkungan, pengendalian sampah dan 
ketahanan pangan dengan berbagai produk 
olahan dan ikutan. 

Menurut Ketua KSM Geram Anang Waluyo 
saat ditemui (30-9-2016) mengatakan, tekad 
utama berkiprah di Karangasem semata untuk bisa 
berbuat merintis berbagai kreatifiatas masyarakat 
berbasis pengembangan kemampuan secara 
mandiri. Bangkit sebagai seorang seniman tulen 
yang sudah berkarya berbagai produk karya seni 
lukis sejumlah tokoh ternama, Anang hendak 
melakukan eksplorasi kreatifitas sosial dengan 
berbagai bidang lapangan kehidupan. 

Ia tak ingin hanya duduk berkawan kanvas dan 
kuas tapi ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat, 
generasi muda serta berguna bagi lingkungan dan 
masyarakat sekitar. Pengalamannya melanglang 
buana di sejumlah daerah di Indonesia tidak 
membuatnya jenuh untuk terus dan terus 
berkarya dari yang sangat kecil sekalipun. Ia tidak 
ingin membebani pihak lain termasuk merengek 
untuk mengharap bantuan dari pemerintah. 
Tetapi jika melakukan kerjasama pemberdayaan 
untuk tujuan kepentingan masyarakat siap 
memberi segalanya dengan siapa saja termasuk 
pemerintah maupun lembaga swasta. Terpenting 
baginya adalah hidup ini berguna bagi orang lain, 
tidak pernah  mengharap tanpa memberi. 

Di bidang lingkungan kreatifitas yang di 

rintis adalah pemanfaatan daur ulang berbagai 
limbah untuk budidaya ikan hias, bonsai dsb. 
Dibidang pengendalian sampah melalui Bank 
Sampah Sentral Amlapura (BSSA), kerjasama 
pemanfaatan sampah plastik, pengurangan 
sampah melalui budidaya keong mas di pasar, 
dan merintis berbagai produk kuliner berbasis 
organik. Di bidang ketahanan pangan dirintis 
berbagai budidaya komoditi aneka sayuran, 
teh rosela, aneka tanaman bumbu-bumbuan, 
budidaya kelinci, keong mas dan ikan konsumsi 
serta ikan untuk pijat kesehatan kulit.

Di bengkelnya yang bermarkas di KBM 
Mitra Fajar, dibina langsung Pembina Ketahanan 
Pangan Kodim 1623 Karangasem, untuk 
melakukan perintisan transfer pengetahuan dan 
ketrampilan berbagai jenis kegiatan ketahanan 
pangan. Pelatihan-pelatihan membuat produk 
kuliner, budidaya dsb sedang dilakukan dengan 
menyesuaikan waktu pelaksanaannya dengan 
masyarakat lingkungan.

Dari segi kelembagaan, ditambahkan 
Sugiarta, kegiatan KSM Geram dibidang 
persampahan dan ketahanan pangan  dilakukan 
secara terpadu dan terintegrasi dengan TPS 
(Tempat Pemrosesan Sampah) melalui sistim 3 
R, aktifiatas bank Sampah (BSSA) dan Kelompok 
Informasi masyarakat (KIM) serta bergandengan 
dengan berbagai lembaga lainnya mengusung 
konsep gerakan dari  hulu ke hilir. Misi KSM untuk 
memberdayakan potensi SDM berlandaskan 
spiritual melalui pendidikan informal dan 
formal, berpendekatan seni dan kreasi berbasis 

Ia tidak ingin membebani 
pihak lain termasuk merengek 
untuk mengharap bantuan dari 

pemerintah.

GERAKAN ANAK ALAM
Bertekad Mandiri, Rajut 
Beragam Aktifi tas Produktif
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pemberdayaan sektor usaha dan kerakyatan dibawah 
payung visi misi yang jelas dan transparan.

Program KSM Geram yang berjarak pendek antara 
lain menguatkan kelembagaan, Penanaman aneka 
komoditi sistim polibeg terintegrasi kolam, ternak yang 
ada di basecam Tegallinggah dan sentra pelayanan 
Kodim untuk pembelajaran dan praktek komunitas dan 
masyarakat. Pengembangan Kios layanan produk berupa 
hasil pertanian sehat (organik), bibit, benih, tanaman 
dalam polibeg dan acsesorisnya. Menjual produk olahan 
hasil produksi komunitas dan hasil dari petani sebagai 
akses pasar, Mengefektifkan Kolam Keong Mas di Pasar 
Amlapura, Kolam Lele di Kodim, Pemijahan Ikan Hias KOI 
di Tegallinggah. Mengembangkan budidaya Kelinci dan 
peternakan lainnya dengan pendekatan komunitas dalam 
menunjang Program Ketahanan Pangan.

Program berjangka menengah dan panjang antara lain 
: Meningkatakan ilmu dan praktek lapangan budi daya 

Ketahanan pangan (hortikultura), Memperluas cakupan 
program sanggar komunitas bekerjasama dengan desa-
desa lain dalam mengangkat potensi SDM dan SDA lokal, 
melakukan pendampingan, budi daya, produksi dan 
pemasaran, Program life skill  bekerjasama dengan lembaga 
PKBM  Mitra Fajar Lestari bekerjasama dengan Kelompok 
Usaha dan Produk Jasa yang dibutuhkan masyarakat 
thema Agrokomplek, Melakukan pendampingan pelaku 
dan pemasaran  melalui medsos, internet  bersinergi 
dengan KIM. Bermitra dengan Kelompok Simantri dalam 
pengolahan Kotoran sapi menjadi pupuk organik, Bermitra 
dengan TPST Karang tani Makmur Palasan Tumbu dan 
Bank Sampah  dalam mengolah sampah organik  menjadi 
kompos dan memanfaatkan material bekas  seperti 
botol dan jerigen untuk tempat tanaman yang me narik. 
Mengembangkan us aha sanggar  yang te ri n  tegrasi dalam 
rangka mengembangkan produk sanggar dan bekerjasama 
untuk kemasan produk dan ko mitmen me ngem bang kan 
koperasi. v (I Nyoman Wage)

Gerakan memerangi sampah untuk pelestarian lingkungan
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Laporan Utama

KABUPATEN Karangasem salah satu daerah tingkat II 
di Bali yang ada di ujung  timur, dikenal pula sebagai 
hulunya Bali, daerah Gersang, sumber gepeng, daerah 

keras, tapi tenang dan menyimpan ragam keunikan.  Inilah 
plus minus Karangasem dibawah genggaman Pimpinan 
Daerah baru Bupati IGA Mas Sumatri dan Wabup I Wayan 
Artadhipa.

 Luas Kabupaten Karangasem 83.954 Ha (14,90 % 
dari luas Pulau Bali), Secara Administrasi Kabupaten 
Karangasem terdiridari 8 Kecamatan, 78 desa/
kelurahan, 581 Banjar Dinas/Lingkungan, 190 Desa 
Adat dan 605 Banjar Adat, 

 Jumlah Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 
2014 sebanyak 471.820 Jiwa, Angka kemiskinan 
tinggi, tahun 2005 sebanyak 25.900 jiwa (6,51%) 
mengalami peningkatan tahun 2013 sebanyak 
27.800 jiwa (6,88%).

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling rendah 
Tahun 2014 sebesar 64,01.

 Kondisi perkembangan PAD Kabupaten Karangasem 
meningkat tahun 2014 sebesar 239,43 Milyar, 
sedangkan tahun 2015 per nopember mencapai 
232,21 Milyar. 

 Karangasem memiliki Panjang Pantai 87 Km, Potensi 
Perikanan luar biasa.

 Memiliki Kawasan Strategis Provinsi yaitu Kawasan 
strategis Pelabuhan:  Pelabuhan Padangbai, 
Pelabuhan Pariwisata Tanah Ampo, Pelabuhan 
Amed dan Pelabuhan Depo Minyak Labuhan Amuk) 
memiliki Kawasan strategis Provinsi  dari sudut 
Ekonomi/Pariwisata yaitu KSP Candidasa, Ujung dan 
Tulamben.

 Terdapat Kawasan Strategis Provinsi (Kawasan Suci 
Besakih dan Pura Sadkahyangan Lempuyang Luhur, 
Andakasa dan Silayukti). 

 Kondisi Alam Dominan lahan Kering dgn 
topografiwilayah yang berbukit-bukit, Setiap tahun 

Kekurangan Air Bersih (Khususnya Kubu, Bunutan, 
Seraya  dan desa-desa lainnya yang berada di 
perbukitan).

 Kurangnya Infrastruktur Dasar, Akses Barang jasa 
belum menjangkau seluruh Karangasem, Tingginya 
Angka Kemiskinan, Masalah Kesehatan dan 
Pendidikan

 Masalah Sosial/Gepeng di Muntigunung yang tiada 
putusnya. 

 Dampak Penerapan UU 6 tahun 2014 tentang UU 
Desa dan UU 23 Tahun 2014 tentang Otonomi 
Daerah, Saat ini terjadi penomena Banjar-banjar adat 
membentuk komunitas Berbadan Hukum melalui 
Akta Notaris yang diniatkan untuk mendapatkan 
Bantuan dari Pemerintah.

PLUS MINUS, 
KARANGASEM 
DITANGAN MASDIPA

PENDAPATAN ASLI DAERAH : 233.609.396.693,12 
Pajak Daerah : 134.299.663.000,00
Retribusi Daerah : 12.098.415.000,00
HasilPengelolaanKekayaan-
Daerah yang dipisahkan : 12.333.526.693,12
Lain-lain Pendapatan-
Asli Daerah yang Sah : 74.877.792.000,00

Dana perimbangan : 1.258.489.521.720,00 
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak : 23.084.489.000,00
Dana AlokasiUmum (DAU) : 732.963.859.000,00
Dana AlokasiKhusus (DAK) : 502.441.173.720,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah-Yang Sah  : 274.857.849.376,25 
Pendapatan Hibah : 64.381.193.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak
Dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya : 109.637.535.395,72
Dana Penyesuaian & Otsus : 49.301.984.000,00
Bantuan Keuangan dari-
Provinsi atau Pemerintah-
Daerah Lainnya : 51.531.136.980,53

JUMLAH TOTAL PENDAPATAN DAERAH  : 1.766.956.767.789,37  

(I Nyoman Wage)

Pasir Putih, 
Perasi menjadi potensi 

andalan bidang 
pariwisata Karangasem.
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Pendidikan

 Keberadaan Marginal, 
 Prestasi Internasional

MENELISIK KEBERADAAN SMAN 1 SIDEMEN

GUNA upa jiwa (pendidikan kecakapan hidup), 
inilah misi SMAN 1 Sidemen. Misi yang selalu 
didengungkan pihak sekolah untuk memotivasi 

warga sekolah agar terus semangat dalam menjalankan 
fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Berpegang 
teguh pada visi sekolah “Teladan dalam iman dan taqwa, 
unggul dalam prestasi, pelestari budaya dan lingkungan 

hidup berdasarkan konsep Tri Hita Karana”. Sekolah ini 
pelan tetapi pasti prestasi sekolah tergayuh dan berada 
dalam gengaman sekolah. 

Dinahkodai oleh beberapa kepala sekolah yang 
berbeda, semenjak berdiri tahun 1987/1988 sejak bernama 
SMA Sidha Mahan hingga sekarang  (2010/2011) SMA 
Negeri 1 Sidemen sudah terjadi  5 (lima) kali pergantian 

Siswa belajar menulis aksara bali di atas daun lontar
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Pendidikan

Kepala Sekolah yakni: Drs. I Dewa 
Gede Raka sebagai Kepala Sekolah 
pertama (1987-1993), Drs. Tjok. Gede 
Widarsa (1993 – 1997), Drs. I Ketut 
Doditha Sandiyoga, M.Si (1997-
2003), I Gusti Ngurah Kartika, S.Pd., 
M.Pd (2003 – 2005), Drs. I Nyoman 
Suriti, M.Si (2005 – 2012), Ida Bagus 
Nyoman Gelgel, S.Pd (2012 – 2014), 
dan I Putu Suweta, S.Pd., M.Pd (2014 
– sekarang) SMAN 1 Sidemen selalu 
menunjukkan prestasi yang membuat 
sekolah lain iri. 

Sebut saja, sebagai sekolah satu-
satunya di Kabupaten Karangasem 
yang mengirimkan 3 orang siswanya 
dalam pertukaran pelajar dengan 
negara Australia. Satu-satunya 
sekolah yang 2 orang guru sainsnya 
mendapat penghargaan ITSF dari 
yayasan Toray Jepang. Tiga orang 
gurunya mewakili Provinsi Bali  dalam 
hajatan pemilihan guru berprestasi 
tingkat nasional. SMAN 1 Sidemen 
juga mencatat prestasi sebagai 
sekolah SMA yang kepala sekolah 
mampu meraih juara 3 pemilihan 
kepala sekolah berprestasi tingkat 
nasional. Dua orang guru SMAN 1 
Sidemen mendapat penghargaan 
Widya Kusuma dari Pemerintah 
Provinsi Bali, 1 orang guru SMAN 
1 Sidemen juga mendapatkan 
penghargaan Widya Pataka dari 
Badan Perpustakaan Provinsi Bali. 

Juara Wawasan 
Wiyata Mandala

Dalam tataran prestasi sekolah, 
SMAN 1 Sidemen, walaupun 
berada di pinggiran, juga mencatat 
dan membukukan prestasi yang 
menggembirakan. Juara 3 Wawasan 
Wiyata Mandala Provinsi Bali, juara 
1 Lomba Sekolah Sehat Provinsi 
Bali, Juara 2 Lomba Penanggulangan 
Kanker Terpadu Paripurna (PKTP) 
Provinsi Bali, Peringkat 7 Lomba 
Sekolah Sehat tingkat Nasional. 
Dalam peran serta sekolah untuk 
membumikan pendidikan lingkungan 
hidup, SMAN 1 Sidemen sudah 
mampu meraih predikat sekolah 
Adiwiyata Mandiri. Tentu kalau 
ditelisik lebih dalam prestasi SMAN 
1 Sidemen sangat mengagumkan. 
Serasa tidak sebanding dengan 
keberadaan SMAN 1 Sidemen yang 
jauh dari ibukota kabupaten dan 
ibukota provinsi. 

Keterlibatan secara langsung dalam 
proses pendidikan, perkembangan 
kurikulum, penyusunan program kerja, 
secara kerja nyata guru-guru SMAN 
1 Sidemen banyak dilibatkan baik 
dalam perancangan maupun sebagai 
nara sumber. Tentu ini terjadi karena 
keterlibatan secara ngotot untuk maju 

bersama dalam mengemban tugas 
sekolah sebagai wahana pendidikan. 
Bahkan sering juga guru-guru yang 
dilibatkan mampu berperan aktif 
bahkan menjadi rujukan utama. 

Pesan moral yang diamanatkan 
kepada SMAN 1 Sidemen, sebagai 
sekolah penerapan kurikulum muatan 
lokal budaya Bali sampai saat ini masih 
dipertahankan, walaupun kemasan 
dan implementasi di lapangan 
mengalami pergeseran. Secara gigih 
SMAN 1 Sidemen berusaha untuk 
masih mempertahankan beberapa 
kurikulum muatan lokal budaya Bali, 
walaupun regulasi tentang kurikulum 
semakin menyempitkan peluang 
penerapan kurikulum muatan lokal 
budaya Bali. 

Pembelajaran 
Menulis Diatas 
Daun Lontar

Di tengah kekawatiran terhadap 
“keajegan” budaya Bali, langkah 
antisipatif yang perlu dikemas dalam 
melestarikan budaya bali dalam 
sebuah mata rantai “atita-wartamana-
agata (dulu, kini, dan nanti), 
memerlukan karya karma: perbuatan 
yang nyata, bukan hanya sekadar waca 
karma: slogan di bibir. Karya karma 

Muatan lokal belajar mejejahitan
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Pendidikan
ini nampaknya sejalan dengan perlunya menciptakan 
lembaga pendidikan formal untuk menjadi mercusuar 
dan pelopor pelestarian budaya Bali. Pengejewantahan 
kurikulum budaya (Bali) dalam pendidikan formal sudah 
sangat diperlukan untuk bisa mengantisipasi semakin 
menipisnya kecintaan terhadap budaya (Bali). Contoh 
kecil yang dapat penulis ungkapkan, adanya pergeseran 
peringatan hari kelahiran dari ritual-ritual “ngotonin” yang 
telah beralih ke ritual-ritual “ulang tahun” dengan meniup 
lilin. Banyak para remaja Bali yang lebih ingat dan bangga 
menyebut “hari ulang tahunnya” dibandingkan dengan 
peringatan “otonannya”.

Sedikitnya ada 11(sebelas) mata pelajaran lokal yang 
harus dilalui oleh pelajar di SMAN 1 Sidemen, Karangasem 
disamping kurikulum nasional seperti sekolah umum 
yang lain. Pelajaran-pelajaran lokal ini tersebar di semua 
jenjang baik sebagai “hidden curriculum” maupun sebagai 
“teks curriculum” yang teremplementasikan dalam 
proses pembelajaran di kelas maupun sebagai kegiatan 
ekstrakurikuler. 

Menulis Lontar, proses pembelajaran yang 
mengedepankan kemampuan untuk dapat menulis lontar 
di atas daun lontar (daun enau yang kering) dengan 
menggunakkan pengerupak ini mempunyai output 
pembelajaran dapat menulis 2(dua) takep kekawin di 
atas daun lontar. Dalam proses pembelajaran ini pula 
siswa diperkenalkan dan mempraktekkan langsung 
bagaimana cara membuat daun lontar yang baik, cara 
pengepresan daun lontar, dan bagaimana mengawetkan 
daun lontar. Tujuan lain yang ingin dicapai dalam proses 
pembelajaran ini siswa di perkenankan untuk dapat 
menyelesaikan 2(dua) takep parasi komik yang masing-
masing berisi 1(satu) epsisode cerita pewayangan, dan 
membuat kalender Bali. 

Asta Kosala Kosali. Proses pembelajaran yang 
diawali dengan memperkenalkan pengertian arti kata 
“Asta Kosala Kosali” ini, lebih lanjut dalam proses 
pembelajaran diperkenalkan ukuran-ukuran yang sering 
digunakan dalam masyarakat Bali. Ukuran acelek, adepe 
agung, amusti, asta, atampak, alengkat, dll lengkap 
dengan penggunaan dan cara mengukurnya tak luput 
dari tujuan pembelajaran pelajaran ini. Demikian juga 
tata letak pekarangan dan tata letak perumahan yang 
sesuai dengan konsep Asta Kosala Kosali. Proses 
pembelajaran ini juga menuntut siswa untuk dapat 
menyelesaikan kapu-kapu, kincut, canggah wang, dan 
membuat ram. 

Tenun Bebali atau Gedogan, proses pembelajaran 
yang diawali dengan bagaimana membuat warna-warna 
alami (warna-warna dari tumbuhan dan binatang), 
belajar ngulak ngeliing (ngelilit benang), nganyinin, 
dan akhirnya bermuara menuntut keterampilan siswa 
dalam menenum dan dapat menghasilkan selembar kain 
bebali.

Usadha, proses pembelajaran budaya yang 
mempraktekkan proses pembuatan rerajahan di atas 
kain, pengertian usadha, sejarah usadha, dan akhirnya 
cara pengobatan dengan menggunakkan cara-cara 
tradisional dengan menggunakan bahan-bahan alam 
yang ada disekeliling proses pembelajaran.

Wariga, proses pembelajaran ini menfokuskan 
bagaimana membuat kalender sesuai desa, kala, patra 
yang berlaku di Bali, menentukan dewasa ayu dalam 
setiap aktivitas masyarakat Bali. Output dari proses 
pembelajaran ini siswa diharapkan dapat menyelesaikan 

sebuah kelender Bali dan sebuah kalender nasional. 

Pepatran, proses pembelajaran yang mengedepankan 
cara-cara membuat berbagai macam pepatran, seperti 
patra landa, patra kutamesir, dll. Proses pembelajaran 
yang lain seperti subak, mejejahitan dan upakara, 
menari, menabuh, kidung dan kekawin yang semuanya 
memperkenalkan secara dini konsep-konsep budaya 
(Bali) yang mulai ditinggalkan.

Bentuk konkrit dari kesemuanya ini, acungan jempol 
patut ditujukan kepada sekolah ini, dengan segala bentuk 
keterbatasan yang ada namun rasa empati dan tanggung 
jawab moral yang besar dalam berperan serta meng-
ajeg-kan Bali. Segala  aktivitas pembelajaran budaya 
didenyutkan untuk dialirkan kepada setiap komponen 
sekolah. Pembelajaran konstekstual yang mengarah 
kepala pembelajaran life skills benar-benar tergambar 
dalam proses pembelajaran budaya (Bali). 

Mencermati proses pembelajaran budaya yang 
diimplementasikan di SMAN 1 Sidemen Karangasem 
sebagai satu-satunya sekolah yang menerapkan 
kurikulum yang berwawasan budaya (Bali) seyogyanya 
sekolah ini terus dipertahankan keberadaannya. Dengan 
melakukan pembenahan, kajian, dan perbaikan-perbaikan 
yang mengarah kepada kesempurnaan pelaksanaan 
pembelajaran, sekolah ini diharapkan dapat dijadikan pelopor 
dan mercusuar dalam anica ajeg Bali. v (I Putu Sudibawa)

Majalah Sinar Agung 2016.indd   19 10/29/2016   4:47:58 AM



20 SINAR AGUNG Edisi Tahun 2016

Agama dan Budaya

 Menampilkan Seniman dari 
 Kabupaten/Kota se-Bali, Jawa dan Lombok

Meriah...

PAWAI BUDAYA        
KARANGASEM

AGENDA rutin gelaran Pawai Budaya Karangasem 
(PBK) serangkaian HUT Kota Amlapura untuk kali 
keempat  tahun 2016 digelar Rabu, 22 Juni ini terasa 

paling meriah dari sisi jumlah peserta maupun konten 
budaya yang diperagakan. Hal itu dikaitkan bersamaan  
dengan digelarnya Festival Karangasem dari Kementerian 
Pariwisata bekerjasama dengan Pemkab Karangasem. PBK 
kali ini selain menampilkan perwakilan delapan kecamatan 
se-Kabupaten Karangasem juga menyuguhkan peserta 
dari sembilan kabupaten/kota se-Bali dan luar Bali meliputi 
Kabupaten Lombok Barat, NTB dan Kabupaten Ponorogo 
Jawa Timur. Jumlah peserta PBK mencapai lebih 1.500 
orang, jumah peserta paling banyak sepanjang perhelatan 
PBK.

Rute PBK, start pukul 14.00 di GOR Gunung Agung 
Amlapura ke selatan menuju Jalan Untung Surapati  dan 
finish Tugu Pahlawan. Para peserta diberikan kesempatan 
dua kali atraksi di depan panggung kehormatan masing-
masing di depan panggung undangan kehormatan di GOR 
dan depan Polsek Karangasem.

Kreteria konten seni budaya yang ditampilkan dalam 
pawai meliputi: unik/khas, nyaris punah, hasil pengembangan 
inovasi dan tidak diperkenankan menampilkan jenis seni 
budaya yang telah ditampilkan pada tahun 2015 lalu.

 Dihadiri selain tuan rumah Bupati dan Wakil Bupati 
Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos, MAP berserta 
suami I Gusti Made Tusan dan I Wayan Artha Dipa, SH,MH. 
Hadir dari perwakilan Kementerian Pariwisata RI yang diwakili 
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pariwisata, Husaen Aliandrus, 
Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama. Hadir juga Bupati 
Tabanan Eka Putu Eka Wiryastuti, Bupati Klungkung I Wayan 
Suwirta, Ketua DPRD Kab. Karangasem I Nengah Sumardi 
SE,   dan perwakilan Kabupaten/Kota se-Bali dan jajaran 
pejabat FKPD/SKPD Kabupaten Karangasem.

Persembahan pawai diawali peserta dari binaan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten 
Karangasem dengan menampilkan, payas agung, Terompong 
Beruk asal Desa Sege Kec. Abang, Rejang Bawang,  Rejang 
Telu likur dari Desa Basangalas Kec. Abang, Rejang Lilit asal 
Desa Jasri Kec. Karangasem, Dulangan dari Kec. Basangalas, 
Kec. Abang , Gebogan dari Desa Seraya Kec. Karangasem, 
Selonding dan fragmen tari Amla Raja yang mengisahkan 
proses terbentuknya Puri Amlaraja dan hingga kini dikenang 
sebagai kota Amlapura. Sedangkan kesenian Terompong 
Beruk dapat dibaca halaman lain di  majalah ini.

Penampilan pawai selanjutnya bergilir selang-seling 
antara kontingen kecamatan di Karangasem dan luar 
Kabupaten Karangasem.

Pembukaan Pawai Budaya ditandai pemukulan cengceng
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Memukau Tampilan Reog 
Ponorogo dan Gendang Beleq 

Yang cukup menarik masih asing dimata penonton warga 
Karangasem tampilan seni dari beberapa kabupaten luar 
Karangasem yang jarang menyaksikan langsung, hanya melalui 
televisi diantaranya Reog Ponorogo dan Kuda Kepang dari 
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dan Gendang Beleq dari 
Lombok Barat, NTB. Jegog (Jembrana), Okokan (Tabanan), 
Barong Brutuk (Bangli) da Baris Kateko Jago (Badung).

 Reog Ponorogo yang beratnya mencapai 60 kg biasanya 
sebagai pertunjukkan hiburan yang menyuguhkan kekuatan 
fisik. Tariannya meliak liuk seperti kesurupan. Sedang 
Gendang Beleq  (Bahasa Sasak: gendang besar  yang 
beratnya mencapai 10 kg suaranya keras menggelebar. 
Biasanya ditabuh saat kegiatan upacara perkawinan dan 
sunatan bagi warga Suku Sasak. Beberarapa Gendang Beleq 
yang ditampilkan tak ubahnya seperti alat musik tradisional 
kendang di Bali, akan tetapi ukurannya lebih panjang dan 
bulatannya lebih besar.

Peserta dari Kabupaten paling barat, Jembrana 
menampilkan kesenian musik tradisonal khasnya Jegog. 
Seperangkat gamelan Jegog suaranya keras dan bergema. 
Puluhan seni Okokan inovasi dari sarana pertanian 
keroncong sapi ditampilkan oleh Kab. Tabanan. Barong 
Brutuk ditampilkan oleh kabupaten sejuk Bangli. Sementara 
itu Kab. Badung mengetengahkan Baris Kateko Jago. 
Sedangkan kabupaten lainnya di Bali seperti kabupaten 
seni, Gianyar menampilkan Barong, Buleleng dengan ciri 
khas Megoakgoakan, dan bumi serombotan Klungkung 
menyuguhkan Baleganjur. 

“Perang” Pelepah Pisang
Kabupaten Karangasem tak kalah menariknya 

dibandingkan tampilan seni dari luar Karangasem.  Masing-
masing dari delapan kecamatan menyuguhkan potensi 
budaya  kekhasannya. 

Serangkaian ritual bernuansa “perang” yang mengerikan 
disungguhkan oleh Kecamatan Karangasem melalui upacara 
Aci Tatebahan. Tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa 

Bugbug pada saat rainan purnama sasih desta sekitar bulan 
Mei setiap tahun di areal Pura Bale Agung. Mereka mencari 
pasang-pasangan sesuai jenis kelamin dan postur tubuh dari 
anak-anak sampai orang tua. Tanpa megenakan baju hanya 
kain saja dan destar, mereka saling pukul memukul dengan 
saran pelepah pisang. Saling pukul bergantian masing-
masing tiga kali pukulan. Tak pelak tubuhpun memar merah 
kena tebasan pelepah pisang. Sakit? “oh tidak malah senang” 
katanya salah seorang peserta Tatebahan. Menurut pengurus 
desa Bugbug, I Wayan Terang Pawaka, S.Pd, M.Ag, SPd. Bio, 
makna Tatebahan saling pukul sampai darah mengucur ke 
tanah sebagai sebagai tabuh rah bentuk tulus hati ikhlas dan 
kesucian hati dalam melaksanakan sesuatunya. Disamping 
itu, Tatebahan yang berasal dari kata Tebah mengandung arti 
tidak ada perbedaan menyamakan diri sesama warga.

“Perang” pelepah pisang juga ditampilkan oleh Kecamatan 
Bebandem. “Perang” pelepah pisang versi Bebandem diwakili 
oleh Desa Pakraman Kastala dikenal dengan nama Megebuh 
Papah. “Perang” ini dilaksanakan setiap tahun terkait dengan 
pelaksanaan Usaba Sambah di Desa Kastala. Magebug 
ini diperankan oleh para remaja desa sembari menari-nari 
Magebug sambil bergulat. Katanya, kalau pelaksanan aslinya 
mereka bisa sampai luka di badan, dan pengobatnnya cukup 
percikan tirta dan 

Reog Ponorogo Gendang Beleq

“Perang” Pelepah Pisang ( tatebahan)
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“Perang” Api
Selain Kecamatan Karangasem menampilkan prosesi 

ritual bernafaskan “perang”, juga Kecamatan Selat yang 
peserta paling banyak berkekuatan 200 orang menyuguhkan 
ritual “perang” yang diberi nama Siat Api (perang api). Ritual 
tersebut rangkaian dari upcara Usaba Pura Dalem di Desa 
Pakraman Duda.

Tradisi ini, tidak pernah dilaksanakan lagi dalam waktu 
yang relatif lama, dan terakhir kali dilaksanakan sejak Gunung 
Agung meletus tahun 1963 lalu. Melalui momen pelaksanaan 
Pawai Budaya, tradisi Siat Api mulai dibangkitkan kembali 
dengan tujuan untuk menjaga kelestariannya. 

Tradisi Siat Api dilaksanakan antara dua kelompok 
remaja, yakni remaja Dangin Tukad Sangsang dengan remaja 
Dauh Tukad Sangsang. Tanpa mengenakan baju hanya kain 
saja, mereka saling serang melempar bobok prakpak danyuh  
(obor dari daun kelapa kering). Ada yang bertanding satu 
lawan satu, bahkan ada yang keroyokan, semua saling 
serang. Tradisi Siat Api ini digelar dengan tujuan untuk 
melebur dan memusnahkan sifat-sifat bhuta kala yang ada 
pada diri manusia. Api pada prakpak danyuh merupakan 
simbolis pemusnah dari sifat buruk seperti kemarahan, iri 
hati, dengki dan juga ketamakan manusia

 

20 Orang Ibu-ibu Menjunjung 
Gebogan

 Kecamatan Sidemen yang dikenal dengan tempat perajin 
songket terkenal menampilkan upacara Mabwang yang 

mengandung makna untuk menolak bala atau mengusir hama 
ketika musim tanam tiba. Serangkaian upacara itu prosesinya 
diantaranya menampilkan 20 orang ibu-ibu masing-masing 
mengenakan pakaian seragam menjungjung gebogan yang 
panjangnya sekitar 2m. Sementara itu Kecamatan Manggis 
mengetengahkan prosesi upacara manusa yadnya dari 
kelahiran-kehidupan-kematian (upetti-stiti-pralina).

Kisah Gadis Dihamili Sinar
Pragmen drama  tari dari berbagai lakon ditampilkan oleh 

beberapa kecamatan. 

Pragmen tari kisah berdirinya Pura Gunug Sari Desa Dukuh 
Kecamatan Kubu dibawakan oleh Kecamatan Kubu. Kisah 
tersebut diawali dengan suatu hari  ketika malam mulai tiba 
seorang gadis warga desa yang tertidur lelap didatangi sinar 
ke kamar  tidurya. Sinar tersebut bersenggama dengan gadis 
itu. Si gadis tidak sadar dengan semuanya, seolah olah semua 
terjadi dalam mimpi. Seiring dengan berjalannya waktu ia 
merasakan ada perubahan dengan dirinya dan akhirnya  gadis 
tersebut menyadari kalau dirinya sedang hamil, Masyarakat 
heran dengan kehamilan gadis tersebut. Pada saat malam hari 
masyarakat memutuskan untuk mencari tau secara diam-diam 
asal mula dari kehamilan gadis tersebut. Masyarakat yang 
mencari tahu sontak terkaget ketika melihat  sinar yang masuk 
kedalam kamar gadis tersebut, Mulai  saat itu masyarakat 
meyakini bahwa kehamilan gadis tersebut diakibatkan karena 
sinar yang berkobar tersebut. Kehamilan gadis itu terus dijaga 
dengan baik sampai tiba waktunya lahirlah seorang bayi laki-laki 
yang berinama Ratu Bagus Kaler.

Setelah beliau beranjak remaja beliau memiliki kebiasaan 
berburu. Suatu  hari ketika beliau sedang berburu tiba-tiba 
hilang ditengah hutan. Masyarakat desa mencari kemana-
mana tapi tidak ditemukan. Berkat anjing kesayangannya, 
akhirnya masyarakat mengetahui tempat hilangnya Ratu 
Bagus Kaler. Karena disana masyarakat menemukan pakaian 
beliau tergantung diatas pohon. Dengan ditemukannya 
pakaian beliau, masyarakat meyakini bahwa beliau telah 
moksa ditempat tersebut. Untuk mengenang perjalanan 
beliau sejak saat itu masyarakat membangun sebuah tempat 
suci yang diberinama Pura Gunung Sari.

Pragmen tari dari Kecamatan Abang menyuguhkan seni 
pertunjukkan arja lakon cerita Arjuna Sahasra Bahu yang dimainkan 
oleh krama Banjar Dadia Amertha Giri Mbah Api. Seni Arja tersebut 
setiap tahun dipentaskan saat piodalan di Pura Dadia setempat 
sebagai sujud syukur karena saat Gunung Agung meletus tahun 
1963 pura tersebut terhindar dari hantaman lahar pada disekitar 
wilayah pura habis dilalap lahar. Penata tari Ida Made Basma dan 
piñata tabuh I Made Putu Asawa.

 

Warga Rebutan Penjor Rencek
Ritual nuansa pertanian oleh Kecamatan Rendang yang 

diwakili oleh warga Desa Pakraman Pempatan menampilkan Tari 
Sorak Sarik yang melambangkan Naga Basuki dan tari Rejang 
sebagai lambang Naga Ananta Boga. Bertemunya kedua naga 
tersebut oleh masyarakat Desa Pempatan akan memberikan 
kemakmuran sandang-pangan. Untuk menyakinkan bawa 
Ida Sanghyang Widhi Wasa memberikan kemakmuran 
dipancangkanlah sebuah Penjor Rencek di areal Pura Puseh. 
Penjor itu dihiasi berbagai hasil pertanian. Pada akhir upacara, 
Penjor Rencek diperebutkan beramai-rami oleh masyarakatnya 
yang dipercaya memperoleh kemakmuran. v (Komang Pasek 
Antara/Diskominfo Kab. Karangasem

Gebogan

Siat api (perang api)
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SEBELUM mengenal baca puisi, kita mengenal istilah 
deklamasi. Ada sedikit perbedaan di antara keduanya. 
Pada deklamasi teks puisi dihafal, sedangkan pada 

baca puisi teks puisi dibaca. Persamaan keduanya adalah 
pendeklamasi dan pembaca puisi mengekspresikan puisi 
itu dalam bahasa lisan.Teks puisi yang tertulis diekspresikan 
dan dialihkan ke dalam wacana lisan. Keduanya bertujuan 
mengekspresikan kembali ide dan pengalaman pengarang 
(penyair) dengan piranti fisik dan psikis (gerak, mimik, 
penghayatan, dan penjiwaan).

Meskipun keduanya ditampilkan sebagai pertunjukan di 
atas panggung atau arena, deklamasi dan baca puisi belum 
bisa disebut pentas puisi.

Kalau istilah pentas merujuk pada istilah drama, maka 
pentas puisi dituntut mengadopsi dan menampilkan unsur-
unsur drama. Untuk pentas puisi di samping diperlukan 
pemasukan unsur drama akan lebih baik kalau dipilih puisi yang 
mengandung unsur drama; misalnya “ Syah Peri” karya J.W. 
von Goethe ( Taslim Ali, 1993 : 22-23) dan “Ballada Terbunuhnya 
Atmo Karpo” karya W.S. Rendra ( Rendra, 1971 : 20-21).

Dalam pentas puisi unsur-unsur drama memegang 
peranan penting; Karena unsur itulah yang memberikan 
identitas pentas puisi.

Tokoh dan dialog ditampilkan dan dihidupkan, properti 
pertunjukan disertakan: jika perlu dikolaborasikan dengan 
karya seni lain, misalnya seni tari.

Pada pentas puisi ide dan pen galaman penyair disajikan 
dalam bentuk laku, ditopang dengan properti pentas.Teks 
puisi bisa saja masih muncul dalam bentuk wacana, tetapi 
tidak utuh. Sebagian teks puisi telah berubah menjadi bentuk 
laku.

Sepintas lalu pentas puisi tampak seperti  drama. Karena 
itu pentas puisi sering disebut dramatisasi puisi.

Puisi dan lirik lagu adalah dua karya seni yang berimpit. 
Keduanya bisa lahir bersama-sama dalam satu karya. Meskipun 
tidak setiap puisi adalah lirik lagu, tetapi setiap lirik lagu adalah 
puisi. Beberapa puisi lirik Cina klasik ditulis untuk dinyanyikan, 
bukan sekedar dibaca (Yutang. 1942 :872). Dalam khazanah 
susastra Bali klasik sebagian besar puisi berbentuk lagu yang 
terdiri dari kekawin , kidung, dan gaguritan.

Baca Puisi, Pentas Puisi,
dan Musicalisasi Puisi 

Oleh: Nyoman Tusthi Eddy

Membaca puisi penuh ekspresi
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Dalam peristiwa musikalisasi puisi kelahiran puisi berbeda 
secara temporal dengan lagunya. Asalnya adalah sebuah 
puisi, kemudian dibuatkan lagunya (dimusikalisasikan). Puisi 
itu menjelma menjadi lirik lagu.

Pada deklamasi dan baca puisi diperlukan penghayatan 
dan penjiwaan puisi yang dibawakan. Demikian pula halnya 
dengan  peristiwa musikalisasi. Penghayatan dan penjiwaan 
atas suasana puisi dituangkan ke dalam irama lagu yang 
mengkolaborasinya. Dengan demikian suasana puisi terbawa 
ke dalam lagunya yang akan dinikmati oleh pendengarnya. 
Di sini deperlukan keterampilan seorang penggubah lagu 
sekaligus pengapresiasi puisi yang peka dan cerdas.

Peristiwa musikalisasi puisi pada hakikatnya adalah 
kolaborasi antara seni sastra dengan  seni musik. Karena itu 
penampilannya bermatra sebuah pentas musik. Penggarapnya 
bisa memasukkan beberapa alat musik, khususnya yang dapat 
mendukung suasana puisi. Penggarap juga bisa menambah 
jumlah persona, sampai jumlah yang dianggap perlu.

Dalam musikalisasi puisi teks puisi harus disampaikan 
dalam bentuk nya nyian. Pembacaan dan pen dekla masian 
teks puisi masih boleh dilakukan, tetapi sebagai variasi atau 
selingan, bukan sebagai penampilan pokok.

Mengubah teks puisi juga boleh dilakukan tetapi jangan 
sampai menghilangkan identitas puisi. Jika hal itu terjadi, 
peristiwa itu menjadi pemerkosaan  puisi, sekaligus pen cip-
taan lirik lagu, bukan musikalisasi puisi. Masih bisa ditoleransi 
kalau mengambil satu atau dua larik untuk  dijadikan Reff 
dalam musikalisasinya.

Musikalisasi puisi mungkin didorong oleh dua faktor. 
Pertama, ada keinginan mengembalikan puisi ke fitrahnya, 
sebagaimana  awal kelahirannya dalam khazanah kebudayaan 
manusia. Puisi awal adalah nyanyian. Di masa lalu para 
troubadour berkeliling kota untuk menyanyikan puisi-puisinya. 

Kedua, dengan musikalisasi kita berharap keberadaan puisi 
lebih dekat dengan publiknya; karena puisi modern banyak 
yang sulit diapresiasi atau dinikmati. Dengan meningkatkan 
kualitas ritme lewat lagu puisi menjadi lebih menarik; apalagi 
jika disajikan dalam bentuk pementasan.

Musikalisasi puisi menimbulkan perubahan efek estetik 
pada puisi yang dimusikalisasi. Berubahnya puisi menjadi 
lirik lagu yang dinyanyikan akan meningkatkan efek estetika  
pada aspek auditif. Pemirsa tak lagi merasa  menikmati puisi, 
tetapi menikmati sebuah lagu. Penampilannya pun berbeda 
dengan deklamasi dan baca puisi. Penampilan musikalisasi 
puisi hampir sama dengan pentas musik.

Sebagai hasil kolaborasi antara seni sastra dengan seni 
musik, musikalisasi puisi menimbulkan dua efek. Di satu sisi 
karya sastra menjadi tenggelam, sebaliknya di sisi lain seni 
musik menjadi muncul ke permukaan. Dua efek yang kontradiksi 
ini akan terjembatani jika dalam musikalisasi puisi masih ada 
selingan variasi dalam bentuk deklamasi atau baca puisi.

Sebuah pertanyaan mendasar dalam konteks apresiasi 
sastra adalah, dapatkah musikalisasi puisi meningkatkan 
minat dan apresiasi masyarakat terhadap puisi ?

Kalau kita berpatokan pada kuantitas pemirsa, apresiasi 
masyarakat terhadap puisi jelas meningkat. Tetapi apabila 
kita berpedoman pada keaslian apresiasi terhadap puisi, 
peningkatan jumlah  pemirsa dalam musikalisasi  puisi belum 
tentu sama dengan  jumlah peningkatan apresiasi puisi. 
Peningkatan jumlah pemirsa mungkin sebatas peningkatan 
jumlah penikmat musik, bukan pengapresiasi puisi.

Sebagai strategi apresiasi sastra, khususnya puisi, 
musikalisasi puisi cukup ampuh. Melalui musikalisasi puisi, 
sastra, khususnya puisi dapat dipublikasikan lebih luas 
ke berbagai lapisan masyarakat; meskipun dalam bentuk 
metamorfosisnya.*

Pembaca puisi mengekspresikan puisi itu dalam bahasa lisan
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POLITIK menurut Weber dalam Michael Rush (2011:8) adalah 
sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan 
perjuangan dalam mempengaruhi pendistribusian 

kekuasaan, baik di antara negara-negara maupun di antara 
kelompok-kelompok di dalam suatu negara.  Politik menekankan 
pentingnya masalah kekuasaan dan keabsahannya dengan 
konsep legitimasi yang dibedakan menjadi tiga tipe, yakni 
pertama, legitimasi melalui kewibawaan dengan dominasi 
“tradisional” yang mengkaitkan kerinduan akan “hari kemarin 
yang kekal” yang terkait dengan  trah, klan atau wangsa 
yang pernah berjaya di masa lalu;  kedua, legitimasi dengan 
kewibawaan berupa keanggunan pribadi yang luar biasa yang 
disebut sebagai dominasi “kharismatik” dari kepemimpinan 
individual;  dan ketiga, dominasi kebajikan “legalitas”  yang 
ditandai oleh  kebajikan kepercayaan masyarakat  akan validitas 

undang-undang atau peraturan -peraturan yang dibuat secara 
rasional, yang semuanya dapat mempengaruhi penerimaan 
masyarakat pada sosok pemimpinnya.  Ini semua tidak bisa di 
abaikan dalam realitas politik saat ini. 

Teologi Politik  adalah  studi yang mengkaji tentang manusia 
sebagai mahluk politik dengan dibarengi munculnya kesadaran 
nilai-nilai Ketuhanan yang dapat dijadikan acuan  dalam 
berpolitik.  Dalam hal ini  ada nilai-nilai  Ketuhanan yang tertanam  
pada diri politisi yang dapat mempengaruhi mereka dalam 
berpolitik  praktis. Teologi politik juga menyangkut kesadaran 
manusia yang paling dalam terkait akan adanya hubungannya 
antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesama 
manusia dan juga  lingkungannya dalam kancah politik. Dalam 
hal ini politisi akan berpolitik dengan mengedepankan hati 
nurani dan spiritualitas yang tercermin dalam setiap prilakunya.

TEOLOGI POLITIK 
RAMAYANA DAN TEOLOGI  

KESEJAHTERAAN
 Oleh I Wayan Darma

Pemilu sebagai sarana mewujudkan politik bangsa
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Di dalam  Kakawin Ramayana sesungguhnya banyak 

sekali tersirat nilai-nilai teologis, terutama teologi politik yang 
di dalamnya meliputi ajaran tentang kepemimpinan, ajaran 
tentang kepemerintahan, ajaran tentang bagaimana menjaga 
keutuhan sebuah wilayah dan mengupayakan kesejahtraan 
rakyat. Dalam kajian teologi politik tidak bisa lepas dari peran 
Natha atau Raja sebagai pemimpin wilayah dan pemimpin 
pemerintahan.  Demikian pula peran Wiku/Sulinggih sebagai 
Purohita atau Bagawanta (Pendeta kerajaan), sebagai penasehat 
Raja dalam menjaga wilayah kerajaan dan melaksanakan 
pemerintahannya. Semua hal tersebut sangat melekat 
dengan teologi politik. Wiku dan Natha harus seiring sejalan 
dalam melaksanakan kepemimpinan pemerintahan di sebuah 
kerajaan. Hal ini di dalam Ramayana I.49 disebutkan sebagai 
berikut: 

Brāhmaņa kşatriyān padulur, 

jāti nya parasparopasarppana ya,

Wiku tan panātha ya hilang,

Tan pawiku kunang ratu wiśirņna.

Terjemahnnya:

Brahmana dan ksatria seiring. 

Dasarnya saling dekat mendekati.

Pendeta tanpa raja ia binasa. 

Tanpa pendeta raja pun sirna.

Politik adalah sebuah strategi didalam melaksanakan 
suatu upaya untuk mencapai tujuan. Tujuan dalam sebuah 
pemerintahan adalah untuk mewujudkan kesejahtraan 
rakyat dan menjaga keutuhan wilayah. Dalam hal ini seorang 
pemimpin tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa memerintah 
sendiri tanpa di dampingi oleh penasehat maupun oleh pejabat-
pejabat pembantu di bawahnya, termasuk pendamping dari 
unsur rohaniawan.

Pada kakawin tersebut di atas, Bhagawan Wiswasmitra 
menyampaikan kepada Raja Dasaratha agar para Raja dan 
Para Brahmana  bersatu dan saling melengkapi. Raja (Kesatria/
Pemerintah) dan Wiku (Brahmana/Sulinggih) haruslah siring 
sejalan (Brahmana kşatriyan padulur). Hal itu sangat diperlukan 
di dalam melaksanakan politik pemerintahan. Kebersamaan 
antara pemerintah /pemimpin (Raja) dengan penasehatnya 
(Sulinggih) sangat penting dalam menata strategi politik 
pemerintahan.

Dalam hal kehidupan sosial kemasyarakatan, Raja 
memegang peran yang sangat penting. Hal ini juga terlihat 
pada nasehat Sri Rama kepada Barata seperti dalam bait 
kakawin sarga III.53. Sri Rama memberi tahu Barata, bahwa 
tapuk kepemimpinan kerajaan diserahkan kepada Barata, agar 
menjaga seluruh wilayah   kerajaan  dengan baik (ndan kita 
pi sarabharan rāksang sakala jagat). Didalam melaksanakan 
pemerintahan sebagai seorang Kesatria / seorang Pemimpin 
hendaknya selalu memegang teguh kebijaksanaan 
(ksatriyawinaya yêkā rāksan katuturakěn). Untuk bisa seperti 
itu maka segala peraturan dan hukum serta segala ajaran yang 
termuat dalam sastra-sastra agama harus diperhatikan  (sāsana 
ya gêgên tang sāstra d-wulati lanā). Bila semua ajaran sastra 
keagamaan dilaksanakan maka sudah pasti akan membawa 
kebahagiaan bagi seluruh rakyat  (sojaring aji tutên yêkā mawa 
kasukan). Begitulah nasehat Sri Rama kepada adik Beliau, 
Sang Barata yang diserahi tugas sementara sebagai Raja atau 
pemimpin di Ayodhya.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, lebih-lebih bagi 
seorang pemimpin hendaknya memiliki strategi di dalam 

mewujudkan suatu tujuan. Dalam mengupayakan tujuan itu 
tentunya ada kebijaksanaan yang harus diterapkan. Hal ini 
dalam kakawin Ramayana  XIII.49 berikut disebutkan :

Nyang sandhi lên wigraha yãna sãsana. 

lawan [n] nikang dwêşa sahãya yãśrayan. 

nã ng şadguņãnung pakênã nikang naya. 
kinawruhan sang maharêp jayêng rana. 

Terjemahannnya: 

Prihal persahabatan, pertengkaran antar musuh dan gerak 
pasukan serta benteng,  dan lagi membuat perpecahan musuh 
serta menarik menjadi sekutu yang nanti  dipakai sebagai 
pelindung, Itulah bernama enam kebijakan (Sad Guna) yang 
akan berhasil dalam siasat,  Patut diketahui oleh orang yang 
menginginkan kemenangan dalam peperangan.  

   

Pada kakawin tersebut di atas, Wibhisana memberikan 
pertimbangan politik kepada Rahwana. Di sana dengan 
jelas disebutkan bahwa ada enam kebijakan yang disebut 
Sad Guna yang harus diupayakan, yakni  1) memupuk 
persahabatan bilateral, 2) mewaspadai pertikaian yang terjadi 
di sekitar, 3) memperkuan gerakan pasukan, 4) menyiapkan 
benteng  pertahanan, 5) mengantisipasi adanya perpecahan, 
dan 6) menarik musuh menjadi sekutu;  Keenam itu harus 
dipahami  dan diupayakan supaya seorang pemimpin dapat 
berhasil dalam menata sosial kemasyarakat dari rakyat yang 
dipinpinnya.  Keenam strategi ini nantinya juga dapat diterapkan 
oleh seorang pemimpin dalam menata kehidupan sosial politik, 
yang muaranya demi kesejahtraan rakyat itu sendiri.

Untuk bisa menata sosial politik seperti itu maka  pemimpin 
perlu mengupayakan beberapa hal, yakni yang paling utama 
adalah Cinta dan bakti masyarakat sebagai dasar utama siasat 
(Jãnã nurãgottama  bhumi ning naya). Itulah yang menjadi 
penyangga keenam siasat yang menyebabkan keunggulan 
seorang pemimpin,  termasuk dalam urusan politik pemerintahan 
nantinya. Sebab apabila pemimpin  tidak dicintai oleh rakyatnya, 
maka keenam kebijakan tersebut tidak akan ada artinya 
(wyarthêkanang şadguņa nir gunãn hana), dan apapun yang 
dilaksanakan oleh pemimpin  tidak akan mendapat simpati 
rakyat. Dalam hal ini seorang pemimpin harus introsfeksi diri. 
Pemimpin harus berhati-hati  dalam menerapkan segala kebijakan 
di wilayah yang dipimpinnya. Semua harus sesuai dengan aturan 
pelaksanaan.  Nasehat Wibhisana  kepada  Rahwana tersebut 
sangat masuk akal, dan masih relevan sampai saat ini.

Bila dengan rakyat berupaya menarik simpati dan cinta 
kasih sebanyak mungkin, maka demikian pula halnya dengan 
para pejabat pembantu yang turut serta dalam pemerintahan. 
Pejabat-pejabat tersebut harus dirangkul dalam melaksanakan 
pemerintahan  dan  menata kehidupan sosial  politik 
kemasyarakatan.  Prihal ini pada Kakawin Ramayana XXIV.49 & 
50 berikut disebutkan :

Patih sang apatih patih satya ta,

sabhrětya paricāra kapwācara,

těkéng anak anūt ulah tan salah,

prajā ya milu jāgra nītī hayu. 

Terjemahannya:

Patih tua maupun patih muda agar setia kepada raja. 

rakyat dan para abdi agar semua berperilaku benar, 

termasuk para muda mudi supaya menurut perilaku 

yang benar. 

Masyarakat juga turut sadar meniti upaya yang baik.
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Prayatna ring-ulah atah ng wang prabhu,

mawéha tuladan tirun [n] ing sarāt,

yadin salah ulah sasar rāt kabéh,

panaņda pada sang mawang rāt tinūt. 

Terjemahannya 

Seorang raja patut hati-hati dalam melaksanakan tugas. 

Diupayakan menjadi teladan masyarakat, 

jika raja salah langkah masyarakat akan turut bingung,

sebab raja patut menjadi panutan masyarakat. 

Pejabat kerajaan seperti halnya Para Patih dan abdi 
kerajaan lainnya supaya selalu memiliki kesetiaan pada Raja. 
Sebagaimana halnya rakyat maka para abdi kerajaan lainnya 
harus senantiasa berprilaku yang baik dan benar. Demikian 
pula para generasi mudanya. Bila Raja bisa dijadikan panutan  
dan  para tokoh maupun para orang tua telah memberi contoh-
contoh yang baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, 
maka masyarakat secara keseluruhan niscaya memiliki 
kesadaran untuk selalu berbuat yang terbaik. 

Sri Rama pada  Kakawin Ramayana adalah inkarnasi dari 
Dewa Wisnu. Secara teologis , tujuan dari inkarnasi Dewa 
Wisnu sebagai Sri Rama adalah untuk menegakan Dharma 
, kebajikan  atau kebenaran. Tujuan tersebut merupakan 
wujud anugrah Tuhan dalam menata kehidupan masyarakat. 
Tujuan tersebut diejawantahkan lebih jelas lagi pada tujuan 
pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan, yang pada 
intinya adalah untuk menjaga keutuhan wilayah kerajaan dan 
memberikan kesejahtraan kepada rakyat yang ada di  wilayah 
itu. Hal ini dalam Kakawin Ramayana III.70  disebutkan :

Nihan ta gawayanta nitya mangêmit prajā mandala, 
wihāra pahayunta parhyangan umah bhatārā  mêrên, 
hawan patani paňcuran talaga sêtu tambak taman, 
pêken wwatan asing sakahyuna nikang prajā yad gawê.

Terjemahannya 
Inilah yang harus kamu kerjakan yaitu menjaga rakyat dan wilayah 
pemerintahan. 
Bihara diperbaiki, tempat pemujaannya supaya dipelihara. 
Jalan, tempat pertemuan, pancuran, telaga, jembatan, bendungan 
dan taman; 

pasar, titian, apa saja yang diperlukan oleh rakyat supaya dibangun.

 

Demikian  nasehat Sri Rama kepada Barata. Disana 
jelas sekali disebutkan agar Barata dalam melaksanakan 

pemerintahan memimpin Kerajaan Ayodhya supaya 
memperhatikan pasilitas umum  untuk kepentingan 
masyarakat  seperti : tempat suci / tempat-tempat pemujaan, 
jalan, jembatan, bendungan, tempat pertemuan, pasar dan 
segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat, semua itu 
harus dibangun.  Demikian pula pasilitas sosial yang sudah 
ada harus dipelihara dan diperbaiki. Segala pasilitas umum 
harus dibangun, diperbaiki dan dipeihara, seperti yang 
termuat pada Kakawin Ramayana III.54.  Disana disebutkan 
agar  tempat pemujaan, rumah sakit dan padharma 
supaya diperbaiki (Dĕwa kuśala śālā mwang dharmêka ya 
pahayun), simpanan emas supaya diperbanyak, biaya-biaya 
untuk perbaikan supaya disiapkan /disimpan (mās yata 
pahawrêddhin byāyā ring hayu kěkěsěn). 

Demikian pula halnya dalam mewujudkan kesejahtraan 
rakyat, biarkanlah rakyat menikmati kemakmuran sesuai 
dengan kehendaknya (bhukti sakaharêp tādwêhing 
bala kasukan), agar rakyat merasakan kebahagiaan dan 
kedamaian. Namun semua itu haruslah dilandasi dengan 
Dharma atau kebajikan (dharmma kalawan artha mwang 
kāmā ta ngaran ikā). Jadi antara Dharma sebagai landasan  
dalam hal mencari harta dan juga menikmati kesenangan 
duniawi haruslah seimbang. 

Dalam hal kehidupan sosial kemasyarakatan, pemimpin 
memegang peran yang sangat penting. Hal ini juga terlihat 
pada nasehat Sri Rama kepada Barata seperti dalam bait 
kakawin sarga III.53. Sri Rama memberi tahu Barata, bahwa 
tapuk kepemimpinan kerajaan diserahkan kepada Barata, 
agar menjaga seluruh wilayah  kerajaan  dengan baik 
(ndan kita pi sarabharan rāksang sakala jagat). Didalam 
melaksanakan pemerintahan sebagai seorang Kesatria/
seorang pemimpin hendaknya selalu memegang teguh 
kebijaksanaan (ksatriyawinaya yêkā rāksan katuturakěn). 
Untuk bisa seperti itu maka segala peraturan dan hukum serta 
segala ajaran yang termuat dalam sastra-sastra agama harus 
diperhatikan  (sāsana ya gêgên tang sāstra d-wulati lanā).  
Bila semua ajaran sastra keagamaan dilaksanakan maka 
sudah pasti akan membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyat  
(sojaring aji tutên yêkā mawa kasukan). Begitulah nasehat Sri 
Rama kepada adik Beliau, Sang Barata yang diserahi tugas 
sementara sebagai Raja. Di sana ada kesadaran teologis 
bahwa Tuhan melalui inkarnasi Dewa Wisnu sebagai Sri 
Rama, memberikan pemahaman prihal strategi politik dalam 
melaksanakan pemerintahan, dengan menjaga keutuhan 
wilayah dan selalu mengupayakan kesejahtraan rakyat. 
Untuk itu, nilai-nilai teologis tersebut perlu direvitalisasi dan 
diaktualisasikan kembali dalam konteks kekinian.*** 

Politik sebagai sarana pendistibusian kekuasaan
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DIGELAR KEMBALI SEJAK 14 TAHUN USABA 
DANGSIL DI DESA ADAT BUNGAYA

Permohonan Kesuburan dan Mewinten Daha Truna

KABUPATEN Karangasem tak bisa 
dipungkiri memiliki beragam 
upacara sakral maupun budaya 

dan tradisi yang cukup unik. Upacara-
upacara sakral juga terdapat di 
berbagai desa, salah satunya upacara 
Usaba Dangsil yang digelar di Desa 
Adat Bungaya, Kecamatan Bebandem, 
Karangasem pada 29 Agustus lalu, 
selain ditujukan untuk memohon 
kesuburan, upacara yang sarana 
utamanya dangsil (berbentuk seperti 
penjor persegi empat/Meru) juga 
diperuntukan untuk mewinten para 
Daha-Truna (remaja putri-putra) yang 
baru. Tidak hanya itu, Usaba Dangsil 
boleh dibilang penyatuan berbagai 
krama desa adat yang berdampingan 
dengan Desa Adat Bungaya, karena 
krama (warga) desa adat tetangga inilah 
yang mengusung (mengarak) dangsil 
yang tingginya berbagai ukuran.

Usaba Dangsil atau disebut juga 
Usaba Gede/Aya sendiri digelar dalam 
rentang waktu yang tidak menentu. Dari 
yang tercatat Usaba Dangsil digelar 
pada tahun 1938,1954,1968,1978, dan 
terkahir pada tahun 2002 atau 14 tahun 
lalu. Upacara Usaba Dangsil, diawali 
dengan pembuatan 7 buah Dangsil 
berbagai ukuran. Dangsil juga diberi 
nama sesuai tingkatanya, Dangsil paling 
tinggi yakni Dangsil Dalem pada Usaba 
Dangsil ini ukuran tingginya mencapai 
18,65 meter. Ukuran Dangsil Dalem 
diukur sesuai ukuran lengan (11 depa)  
De Kebayan Wayanan, tokoh yang 
paling tinggi di susunan kepengurusan 
desa adat Bungaya. Selain paling 
tinggi, Dangsil Dalem yang terbuat dari 
pohon durian ini beratnya hampir 6 
ton. Sementara saat pengarakannya di 
atas Dangsil dinaiki oleh keturunan Raja 
Dalem Klungkung, dalam hal ini Ida 

Dalem Semara Putra. Sedangkan, yang 
mengarak Dangsil Dalem adalah warga 
masyarakat dari Desa Adat Timbrah, 
Desa Pertima, Kecamatan Karangasem.

Sementara Dangsil Desa merupakan 
Dangsil tumpang 9, dimana yang 
mendapat kehormatan menaiki Dangsil 
ini keturunan dari Raja Karangasem, 
Anak Agung Mudita. Sementara yang 
memiliki tugas mengarak Dangsil 
Desa ini merupakan warga dari Desa 
Adat Tenganan Dauh Tukad, Tenganan 
Pagringsingan, Desa Adat Bugbug dan 
Desa Adat Gumung. Selain itu, ada juga 
Dangsil Tumpang 7 atau Dangsil Sana 
Kauh, Dangsil Penguwung, Dangsil 
Susuan yang ukuranya 5 depa dari De 
Kebayan Wayanan. Selain itu, ada juga 
Dangsil Pemaksan yang berjumlah dua 
buah tingginya sekitar 6 meter  masing-
masing Pemaksan Gaduh dan Pemaksan 

Dangsil diarak ribuan umat
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Batubulan, dan ditambah lagi 40 buah 
Dangsil Taksu setinggi 1 meter yang akan 
dipakai saat upacara ngempet. 

 Sebelum prosesi puncak acara 
Usaba Dangsil yang dihadiri Gubernur 
Bali, I Made Mangku Pastika dan Bupati 
Karangasem IGA Mas Sumatri, terlebih 
dahulu digelar upacara melasti pada 
17 Agustus 2016, disusul kemudian 

mewinten Daha-Truna yang digelar pada 
26 Agustus 2016. Sedikitnya ada 570 
orang Daha-Truna (remaja putra-putri) 
yang diwinten dianataranya 125 Daha 
dan 445 truna. Daha dan Truna bagi 
Desa Adat Bungaya memiliki peranan 
yang sangat penting dalam kaitanya 
menggelar Usaba Sumbu. Karena para 

daha ini lah yang mendapat kewajiban 
mengeluarkan Sumbu sebagai sarana 
upacara Usaba Sumbu. 

 Ketua Panitia Karya Usaba Dangsil, 
Ida Bagus Wayan Jungutan mengatakan, 
makna Usaba Dangsil sendiri berkaitan 
dengan kesuburan bumi. Hal itu terlihat 
dari Dangsil merupakan simbol sebuah 
Gunung.  Selain tujuan lainya adalah 

untuk mewinten para Daha-Truna yang 
memiliki tugas dalam upacara-upacara 
tertentu. IB Jungutan juga mengatakan, 
keunikan lainya dalam Usaba Dangsil 
ini para krama desa maupun undangan 
tidak diperkenankan memakai pakaian 
(baju). Semua masyarakat yang hadir 
saat Puncak Upacara Usaba Dangsil 

hanya memakai kamben (kain) dan saput 
warna-warni. “Semuanya bertelanjang 
dada bahkan saat proses mesaya-saya 
krama desa maupun undangan tidak 
diperkenankan memakai perhiasan, 
tas maupun memakai sandal,” ujar IB 
Jungutan. 

 IB Jungutan yang didampingi 
sejumlah tokoh masyarakat juga 
mengatakan, pihaknya sendiri belum 
dapat memastikan kapan Usaba 
Dangsil bisa dilaksanakan. Dari 
pihak desa adat sendiri berkeinginan 
menggelar Usaba Dangsil setiap 
sepuluh tahun sekali. Akan tetapi, hal 
itu kembali pada keinginan Ida Bhatara 
Bagus Selonding. Tanda-tanda beliau 
berkenan digelarnya Usaba Dangsil 
sendiri akan terlihat saat pemangku 
Ida Bhatara Bagus Selonding, De 
Penganga mengiyakanya. Jika belum 
diiyakan, pihaknya pun belum berani 
menggelar Usaba Dangsil. “Prosesinya 
sangat sakral, saat Ida Bhatara medal 
misalnya, warga dilarang megat margi 
(memotong jalan) dan juga berdiri. Jadi 
mereka harus dalam posisi duduk,” 
ujarnya (I Ketut Budiasa)

Upacara Usaba Dangsil, diawali dengan pembuatan 
7 buah Dangsil berbagai ukuran. Dangsil juga diberi 

nama sesuai tingkatannya, Dangsil paling Tinggi 
yakni Dangsil Dalem pada Usaba Dangsil ini ukuran 

tingginya mencapai 18,65 meter.

Para truna mundut Ida Bhatara Bagus Selonding
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TEROMPONG Beruk adalah satu alat musik tradisional 
Bali yang sangat sederhana. Mengapa diberi nama 
Terompong Beruk? Sebenarnya yang namanya 

terompong adalah salah satu bagian dari satu barung 
(seperangkat) gamelan gong yang dibuat dari perunggu, 
dimana benjolnya kalau dipukul akan mengeluarkan 
suara yang merdu sesuai dengan nada yang telah 
diatur sedemikian rupa. Sedangkan Terompong beruk 
bukan dibuat dari perunggu melainkan dari bilah-bilah 
kayu lekukun dimana suara masing-masing bilah diatur 
sedemikian rupa agar sesuai dengan nada terompong 
yang sesungguhnya. Agar suara yang dihasilkan 
mampu mengalun (bergema) maka dibawah bilah-
bilah kayu tersebut digantungkan beruk (batok kelapa) 
yang besarannya diatur disesuaikan dengan nada bilah 
diatasnya. Itulah sebabnya terompong yang dibuat dari 
bilah-bilah kayu ini diberi nama “Terompong Beruk” 

Untuk mendapatkan satu barung (satu perangkat 
lengkap) maka dilengkapi lagi dengan Gangsa, Curing, 
Riong, Jublag, Kemplung, Kempli, dll, yang juga dibuat dari 
bilah-bilah kayu dibawahnya masing-masing dilengkapi 

dengan beruk. Sedangkan untuk gongnya yang juga 
dibuat dari kayu sedangkan dibawahnya digantungkan 
sebuah labu besar (waluh) yang isinya telah dikeluarkan. 
Disamping itu untuk kelengkapannya dibuat lagi suling, 
Kendang, Ceng-ceng, dll, maka jadilah seperangkat (satu 
barung) “Gong Beruk” .

Yang kekal adalah perubahan, jaman berkembang 
terus. Mungkin untuk mendapatkan suara yang lebih 
keras, gema dan alunannya panjang, entah sejak kapan 
bilah-bilah kayu Terompong Beruk diganti dengan besi 
yang diwariskan sampai sekarang.

Banjar Bangle
Banjar Bangle salah satu dari sepuluh Banjar Dinas 

yang ada di Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten 
Karangasem, Bali. Mengapa Banjar Bangle ditonjolkan, 
karena Banjar Bangle memiliki keistimewaan. Keberadaan 
salah satu Gong Beruk di Bali Timur yang masih dipelihara 
sampai sekarang di Banjar Bangle. 

Mengenal Alat 
Musik Gong Beruk 

Oleh: Ida Made Giur Dipta

Atraksi gamelan Gong Beruk
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Banjar Bangle terletak di kaki 

Gunung Bisbis persis disebelah 
Timur Laut Pura Lempuyang Luhur. 
Banjar ini terletak diperbukitan pada 
400 meter di atas permukaan laut 
di bentengi oleh bukit-bukit yang 
mengelilingi pemukiman tersebut. 
Topografi pemukiman penduduk 
di kemiringan 37 derajat. Mengapa 
bernama Banjar Bangle?  Menurut 
ceritra turun temurun dari para tetua 
desa bahwa pionir yang pertama 
kali ngubu madasan (bertempat 
tinggal) di lokasi tersebut adalah satu 
keluarga dari warga desa Pakraman 
Sega. Dalam paruman (rapat) desa di 
Desa Sega maka yang bersangkutan 
diijinkan keluar menyendiri bermukim 
di satu lokasi, asalkan ia tetap ingat 
dengan kewajibannya sebagai warga 
Desa Adat Sega hubungannya dengan 
ayah-ayah (kewajiban) pada Pura 
Kahyangan Tiga Desa Pakraman Sega. 
Dalam bahasa Bali diutarakan sebagai 
berikut : Baang Ia Ngele (berikan ia 
hidup menyendiri). Baang ia ngele 
lama-lama menjadi Baang ngele 
selanjutnya menjadi Bangle  sampai 
sekarang. Penduduk Banjar Bangle 
berkembang terus karena berikutnya 
banyak juga penduduk mengikuti jejak 
sang pionir kemudian mereka beranak 
pinak sehingga sekarang penduduk 
Bangle telah mencapai lebih dari 
200 KK atau 670  jiwa. Mereka hidup 
rukun saling bahu membahu, saling 
tenggang rasa, hidup damai dan 
tentram. Mata pencharian penduduk 
sebagian besar bertani dan beternak. 
Pemukiman penduduk ditata 
sedemikian rupa walaupun terletak 
dilokasi kemiringan, dibuat banyak 
gang serta penempatan pemukiman 
sesuai Tri Mandala mengacu pada Tri 
Hita Karana. Demikian sekilas tentang 
Banjar Bangle. 

Kisah Lahirnya 
Gong Beruk 

Masyarakat Banjar Bangle 
sekarang ini mewarisi sebuah pura 
yang bernama Pura Pemaksan Bangle. 
Sudah tentu pura ini dibangun 
oleh para leluhur yang sejak awal 
bermukim di Banjar Bangle yang 
bersetana di pura ini adalah Ida 
Bhatara Bagus Pemaksan merupakan 
putra atau manifestasi dari Ida Bhatara 
Lingsir yang bersetana di Pura Puseh 
Desa Pekraman Sega. Pujawali di Pura 
Pemaksan Bangle dilaksanakan setiap 
dua tahun sekali bertepatan dengan 
Purnamaning Sasih Katiga.

Mengungkap sejarah satu kejadian 
dengan tanpa adanya peninggalan 
tertulis kiranya demikian sulit. Namun 
khusus tentang kisah lahirnya Gong 
Beruk di Banjar Bangle ini walaupun 
tidak ada peninggalan tertulis, kisah 
dari para tokoh masyarakat atau 
para tetua yang dapat dipercaya 
bahwa mereka menerima cerita 
dari para pendahulunya secara 
berkesinambungan sampai sekarang, 
kiranya kisah tersebut sudah 
mendekati pada kebenaran. Adalah 
dua orang tokoh tua bernama I Wayan 
Sanu dan I Nengah Wati  berkisah 
didampingi para tetua lainnya 
seperti Kelihan Banjar Bangle, Jro 
Mangku Pura Pemaksan Bangle 
dll, mengisahkan sebagai berikut : 
“Dahulu kala setelah Pura Pemaksan 
Bangle selesai di bangun maka 
dilaksanakanlah Upacara Yadnya 
yaitu Dewa Yadnya seperti Melaspas, 
Ngenteg Linggih, Lanjut ngaturang 
Pujawali atau Piodalan. Di dalam 
warga Banjar Bangle melaksanakan 
Yadnya atau Dewa Yadnya, sudah 
tentu tidak lepas dengan namanya 
Seni Tari dan Seni Tetabuhan. Untuk 
mengiringi tari-tari sakral yang dibawa 
dari Sega, belum ada gamelan. 
Kebetulan ada salah seorang warga 
yang memiliki darah seni, memiliki 
sebuah Terompong Beruk yang 
dipakai hiburan disaat ia telah selesai 
melaksanakan kegiatan sehari-hari 
sebagai petani. Terompong Beruk 
ini dipinjam oleh para prajuru Pura 
Pemaksan Bangle di boyong ke Pura. 
Secara sepontanitas dilengkapi lagi 
dengan Suling, Kendang, memakai 
dua ruas bambu yang dipukulkan pada 
tanah, rincik atau cengcengnya dipakai 
besi rusak-rusakan singkal dan kejen 
(alat membajak tradisional), sehingga 
jadilah satu perangkat gamelan yang 
sangat sederhana namun sangat 
bermakna untuk mengiringi tarian-
tarian wali atau tarian sakral yang 
dipersembahkan guna melengkapi 
Yadnya yang digelar.

Mengingat demikian pentingnya 
satu perangkat gamelan, sedangkan 
untuk membeli seperangkat gong 
yang harganya demikian tinggi, 
sudah tentu masyarakat Bangle 
yang kebanyakan hidupnya pas-
pasan, tidak mampu. Maka setelah 
selesai melaksanakan Yadnya di 
Pura Pemaksan Bangle, beberapa 
bulan berikutnya, para penglingsir 
Banjar Bangle merembung dengan 
para prajuru pura, untuk pembuatan 
satu perangkat (barung) gamelan, 
tidak lain adalah gamelan gong 
beruk. Mengapa dikatakan Gong 
Beruk, karena terompong beruk satu-

satunya perangkat gamelan yang 
ada dilengkapi lagi dengan Gangsa, 
Curing, Jumblag, Jegong, semuanya 
dari bilah-bilah kayu lengkap dengan 
beruk dimasing-masing bilah kayu 
tersebut. Sedangkan gongnya 
dibuat dari bilah bambu petung atau 
kayu lekukan sedangkan pelawah 
dibawahnya dipakai sebuah waluh 
(labu) besar agar menghasilkan suara 
yang mengalun (bergema panjang). 
Cengcengnya dibuat dari besi bekas 
singkal dan kejen yang telah rusak 
(alat membajak tradisional).

Jadilah seperangkat Gong Beruk, 
yang sangat berguna untuk dipakai 
mengiringi tarian wali atau tarian 
sakral di saat melaksanakan upacara 
Dewa Yadnya di Pura Pemaksan 
Bangle, dan Gong Beruk ini merupakan 
satu keharusan di tabuh di Pura 
Pemaksan Bangle disaat pujawali atau 
piodalan, walaupun di Banjar Bangle 
sejak puluhan tahun yang lalu telah 
mampu membeli seperangkat (satu 
barung) Gong Kebyar yang lengkap. 
Demikianlah seklumit kisah lahirnya 
Gong Beruk di Banjar Bangle. 

Menikmati Alunan 
Gending-Gending 
Gong Beruk 

Apa bila bertepatan dengan 
Purnamaning Sasih Ketiga, bulan 
bersinar demikian terang, disaat 
masyarakat berjalan menuju pura 
berjalan dari perbukitan menelusuri 
jalan setapak maka dikejauhan 
sayup-sayup terdengar gending-
gending tabuh Gong Beruk, sungguh 
sangat berkesan dihati masing-
masing warga. Mereka seolah-olah 
dipanggil agar sesegeranya tiba 
di Pura Pemaksan Bangle guna 
bersama-sama menghaturkan bakti 
ke hadirat Tuhan Maha Pencipta. 
Adapun beberapa tabuh Gong Beruk 
namanya demikian khas seperti: 
Tabuh Glagah Manis, Tabuh Glagah 
Puun, Tabuh Nem Cenik, Tabuh 
Nem Gede, Tabuh Kutus Cenik, 
Tabuh Kutus Gede.  Sedangkan 
untuk mengiringi tari wali yang 
disakralkan seperti tabuh Pendet, 
Tabuh Gandrung, Tabuh Legong 
Sambeh Bintang, Tabuh Rejang Lilit, 
dan Tabuh Igel Desa. 

Pada mulanya keberadaan gong 
beruk hanya dikenal disekitar Banjar 
Bangle saja, bahkan warga yang 
bermukim dekat Banjar Bangle seperti 
Banjar Lean, Banjar Banyuning, dll 
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tidak mengenal adanya Gong Beruk di Bangle. Pada 
tahun 1979, pesta kesenian Bali digelar untuk kedua 
kalinya. Pemerintah Kabupaten Karangasem diminta 
oleh Provinsi Bali/ Panitia PKB untuk menampilkan Gong 
Beruk. Panitia PKB Kabupaten Karangasem kelimpungan 
dimana gerangan mencari gong beruk yang masih aktif. 
Syukurlah, salah seorang panitia yang juga pegawai 
kantor Pemkab Karangasem berjumpa dengan kepala 
SD 4 Bunutan waktu itu yaitu Ida Made Giur Dipta dari 
Culik yang sangat senang mengungkap tentang seni-
seni sakral di Mass Media. Akhirnya gayung bersambut, 
sekaa Gong Beruk Banjar Bangle tampil pertama kalinya 
di PKB Provinsi Bali. Karena keterbatasan biaya saat itu, 
uang makan tidak dibagikan, para sekaa agar membawa 
bekal sendiri, sedangkan uang makan dibelikan udeng 
batik dan saput selem. Mereka tampil tanpa baju. Lagi-
lagi karena kekurangan biaya. Maka oncer keris yang 
disungklit memakai ambu/ daun enau yang masih muda. 
Makna dari ambu ini sempat ditanyakan oleh para 
wartawan saat itu, mengapa memakai ambu tidak kain 
saja yang indah. Maka dijelaskanlah makna dari ambu 
yang demikian sakral. Jaman dahulu dimana seorang 
Rsi setelah wafat ditengah hutan digotong dengan ambu 
oleh para sisianya, akhirnya arwah sang Rsi mencapai 
nirwana (Moksa) karena kesederhanaannya. Itulah 
sebabnya sampai sekarang kalau ada orang ngaben, 
Tirta Pengentas yang utama pasti diikat dengan ambu 
pada priuk tempat tirtanya.

Mulai tahun 1979 akhirnya gong beruk dikenal 
oleh masyarakat berkat penampilannya di PKB dan 
pemberitaan di Mass Media. Mulai saat itu pula Gong 
Beruk sering dipentaskan dalam acara kegiatan baik di 
Kabupaten maupun di Provinsi Bali. Perhatian pemerintah 
Kabupaten maupun Provinsi Bali memberikan perhatian 

yang besar. Sekaa Gong Beruk sering mendapatkan 
bantuan pembinaan dan juga biaya pemeliharaan. 
Sekarang perangkat Gong Beruk telah berukir.

Kita sebagai umat Hindu dan kita sebagai pewaris seni 
budaya sakral sudah pada tempatnya berterimakasih 
dan bersyukur karena keberadaan Gong Beruk di banjar 
Bangle akan tetap lestari keberadaannya, tidak akan sirna 
atau lenyap dimakan jaman karena berkaitan dengan 
pelaksanaan yadnya di Pura Pemaksan Bangle. Kita 
umat Hindu sudah pada tempatnya turut berpartisifasi 
menjaga dan melestarikan seni budaya yang adhi 
luhung dengan berbagai cara sesuai dengan profesi kita 
masing-masing. Khusus kepada tokoh masyarakat dan 
perbekel Bunutan agar memanfaatkan potensi seni 
budaya yang ada di Banjar Bangle, berkaitan dengan 
pesatnya perkembangan pariwisata di Desa Bunutan. 
Alangkah bijaksananya kalau tokoh-tokoh Desa 
Bunutan khususnya Banjar Bangle memanfaatkan 
keberadaan Yeh Masem yang ada di Bangle dikaitkan 
dengan pementasan Gong Beruk dengan prekwensi 
kegiatan secara terjadwal untuk konsumsi wisatawan 
agar dolar-dolar turis tidak hanya dinikmati oleh 
penduduk  daerah pesisir saja juga agar dapat dinikmati 
oleh masyarakat pegunungan Desa Bunutan. Peran 
serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Karangasem sangat diharapkan untuk memotivasi 
masyarakat serta memberikan bimbingan serta 
pembiayaan yang dipentingkan. Semoga ajakan dan 
himbauan  ini menyentuh para pencinta seni, penikmat 
seni, Pemkab Karangasem dan juga masyarakat Bali 
secara keseluruhan semoga.

Penulis, Ketua Kelompok Informasi Masyarkat (KIM) 
“Wertha Jagadhita” Desa Culik, Kecamatan Abang

I Wayan Sanu seorang seniman serba bisa dari Banjar Bangle sedang nerompong
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MEMAKNAI TRI KAYA PARISUDHA 
SEBAGAI MOMENTUM PELAKSANAAN 
REVOLUSI MENTAL
(Sebuah Kearifan Lokal dalam Persepektif Ilmu Pemerintahan)
Oleh: I Gusti Ngurah Suwetha*)

REVOLUSI mental yang di ca-
nang kan oleh Presiden Jokowi 
merupakan salah satu dari Sem-

bilan agenda perioritas, yang dikenal 
dengan “Nawa Cita”, yaitu padanawa 
cita yang kedelapan, yang  bertajuk 
melakukan revolusi karakter terbangsa. 
Inilah yang kemudian lebih dikenal 
dengan revolusi mental. Sedangkan Tri 
Kaya Parisudha, adalah sebua ajaran 
dalam agama Hindu untuk mengajarkan 
umatnya untuk selalu berbuat baik di 
dalam pergaulan hidup sehari-hari, 
agar sebelum melakukan sesuatu, hal 
itu harus dilakukan dengan baik, mulai 
dari fikiran, perkataan dan perbuatan 
seseorang dilakukan dengan baik dan 
benar, sehingga tidak ada pihak lain 
yang dirugikan.

 Jika seseorang yang telah 
mampu menerapkan pola kehidupan 
sehari-hari berpedoman pada ajaran 
Tri Kaya Parisudha ini, niscaya orang 
yang bersangkutan sedikit banyak akan 
mampu melaksanakan revolusi mental 
itu sendiri, oleh karena ajaran tersebut 
selalu mengajarkan umatnya untuk 
berbuat, bertingkah laku, bertutur 
kata selalu didasari oleh hal-hal yang 
baik dan benar, sesuai dengan etika 
dan budaya yang dimiliki oleh bangsa 
Indonesia, yang sudah dikenal oleh 
dunia luar, bahwa bangsa Indonesia 
adalah bangsa yang ramah tamah, 
santun dan penuh etika. Nah yang 
menjadi pertanyaan kita sekarang 
apakah budaya etika dan sopan santun 
serta ramah tamah kita masih bisa 

bertahan …? Inilah yang perlu kita sikapi 
dan ini merupakan tanggungjawab kita 
bersama, sehingga bangsa kita masih 
tetap ajeg untuk mempertahankan 
nilai-nilai budaya tradisi kita untuk tetap 
santun, ramah tamah dan penuh etika 
dalam pergaulan hidup sehari-hari. 

Mengapa Perlu 
Revolusi Mental … ?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, 
mari kita lihat visi & misi Jokowi – Jk, 
ketika berkampanye ketika menjadi 
kandidat Presiden Republik Indonesia. 
Visi – misi itu diambil dari Nawacita 
yang diangkat oleh Bung Karno 

Doa untuk mewujudkan Tri Kaya Parisudha
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(Presiden pertama RI). Nawa Cita atau Nawacita adalah 
istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa 
(sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Dalam 
konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 
2014, istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh 
pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/
Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu. 

Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda 
pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita 
Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat 
secara politik, mandiri dalam ekonomi,dan berkepribadian 
dalam kebudayaan. Soekarno menggagas Gerakan itu 
ditujukan untuk menggembleng manusia Indonesia agar 
menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, 
bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.

Begitu pasangan ini mengungguli perolehan suara 
pada pilpres saat itu, kini pasangan tersebut konsen 
untuk mengimplementasikan konsep Nawacita tersebut. 
Sebagaimana diketahui, bahwa berbagai persoalan bangsa 
kini muncul, antara lain; 1. menurunnya wibawa bangsa, 
2. Melemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa dan 
3. intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Melihat 
permasalahan bangsa inilah bangsa Indonesia kembali 
dibangkitkan rasa nasionalismenya untuk sadar dan 
mampu mengembangkan, bahwa bangsa Indonesia adalah 
bangsa yang besar, dan bermartabat, dan banyak memiliki 
kearifan budaya lokal untuk di tata dan dikembangkan untuk 
merefleksikan dalam bersikap dan berjiwa nasionalisme 
yang tebal, dengan memposisikan kembali Pancasila, UUD 
1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, pada posisi yang benar 
dan layak, dan dihormati oleh segenap bangsa Indonesia.

Mengapa Mesti dengan 
Pelaksanaan“Tri Kaya 
Parisudha” … ?

Pertanyaan ini tentu mendapat apresiasi dari semua 
pihak, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk, 
multi etnis, tentu tidak semua kenal dengan apa itu“Tri Kaya 
Parisudha”. Baiklah penulis mencermati dan menyikapi 
persoalan ini. Tri Kaya Parisudha, adalah sikap dan perilaku 
hidup manusia sehari-hari, yang didasari oleh “fikiran, 
perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar, sesuai dengan 
sikap moral bangsa Indonesia, yang memegang teguh nilai-nilai 
adat budaya, sopan santun dan beretika di dalam bersikap dan 
bertingkah dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ajaran Tri 
Kaya Parisudha, terdiri dari  ;Manacika Parisudha, yang artinya : 
berfikir yang baik dan benar, Wacika Parisudha, artinya : berkata 
yang baik dan benar, dan Kayika Parisudha, yang artinya : 
berbuat, berperilaku, bersikap yang baik dan benar. Sebelum 
kita berbuat atau membuat suatu keputusan/kebijakan, 
hendaknya diawali dari fikiran kita mulai berfikir yang baik dan 
benar itu tadi, apakah hal yang kita lakukan sudah benar atau 
tidak. Secara empiric sebenarnya ketiga hal ini adalah universal, 
ada di masing-masing etnis atau ada pada semua ajaran agama 
yang ada di Indonesia ini, tentu mempunyai istilah atau sebutan 
yang berbeda-beda, namun mempunyai arti dan makna yang 
sama dengan Tri Kaya Parisudha dimaksud.

Atas dasar ini, jika semua insan Indonesia sebelum 
melakukan sesuatu selalu diawali dari fikiran, niat yang baik 
dan benar, kemudian berkata, dan berbuat yang baik dan 
benar, tentu bangsa kita dapat hidup rukun berdampingan, 
dengan saling menghargai sikap dan perilaku hidup masing-

masing etnis, niscaya predikat bagi insan Indonesia adalah 
insan yang santun, ramah tamah dan saling menghargai 
antar sesama, tentu akan tetap terjaga.

Ketiga hal itulah yang mestinya kita abdikan kepada 
bangsa Indonesia, sehingga intoleransi dan kepribadian 
bangsa akan bisa diatasi, wibawa bangsa akan terjaga, 
sehingga kita bisa hidup rukun berdampingan, sehingga hal-
hal yang lain yang menuju kebaikan akan mengikutinya.

Bagaimana dengan 
Pemerintah… ?

Dalam persepektif pemerintahan tentu sangat 
memerlukan semua potensi dan sumber daya yang ada 
sangat dibutuhkan, untuk mendukung pelaksanaan tata 
kelola pemerintahan itu sendiri. Sesuai dengan fungsi-fungsi 
pemerintah, (melayani, membangun dan memberdayakan), 
maka konsep di atas sangat dibutuhkan oleh pemerintah. 
Lebih-lebih di Indonesia yang pada dasawarsa belakangan 
ini degradasi bangsa telah terjadi, tentu sangat membutuhkan 
dukungan dan kiat dari setiap stakeholders untuk saling bahu 
membahu mengemban amanat rakyat, agar setiap  orang 
mendapat perlindungan yang layak dari Negara/Pemerintah.

Di Indonesia peran pemerintah sangat dibutuhkan 
kehadirannya di setiap saat ketika rakyat menghadapi suatu 
ancaman. Dalam pemerintahan modern, peran pemerintah 
telah mengalami perubahan, sebagai regulator dan fasilitator 
untuk mengemban amanat penderitaan rakyatnya di dalam 
memberikan pelayanan, mengayomi dan melindungi rakyatnya.

Pemerintah hendaknya mampu memberdayakan semua 
kearifan lokal yang ada di bumi nusantara ini untuk diejawantahkan 
dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia. Segala potensi bangsa yang ada selalu 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Menyimak apa yang terurai di atas, maka pada bagian 
akhir dari penulisan ini, dapatlah diambil suatu kesimpulan, 
sebagai berikut : 

 

 1). Bahwa, pelaksanaan Nawa Cita Jokowi adalah 
mengedepankan revolusi karakter bangsa 
Indonesia, melalui Revolusi Mental. Dan untuk 
itu masing-masing etnis di Nusantara ini tentu 
mempunyai local jenius (kearifan local) yang dapat 
disumbangkan kepada Negara, guna mempercepat 
pencapaian tujuan yang diinginkan dalam 
membangun karakter bangsa.

2). Tri Kaya Parisudha adalah kearifan local yang 
berasal dari pengaruh budaya/ajaran Hindu, yang 
sudah menusantara sejak zaman dulu, kiranya 
perlu lebih diaktualisasikan untuk mendukung 
pencapaian pembangunan karakter bangsa. Setiap 
orang yang memaknai ajaranTri Kaya Parisudha 
ini, tentu sebelum bertindak selalu memperhatikan 
etika moral, tatasusila dan tata karma pergaulan 
hidup sehari-hari, sehingga tidak merugikan orang 
lain dan diri sendiri.

3). Sebelum bertindak, hendaknya diperhitungkan 
dengan cermat mulai dari fikiran, perkataan, dan 
perbuatan yang didasari oleh nilai-nilai kebenaran.

Praya, Medio Agustus 2016.
*). Penulis, adalah Staf Pengajar pada IPDN.

Kampus Nusa Tenggara Barat – Indonesia.
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TEPAT tanggal 17 Agustus 2016, pkl 11.00 wita saya 
membuka Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, karya 
Drs.Mohamad Ngafenan, untuk mencari asal-usul kata 

merdeka. Saya menemukan kata itu berasal dari bahasa 
sansekerta, Maharddhika, yang artinya Berkuasa, sangat 
terhormat (Ngafenan, 1987:121). Dalam kamus ini juga saya 
temui kata merdeka dalam bahasa melayu yang artinya be-
bas dari perbudakan, bebas dari penjajahan.

Untuk lebih meyakinkan, saya membuka Kamus Jawa 
Kuna–Indonesia karya L. Mardiwarsito. Ternyata yang terda-
pat dalam Kamus Etimologi Bahasa Indonesia sama de ngan 
yang terdapat dalam Kamus Jawa Kuna–Indonesia (Mar-
diwarsito, 1986:334). Ini berarti setelah kata Maharddhi ka 
dari bahasa Sansekerta diserap ke dalam bahasa Melayu 

menjadi kata Merdeka; kata itu mengalami perkembangan /
perubahan makna. Kata Maharddhika berkaitan dengan ma-
salah kekuasaan dan kehormatan, sedangkan kata Merdeka 
berkaitan dengan masalah kebebasan.

Kalau kata Merdeka berasal dari kata Maharddhika, 
adakah hubungan makna antara kata Maharddhika dengan 
Merdeka? Jika kita mengusut lebih dalam ternyata makna 
kedua kata itu memiliki hubungan kondisional. 

Masyarakat yang bebas dari perbudakan atau bangsa 
yang bebas dari penjajahan, dengan kata lain masyarakat 
dan bangsa yang  Merdeka, masyarakat itu akan terhormat 
dihadapan masyarakat lain; dan bangsa itu akan berkuasa 
(memiliki kekuasaan untuk memerintah bangsa sendiri); dan 
sudah tentu menjadi bangsa yang terhormat. Jadi masyara-

MERDEKA
Oleh: Nyoman Tusthi Eddy

Wujud dari bangsa yang telah merdeka
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kat dan bangsa yang Merdeka akan 
menjadi masyarakat dan bangsa yang 
Maharddhika.

Selanjutnya pemakaian kata Merde-
ka mengalami perkembangan makna. 
Berbagai bentuk indiom menunjukan 
hal ini. Misalnya, indiom Merdeka dari 
kemiskinan berarti bebas dari kemiski-
nan. Pengertian bebas dari kemiskinn 
adalah seseorang atau masyarakat dapat 
menanggulangi atau mengentaskan ke-
miskinananya, sehingga mereka tidak 
lagi miskin. Sebelumnya kemiskinan itu 
dianggap belenggu yg mengikat; seka-
rang mereka bebas (lepas) dari belenggu 
itu . 

Merdeka dari kebodohan berari se-
seorang bebas (lepas) dari kebodohan-
nya. Dengan kata lain ia menjadi pandai 
atau cerdas, atau berpengetahuan. disi-
ni kebodohan pun dianggap belenggu 
yg mengikat . 

Merdeka dari rasa takut berarti tidak 
takut lagi melakukan segala sesuatu; 
yang sebelumnya merasa takut, pera-
saan takut pun dianggap belenggu 
yang mengikat.

Banyak Negara yg menjadikan ke-
tiga bentuk kemerdekaan itu sebagai 
cita-cita bangsa dan Negara. Sebab bila 
ketiga bentuk kemerdekaan itu tercapai 
maka akan lahirlah bangsa dan Negara 
yg mahardhika . 

Dalam hal sikap seseorang sering di 
puji karena dianggap berjiwa merdeka. 
seseorang yg berjiwa merdeka akan 
menghargai kebebasan semua makh-
luk hidup sesuai alamnya, kebebasan 
manusia sesuai dengan hak asasinya, 
anti perbudakan, dan anti penjajahan .

Suatu hari Bung Karno (alm), ketika 
beliau masih menjadi presiden, diberi-
kan seekor burung oleh seseorang. 
Setelah diterima beliau minta izin kepa-
da yg memberikan, apakah beliau bo-
leh memperlakukan burung itu menu-
rut keinginan beliau. Ketika beliau diiz-
inkan, seketika beliau melepaskan bu-
rung itu. Biarlah burung itu menikmati 

kemerdekaannya, begitu kata beliau. Ini 
hanya sebuah contoh orang yg berjiwa 
merdeka. 

Menurut ajaran agama (Hindu) 
yang paling sulit diperjuangkan oleh 
manusia adalah memerdekkan diri 
dari rasa dengki, iri, loba, serakah, 
dan sejenisnya. Karena itu meskipun 
seseorang telah mencapai ketiga ben-
tuk kemerdekaan tadi, ia belum bisa 
disebut berjiwa merdeka, dan tentu 
saja tidak bisa disebut seorang ma-
harddhika. Salah satu contoh paling 
fenomenal saat ini adalah korupsi 
yang tak pernah reda; karena ses-
eorang belum mampu memerdeka-
kan diri dari keserakahan. 

Adakah orang yang berjiwa merde-
ka, berarti mereka dalam segala hal? 
Manusia adalah mahkluk berbudaya. 
Salah satu cirinya adalah memiliki per-
aturan dan tata krama untuk mengatur 
hidupnya dalam hubungannya dengan 
manusia lain dan lingkungannya. Tata 
krama dan peraturan inilah yang mem-

batasi kebebasan (kemerdekaan) sese-
orang.

Ditahun 1950-an ketika bangsa In-
donesia baru beberapa tahun merdeka, 
pernah muncul pendapat, dalam nega-
ra merdeka seseorang bebas berbuat 
apa saja sebagai ciri bahwa ia telah 
merdeka. Anggapan ini sangat keliru.

Sebuah negara merdeka akan mem-
berikan kemerdekaan kepada rakyatnya 
dalam koridor hak-hak asasinya seb-
agai manusia. Diluar itu bukan lagi ke-
merdekaan, tetapi keliaran.

Amerika, salah satu Negara yang 
menganut paham liberalisme, yang 
sangat menghargai kebebasan indivi-
du, tidak akan membenarkan rakyatnya 
bebas berbuat diluar hak asasi manusia 
dan hak politik menurut undang-un-
dang yang berlaku.

Jadi orang yang merdeka dan ma-
harddhika adalah orang yang paham 
dalam hal apa dan bagaimana ia ber-
tindak bebas;  dan paham pula dengan 
batas kebebasannya. v
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UPACARA Yadnya adalah salah satu bentuk Bhakti 
umat Hindu  kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa 
yang diejawantahkan melalui Karma dan Jnyana. 

Bhakti, Karama dan Jnyana merupakan satu kesatuan dalam 
pelaksanaan ajaran agama Hindu, Bhakti kepada Tuhan 
tidak mungkin dilakukan dengan tanpa kerja dan kerja yang 
benar adalah kerja yang didasarkan atas pengetahuan 
(jnana). Dalam kegiatan upacara keagamaan Hindu ketiga 
jalan tersebut benar-benar luluh menjadi satu, upacara 
dilangsungkan dengan penuh rasa bhakti, tulus dan ikhlas 
untuk itu umat bekerja mengorbankan tenaga, biaya, dan 
waktu itu juga dilakukan dengan ikhlas dan upacara yang 
dilakukan juga mengacu pada kitab suci atau sastra, dalam 
kitab agama disebut Yadnya Widhi yaitu peraturan-peraturan 
beryadnya, Sudharta, dkk. 2007:1). Identitas manusia Bali 
dapat ditentukan dari cara seseorang mengekspresikan 
nilai budaya Bali dalam kehidupannya. Akan tetapi masih 
dibutuhkan kehati-hatian dalam merumuskan kebudayaan 
Bali yang dapat mewakili semua daerah yang ada di 
Bali. Mengingat budaya Bali di masing-masing daerah 
menunjukkan ciri-ciri yang bervariasi, unik, dan khas. Namun 
yang menjadi icon Bali secara umum adalah pura dan 
upacara yadnya-nya

Adapun yang melatar belakangi munculnya yadnya yang 
diyakini masyarakat Hindu di Bali, adalah sebagai berikut :

Bahwa masyarakat Hindu Bali menyadari alam semesta 
ini beserta isinya diciptakan oleh Hyang Widi berdasarkan 
Yadnya. Oleh sebab itu sudah sewajarnya kita membalasnya 
juga dengan jalan pelaksanaan Yadnya.

Masyarakat Hindu di Bali menyadari adanya ajaran Tri Rna, 
yang mengajarkan bahwa setiap orang yang terlahir kedunia 
terikat oleh tiga jenis hutang, yaitu hutang hidup berupa Atma 
kehadapan Hyang Widi, (Dewa Rna) yang diimflementasikan 
dalam bentuk Yadnya yang terdiri atas Dewa Yadnya dan 
Bhuta Yadnya. Hutang jasa berupa pengetahuan kepada 
para Resi/Guru (Rsi Rna) bentuk imflementasinya berupa 
Rsi Yadnya. Hutang kehadapan Orang Tua (Pitra Rna) yang 
melahirkan dan memberi kita Rupa sehingga disebut Guru 
Rupaka berupa badan melalui pemberian makanan dan kasih 
sayang sehingga kita bisa tumbuh sebagai mana mestinya.  

Konsep Ngayah. ngayah adalah perwujudan rasa bhakti 
umat Hindu kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dengan 

mempersembahkan kerja dan tidak mengharapkan imbalan 
karena ia yakin bahwa kerja yang dilakukan adalah kewajiban 
atau swadharma. Jagi ngayah merupakan sikap dan sifat sosio-
religius masyarakat Hindu Bali yang dijadikan sistem nilai dan 
norma kemudian diimplementasikan dalam sistem tindakan 
sosial di Desa Pakraman, serta diwujudkan dalam bentuk 
material-material budaya yang agung dan sebagai falsafah 
masyarakat Hindu Bali. Bali yang tanpa Desa pakraman, Bali 
yang tanpa Pura, Bali yang tanpa yadnya dan Bali yang tanpa 
toleransi, kesantunan dan tanpa kejujuran berarti Bali yang telah 
hilang ke-Bali-annya karena identitas masyarakat Hindu Bali ada 
pada unsur-unsur tersebut dia atas.

Oleh: Ida Made Pidada Manuaba

Makna Ngelinggihang 
Dewa Hyang

Makna Ngelinggihang Makna Ngelinggihang Makna Ngelinggihang Makna Ngelinggihang 
Dewa HyangDewa Hyang

Pelinggih Dewa Hyang
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Pengertian Ngelinggihang 
Dewa Hyang 

Secara etimologi kata Ngelinggihang  kata dasarnya 
yaitu linggih yang mempunyai pengertian duduk, sedangkan 
ngelinggihang mempunyai pengertian dudukkan, persilakan 
para dewa yang dipuja telah disemayamkan pada 
bangunan suci yang baru selesai (Tim Penyusun, 354:1978). 
Ngelinggihang sering disebut ngenteg linggih. Ngenteg 
Linggih adalah upacara penobatan/mensthanakan Sang 
Hyang Widhi dengan segala manifestasi-Nya pada palinggih 
atau bangunan suci yang dibangun, sehingga Beliau berkenan 
kembali setiap saat terutama manakala dilangsungkan segala 
kegiatan upacara di pura yang bersangkutan.

 Kata dewa (deva) berasal dari kata div yang berarti 
bersinar. Dalam bahasa Latin dues  berarti  “dewa” dan “divus” 
berarti bersifat ketuhanan. Dalam bahasa Inggris istilah 
Dewa sama dengan deity, dalam bahasa Perancis “dieu” dan 
dalam bahasa Italia “dio”. Dalam bahasa Lithuania, kata yang 
sama dengan “deva” adalah “dievas”, bahasa Latvia: “dievs”, 
Prussia: “deiwas”. Kata-kata tersebut dianggap memiliki 
makna sama. “Devi” (atau Dewi) adalah sebutan untuk Dewa 
berjenis kelamin wanita. Para Dewa (jamak) disebut dengan 
istilah “Devata” (dewata).

 Dalam tradisi Hindu-Jawa dan Bali umumnya, istilah 
Bhatara dipakai untuk merujuk kepada Dewa. Dalam tradisi 
Agama Hindu Dharma di Bali, istilah Bhatara diucapkan 

Bêtara, dan disamakan atau bahkan diidentikkan dengan 
Dewa, karena sama-sama berfungsi sebagai pelindung, 
contohnya: Bhatara Wisnu, Bhatara Brahma, Batara Kala dan 
sebagainya. Bhatara berasal dari kata Bhatara yang berarti 
pelindung. Bhatara berarti pelindung. Jadi bhatara adalah 
aktivitas Sang Hyang Widhi sebagai pelindung ciptaanya, 
karena itu dalam pandangan agama hindu semua hal dialam 
semesta ini dilindungi oleh Sang Hyang Widhi dengan gelar 
bhatara. 

Sedangkan kata Hyang dapat diartikan sebagai Dewa 
(ta), dewa – dewi ( Madiwarsito, 1981:229), sedangkan 
ditinjau dari filosofi Hyang mengandung pengertian suatu 
keberadaan spiritual yang dimuliakan atau mendapatkan 
penghormatan yang khusus biasanya ini dipersonifikasikan 
yang bercaya dan suci. 

Dewa Hyang disini diartikan keadaan atma setelah 
meninggal, masih dibungkus oleh suksma sarira yang 
terdiri dari panca tanmatra dan dasendria, tri guna, cita dan 
karmawasana sehingga dilaksankan upacara pengabenan, 
selanjutnya dilaksanakan upacara ngeroras/memukur.  Dalam 
lontar ligia disebutkan bahwa setelah upacara memukur, roh 
/ atma orang yang diupacarai disebut dewa pitara/dewa 
hyang “yata awaning sang dewa pitara umungsi ana ring 
Acintya Bhuana, sehingga dengan keadaan demikian atma 
memerlukan upacara nuntun Dewa Hyang.  Dalam tradisi di 
Bali dikenal dengan sebutan meajar ajar, yang dilanjutkan 
dengan nuntun Dewa Hyang/Dewa Pitara yang selanjutnya 
akan disethanakan sebagai Bhatara Guru disanggah/merajan/
paibon sesuai dengan tradisi keluarga masing– masing.

Kaitannya atma yang telah disucikan menurut lontar 

Ritual Ngaben sebagai awal dalam upacara Ngelinggihang Dewa Hyang
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Gayatri, sang dewa pitara berada di alam swah loka, swah 
loka itu adalah alam para dewa, penyatuan ini dapat dilakukan 
dengan upacara ngelinggihang/ngentegang Dewa Hyang 
dengan tujuan menyatukan, menyetarakan kedudukan 
roh leluhur yang terdahulu dengan roh leluhur yang baru 
diupacarai dan dapat dipuja setiap saat melalui kayangan 
masing – masing. 

Tempat Ngelinggihang Dewa 
Hyang

Istilah pura dengan pengertian sebagai tempat pemujaan/
tempat suci untuk memuja Hyang Widhi/dewa dan bhatàra, 
dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya: (1) Pura yang 
berfungsi sebagai tcmpat untuk memuja Hyang Widhi, para 
devatà dan (2) Pura yang berfungsi sebagai tempat untuk 
memuja bhatàra yaitu roh suci leluhur yang dikenal dengan 
sebutan Pura Kawitan. Pura ini mempunyai karakter yang 
ditentukan oleh adanya ikatan wit atau leluhur berdasarkan 
garis kelabiran (genealogis). Pura ini sering pula disebut 
Padharman yang merupakan bentuk perkembangan yang 
lebib luas dari pura milik warga atau pura klen. Dengan 
demikian maka pura Kawitan adalah tempat pemujaan roh 
leluhur yang telah suci dari masing-masing warga atau 
kelompok kekerabatan. Klen kecil adalah kelompok kerabat 
yang terdiri dari beberapa keluarga inti maupun keluarga 
luas yang merasakan diri berasal dari nenek moyang yang 
sama. Klen ini mempunyai tempat pemujaan yang disebut 
pura Dadya sehingga mereka disebut tunggal Dadya. 
Keluarga inti disebut juga keluarga batih (nuclear family) dan 
keluarga luas terdiri lebih dari satu keluarga inti yang juga 
disebut keluarga besar (extended family). Suatu keluarga 
inti terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anak 
mereka yang belum kawin .  Tempat pemujaan satu keluarga 
inti disebut sanggah atau marajan yang juga disebut 
kamulan taksu, sedangkan tempat pemujaan keluarga luas 
disebut sanggah gede atau pamarajan agung. Klen besar 
merupakan kelompok kerabat yang lebih luas dari klen kecil 
(dadya) dan terdiri dari beberapa kelompok kerabat dadya. 
Anggota kelompok kerabat tersebut mempunyai ikatan 
tempat pemujaan yang disebut pura paibon atau pura panti. 
Di beberapa daerah di Bali, tempat pemujaan seperti itu, 
ada yang menyebut pura Batur (Batur Klen), pura Penataran 
(Penataran Klen) dan sebagainya

Mencermati fungsi pura tersebut kaitannya dengan 
pelaksanaan ngelinggihang Dewa Hyang sesuai dengan 
petunjuk sastra (lontar) diantaranya :  

Dalam lontar Usana Dewa disebutkan :

“ring kamulan ngaran ida sang hyang atma, ring kamulan 
tengen bapa ngaran sang paratma, ring kamulan kiwa ibu 
ngaran sang sivatma, ring kamulan tengah ngaran raganya, 
tu brahma dadi meme bapa, meraga sang hyang tuduh….” 
(Rontal Usana Dewa, lembar 4)

Yang artinya :

”Pada sanggah Kamulan beliau bergelar Sang Hyang 
Atma, pada ruang kamulan kanan ayah, namanya Sang 
Hyang Paratma. Pada kamulan kiri ibu, disebut Sivatma. 
Pada kamulan ruang tengah diri-Nya, itu Brahma, menjadi 
purusa pradana, berwujud Sang Hyang Tuduh (Tuhan yang 
menakdirkan).”

Demikian juga lontar Gong Wesi, kita jumpai kutipan 
yang hampir sama dengan yang tersurat pada Usana Dewa. 

Kutipannya adalah sebagai berikut :

“….. ngaran ira sang atma ring kamulan tengen bapanta, 
nga, sang paratma, ring kamulan kiwa ibunta, nga, sang 
sivatma, ring kamulan madya raganta, atma dadi meme 
bapa ragane mantuk ring dalem dadi sanghyang tunggal, 
nungalang raga….” (Rontal Gong Wesi, lembar 4b).

Artinya :

“…… nama beliau sang atma, pada ruang kamulan kanan 
bapakmu, yaitu Sang Paratma, pada ruang kamulan kiri ibumu, 
yaitu Sang Sivatma, pada ruang kamulan tengah adalah 
menyatu menjadi Sanghyang Tunggal menyatukan wujud”

Lontar Pitutur Lebur Gangsa dan Lontar Sang Hyang 
Lebur Gangsa.

Dalam Lontar Pitutur Lebur Gangsa dinyatakaan, muwang 
ngunggahang dewa pitara ring ibu dengen ring kamulan. 

Sedangkan dalam Lontar Sang Hyang Lebur Gangsa 
dinyatakan, muwah banten penyuda mala karahaken pitra 
ngarania angunggahaken Dewa Pitara ring ibu dengen 
muang ring Kamulan ngaran. 

Atma yang dapat diunggahkan pada Sanggah Kamulan yaitu 
Atma yang telah disucikan melalui proses upacara Nyekah atau 
mamukur seperti dinyatakan dalam rontal: 

 “..iti kramaning ngunggahang pitra ring kamulan, ring 
wusing anyekah kurung muah mamukur, ri tutug rwa walws 
dinanya, sawulan pitung dinanya…”. 

Artinya:

 “…Ini perihalnya naikkan dewa pitara pada Kamulan, 
setelah upacara nyekah atau mamukur, pada dua belas 
harinya, atau 42 harinya..”

Dalam lontar Purwa Bhumi Kamulan disebutkan bahwa 
seperti disebutkan :

“riwus mangkana daksina pangadegan Sang Dewa 
Pitara, tinuntun akena maring sanggah kamulan, yan lanang 
unggahakena ring tengen, yan wadon unggahakena maring 
kiwa, irika mapisan lawan dewahyangnya nguni……” (Purwa 
Bhumi kamulan, lembar: #).

Yang artinya :

“Setelah demikian daksina perwujudan roh suci dituntun 
pada Sanghyang Kamulan, kalau semasa hidupnya sebagai 
laki -laki dinaikkan pada ruang kanan, Kalau roh suci itu 
dahulunya perempuan dinaikkan di sebelah kiri, di sana 
menyatu dengan leluhurnya terdahulu.”

Dalam Lontar Tatwa Kapatian disebutkan bahwa : 
sanghyang atma setelah mengalami proses upacara akan 
bersthana pada sanggah kamulan sesuai dengan kadar 
kesucian atma itu sendiri. Atma yang masih belum suci, 
yang hanya baru mendapat “tirthapangentas pendem” 
atau upacara sementara (ngurug) juga dapat tempat pada 
Sanggah Kamulan sampai tingkat “batur kamulan”, seperti 
disebutkan :

“Mwah tingkahing wong mati mapendem, wenang 
mapangentas wau mapendem, phalanya polih lungguh 
Sang Atma munggwing batur kamulan” (Rontal Tattwa 
Kapatian, 1a. 1b).
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Artinya :

“Dan prihalnya orang mati yang ditanam, harus memakai 
tirtha pangentas baru diurug, hasilnya mendapatkan 
tempat Sang Atma pada Batur Kamulan”

 Dari kutipan-kutipan di atas jelaslah bagi kita 
bahwa Hyang Kamulan yang dipuja pada Sanggah Kamulan 
adalah juga roh suci leluhur, roh suci Ibu dan Bapak ke atas 
yang merupakan leluhur lencang umat yang telah menyatu 
dengan Sang Penciptanya, yang dalam lontar Gong Wesi/
Usana Dewa sebagai Hyang Tuduh atau Brahman, yang 
merupakan asal muasal adanya manusia di dunia ini. 

Cara Ngelinggihang
Upacara ngelinggihang Dewa Pitara/Dewa Hyang 

dapat dilangsungkan setelah 3 hari dari upacara 
memukur dan dapat pula dilaksanakan setelah nganyud 
sekah ke segara atau dapat dilaksanakan pada saat tegak 
piodalan pura bersangkutan. Upacara ini dilaksanakan 
disanggah merajan/pura paibon yang disesuaikan 
dengan cara/drsta yang biasa dilaksanakan oleh keluarga 
bersangkutan. 

Upacara  ini dapat diselesaikan/dipimpin oleh sang 
sadaka/sulinggih atau pada tingkatan alit dapat dilakukan 
oleh Jro Mangku. Adapun eed upacaranya sebagai berikut 
: 

Terlebih dahulu disiapkan sarana upakara dan diatur 
letaknya sedemikian rupa menurut fungsi dan letaknya 
masing–masing

Ngajum daksina pelinggih/tigasan untuk sang Dewa 
Pitara pada daksina linggih/ tigasan diberi pipil diberikan 
nama yang diupacarakan kalau sudah di ingkup nama 
berubah menjadi purusa atau pradana.

Dilanjutkan sang muput melaksanakan muja ngastawa, 
nudusin, nuurang

Nuntun daksina linggih/tigasan sang Dewa Hyang 
kehadapan pelinggih kemulan untuk melaksanakan 
pengingkupan/ngelingghang: Sang Dewa Pitara Lanang 
ke ayabang ring tengen kemulan, sang pitara istri 
ayabang ring rong kiwa pelinggih kemulan,  setelah 
selesai daksina pelinggih dikelilingkan memutari 
pelinggih kemulan sebanyak tiga kali mengarah jarum 
jam/purwadaksina, dengan dituntun menggunakan 
penuntun, setelah selesai daksina pelinggih dilinggihkan 
pada rong kemulan sesuai status yang diupacarakan. 
Sedangkan apabila memakai tigasan dapat dilaksanakan 
ngingkup/menyatukan antara tigasan pengadeg lama 
dengan Dewa Hyang baru. 

Dilanjutkan upacara tutug tiga hari, abulan pitung dina, 
tiga bulanan, aoton, duang oton, melekutusin. 

Tujuan Upacara Ngelinggihang Dewa Hyang
Adapun tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan 

Upacara Ngelinggihang Dewa Hyang adalah sebagai 
berikut :

Untuk membebaskan leluhur dan diri dari ikatan dosa. 
Adapun yang menjadi tujuan melaksanakan upacara 
yadnya adalah sebagaimana dimuat dalam Bhagawad 
Gita, III,12, yang terjemahannya sebagai berikut :

Dipelihara oleh Yadnya, Para Dewa akan memberi 
kamu kesenangan yang kamu inginkan, Ia yang menikmati 
pemberian-pemberian ini, Tanpa memberikan balasan 
kepada Nya, adalah pencuri. 

Orang-orang yang baik, makan apa yang tersisa 
dari yadnya, mereka itu terlepas dari segala dosa, akan 
tetapi mereka yang jahat, menyediakan makanan untuk 
kepentingan dirinya sendiri, mereka itu adalah makan 
dosanya sendiri.

Untuk membebaskan leluhur dan diri dari ikatan 
karma, tujuan selanjutnya tentang upacara adalah untuk 
membebaskan diri manusia dari ikatan hukum karma. Hal 
dapat dipetik dari Kitab :

Bhagawad Gita, III,09, yang terjemahannya sebagai 
berikut :

Kecuali pekerjaan apa yang dilakukan sebagai dan 
untuk yadnya, Dunia ini juga terikat oleh Hukum Karma, 
Oleh karena O Arjuna, lakukanlah pekerjaanmu sebagai 
yadnya, Bebaskan diri dari semua ikatan, Yadnya dengan 
melakukan pekerjaan tanpa mengikatkan diri dengan ikhlas 
untuk Tuhan.

Bhisma Parwa :

 “apan ikang karma kabeh kaentas krta tekap ning 
yadnya niyatannya. Artinya : segala karma itu akan dapat 
dibebaskan dengan pelaksanaan upacara yadnya yang 
sesungguhnya.

Sebagai salah satu jalan untuk mencapai Sorga dan 
kemuliaan. Hal ini dapat kita temui dalam kitab Agastya 
Parwa “tiga ikang karya amuhara swarga, lwire, tapa, 
yadnya, kirtti“ artinya ada tiga jalan untuk mencapai Sorga 
dan kemuliaan  yaitu tapa, yadnya dan kirtti.

Pada akhirnya tujuan dari pada Yadnya adalah untuk 
mencapai “kelepasan“ yaitu manunggalnya antara Atma 
dengan Paramatma. Hal ini sebagai mana dimuat dalam 
Bhagawad Gita, IV,31 yang terjemahannya sebagai berikut 
:

Mereka yang memakan makanan suci

Dari sisa Yadnya, akan mencapai Brahman

Dunia ini bukan untuk ia 

Yang tidak memberikan pengorbanan

Apalagi dunia lainnya

O Arjuna yang terbaik dari para Kuru.

Penutup
Pelaksanaan upacara yadnya hendaknya dimaknai secara 

mendalam dan diejawantahkan dalam prilaku kehidupan 
sehari-hari dalam masyarakat artinya yadnya harus mampu 
memberikan pencerahan dan perubahan perilaku kearah 
yang lebih baik. Ada segelintir oknum menganggap bahwa 
agama Hindu di Bali tidak berdasarkan weda, melainkan 
lontar-lontar yang diragukan kebenarannya. Hal tersebut 
tentunya merupakan pemikiran yang dangkal karena tidak 
melihat secara utuh esensi Hinduisme. 

Demikian halnya dalam pelaksanaan upacara 
ngelinggihang Dewa Hyang merupakan salah satu 
wujud rasa bhakti kepada leluhur yang mengandung 
makna dan harapan agar para leluhur dapat menyatu 
dengan paramatma (siwa) dan senantiasa memberikan 
perlindungan dan sinar suci kepada keturunannya. Yang 
lebih penting adalah kita senantiasa menjaga dan merawat 
leluhur kita semasih hidup. 

(Penulis PNS pada Kantor Kementerian Agama Kab. 
Karangasem)
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Pengertian Tri Hita Karana
Pada tahun 1930 seorang penulis asing bernama 

Hickman Powel memberi sebutan The Paradise Island 
kepada sebuah pulau yang memiliki luas wilayah hanya 
5.632,86 km2. atau 563.286,40 Ha. Sementara itu, Nehru 
menyebut pulau itu sebagai the morning of the world. Pulau 
yang dimaksud oleh kedua penulis tadi tiada lain adalah 

pulau Bali, pulau Dewata tempat bersemayamnya Dewa-
Dewi dari Kahyangan, tempat Maharesi memantapkan 
tapa-semadi dan mencapai kelepasan.

Pemberian nama seperti itu dilandasi oleh beberapa 
alasan di antaranya: Pertama, mayoritas penduduknya 
menganut Hindu Dharma yang tercermin dalam 
berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai mereka 
bangun pagi, melaksanakan kegiatan keseharian, sampai 
pada ketika mereka melakukan kreativitas kesenian, 

MENGIMPLEMENTASIKAN 
KONSEP TRI HITA KARANA UNTUK 
MEWUJUDKAN PELESTARIAN DAN 

PENGEMBANGAN BUDAYA BALI
Oleh: Ida Made Pidada Manuaba, S.Ag, M.Si

Ritual agama Hindu wujud Tri Hita Karana

Agama dan Budaya

41SINAR AGUNGEdisi Tahun 2016

Majalah Sinar Agung 2016.indd   41 10/29/2016   4:48:13 AM



seluruhnya mencerminkan nilai-nilai Hindu; Kedua, tata 
kemasyarakatan diatur berdasarkan prinsip harmoni Tri Hita 
Karana, sehingga masyarakat senantiasa dituntut untuk 
tetap menjaga keselarasan dan keseimbangan hubungan 
antara dirinya dengan Tuhan sang maha pencipta, antara 
manusia dengan sesamanya, dan antara manusia dengan 
lingkungan alam; Ketiga, masyarakat Bali memiliki aneka 
ragam kesenian persembahan dan tontonan yang sarat 
dengan nilai filsafat kehidupan, terutama berhubungan 
dengan konsepsi dualisme yang dibuat hitam-putih, 
bahwa perilaku yang dilandasi oleh kecurangan, 
kejahatan, ketidak jujuran, keserakahan pada 
akhirnya akan mengalami kekalahan dan 
kehancuran. 

Ketiga fenomena itu lahir dari tatanan nilai 
Hindu, terutama pada dorongan konsepsi bakti 
marga dan karma marga. Masyarakat Bali 
disosialisasi dan dibesarkan oleh tuntutan hati 
nurani untuk mempersembahkan yang terbaik 
dari yang mereka miliki, mereka terbiasa bekerja 
tanpa motivasi terhadap hasil yang berlebihan. 
Dengan landasan moral Hindu Dharma, mereka 
berusaha bekerja sebaik-baiknya sebagai bentuk 
persembahan. Karena itu, bagi sebagian besar 
masyarakat Bali kerja adalah yadnya. Berdasarkan 
uraian tersebut, secara implisit terdapat hubungan 
antara agama, adat dengan perkembangan aneka 
kesenian yang berkembang di Bali sebagaimana 
yang akan dibahas dalam naskah ini.

Konsep Tri Hitta Karana merupakan palsafah 
atau pandangan dan panduan bagi masyarakat 
Hindu Bali dalam menjalankan kehidupan di dunia 
ini. Filosofinya adalah hidup harus seimbang dan 
harmonis antara kebutuhan jasmani dan rohani 
(seperti badan kita harus ideal antara kepala, 
badan dan kaki).  tujuan menyeimbangkan 
agar tercapai tujuan hidup yang sempurna 
(moksartam jagathitta ya ca iti dharma), agama 
hindu Indonesia (Bali) mengimplemantasikan 
keseimbangan melalui konsep Tri Hita Karana. 
Tri Hita Karana terdiri dari tiga suka kata, Tri 
artinya tiga; Hita artinya bahagia atau harmonis 
dan Karana artinya penyebab. Jadi Tri Hitta 
Karana adalah tiga penyebab kebahagiaan 
atau keharmonisan yaitu dapat dicapai dengan 
menciptakan keselarasan dan keharmonisan 
hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, 
dan alam semesta” Dalam konsep inilah Tri Hita 
Karana lahir menjadi spirit bagi orang bali. 

Implementasi Tri Hita Karana Untuk 
Mewujudkan Pelestarian dan Pengambangan 
Budaya Bali.

Dalam Aji Sangkya (Ida Ketoet Djlantik, 1947) sebuah 
teks Siwa Tatwa disebutkan bahwa paham dwaita atau 
dualisme berkaitan dengan adanya dua azas pertama yang 
tak bersebab, tetapi menjadi sebab segala yang tercipta. 
Adanya suci abadi, maha gaib, dan tak terpikirkan. Dua 
azas itu disebut Cetana (Siwa adalah azas yang sadar) dan 
Acetana (Maya adalah azas yang lupa). Pertemuan keduanya 
melahirkan Purusa (azas roh) dan Predana (azas materi). 
Sinerji antara Purusa dengan Predana terciptalah alam 
semesta beserta isinya. Tidak ada sesuatu apapun yang 
tercipta tanpa pertemuan antara Purusa dengan Predana.

Jika dipahami secara lebih rinci paham dwaita pada 
karya ini, disebutkan bahwa Siwa dalam sadar-NYA yang 
terluhur yang tak berguna (nirguna) tak bersifat, tak 

berwujud, tak terpikirkan, dan gaib. Sebaliknya, Siwa dalam 
sadar-NYA: sempurna kehendaknya (sida sakahyun), 
dan sempurna karyanya (sida sakarya). Ia adalah Siwa 
yang berguna (saguna). Ketika Siwa menyatukan diri 
dengan Maya (Siwatma), sadar-Nya masuk menyusupi 
lupa. Akibatnya, Ia aktif berkehendak untuk menciptakan 
segalanya. Karena itu terciptalah Purusa dan Predana. 
Purusa adalah putra Siwa yang lebih mewarisi sadar-
Nya untuk ingin tahu segala sesuatu. Sedangkan Predana 
adalah putri-Nya yang lebih mewarisi lupa ibunya, Maya, 

sebagai yang diketahui.

Dalam Jnanasiddhanta karya Haryati Soebadio (1985:87) 
yang mengacu karya Hooykaas (1966) secara eksplisit 
menyatakan bahwa paham dwaita dapat dipahami dari 
ucapan Ang-Ah yaitu pengetahuan tanpa keragu-raguan 
mengenai Ada dan Tidak Ada, sebagai pengetahuan yang 
tidak berwujud. Lebih lanjut dinyatakan bahwa bunyi Ang, 
merata di seluruh tubuh dan juga lewat sembilan lobang. 
Dengan kedudukan tubuh seperti itu, tubuh dibaratkan 
sebagai meditasi matahari (suryasuti). Sedangkan 
ucapan Ah, adalah nafas yang meninggalkan tubuh yang 
dipersonifikasi sebagai bulan, kelihatan cantik, dan jernih. 
Karena sifatnya yang cantik dan jernih, maka disebut dengan 
meditasi rembulan. Manakala tercapai penyatuan antara 
meditasi matahari dan rembulan, maka timbullah Pranava-
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jnana. Penyatuan Sang Hyang Param Brahma dan Sang 
Hyang Pranava Jnana menciptakan Paranjyotirupa. 

Di dalam Rajayoga (Triguna, 1997: 317) aksara Ah 
adalah nafas vital di bagian kanan, sedangkan Ang nafas 
vital di bagian kiri. Di bagian kanan berstana Sada Siwa, 
sedangkan di bagian kiri berstana Dewi Gayatri. Di sebelah 
kanan sifat-sifat maskulin, sementara sifat feminim 
menjadi ciri di bagian kiri. Semua itu adalah Pranawa 
Kundalini dalam keadaan terbalik. Dualisme Ah dan Ang 

tidak berfungsi optimal jika tidak disatukan. Karena itu, 
manakala seseorang mampu menyatukan makna kedua 
kekuatan dan kiblat aksara ini (agar menjadi A), yang dalam 
mikrokosmos terletak di tengah-tengah kening, maka akan 
memiliki kekuatan amerta. 

Paham dwaita atau dualisme dapat pula dipahami 
melalui konsepsi Ardanariswari, yaitu simbol Tuhan 
dalam manifestasi sebagai setengah Purusa dan Predana. 
Kedudukan dan peranan Purusa disimbolkan dengan 
Siwa, sedangkan Predana disimbolkan dengan Dewi Uma. 
Di dalam proses penciptaan, Siwa memerankan fungsi 
maskulin, sedangkan Dewi Uma memerankan fungsi 
feminim. Tiada sesuatu apapun akan tercipta, jika kekuatan 
purusa dan predana tidak menyatu. Penyatuan kedua 

unsur itu diyakini telah memberikan bayu bagi terciptanya 
berbagai mahluk dan tumbuhan yang ada.

Konsepsi dwaita dalam Hindu sebagaimana telah 
diuraikan di atas dalam kenyataannya telah menjadi bagian 
penting dari tatanan kultural dan sosial masyarakat Bali. 
Pada tatanan kultural tampak pada konsepsi masyarakat 
Bali mengenai arti penting Ulu dengan Teben; antara 
giri dengan segara; perbuatan baik berhadapan dengan 
perbuatan tidak baik; antara hal-hal yang suci berhadapan 

dengan hal-hal yang bersifat leteh; dan antara 
niskala berhadapan dengan sekala, dan antara 
Dewa dengan Bhuta.

Pada tatanan sistem sosial, konsepsi dwaita 
juga tampak pada pola menetap masyarakat Bali 
yang menempatkan Kaja dan atau Kangin sebagai 
arah suci. Sedangkan arah sebaliknya dipandang 
sebagai arah yang leteh. Tidak hanya dalam 
konsepsi inti seperti itu, tetapi tampak pula pada 
aspek kesenian antara kesenian Wali dengan 
kesenian Balih-balihan atau klasifikasi seperti 
dibuat Burman Hall (1996). Adanya terminologi 
antara warga pengarep dengan warga 
sampingan; antara kerama lanang dan kerama 
istri, merupakan terminologi untuk mengukuhkan 
betapa konsepsi dwaita dalam masyarakat Bali 
sangat bernilai sosial, terlebih kultural.

Di depan telah dijelaskan bahwa bhakti marga 
menekankan pada penyerahan diri sedalam-
dalamnya kepada Hyang Widhi Wasa. Ada dua 
katagori bhakti, yaitu apara bhakti dan para 
bhakti. Bhakti yang pertama biasanya dilakukan 
oleh mereka yang pengetahuan keagamaannya 
belum maju. Mereka masih membutuhkan simbol 
sebagai wujud persembahan. Dalam realitasnya, 
sebagai wujud cinta kasih dipersembahkanlah 
berbagai hal terbaik yang dimiliki manusia. 
Seorang petani akan mempersembahkan 
hasil pertanian yang mereka peroleh. Seorang 
seniman akan berusaha mewujudkan rasa bhakti 
dengan cara mewujudkan simbol-simbol keramat 
dan atau indah tentang Tuhan. Dengan demikian, 
tumbuh dan berkembang berbagai simbol dan 
tindakan yang bersifat ekspresif dalam kaitannya 
dengan usaha manusia mengagungan Tuhan 
serta tanda manusia pasrah kepada kekuatan 
yang suprame. Lahirlah ritus-ritus keagamaan 
dengan berbagai sarana upacara (upakara) yang 
tidak pernah lepas dengan eksistensi Tuhan.

Upacara yadnya yang dilandasi oleh asumsi 
“dengan yadnya para Dewa memelihara manusia 
dan dengan yadnya pula manusia memelihara 

Dewa (Reg Veda, X.90). Pelaksanaan yadnya semakin 
kompleks ketika dikaitkan dengan ajaran panca-yadnya. 
Axiomanya terjadi, ketika dipadukan antara konsepsi 
panca srada, catur marga, dan panca yadnya. 

Pelaksanaan yadnya itu semakin terpola dan ekspresif 
karena didukung oleh seni musik, tari, suara, ukir, dan 
sastra. Dalam seni tari dan tabuh misalnya, berkembang 
tari wali, bebali, dan balih-balihan yang tidak terlepas 
dengan konsepsi tri-angga dan tri mandala. Dalam 
bidang musik gambelan hampir seluruhnya pula dapat 
diklasifikasikan ke dalam tiga katagori sebagaimana 
digambarkan Burman-Hall (1996: 1-21). Perpaduan seni 
suara, satra, dan gambelan telah menghasilkan gegitaan. 
Seni lukis dan kriya juga tidak dapat begitu saja dilepaskan 
dengan nilai-nilai agama Hindu.

Keseimbangan alam terjaga bagian dari Tri Hita Karana
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Pernyataan di atas telah memberikan gambaran bahwa 
pelaksanaan yadnya di Bali didukung oleh seni dalam arti 
luas, malahan terkesan seni itu melekat dalam yadnya, 
karena keindahan itu sendiri dipersembahkan kepada 
Tuhan sebagai wujud bhakti manusia. Sebaliknya agama 
diyakini sebagai sumber inspirasi berkesenian. 

Luluhnya seni dalam ritual agama tidak dapat 
dilepaskan dari wadah proses diobjektivasi. Di samping 
melalui lembaga keluarga dalam arti luas, peran lembaga 
tradisional sekaa, banjar, dan desa amat penting dan 
strategis. Bersamaan dengan tumbuhnya semangat 
kebalian pada masyarakat Bali di Bali, telah menonjolkan 
kedudukan dan peranan desa adat melebihi fungsi lembaga 
lainnya. Akibatnya, semakin tumbuh berbagai kesenian 
yang pada akhirnya berfungsi menguatkan eksistensi adat 
dan agama. Salah satu penguatan itu misalnya tampak pada 
berkembangnya konsepsi Tri Hita Karana dalam berbagai 
aspek kehidupan (hal ini tidak terlepas dari keberhasilan 
pelaksanaan lomba desa adat yang dilaksanakan oleh 
Pemda Bali melalui MPLA sejak tahun 1984).

Tri hita karana sebagai konsepsi kebudayaan, 
terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat 
desa adat dan ternbagi ke dalam tiga dimensi (Triguna, 
1997; Triguna, 2000: Wesnawa; 2002), yaitu pertama, 
hubungan manusia dengan Tuhan (sukerta tata agama). 
Konsepsi ini menekankan penting kahyangan tiga bagi 
eksistensi desa adat. Terpeliharanya pelinggih dan ritus di 
setiap Kahyangan, terbinanya seni sakral, pesantian, dan 
berbagai bentuk pendalaman agama di wilayah suatu desa 
adat merupakan isi inti konsepsi sukerta tata agama. 

Kedua, hubungan manusia dengan manusia 
(pawongan) dalam terminologi lain juga disebut sukerta 
tata pawongan. Dalam dimensi ini ditekankan adanya 
etika dalam bertingkah laku, baik di lingkungan keluarga, 
antarkeluarga, banjar, dan desa adat. Etika dimaksud 
adalah setiap warga desa adat memiliki kedudukan dan 
peranan yang sama di depan aturan adat, sepanjang yang 
bersangkutan telah menjadi krama. Dalam persamaan 
hak dan kewajiban itu, kemudian ditekankan pentingnya 
principle of reciprocity, yaitu kewajiban untuk memberi 
dengan harapan menerima hal yang sama. Senerji dua 
faktor ini menyebabkan masyarakat desa adat di Kabupaten 
Badung cendrung homogen dalam referensi nilai, 
karakter,dan pilihan terhadap alternatif yang tersedia dalam 
hubungan menafsirkan serta memahami (interpretative 
and understanding) lingkungan sosial dan fisik. Kenyataan 
ini setidaknya terwakili dari didambakannya hubungan 
atas dasar prinsip sagilik saguluk, salulung sabayantaka. 

Setiap krama merasa berkewajiban menjaga harmoni 
dengan sesamanya dengan cara sedapat mungkin menjaga 
agar mereka tidak dengan sengaja berusaha menonjol di 
atas krama lainnya (Triguna, 2001:8). Tindakan konformisme 
dan egaliter senantiasa diterapkan hingga menjadi sebuah 
pola (pattern). Artinya, tindakan itu bisa dilakukan kembali 
di masa mendatang dengan cara yang sama ekonomisnya. 
Pembiasaan akan membawa konsekuensi bahwa manusia 
tidak perlu lagi mendefinisikan kembali setiap situasi langkah 
demi langkah. Pembiasaan merupakan awal dari proses 
pelembagaan, yaitu terwujudnya tipifikasi yang timbal 
balik dari tindakan yang sudah terbiasa bagi berbagai tipe 
pelaku. Tipifikasi tindakan yang sudah dijadikan kebiasaan, 
yang membentuk lembaga, selalu merupakan milik bersama 
sebagaimana dinyatakan Berger (1990: 75-77).

Ketiga, hubungan manusia dengan lingkungan atau 
palemahan, berkaitan dengan kejelasan batas wilayah desa 
adat, struktur kahyangan dan desa/banjar adat, serta pola 

menetap warga masyarakat desa adat sesuai konsepsi tri 
mandala. Setiap anggota desa adat diajarkan secara arif 
dan bijaksana menjaga keserasian hubungan dengan alam. 
Kebutuhan akan dunia sosial dan fisikal, memperkuat asumsi 
bahwa manusia tidak dapat hidup secara baik jikalau mereka 
terasing dari lingkungan sosialnya. Tidak hanya itu, manusia 
juga sedapat-dapatnya berusaha memelihara hubungan 
yang selaras dengan alam dan lingkungan di sekitarnya 
berdasarkan prinsip hubungan timbal balik. Dengan 
demikian, orang Hindu senantiasa berusaha memelihara 
hubungan-hubungan bermakna itu dengan berbagai cara 
yang tepat dalam situasai dan kondisi tertentu. Orang Hindu 
dalam setiap kesempatan selalu berusaha memelihara 
hubungan-hubungan itu melalui wacana, perlambang, dan 
tanda sebagai bagian strategi-kebudayaannya agar tetap 
dapat hidup dan bertahan sebagai manusia (survival of the 
fittes) sebagaimana dinyatakan oleh Hobbes.

Bertitik tolak dari ketiga dimensi itu (parahyangan, 
pawongan, dan palemahan), dapat dinyatakan bahwa 
tri hita karana sebagai konsepsi kebudayaan, dalam 
realitasnya dengan sistematis telah membentuk 
pengetahuan dasar (basic term) di kalangan warga 
desa adat. Pengetahuan itu, terutama berkaitan dengan 
kedudukan manusia di antara semesta alam sebagai 
makhluk yang malang; sementara pada horizon lain 
mereka harus dapat memelihara hubungan-hubungan 
bermakna di antara sesamanya berdasarkan prinsip timbal 
balik, dan hubungan manusia dengan alam.

Pengetahuan dasar tentang keberadaan yang supreme (tri 
kahyangan); keharmonisan tindakan sosial dan antar hubungan 
sosial sebagaimana terimplementasi dalam konsepsi sagilik 
saguluk, salulung sabayantaka; dan keserasian dalam menjaga 
hubungan dengan alam fisik seperti dapat dipahami dalam 
konsepsi tri mandala, akhirnya membentuk ‘mode’ atau cara 
yang melembaga untuk hidup; dan terakhir membentuk 
pandangan tentang dunia (kosmologi), cara berkesenian, 
dan membentuk keteraturan itu. Dengan demikian, konsep 
hubungan manusia dengan alam pun juga dilandasi oleh prinsip 
sagilik saguluk, salulung sabayantaka yang intinya menjaga 
hubungan harmonis dengan lingkungan alam melalui berbagai 
bentuk kesenian dan aktivitas kontemplasi lainnya.

Simpulan
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut.

Masyarakat bali adalah masyarakat yang religious, 
yang selalau menempatkan unsure kekuatan Tuhan 
dalam prilakunya, dan memandang kerja sebagai sebuah 
persembahan kehadapan Tuhan, seperti tertuang dalam 
Dalam Rg. Veda dijelaskan bahwa dengan pelayanan 
(sevayam) engkau akan mencapai kebebasan, BG.III.4  
dijelaskan Tanpa Kerja Orang Tidak Akan Mencapai 
Kebebasan, Demikian juga Ia tidak akan mencapai 
kesempurnaan, karena menghindari kegiatan kerja. 

Semua aktivitas umat Hindu di Bali dijiwai dari falsafah 
Tri Hita Karana, yaitu (1) parhyangan sebagai kongkretisasi 
tempat pemujaan kepada Sang Hyang Widhi Wasa yang 
mengatur kegiatan manusia dalam melakukan hubungan 
dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud upacara 
keagamaan; (2) Pawongan sebagai perwujudan hubungan 
manusia dengan sesamanya dalam melaksanakan 
berbagai kegiatan sosial; dan (3) palemahan atau wilayah 
berupa perwujudan hubungan manusia dengan alam 
yang menjadi tempat pemukiman dan sumber kehidupan 
masyarakat. v
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Asisten III Ir. I Wayan Supandi, M.Si:

Kominfo Diminta Lakukan 
Terobosan Smart Goverment

JAJARAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
Kab. Karangasem diminta segera lakukan terobosan 
untuk mewujudkan smart goverment di lingkungan 

Pemkab. Karangasem. Hal tersebut ditegaskan Asisten 
III Ir. I Wayan Supandi, M.Si, ketika mewakili Sekda Kab. 
Karangasem Ir. I Gede Adnya Mulyadi, M.Si, ketika membuka 
Bimbingan Teknis (Bimtek) admin e - gov - petugas IT website, 
31/8/ 2016 di Aula Diskominfo Kab. Karangasem.

Dikatakan Supandi, pentingnya peran IT dalam menopang 
sistem tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan dan 
akuntabel  melalui sistem kinerja berbasis IT. Terobosan yang 
dimaksudkan adalah Pemkab. memiliki suatu sistem aplikasi 

online untuk dikendalikan secara tersentral tentang potensi 
daerah, permasalahan yang dihadapi, kinerja aparatur 
(SKPD) serta program dan kegiatan Pemkab. untuk bisa 
diakses langsung masyarakat maupun demi  kepentingan 
input dan analisa informasi bagi  pimpinan daerah.

Selama ini menurut pengamatannya,  aktifitas Kominfo 
sudah sejalan dengan dokumentasi pelaksanaan  anggara 
dan misi dinas yang dikoneksi  dengan misi daerah. 
Namun tantangan terkini mengisyaratkan,  bahwa sudah 
saatnya Pemkab memasuki era data base centre  sehingga 
memudahkan pimpinan melakukan monitoring dan 

memahami gerak kinerja perangkat dan stakeholder di 
Kabupaten Karangasem.

Dijelaskan bahwa jika dilakukan komunikasi dengan baik 
masalah keterbatasan anggaran bisa diatasi dan dipandang 
tidak sebagai kendala utama,  karena masih bisa dibijaksanai 
sepanjang kebutuhan masalah IT sangat mendesak untuk 
diselenggarakan. Merujuk pada kemajuan smart goverment 
di daerah lain, Supadi, meminta Diskominfo untuk melakukan 
kajian menindaklanjuti dengan menyusun konsep - profile 
usulan sesuai  telahan atas dasar hasil studi ke derah lebih maju, 
sehingga diketahui pemetaan  kebutuhan  yang dikehendaki.

Kadis Kominfo Ir. Gde Ngurah Yudiatara, M.M diwakili 

Sekdis Dra. Ni Made Prahastuti melaporkan, dengan semakin 
majunya teknologi TIK di era global, tidak dapat dihindari 
Pemkab Karangasem harus masuk dan memanfaatkan IT 
dalam mengemban misi pemerintahan dan pembangunan. 
Sejauh ini,  dari master plan e- government yang ada,  
Kabupaten Karangasem baru mencapai sekitar 20% sehingga 
diperlukan upaya lebih kuat mendorong pencapaian 
e-government dilingkungan Pemkab Karangasem, disamping 
karena keterbatasan sumber daya baik SDM maupun finansial. 
Kendati secara langsung disadari bahwa pemanfaatan cyber 
birokrasi banyak memberikan keuntungan dalam menunjang 

Selama ini menurut pengamatannya, aktifitas Kominfo 
sudah sejalan dengan dokumentasi pelaksanaan anggaran 

dan misi dinas yang dikoneksi dengan misi Daerah. 

Bimbingan Teknis (Bimtek) admin e - gov - petugas IT website
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pelaksanaan tugas kepemerintahan dewasa ini khususnya  
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
terbuka, efisien, efektif, mudah, murah dan cepat.

Dikatakan, permasalahan yang cenderung  menghambat  
dalam pemanfaatan  sistem elektronik dalam pemerintahan 
adalah  masih rendahnya budaya melek IT  secara kedinasan, 
dimana masih banyak SKPD di lingkungan Pemkab. 
Karangasem  belum memiliki dan memanfaatkan website 
dalam menyampaikan  informasi kepada masyarakat luas. 
Guna lebih meningkatkan pengelolaan website Pemkab 
Karangasem, maka  perlu dilakukan Bimbingan dan pelatihan 
(Bimtek) singkat tentang pengelolaan  website yang 
bermanfaat dalam menunjang misi maupun tugas – tugas  di 
SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Ditambahkan Prahastuti, untuk mendukung program 
Pe merintah Pusat tentang e-government,  maka Pe me-
rintah Kabupaten Karangasem berkewajiban untuk me-
nye   lenggarakan  sistem elektronik dengan membuat situs 
website guna memberikan pelayanan publik yang  lebih 
transparan, informatif, efisien, efektif, mudah, murah dan cepat. 

Adapun sasaran yang hendak dicapai  melalui so sialisasi ini 
adalah  utusan dari masing-masing SKPD dan Tim Website 
lainnya berjumlah 30 orang.  Manfaat yang diharapkan dari 
penyelenggaraan Bimtek ini  adalah di perolehnya pemahaman 
tentang tata cara melakukan updating, upload dan input 
ifnormasi untuk disajikan di website. 

Dalam Bimtek singkat tersebut dilakukan evaluasi 
terhadap menu sub domain dan tehnik melakukan upload 
dan up-dating penyajian informasi sesuai menu yang ada, 
dari narasumber petugas pengelola web Diskominfo I Putu 
Eka Widyantara dan I Putu Juliadnyana.

Kabid Kominfo Drs. I Komang Pasek Antara dan Kabid 
PDE I Nyoman Wage, SH meminta semua petugas IT SKPD 
mulai lebih aktif melakukan uploud data informasi SKPD baik 
dalam kaitan dengan PPID maupun kegiatan dalam bentuk 
news maupun gambar foto. Dipihak lain petugas IT juga perlu 
memiliki pengetahuan dasar jurnalistik dalam memadukan 
tugas sebagai petugas IT dengan kemampuan jurnalis sehingga 
memberi kontribusi lebih maksimal terhadap kinerja dalam 
mengelola website masing-masing. v (Diskominfo/Wage)

SALAH satu dari wujud implementasi dari Visi-misi Dinas 
Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten 
Karangasem adalah penyebarluasan informasi 

publik dikemas melalui media cetak, elektronik dan soaial/
masyarakat. Isu-isu publik yang sedang hangat menjadi 
pembicaraan publik menjadi prioritas utama dan pertama 
untuk disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bentuk 

klarifikasi yang wajib diinformasikan oleh badan publik dan 
untuk diketahui publik mengacu pada Undang-undang Nomor 
14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa media informasi yang dikelola oleh Diskominfo 
dapat dengan cepat dan mudah diinformasikan kepada 
publik diantaranya website, mobil informasi keliling, dialog 
radio interaktif, liputan radio/televisi dan pertunjukkan seni 

Penyebarluasan Informasi Publik 
melalui Dialog Radio Interaktif, Mobil 

Informasi Keliling dan Bondres

Penyebarluasan informasi publik melalui pertunjukkan Bondres
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tradisional Bondres. Mobil informasi keliling menyebarluaskan 
berbagai konten informasi dari instansi pemerintah/swasta,  
menyasar tanpa batas ke berbagai pelosok desa di wilayah 
Kabupaten Karangasem. Sampai tulisan ini dibuat sudah 61 
kali melakukukan penyebaran informasi melalui mobil. 

Dialog Radio Interaktif
Meskipun pengunaan teknologi informasi canggih telah 

merambah ke semua lini kehidupan seperti televisi, HP dan 
sejenisnya, tetapi penggunaan media informasi elektronik 
lawas seperti radio masih belum ditinggalkan masyarakat 
dan masih cukup efektif karena mudah, murah-meriah. 
Diskominfo menjalin kerjasama media radio swasta yang ada 
di Amlapura (RGS FM dan SWIB FM)  untuk penyebarluasan 
informasi  publik melalui dialog interaktif. Publik pendengar 
dapat berinteraksi langsung dengan narasumber instansi 
terkait  sesuai topik yang dibahas. Dan hasil dialog interaktif 
dimuat di harian Bali Post dan website. Tahun 2016 ini 
Diskominfo menggelar dialog interaktif sebanyak 13 kali dari 
14 kali yang direncanakan topik sbb:

— Mewujudkan Partisipasi Masyarakat dalam Me nang gu-
langi Kemiskinan  di Kabupaten Karangasem

—  Kesehatan Reproduksi Bagi Wanita

—  Penyediaan Pelatihan dan Lowongan Kerja untuk 
Masyarakat Karangasem

— Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba

—  Nyepi untuk Keharmonisan, Kedamaian Bhuwana Alit dan 
Bhuwana Agung

—  Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kab. Karangasem 
tahun 2016

—  Memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat untuk 
Mengembangkan Perekonomian Rakyat

—  Sensus Ekonomi 2016, Menyediakan Informasi untuk 
Pengembangan Usaha dan Daya Saing Bangsa

—  Mencari Solusi Masalah Air Minum di Karangasem

—  Pagelaran Genjek Kolosal

—  Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. 
Karangasem

—  Semarak Peringatan Hari Jadi Kota Amlapura ke- 376, 
PKB ke-38 dan Festival Karangasem di Th. 2016

—  Semarak Kegiatan HUT RI ke-71 tahun 2016 Kabupaten 
Karangasem

Bondres
Media yang satu ini tak kalah ampuhnya untuk 

mempercepat penyeberluasan informasi, apa itu?. Bondres 
jawabnya. Di Bali umumnya media pertunjukkan tradisonal ini 
masih sangat efektif dan banyak digandrungi masyarakat untuk 
menyebarluaskan informasi, karena teknis penyampaiannya 
tidak formal namun santai penuh banyolan. Bondres digelar 
saat pelaksanaan upacara piodalan agama Hindu, juga 
mengajak narasumber dari instansi sesuai topik. Topik yang 
ditampilkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Pesan-
pesan disampaikan bondres diselingi lelucon dan membuka 
ruang dialog tanya jawab antara narasumber dengan 
penonton. Tahun 2016 ini bondres digelar di 5 kecamatan 
yakni desa  Asak, Batumadeg, Menanga, Tri Eka Bhuwana 
dan Sengkidu. Topik yang ditampilkan narkoba, kesehatan 
lingkungan dan ritual Hindu. v (Diskominfo/Pasek Antara)

Dialog interaktif radio

Mobil Informasi Keliling
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MENANAMKAN nilai-nilai kebang-
saan, cinta tanah air dan nasion-
alisme dikalangan generasi muda, 

Dinas Komunikasi dan Informatika Dis-
kominfo Kab. Karangasem selaku Panitia 
Harkitnas 2016 menyelenggarakan Sarase-
han Hari Kebangkitan Nasional ke-108 Ta-
hun 2016 di Aula Diskominfo, Selasa (31/5). 
Menampilkan dua narasumber dari Kesbang 
Pol Linmas Kab. Karangasem dan Makodim 
1623 Karangasem. Sarasehan diikuti 50 
orang pelajar/mahasiswa, organisasi pemu-
da dan organisasi teruna-teruni di seputar 
Kota Amlapura. 

Narasumber I Putu Nesa Adnyana Sek-
retaris/Plt Kabid Ketahanan Bangsa, Badan 
Kesbang Pol Linmas Kab. Karangasem me-
maparkan terkait Gerakan 30 September PKI 
yang lebih terkenal dengan sebutan G-30S/
PKI yaitu peristiwa pembunuhan terhadap 
perwira-perwira tinggi militer di Indonesia 
yang dituduhkan kepada anggota Partai Ko-
munis indonesia (PKI). Dari peristiwa terse-
but 6 orang perwira tinggi militer serta be-
berapa orang lainnya terbunuh dan dibuang 
ke lubang buaya.

Menyoroti pemberontakan yang di-
lakukan PKI pada 1948 dan 1965 yang me-
nimbulkan banyak korban, Nesa Adnyana 
mengatakan jangan sampai hal yang serupa 
terjadi lagi di bumi Indonesia ini. Untuk itu, 
dirinya menghimbau kepada seluruh pemu-
da dan masyarakat agar waspada terhadap 
hal-hal yang berbau komunis, salah satu-
nya adalah penggunaan atribut lambang ko-
munis palu dan arit serta tidak ikut terlibat 
dalam organisasi yang mencurigakan yang 

beraliran komunis. 

Nesa Adnyana menjelaskan, terdapat 
Langkah-langkah antisipatif yang dapat di-
lakukan oleh semua komponen bangsa un-
tuk membendung bangkitnya komunis/PKI 
di Indonesia yaitu Meningkatkan keimanan 
dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, Meningkatkan Pemahaman terhadap 
nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila 
pada Pancasila sebagai Ideologi Negara, 
Meningkatkan wawasan kebangsaan. Selain 
itu diperlukan pula konsistensi pemerintah 
dalam memperjuangkan peningkatan pen-
didikan, kesehatan, kesejahteraan dan rasa 
keadilan masyarakat guna mencegah upaya 
penggalangan dari kelompok komunis yang 
selalu memanfaatkan isu keterbelakangan, 
kemiskinan dan ketidakadilan yang terjadi di 
tengah-tengah masyarakat. partai komunis 
adalah partai terlarang di Indonesia. 

Lanjut Nesa, langkah-langkah antisipa-
tif lainnya yaitu membangkitkan kesadaran 
masyarakat untuk mencegah hidupnya kem-
bali komunis melalui sarana diskusi, semi-
nar, penyuluhan, dan ceramah diberbagai 
kalangan masyarakat, mewaspadai upaya 
penyusupan ideologi tersebut ke tubuh ber-
bagai komponen bangsa baik Pemerintah, 
TNI/Polri, ormas maupun komponen bangsa 
lainnya, termasuk dunia pendidikan yang 
harus senantiasa dididik dan dikembangkan 
kearah yang lebih baik, kemudian mencan-
tumkan kembali materi pelajaran tentang ba-
haya laten komunis di semua lembaga pen-
didikan. Serta meningkatkan kemanungga-
lan TNI-Rakyat sebagai kekuatan yang dah-
syat dan sudah teruji keampuhannya dalam 

menghadapi sebagai ancaman dimasa lalu.

Sedangkan narasumber dari Makodim Ka-
rangasem Kapten Inf. I Gede Taman menjelas-
kan bahwa saat ini disinyalir terdapat sebuah 
gerakan yang bernama Komunis gaya baru 
(KGB) yang dilakukan secara terang-terangan 
membanggakan partai komunis itu, namun 
ada juga yang melakukan gerakan secara ters-
amar atau penyusupan-penyusupan. Bahaya 
laten komunis dengan segala tipuan, kebo-
hongan serta kekejamannya bukan semata-
mata musuh TNI atau angkatan darat saja, 
tetapi musuh seluruh bangsa Indonesia dan 
semua pihak harus mencegah setiap upaya 
pihak manapun yang ingin membangkitkan 
komunisme di Indonesia dan mempertahank-
an ideologi Pancasila dan mempertahankan 
bersama bahwa partai komunis adalah partai 
terlarang di Indonesia.

Salah seorang peserta pelajar SMA 
Riski Dwi Utami menanyakan apa yang ha-
rus dilakukan jika menemukan warga yang 
mengenakan atribut komunis seperti lam-
bang palu dan arit, karena jika ia menegur 
langsung kemungkinan akan terjadi kesalah-
pahaman yang berujung bentrok dengan 
warga tersebut. Selain itu apakah pelapor 
dijamin keselamatannya?

Kapten Inf. I Gede Taman menjawab, 
jika diketemukan warga yang menggunakan 
atribut komunis sebaiknya di perhatikan ter-
lebih dahulu karena banyak masyarakat yang 
tidak mengetahui arti sesungguhnya dari 
lambang tersebut dan hanya iseng meng-
gunakannya. Jika ternyata warga tersebut 
terindikasi terlibat dalam gerakan komunis 
silahkan untuk melaporkan ke TNI/POLRI. 
Kapten Inf. I Gede Taman menambahkan 
pelapor dijamin oleh pemerintah. 

Sarasehan dibuka Kabid Komunikasi 
dan Informasi Publik, Drs. I Komang Pasek 
Antara mewakili Kadis Kominfo Kab. Ka rang-
asem mengatakan, kegiatan sarasehan di-
lak sanakan dalam rangkaian memperingati 
Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) de-
ngan tujuan untuk meningkatkan apre si-
asi pemuda dalam bidang wawasan ke-
bangsaan dan persatuan dan kesatuan na-
sional. Pasek Antara mengharapkan kepada 
peserta, hendaknya apa yang diberikan dari 
narasumber disebarluaskan kepada ma-
syarakat demi terwujudnya Karangasem 
khu susnya dan umumnya wilayah Indonesia 
hidup damai. Dijelaskan Pasek Antara, mes-
kipun sarasehan ini adalah kegiatan rutin se-
tiap tahun saat mengisi kegiatan Harkitnas, 
tetapi topik yang menjadi konten sarasehan 
tetap hangat menyesuaikan perkembangan 
saat itu. v (Diskominfo/Leoni WS)

Sarasehan Harkitnas: 

Waspadai Penggunaan 
Antribut Palu Arit

Duduk di depan dari kiri ke kanan 
Kapten Inf. I Gede Taman, I Komang 

Pasek Antara dan I Putu Nesa adnyana
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DALAM rangka memberikan pe-
mahaman tentang keterbukaan in-
formasi publik dikalangan pejabat 

publik di Kabupaten Ka rang asem, Dinas 
Komunikasi dan Infor matika (Diskominfo) 
Kabupaten Ka rangasem selaku leading 
sector bi dang pengelolaan informasi dan 
do kumentasi di lingkungan Pemkab Ka-
rangasem menggelar sosialisasi terkait 
pengklasifikasian informasi dan uji kon-
sekuensi informasi publik  di Aula Dis-
kominfo, Selasa (29/3). Menampilkan nara-
sumber dari Komisi Informasi Provinsi Bali, 
I Nyoman Gde Legawa Partha dan Widiana 
Kepakisan. Peserta dari SKPD di lingkun-
gan Pemkab Karangasem.

Widiana Kepakisan membahas mana-
jemen pengelolaan informasi dan doku-
mentasi. Secara garis besar dijelaskan 
Widiana, informasi publik dibagi menjadi 
dua yakni informasi terbuka dan infor-
masi yang dikecualikan dimana informasi 
dikecualikan jika informasi mengandung 
rahasia negara, rahasia pribadi maupun 
rahasia bisnis. Widiana menambahkan 
dalam melaksanakan tugasnya PPID 
maupun pemohon informasi mempunyai 
Hak dan Kewajibannya masing-masing 
berdasarkan ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku.

Sedangkan, Ketua Komisi Informasi 
Provinsi Bali, I Nyoman Gde Legawa 
Partha memaparkan lebih rinci seputar 
pengklasifikasian informasi. Kata dia, 

dibedakan menjadi informasi yang wa-
jib disediakan dan diumumkan terbuka 
serta informasi yang dikecualikan/tertu-
tup. Lebih lanjut disampaikan Legawa, 
informasi termasuk dikecualikan jika in-
formasi tersebut menghambat proses 
penegakan hukum, mengganggu ke-
pentingan perlindungan hak dan perlind-
ungan dari persaingan usaha tidak sehat, 
membahayakan pertahanan dan ke-
amanan  negara, mengungkap kekayaan 
alam indonesia, merugikan ketahanan 
ekonomi nasional, merugikan kepentin-
gan hubungan luar negeri, mengungkap 
isi akta otentik yang bersifat pribadi dan 
kemauan terakhir ataupun wasiat ses-
eorang, mengungkap rahasia pribadi, 
memo atau surat-surat antar/intra badan 
publik, serta merupakan info yang tidak 
boleh diungkapkan berdasarkan UU. Le-
gawa menambahkan, berdasarkan pasal 
17 UU-KIP Pengecualian Informasi Publik 
didasarkan pada pengujian tentang kon-
sekuensi yang timbul apabila suatu infor-
masi diberikan, setelah dipertimbangkan 
dengan seksama bahwa menutup Infor-
masi Publik dapat melindungi kepenti-
ngan yang lebih besar dari pada membu-
kanya atau sebaliknya

Sosialisasi dibuka Asisten III Setda Kab.
Karangasem,  Ir. I Wayan Supandi, M.Si. 
Supandhi dalam sambutannya memba-
cakan sambutan Bupati Karangasem me-
ng atakan, bahwa di era keterbukaan saat 

ini, setiap informasi publik harus dapat 
diperoleh dengan cepat, biaya ringan dan 
dengan cara yang sederhana. Lebih lanjut  
dikatakan Supandhi, Pemkab Karangasem 
telah menerapkan keterbukaan informasi 
publik melalui situs elektronik termasuk 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE) yang menjamin terjadinya efisiensi, 
efektivitas, transparansi dan akuntabilitas 
dalam pembelanjaan uang negara terkait 
pengadaan barang/jasa pemerintah secara 
elektronik. Dalam kesempatan ini, diintruk-
sikan kepada seluruh SKPD agar segera 
membuat subdomain website untuk 
mempermudah dan mempercepat arus 
komunikasi-informasi antara pejabat publik 
dengan masyarakat.

Kadis Kominfo, Ir. Ngurah Gde Yudi-
antara, M.M mengatakan, bahwa keg-
iatan sosialisasi ini berdasarkan UU No. 
14 tentang  Keterbukaan Informasi Pub-
lik (KIP) yang menyatakan bahwa setiap 
orang berhak untuk mendapatkan infor-
masi publik sehingga menjadi kewajiban 
setiap Badan Publik untuk menyediakan 
akses terhadap informasi publik yang aku-
rat, benar dan tidak menyesatkan, kecuali 
beberapa informasi tertentu yang diklasifi-
kasikan sebagai informasi yang tidak boleh 
di publikasikan. Ditambahkan Yudiantara , 
Kadis Kominfo menjadi Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama, 
sedangkan di SKPD lain sebagai PPID Pem-
bantu. v (Diskominfo/Leoni WS)

Komisi Informasi Beri Pemahaman 
Keterbukaan Informasi Publik 
Kepada Pejabat Karangasem

I Wayan Supandhi (tengah) didampingi sebelah kanannya Ngurah Gde Yudiantara,  kirinya I Nyoman  Legawa Patra dan Widiana Kepakisan
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TERKAIT dengan telah ditetapkan-
nya Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa yang 

memberikan peluang lebih besar dalam 
pengelolaan keuangan desa, Dinas Ko-
munikasi dan Informatika (Diskominfo) 
Kabupaten Karangasem, menggelar 
pembinaan/pemberdayaan kepada se-
luruh Lurah dan Perbekel (Kepala Desa) 
se-Kab. Karangasem, Kamis (31/3/2016) 
di Aula Diskominfo Kab. Karangasem. 

Tema yang diangkat Pengelolaan 
Dana Desa Untuk Pemberdayaan Ke-
lompok Informasi Masyarakat (KIM). 
Menampilkan narasumber Kabid Pemer-
intahan Desa dan Kelurahan pada Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pe me-
rintah Desa (BPMPD) Kabupaten Karan-
gasem Drs. I Komang Subadra, M.AP. 
dan Kabid Komunikasi dan Informasi 
Publik (Kominfo), Diskominfo Kab. Karan-
gasem, Drs. Komang Pasek Antara.

Menurut Pasek Antara, tema itu 
diangkat karena organisasi KIM ada 
di 78 seluruh Kelurahan dan Desa di 
Karangasem perlu diberdayakan oleh 
masing-masing Lurah dan Perbekel 
untuk mempercepat penyebaran infor-
masi publik yang ada di wilayahnya se-
hingga masyarakat dapat lebih mudah 

dapat mengakses dan pelayanan pem-
bangunan desa. Ditambahkan Pasek 
Antara, para Lurah dan Perbekel me-
lalui pembinaan dapat memahami me-
kanisme pengelolaan keuangan desa 
untuk memberdayakan KIM yang ada 
di wilayahnya, karena UU No. 6 tahun 
2014 memiliki peran startegis dalam 
pembangunan desa.

Menurut Komang Subadra, Perbekel 
boleh menggunakan anggaran desa 
dari APBN/APBD Propinsi/Kabupaten 
untuk memberdayakan KIM sesuai ska-
la prioritas dan mekanisme pengelolaan 
yang ada. Ditegaskan Subadra,  belanja 
desa diprioritaskan untuk memenuhi 
kebutuhan pembangu nan yang dise-
pakati dalam musyawarah desa dan 
sesuai dengan prioritas Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah 
Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Menyinggung tentang informasi 
desa terkait dengan fungsi KIM, di-
katakan Subadra mengacu Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa Pasal 86 ayat (1) Desa berhak 
mendapatkan akses informasi melalui 
Sistem Infomasi Desa yang dikembang-
kan oleh Pemerintah Daerah Kabupa-
ten. Ayat (2) Pemerintah dan Pemer-

intah Daerah wajib mengembangkan 
Sistem Informasi Desa dan pemban-
gunan Kawasan Perdesaan. Ayat (3) 
Sistem Informasi Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi fasili-
tas perangkat keras dan perangkat 
lunak, jaringan, serta sumber daya 
manusia. Ayat (4) Sistem Informasi 
Desa sebagai dimaksud pada ayat (2) 
meliputi data desa, data pembangunan 
Desa, kawasan perdesaan serta infor-
masi lain yang berkaitan dengan pem-
bangunan Desa dan pembangunan ka-
wasan perdesaan. Ayat (5) Sistem In-
formasi Desa sebagai dimaksud ayat(2) 
dikelola oleh Pemerintah Desa dan 
dapat diakses oleh masyarakat Desa 
dan semua pemanggku kepentingan. 
Ayat (6) Pemerintah Daerah Kabupaten 
menyediakan informasi perencanaan 
pembangunan Kabupaten untuk Desa.

Sementara itu Kabid Komifo, Pasek 
Antara menjelaskan, KIM  adalah lem-
baga layanan publik yang dibentuk dan 
dikelola dari, oleh, dan untuk masyara-
kat yang berorientasi pada layanan in-
formasi dan pemberdayaan masyara-
kat sesuai dengan kebutuhan.

Kepada Lurah/Perbekel yang ingin 
memperbaharui keanggotan KIM dapar 
merekrut keanggotaannya 3 – 30 orang 
dapat terdiri dari remaja, orang de-
wasa/tua: laki-laki/perempuan, pelajar/
mahasiswa, pedagang, petani, atau 
nelayan. Masyarakat membentuk KIM 
untuk mengatasi persoalan bersama 
melalui akses dan pemberdayagunaan 
informasi.

Dijelaskan Pasek Antara, KIM diben-
tuk untuk menemukan masalah ber-
sama melalui diskusi dengan anggota 
kelompok, mengenali cara pemecahan 
masalah,  membuat keputusan bersa-
ma, melaksanakan keputusan dengan 
kerjasama, dan mengembangkan jari-
ngan informasi buat memecahkan ma-
salah dan memenuhi kebutuhan.

Pasek Antara menyampaikan con-
toh pengelolaaan KIM Swaraguna 
Surabaya, Jatim yang 70% aktivitas-
nya dilakukan secara online mulai dari 
melakukan penjualan produk UMKM 
di desanya melalui website hingga 
berperan dalam penyebaran infor-
masi antarwarga maupun dengan 
pemerintah daerah secara online. v 
(Diskominfo/Leoni WS)

Kegiatan KIM Boleh 
Menggunakan Dana Desa

Pembinaan KIM di Aula Diskominfo Karangasem
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DALAM rangka pemberdayaan masyarakat 
dibidang layanan informasi-komunikasi di tingkat 
pedesaan, Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Diskominfo) Kabupaten Karangasem melakukan 
pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat 
(KIM) yang ada di dua Kecamatan Abang dan Kubu, melalui 
Perbekel Kamis (25/2/2016).

KIM yang disasar diantaranya Kecamatn Abang 
dan Kubu meliputi Desa Tianya Barat, Tianyar Tengah, 
Sukadana, Ban, Baturinggit, Datah, Purwakerti dan 
Bunutan.  Tim Pembina dikoordinir Kabid Komunikasi dan 
Informasi Publik (Kominfo) Diskominfo, I Komang Pasek 
Antara. Tim diterima Perbekel/Sekdes desa setempat. 

Semua Perbekel yang dikunjungi tim menyambut 
baik binaan dari Diskominfo Karangasem, karena dapat 
memperoleh informasi tentang fungsi KIM dalam turut 
serta membangun desa melalui penyebarluasan informasi.

Menurut Komang Pasek Antara, KIM  adalah lembaga 
layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, 
dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan 
informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 
kebutuhan. 

Terkait dengan itu Pasek Antara mengharapkan kepada 
Perbekel dan jajarannya, agar segera melaksanakan 

penyegaran pengurus bagi pengurus KIM yang lama tidak 
aktif, dan menyelenggarakan kegiatan penyebarluasan 
informasi potensi desa kepada masyarakat melalui 
berbagai media. Ditambahkan Pasek Antara, mengacu 
program pemerintah pusat, “dari desa membangun 
Indonesia”. 

Pasek mengatakan, Misi KIM diantaranya mendorong 
tumbuh dan berkembangnya KIM secara mandiri, 
Meningkatkan peranan KIM dalam memperlancar arus 
informasi antaranggota masyarakat dan antara pemerintah 
dengan masyarakat.

Pj. Perbekel Datah, Kecamatan Abang, I Gede Subrata di 
ruang kerjanya mengatakan, pihaknya telah mengangarkan 
kegiatan KIM melalui ADD (Alokasi Dana Desa) tahun 2016 
dan mengkatifkan kembali pengrus KIM yang ada.

Sementara itu, Pj. Perbekel Purwakerti, Kecamatan 
Abang, Drs. I Made Cekeb, MSi. menyambut baik 
binaan dari Diskominfo Karangasem. Pihaknya berjanji 
melalui anggaran yang tersedia mengkatifkan kembali 
kepengurusan KIM di Desa Purwakerti, dan memanfaatkan 
media elektoronik membuat website desa. Cekeb, berharap 
penggunaan website dapat memudahkan berkomunikasi-
informasi kepada masyarakat terhadap potensi yang ada 
di desanya.v (Diskominfo/Pasek Antara)

DISKOMINFO DORONG 
PERBEKEL BERDAYAKAN KIM

Pj. Perbekel Purwakerti,  Drs. I Made Cekeb, MSi. (kanan) saat terima Tim Pembina KIM Diskominfo Karangasem
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DISHUBKOMINFO MOJOKERTO 
BERTANDANG KE DISKOMINFO 
KARANGASEM 
 Adopsi Perda Menara, PPID dan KIM

DISHUBKOMINFO Kota Mojokerto Jawa Timur ber-
tandang ke Dinas Kominfo Kabupaten Karangasem,  
diterima Kadiskominfo Ir. Gde Ngurah Yudiatara, MM 

beserta jajaran (25/8/2016). Fokus kunjungan dimaksudkan 
untuk melihat dari dekat kemajuan Diskominfo Kab. Karan-
gasem dibidang pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID) serta tentang penyusunan Perda 
mengenai   Retribusi Menara. Bagi Diskominfo Kab. Karang-
sem  pertama kalinya memiliki Perda tersebut di Indonesia 
yang mendapat apresiasi dari Direktorat Pajak Daerah dan 
Retribusi Daeran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian 
Keuangan RI. 

Menurut Kadiskominfo Mojokerto Gagu Tri Prasetyo, 
ATD, MM, tujuan melakukan kunjungan ke Karangasem 
adalah dalam rangka memperoleh masukan dibidang penge-
lolaan PPID serta penyusunan Perda tentang pengawasan 
Tower, yang kini sedang digodok  disiapkan. Kabupaten yang 
telah lebih dahulu memiliki Perda Menara layak menjadi acu-
an untuk diadopsi, untuk memperjelas permasalahan yang 
ditangani dalam pengawasan menara. Kendati Mojokerto 
daerahnya kecil haya 3 Kecamatan dengan jumlah penduduk 
sekitar 139.000 jiwa dan luas wilayah sekitar 17,64 Km2, Mo-
jokerto hanyalah merupakan wilayah perkotaan yang men-
dukung Kota Besar Surabaya.

Kadiskominfo Kab. Karangasem Ir Gde Ngurah Yudiatara, 
MM menyampaikan, Diskominfo Kab. Karangasem didukung 
tiga bidang meliputi Bidang Kominfo yang menangani ten-
tang PPID, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan De-

semiasi Informasi, Bidang Pongalahan data Elektronik (PDE) 
menangani masalah data elektronik meliputi infrastruktur 
website, LPSE dan pelatihan SDM bidang IT ditangani tiga 
seksi meliputi Seksi Literasi, Telematika dan Menejemen In-
formasi. Sedangkan Bidang Postel menangani bidang penga-
wasan tower meliputi  Seksi Pos dan Seksi Telekomunikasi. 
Urusan Kominfo sebelumnya masih belum banyak dilirik, na-
mun kini seiring kemajuan dunia IT dan LPSE mulai banyak di 
perlukan. Demikian pula menyangkut PPID, Diskominfo Kab. 
Karangasem telah menyiapkan segala perangkat lunak pelak-
sanaan namun kurang mendapat apresiasi dari SKPD seb-
agai  PPID pembantu. Namun di era informasi publik SKPD 
sudah tidak bisa menghindar lagi, wajib menyediakan infor-
masi melalui website yang dimiliki Pemkab. maupun SKPD 
masing-masing. 

Diskominfo Kab. Karangasem juga membina 78 
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)  sebagai mitra 
dalam menyebarluaskan informasi dan menyerap informasi 
masyarakat yang dapat dijadikan feedback kepada 
pemeritah dalam melaksanakan pembangunan. Sementara 
menyangkut Perbup  Cell Plan, provider dibebaskan memilih 
lokasi sesuai zonasi cell plan yang sudah diatur, begitu 
pula besaran retribusi yang wajib dibayar sesuai Perda, 
sudah disesuaikan dengan dukungan kinerja tim pengawas 
Pemerintah Kabupaten.  Karangasem sejauh ini memiliki 91 
cellplan  dengan 102 me nara. Sebelum diatur melalui Perbup 
baru,  pasca mendapat keputusan MK tentang besaran 
retribusi, pencapaian pemungutan retribusi menara  sempat 

Foto bersama jajaran Diskominfo Karangasem dengan rombongan Dishuhkominfo Mojokerto
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mencapai target 1,3 M. Namun saat ini 
dengan pola baru hanya sekitar 350 juta 
per tahun karena standar ketetapannya 
jauh menurun dibanding sebelumnya. 

Menyangkut pengawasan antena 
Roodtop dan Antena Monopol  
maupun jaringan fiber optik, seperti 
yang dipertanyakan rombongan, Kadis 
Yudiantara menyatakan bahwa itu tidak 
menjadi kewenangan Diskominfo sesuai 
aturan perundangan, hanya pengendali  
yang menjadi  kewenangan Diskominfo 
yang selama ini dilaksanakan. 

Antara kondisi Diskominfo Mejokerto 
dan Karangasem relatif memiliki kesa-
maan, hanya luas wilayah dan jumlah 
penduduk yang membedakan, namun 
Diskominfo Mojokerto yang bergabung 
dengan Perhubungan memperoleh 
alokasi anggaran mencapai 5 milyard 
lebih namun Diskominfo Karangsem  
baru mampu memperoleh anggaran  
sebesar 1,4 milyard rupiah lebih. Kendati 
tidak memiliki sumber daya alam  

sebagai potensi daerah,  Mojokerto 
ingin melihat kemampuan Bali dalam 
mengembangkan pariwisata yang sangat 
terkenal dan tertata sangat baik. 

Menyusul perkembangan dunia IT 
yang makin deras merambah kehidupan 
masyarakat ditandai dengan kepemilikan 
HP yang berisikan aneka fitur berbasis 
smart aplikasi,  sangat memudahkan 
dan mempercepat akses berbagai 
ragam informasi publik, sudah saatnya 
Pemkab/Pemkot memasuki era smart 
city. Berkembangnya pembangunan 
harus diikuti trend  pengembangan IT, 
dimana didalamya  tersusun konsep 
pembangunan terintegrasi antara satu 
bidang dengan bidang lainnya  secara 
online sebagai wujud  tujuan utama  smart 
goverment dan smart citizen (pemerintah 
cerdas dan masyarakat cerdas).

Kedepan menurut  Yudiantara, MM,   
pemanfaatan IT mengarah pada integrasi 
semua jenis data  dari tingkat  aparatur 
desa, kecamatan sampai ke tingkat 

kabupaten. 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 penilaian lembaga 
pemeriksa keuangan (BPK). 

Ditekankan, sesuai amanat Undang-
Undang No. 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP),  
dewasa ini sudah tidak saatnya lagi me-
nutup-nutupi iformasi tentang lembaga 
publik. Bahkan segala hal yang menjadi 
misi lembaga dan kegiatan  yang dilak-
sanakan dengan menggunakan anggaran 
negara,  wajib diiformasikan kepada publik. 
v (Diskominfo/I Nyoman Wage)

DINAS Komunikasi dan 
Infor matika (Diskominfo) Ka-
bupaten Karangasem mem-
fasilitasi mediasi antara pemilik 
menara telekomunikasi dengan 
per wakilan warga terkait per-
masalahan perpanjangan sewa 
tanah lokasi menara yang ber-
lokasi di Br. Bangbang, Desa 
Rendang, Kec. Rendang, Selasa 
(16/2), di Aula Diskominfo 
Kab. Karang asem. Mediasi 
meng   hadirkan Perwakilan da-
ri Bagian Hukum dan HAM 
Set  da Kab. Karang asem, Kan-
tor Pe  la yanan Perijinan Ter-
padu (KPPT) Kab. Karang-
asem, Ca mat Rendang, Kepala 
Desa Ren dang, perwakilan dari PT. 
Solusindo Kreasi Pratama serta Tim 
Monitoring Pengawasan dan Pe ngen-
dalian Pembangunan Usaha Pos dan 
Telekomunikasi.

Kadis Kominfo Ir. Ngurah Yudiantara, 
MM yang memimpin rapat mediasi 
berharap pertemuan ini dapat mem-
fasilitasi pihak menara dan pihak warga 
untuk mendapatkan kepastian dalam 
pe manfaatan menara. Dijelaskan Yu-
diantara, permasalahan muncul dika-
re nakan pihak penyanding menolak 
ke beradaan menara karena khawatir 
menara akan roboh dan gangguan 
radiasi.

Ditekankan Yudiantara, bahwa Pe-

me rintah Kab. Karangasem tidak me-
miliki ranah untuk ikut campur dalam 
permasalahan ini namun berkewajiban 
untuk menjembatani dan mencarikan 
solusi untuk penyelesaian masalah agar 
tidak meluas hingga harus menempuh 
jalur hukum.

Kasi IPU KPPT Widiantara men-
jelaskan, dari segi perijinan, PT. 
Solusindo Kreasi Pratama telah me-
ngan tongi semua persyaratan sesuai 
Undang-undang dan Perda yang ber-
laku seperti ijin rekomendasi peng-
gunaan lahan/ISR, ijin rekomendasi 
dari BPN, rekomendasi UKL-UPL, 
IMB, serta ijin gangguan. Menurut 
Widiantara berdasarkan Perda yang 
ber laku, saat perpanjangan ijin 

gangguan diajukan maka 
Tim KPPT akan menurunkan 
tim untuk melakukan mo ni -
toring terhadap situasi dan 
kondisi menara dan se ki-
tarnya. Sedangkan me nu-
rut perwakilan PT. So lu sin do 
Kreasi Pratama Gede Su-
mandia menjelaskan bah-
wa keberadaan menara se-
be  narnya menguntungkan 
war   ga karena melancarkan 
ko   munikasi, sedangkan ter-
kait radiasi justru telepon se-
luler memiliki tingkat ra diasi 
yang jauh lebih tinggi daripada 
menara. Sumandia me nam-
bah kan menara itu sendiri 

telah memiliki asuransi yang mengcover 
seluruh warga di sekitar, bukan hanya 
penyanding jika terjadi kerusakan pada 
menara yang merugikan warga seperti 
robohnya menara.

Sony Giovanni dari Polres Ka rang-
asem menghimbau agar kepala desa 
dan camat setempat untuk mem be ri kan 
pemahaman kepada warganya agar tetap 
tenang dan sebisa mungkin didapatkan 
solusi melalui mediasi ini agar tidak meluas 
menjadi tindak pidana. Ditambahkan Sony, 
bahwa polres akan terjun langsung untuk 
menyelidiki jika ter  dapat hak-hak masyarakat 
yang tidak dipe  nuhi sehingga menyulut 
warga me munculkan permasalahan ini. v 
(Diskominfo/Leoni WS)

Kominfo Fasilitasi Mediasi Masalah 
Menara Telekomunikasi di Rendang

Kadiskominfo Yudiantara (kiri), saat memfasilitasi mediasi 
permasalahan letak menara
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UNTUK meningkatkan minat ge-
nerasi muda akan Teknologi 
Informasi Komunikasi  (TIK) 

serta dalam rangka pencarian bibit 
yang berpotensi dalam pengembangan 
kemajuan IT di Kabupaten Karangasem, 
Pemkab. Karangasem  melalui  Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah raga 
dan Dinas Kominfo bekerjasama 
dengan SMK TI Bali Global serta STMIK 
TTIKOM Bali gelar acara Kompetisi 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Karangasem I (TIK-KAR COMPETITION 
I) dan Workshop Pemanfaatan Internet, 
bertempat di Gedung SMK TI Bali 
Global Karangasem Jalan Untung 
Surapati, Minggu (24/4).

Kompetisi dalam rangka mem pe re-
butkan Piala Bupati Karangasem  diikuti 
70 orang peserta dari siswa-siswi SMP 
se-Kab. Karangasem. Kompetisi dibuka 
Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha 
Dipa ditandai dengan pemukulan gong. 
Hadir pada acara tersebut Kadis Kominfo, 
Gde Ngurah Yudiantara, Kadisdikpora, I 
Gede Ariyasa, Muspika Kec.Karangasem, 
Pengawas SMP/SMK Kab.Karangasem, 
Kepala SMK TI Bali Global beserta Staf 
Perwakilan STMIK STIKOM Bali dan 
Poltek Negeri Bali, Guru pendamping dan 
peserta lomba dan Ketua MKKS SMP/
MTs Kab.Karangasem.

Wakil Bupati Wayan Artha Dipa me-
ngatakan, Pemkab Karangasem me   -

nyambut positif dilaksanakan ke gi atan 
itu, karena sesuai dengan visi Ka  rang-
asem “Karangasem cerdas, ber sih 
dan bermartabat berlandaskan Tri Hita 
Karana”. Untuk mewujudkan hal itu 
sangat membutuhkan generasi-ge nerasi 
yang unggul dalam bidang ilmu pe-
ngetahuan dan teknologi”. Karena itu, 
generasi-generasi di masa yang akan 
datang diharapkan mempunyai SDM 
yang handal dan berdedikasi tinggi untuk 
bisa menunjang dan membawa Kab.
Karangasem kearah yang lebih baik. Siswa 
merupakan generasi muda yang punya 
peranan penting dan berpotensi dalam 
mewujudkan cita-cita tersebut,”ujarnya.

Wabup Artha Dipa lanjut mengatakan, 
bahwasannya perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi memiliki dua 
sisi, memberikan dampak positif dan 
negatif. ”Dampak negatif dari teknologi 
adalah memudahkan anak-anak me-
ngakses konten dewasa/pornografi, 
hal ini tidak dapat dipungkiri dengan 
be basnya akses internet saat ini. Ke-
mudian ada pula dampak negatif 
lainnya bagi siswa, menjadikannya 
malas untuk mengerjakan tugas karena 
lebih senang bermain-main dengan 
kom puter. Inilah tugas kita bersama 
untuk menuntun generasi muda agar 
tidak terjerumus kehal negatif akibat 
kemajuan teknologi,”katanya.

Pihaknya berharap dengan adanya 

kompetisi itu dapat mengakomodasi 
keinginan pelajar untuk menunjukan 
ke mampuannya melalui media IT khu-
susnya komputer dalam ber kompetisi 
dengan jiwa sportif diantara sesama 
pelajar, juga sebagai tempat penyaluran 
dan pengembangan potensi, minat, 
bakat dan kemampuan generasi muda 
khsusnya siswa-siswi tingkat SMP di 
Kab.Karangasem.

Ketua panitia TIK-Kar Competition 
I Gst A Gde Anom Apriadi dalam la-
porannya menyampaikan, lomba TIK 
Karangasem 2016 dalam rangka mem-
perebutkan Piala Bupati Karangasem 
dengan jenis lomba yang diikuti 70 
orang peserta dari siswa-siswi SMP 
se-Kab.Karangasem yaitu Lomba Kom-
puterisasi Aksara Bali, Ms. Word, Power 
Point, Poster dan Karikatur. 

Pemenangnya pada hari itu lang-
sung diumumkan, dan para juara men-
dapatkan hadiah. Juara 1 uang 300 
ribu + Voucer 1 juta rupiah, juara 2 uang 
200 ribu + voucer 750 ribu dan juara 3 
uang 100 ribu + voucer 500 ribu rupiah. 
”voucer akan diberikan pada pemenang  
bila para peserta melanjutkan ke sekolah 
SMK TI Bali Global Karangasem. Dan 
pada sekolah yang paling banyak siswa-
siswinya dapat juara pada saat kompetisi 
kali ini memdapatkan juara umum 
dengan uang pembinaan Rp. 1 juta.” 
katanya. v (Humas Protokol)

Tingkatkan Minat Generasi Muda Pada IT
 Wabup Artha Dipa Buka Kompetisi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa pukul gong buka kompetisi TIK
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JARINGAN INTERNET 
ANTARDESA (DESA/BANJAR-NET) 

Sarana informasi dan Promosi Potensi Desa

KABUPATEN  Karangasem  yang 
sampai saat ini baru lepas 
landas dari 199 Kabupaten/

Kota Tertinggal di Indonesia, 
padahal sesungguhnya  Karangasem 
menyimpan Potensi yang cukup 
besar, sangat potensial dikembangkan 
pariwisata spiritual, yang selain 
alamnya yang masih alami, ditunjang 
dari banyaknya Pura tempat suci 
yang ada di Karangasem, ditunjang 
lagi dengan kearifan budaya lokal, 
lembaga subak, Banjar Adat, Desa 
Pakraman  yang mendukung pariwisata 
seperti pertanian. Sektor UKM dan 
Koperasi jika dikembangkan secara  
optimal. Contoh di Karangasem yang 
menghasilkan product kerajinan ate, 
kerajinan bokor, kerajinan tenun, juga 
salah satu contoh sector pertanian, 
yang mana sekarang lagi digiatkan 
kesektor Pertanian Organik, dalam arti 
luas menyangkut sector pertanian, 
perkebunan, peternakan dan 
perikanan.  Adapun product tersebut 
adalah Product Salak Organik, VCO 
Organik, Mete Organik, Wine  Salak, 
daging ayam kampung  organik 
termasuk beras organic. 

Kalau kita berbicara tentang 
image tentang desa ... , apa sih yang 
ada dibenak orang disaat menyebut 
desa?,  Mendengar kata   desa,  pesan 
yang ada identik   dengan kemiskinan, 
kondisi Lingkungan  yang terbelakang, 
baik secra ekonomi, pendidikan, taraf 
hidup dan sebagainya. Bertempat 
tinggal di desa sepertinya  tidak punya 
Gengsi/ kebanggaan. Karena persepsi  
yang terbentuk seperti itu anak muda 
meninggalkan desanya ke kota, 
tidak mau berprofesi sebagai petani, 
kalaupun di desa belum bekerja lebih 
baik  dan lebih bergengsi mereka 
menjadi pengangguran.   Gambaran 
tentang angka kemiskinan yang ada di 
masyarakat, hal yang mendasar jelas 
akibat tingkat pendidikan yang kurang 
memadai, kurangnya akses informasi 
dan kuran gnya ketrampilan, sehingga 
peluang pekerjaan yang ada tidak bisa 
diraih 

Perkembangan teknologi 
informasi di Kabupaten Karangasem, 
sebagaimana juga di Kabupaten 
lain, telah berkembang secara 
cepat. Hampir setiap Pemerintah 

Kabupaten sudah mempunyai 
Website, bahkan Jembrana dengan 
Teknologi Jaringannya yang dikenal 
dengan      J-NET  (Jimbarwana NET).   
Perkembangan teknologi informasi 
tidak hanya menyentuh seluruh 
lapisan yang ada di masyarakat 
perkotaan, instansi, sekolah di dalam 
kota saja, tetapi sudah merambah 
ke daerah pedesaan dan masyarakat 
kelas menengah kebawah. Dan 
sangat ironis juga fakta di lapangan  
yang ada masih banyaknya sumber 
daya manusia khususnya yang berada 
di marjin kemiskinan menyebabkan 
kesempatan untuk memperoleh  
informasi  secara utuh sangat 
minim, bahkan hampir tidak ada,  
sehingga akan membawa dampak 
yang berujung pada lumpuhnya 
penyebaran informasi dan pertukaran 
informasi   dalam persaingan bisnis 
global dan berujung pada kemiskinan 
yang sesungguhnya . 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) merupakan kelompok 
pelaku ekonomi terbesar dalam 
perekonomian Indonesia, dan 
terbukti menjadi katup pengaman 
perekonomian nasional dalam masa 
krisis, serta menjadi dinamisator 
pertumbuhan ekonomi pasca krisis 
ekonomi. UMKM juga menciptakan 
peluang kerja yang cukup besar bagi 
tenaga kerja dalam negeri, sehingga 
sangat membantu upaya mengurangi 

pengangguran.

Salah satu kunci keberhasilan 
usaha mikro, kecil dan menengah 
adalah adalah tersedianya pasar 
yang jelas bagi produk UMKM. Se-
mentara itu kelemahan mendasar 
yang dihadapi UMKM dalam bidang 
pemasaran adalah orientasi pasar 
rendah, lemah dalam persaingan 
yang kompleks dan tajam serta tidak 
memadainya infrastruktur pemasaran. 
Informasi pasar produksi atau pasar 
komoditas yang diperlukan misalnya 
(1) jenis barang atau produk apa yang 
dibutuhkan oleh konsumen di daerah 
tertentu, (2) bagaimana daya beli 
masyarakat terhadap produk tersebut, 
(3) berapa harga pasar yang berlaku, 
(4) selera konsumen pada pasar 
lokal, regiona, maupun internasional. 
Dengan demi-kian, UKM dapat 
mengantisipasi berbagai kondisi 
pasar sehingga dalam menjalankan 
usahanya akan lebih inovatif. 

Sedangkan informasi pasar 
faktor produksi juga diperlukan 
terutama untuk mengetahui : (1) 
sumber bahan baku yang dibutuh-
kan, (2) harga bahan baku yang ingin 
dibeli, (3) di mana dan bagaimana 
memperoleh modal usaha, (4) di 
mana mendapatkan tenaga kerja yang 
professional, (5) tingkat upah atau gaji 
yang layak untuk pekerja, (6) di mana 
dapat memperoleh alat-alat atau 
mesin yang diperlukan 
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Begitu peran penting yang bisa 
dimanfaatkan dari Jaringan Internet, 
namun sayang dengan kondisi 
Wilayah Kabupaten  Karangasem  
yang agak kesulitan dilayani dari 
akses Jaringan Telepon dari TELKOM, 
seperti wilayah Sidemen, Selat yang 
dulunya dilayani dari Kabupaten 
Klungkung sekarang tidak lagi 
dilayani dengan Jaringan Kabel, 
mengakibatkan komunikasi melalui 
Internet menjadi kendala. Belum 
lagi wilayah Lainnya di Karangasem 
seperti sebagian wilayah Kecamatan 
Rendang, Kecamatan Abang dan 
Kecamatan Kubu, yang masih 
belum terlayani oleh Akses Jaringan 
Telkom.

Bagaimana 
Membuat 78 Desa 
di Karangasem  
Terintegrated ....?

Dengan adanya anggaran yang 
langsung masuk ke desa dinas 
atau desa adat, sudah barang tentu 
desa memiliki alokasi anggaran 
untuk mengalokasikan anggarannya 
yang salah satunya untuk program 
biaya jaringan internet di desa dan 
kemungkinannya akan bisa dishare 
lagi sampai ke dusun, atau ke banjar-
banjar, atau organisasi-organisasi di 
tingkat desa. Desa akan terintegrasi  
dalam hal informasi dan pengiriman  
data dari satu desa dengan desa 
lainnya, dari desa dengan kecamatan, 
dari desa dengan kabupaten, dan 
wilayah lainnya tanpa dibatasi 
akan ruang dan waktu, membuat  
pergerakan informasi begitu cepat. 
jarak menjadi begitu dekatnya yang 
mana terhubung oleh komputer 
satu dengan yang lain system 
bisa diciptakan nantinya tidak 
mesti seorang kepala desa harus 
bersusah payah mengirimkan 
laporan atau surat kalau bisa 
dikirim melalui internet berupa 
email. semua akan menjadi mudah 
dan system akan menjadi terbuka 
dan praktis akan bisa menekan 
terjadinya korupsi dan biaya tinggi, 
namun juga akan terjadi cost yang 
lebih rendah dan infromasi bisa 
diperoleh secara lebih cepat.

Nantinya tidak ada area yang 
tidak bisa mengakses internet, 
jaringan desa/banjar-net  akan bisa 
menembus komunitas-komunitas 
diseluruh desa-desa di karangasem, 

melayani fasilitas umum, seperti 
sekolah, kantor-kantor, pelaku UKM 
dan komunitas yang tidak terjamah 
langsung oleh jaringan telkom.   
Akses dan penyebaran internet 
yang dikembangkan dengan desa/
banjar-net  berbasis wireless.

Gambar Jaringan Intenet antar 
desa, antar banjar antar komunitas.

Mitra Kerjasama  
BDS –KIM dalam 
Pengembangan 
“Desa/Banjar-Net”:

Dalam memberdayakan pelaku 
UMKM Lokal khususnya Penyedia 
Jaringan Internet di Karangasem, 
BDS Tanah Aron–KIM Gatra Wahana 
bekerjasama dengan Perusahaan 
Lokal, membuat program Jaringan 
Internet antar desa, desa/ banjar- 
net dan komunitas. Perusahaan 
lokal penyedia Jaringan Internet 
yaitu KDTO.NET yang betugas 
menyiapkan Pusat Jaringan Utama 
dimulai di Kantor Pusat Lingkungan 
Lingkungan Karang Tohpati, Gria 
Tegeh sebagai Pusat kendali untuk 
Jaringan seluruh Layanan Komunttas 
Gerakan UMKM. Penyebaran Sinyal 
dipancarkan juga dari Gedung UKM 
CENTER jalan Gajah Mada dan dari 
Lereng Gunung Agung , wilayah 
Pura Pasar Agung. 

Proses Pemasangan Fasilitas  
Internet antar desa, antar banjar, 
antar komunitas.

Mendaftar ke Gedung UKM 
CENTER Karangasem menghubungi 

Langsung Bagian IT, mengisi 
Formulir Pendaftaran.

Setelah mengisi form pendaftaran 
petugas teknis jaringan kru KDTO 
akan melakukan survey lapangan.
terkait dengan kekuatan sinyal 
dari internet, 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 pemasangan akses jaringan 
sesuai dengan standard.

Dengan adanya jaringan 
internet antardesa, antarbanjar, 
antarkomunitas, kegiatan  yang 
kemungkinan  bisa  dikerjakan, tidak 
mesti harus dilakukan di kota, tapi 
bisa juga dikerjakan di desa dengan 
bantuan komunikasi melalui media 
web, internet. seperti jasa instalasi 
jaringan, pemasangan internet hot 
spot, pembuatan website,kerjasama 
dg  pembayaran pulsa online 
dan pembayaran listrik online. 
pengelolaan jaringan  bank sampah  
antar  desa dengan mengintegrasikan 
penjualan pulsa online  dan 
penjualan dan pembayaran listrik 
online, begitu juga koperasi juga 
bisa diperkuat dengan jaringannya 
melalui media internet. 

Penulis, Pengurus BDS Tanah 
Aron- KIM  (Kelompok Informasi 

Masyarakat)  Gatra Wahana Email : 
prusugi@gmail.com

   
                       I Komang Sugiarta.

Hp.085238616311
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PEMERINTAH dan Masyarakat Ka-
bupaten Karangasem harus mulai 
ber benah untuk menghadapi tan-

tangan zaman di era digital saat ini 
yang semakin mengadopsi teknologi di 
berbagai bidang, terutama konsep Pe-
merintah berbasis Smart Government. 
Apalagi masyarakat dunia ke depannya 
akan menghadapi datangnya MEA 
(Masyarakat Ekonomi Asean),  sehingga 
persaingan di semua bidang nantinya 
semakin sulit, jika pemerintah tidak me-
ngambil langkah untuk meningkatkan 
skill, terutama mengembangkan ke mam-
puan di bidang teknologi informasi.

Hal tersebut diungkapkan Bupati IGA 
Mas Sumatri, saat membuka se cara resmi 
kegiatan Presentasi dan So sialisasi Smart 
Government To Smart Citizen , Rabu 
(20/4/2016) di Wantilan Bu pati Karangasem. 
Mas Sumatri me ngungkapkan, salah satu 
tujuan utama Smart Government yaitu 
untuk mem permudah mobilitas yang 
dilakukan oleh para pelaku kebijakan, dalam 
hal ini adalah semua aparatur Pemerintah 
mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan sam pai 
tingkat Kabupaten. “Maka dari itu konsep 
Pemerintah dengan basis Smart Gov er-
ment harus didukung semua pihak, baik 
itu dari kalangan masyarakat maupun dari 
kalangan pemerintah”, tegasnya.

Bupati Mas Sumatri menambahkan, 
konsep pemerintah yang bernuansa 
Smart Government tidak lain mem-
punyai tujuan memberi rasa aman, 
nyaman dan membuat hidup ke 
arah lebih baik lagi. Pemerintah dan 
Masyarakat seharusnya mulai mem-
buat program sederhana tentang pe-
ngenalan penggunaan teknologi, di mulai 
dari lingkungan keluarga. Pro gram ini 
lebih dikenal dengan Konsep Keluarga 
Pintar (Smart Family). Kon sep keluarga 
pintar lebih fokus untuk mengenalkan 
dan menerapkan peng gunaan teknologi 
secara bijak untuk kehidupan sehari hari. 
Misalnya peng gunaan teknologi pada 
anak secara bijak dan benar.

Selain itu, pemerintah Kabupaten 
Ka rangasem juga harus mampu mem-
bangun wadah atau tempat untuk 
masyarakat kreatif yang ingin memberikan 
ide dan gagasan mengenai terwujudnya 
Pe merintah yang bernuansa Smart 

Government. Pemanfaatan Teknologi 
diha rapkan mampu untuk menangani 
masalah yang sering dihadapi oleh 
masyarakat seperti penanganan hama, 
informasi tentang agrobisnis dengan 
bantuan teknologi juga masyarakat dapat 
mengetahui prakiraan cuaca yang akan 
dihadapi untuk musim nanti.

Smart Government juga dapat 
didefinisikan sebagai sebuah konsep 
penataan Pemerintah yang terintegrasi 
dalam semua aspek, baik dari pe-
merintah, penduduk, ekonomi, ke se-
hatan, pendidikan dan masih banyak 
lagi. Pengembangan UKM lewat tek-
nologi informasi yang tersebar di 
tingkatan Desa/Kelurahan untuk da pat 
mempermudah akses pelaku usaha/
UKM untuk mengembangkan pe-
ngetahuan dan media promosi lewat 
teknologi informasi, serta pemasalahan 
lainnya yang dapat ditangani dengan 
memanfaatkan teknologi yang ada. 
Membangun fasilitas untuk masyarakat 
untuk mengetahui berbagai informasi 
yang ada di Kabupaten Karangasem, 
misalnya informasi mengenai tem-
pat tempat perbrlanjaan, wisata dan 
rekreasi, rumah sakit, hotel atau 
penginapan. “Dengan begitu Ka bu-
paten Karangasem akan semakin 
dikenal masyarakat global”, tuturnya.

Dari semua unsur tersebut, unsur 
masyarakatlah yang sangat berperan 
penting dalam setiap kebijakan apapun 
yang dilakukan oleh Pemerintah Ka-
bupaten Karangasem. Karena masyarakat 

yang nantinya diharapkan dapat menjaga 
dan memelihara infrastruktur untuk 
Smart Government. “Saya berharap nanti 
ma syarakat akan semakin cerdas dan 
bijak terhadap pentingnya peran sebuah 
tek nologi dalam kehidupan sehari-hari,” 
imbuhnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Infor-
matika Kab. Karangasem Gde Ngurah 
Yudiantara dalam kesempatannya 
me  laporkan, peserta presentasi di-
antaranya 4 orang para Ketua Komisi 
DPRD Kab. Karangasem, 52 orang para 
Kepala SKPD, 52 orang staf petugas IT 
di masing-masing SKPD. Turut hadir 
Sekda Kab. Karangasem I Gede Adnya 
Mulyadi , dengan narasumber Ida 
Bagus Stiawan dari Menawa Group 
serta Owner STIKI Dewa Mangku. 
Sum ber dana kegiatan berasal dari 
kerjasama antara Dinas Kominfo de-
ngan PT Dimata IT Solution.

Dalam kegiatan Presentasi dan 
Sosialisasi Smart Goverment To Smart 
Citizen juga diisi dengan penyerahan 
Sertifikat Pelatihan TIK secara simbolis 
oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu 
Mas Sumatri didampingi Sekda Kab. Ka-
rangasem I Gede Adnya Mulyadi ke pada 
3 orang peserta mewakili 80 orang peserta 
dari 76 desa di 4 Keca matan. Sebelumnya, 
Dinas Kominfo telah mengadakan Pelatihan 
TIK kepada SDM Aparatur Kecamatan 
dan Desa/Kelurahan Se-Kab Karangasem 
selama empat hari dimulai dari tanggal 
11 s/d 14 april 2016. v (Humas Protokol 
Setda Kab. Karangasem)

Hadapi MEA, Karangasem 
Gelar Sosialisasi Smart 
Government To Smart Citizen

Hadapi MEA, Kab.Karangasem adakan Sosialisasi Smart Goverment
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KOTA amlapura sebagai pusat 
pemerintahan, ekonomi, sosial, 
dan kebudayaan memiliki per-

jalanan sejarah panjang, dari imperium 
kerajaan karangasem sampai dengan ibu 
kota Kabupaten Karangasem. Cikal bakal 
berdirinya kerajaan Karangasem tidak 
lepas dari eksistensi Ida I Dewa Karang 
Amla sebagai Raja Vasal Kerajaan Gelgel 
(1640) dan keberadaan dinasti 
Arya Batan Jeruk yang dimulai 
oleh I Gusti Pangeran Oka.

Karangasem mulai ditata se-
bagai ibu kota kerajaan Karan-
gasem sejak Hijrahnya Ida Dewa 
Karang Amla dengan membangun 
dua tempat kediaman yaitu Putri 
Batuaya dan Puri Amla Rajya. se-
suai janji yang telah dibuat, maka 
Ida I Dewa Karang Amla mewariskan 
tahta kerajaannya kepada putra ang-
katnya yaitu I Gusti Pangeran Oka. 
Berdasarkan lalintihan babad Karang-
asem, Ida Anglurah Nyoman Karang-
asem sebagai generasi penerus I 
Gusti Pangeran Oka melakukan upacara 
abiseka di Puri Amla Rajya pada tahun 
1611. namun untuk resmi digunakan se-
bagai pusat pemerintahan.

Dalam perkembanganya, “amla-
pura” diputuskan menjadi nama ibu 
kota Karangasem pada masa pemerin-
tahan Bupati Anak Agung Gede Karang  
yang mendeklarasikan kota Amlapura 
sebagai ibu kota Kabupaten Karang-
asem pada tanggal 17 agustus 1970 di 
lapangan Candra Bhuwana untuk per-
tama kalinya. pemilihan kata Amlapura 
sebagai nama kota mengacu pada tiga 
dokumen sejarah yang menyebutkan 
kata “amla”. Pertama Puri Amla Rajya 
yang merupakan pusat pemerintahan 
pada jaman Kerajaan Karangasem. 

Kedua, naskah lon-
tar negara Kertagama 
yang menyebutkan 
Ka rangasem sebagai 
Amla Negantun, dan 
ketiga berdasarkan 
per timbangan babad 
da lem yang menyebut-
kan wilayah kerajaan di 
sebelah timur yang di-
perintah oleh Raja Ida I 
Dewa Karang Amla.

Secara legalitas 
formal Kota Amlapura 
ditetapkan sebagai ibu 
kota Kabupaten Karan-

gasem berdasarkan Keputusan Menteri 
Dalam Negri Republik Indonesia No. 284 
pada Tanggal 28 November 1970. Ber-
dasarkan Kepmendagri tersebut maka 
pada tahun 1971, bersamaan dengan 
upacara 17 agustus 1971, dilang-
sungkan upacara 

p e m b u -
kaan selubung monumen 

lambang daerah oleh Panglima Daerah 
Kepolisian XV Bali, sebagai panji kebang-
gaan Kabupaten Karangasem di Lapa-
ngan Tanah Aron. Momentum inilah yang 
menjadi awal mula perayaan hari ulang 
tahun Kota Amlapura yang disinkronkan 
dengan perayaan hari kemerdekaan Re-
publik Indonesia.

Melalui penelusuran sejarah yang 
cukup panjang, maka pada tahun 2015 
ditetapkan bahwa hari jadi Kota Am-
lapura jatuh pada 22 juni 1640 seb-
agaimana tertuang dalam pasal 2 per-
aturan daerah Kabupaten Karangasem 
nomor 1 tahun 2015 tentang hari jadi 
kota amlapura. penentuan hari jadi ini 
didasarkan pada sejarah eksistensi Ida 
I Dewa Karang Amla dan keberadaan 
Dinasti Arya Batan Jeruk yang meru-
pakan perintis berdirinya Karangasem 
sebagai sebuah kerajaan. Maka untuk 
melanjutkan sejarah kejayaan Karang-
asem pada masa lalu, tanggal 22 Juni 
setiap tahunnya di peringati sebagai 
Hari Jadi Kota Amlapura.

Di tahun 2016 , Karangasem me-
miliki logo baru yg ditetapkan de-
ngan Perda no.1 Tahun 2016 tentang 
lambang daerah, sebagai pengganti 
perda nomor 8/P/LK/DPRD-GR/1970. 
Desain logo darah terbentuk perisai de-
ngan warna dasar merah dengan garis 
tepi bewarna kuning emas dimana di 
dalamnya terdapat gambar/symbol.

Gambar gunung yg merupakan 
gunung agung , dimana digambarkan 
gunung tersebut mengeluakan asap yg 
berbentuk Pulau Bali . ini bermakna bah-
wa Kabupaten Karangasem merupakan 
bagian dari Provinsi Bali.

Selain gunung, ciri khas Karangasem 
lainnya adalah keberadaan Pura Besakih 
sebagai pura terbesar di Bali yg digambar-
kan dalam bentuk meru tumpang solas.

Gambar meru tumpang solas juga 
melambangkan tingkat alam yg ter-
tinggi dari semua arah (eka dasa dhik 
lokapala).

Gambar rantai pengikat padi dan 
kapas berjumlah lima buah melam-
bangkan ajaran pancha sradha seba-
gai lima keyakinan umat Hindu;

Gambar padi dan kapas me-
lambangkan kemakmuran ma-
syarakat Karangasem. padi se-

banyak 22 butir, dan kapas sebanyak 6 
buah melambangkan tanggal 22 Juni di 
peringati sebagai hari jadi Kota Amla-
pura (HUT Kota Amlapura ) 

Tulisan “raksakeng dharma prajahita”  
merupakan motto/seshanti Kabupaten Ka-
rangasenm yang mengandung arti “berkat 
perlindungan dharma atau agama untuk 
mencapai kesejahteraan rakyat”. v Dikutip 
dari brosur Pemkab Karangasem

SEJARAH SINGKAT KOTA AMLAPURA 
DAN PERUBAHAN LAMBANG KARANGASEM

Lambang Karangasem 
yang baru

Lambang Karangasem 
yang lama

Buku Sejarah Kota Amlapura Terbitan Pemkab Karangasem
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PRESIDEN Joko Widodo telah 
mengumumkan bahwa seba-
nyak 3.143 Peraturan Daerah 

dibatalkan, salah satunya adalah 
karena dianggap menghambat 
investasi. Di Kabupaten Karangasem 
salah satu Perda yang dibatalkan 
terkait dugaan menghambat investasi 

adalah Perda Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Izin Gangguan yaitu 
khususnya pada Pa sal 11 ayat (2) 
yang berbunyi “Pendaftaran ulang 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diajukan selambat-lambatnya 3 
(tiga) bulan sebelum berakhirnya 
masa daftar ulang”. Jika dicermati 

dengan melihat ketentuan peraturan 
perundang-unda ngan yang lebih 
tinggi sebagai dasar pembentukan 
Perda ini yaitu dengan melihat 
ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penetapan 
Izin Gangguan di Daerah yang 

MENGKAJI MEKANISME 
PEMBATALAN PERDA

Oleh: I Komang Suarnatha

Pembuatan dan Pembatalan Perda melalui sidang DPR atau DPRD
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menyatakan bahwa izin gangguan 
berlaku selama perusahaan mela-
kukan usahanya, maka memang 
benar alasan pembatalannya dimana 
seharusnya tidak ada pendaftaran 
ulang terhadap izin gangguan. Dari 
sisi alasan pembatalannya sesuai 
ketentuan memang benar tetapi mari 
kita coba kupas dari sisi mekanisme 
pembatalannya yaitu dilihat dari aspek 
yuridis formalnya.

Dalam rangka pengawasan ter-
hadap daerah, berdasarkan ketentuan 
Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme-
rintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
memberikan ketentuan bahwa Bupati 
wajib menyampaikan Perda dan 
Peraturan Bupati kepada Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat paling 

lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapka n. 
Kemudian terkait dengan pembatalan 
Peraturan Daerah, Pasal 250 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014, menentukan bah wa “Peraturan 
Daerah dilarang bertentangan de-
ngan ketentuan peraturan pe run-
dang-undangan yang lebih tinggi, ke-
pentingan umum dan/atau kesusilaan”. 
Kemu dian Pasal 251 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, me-
nyebutkan “Peraturan Daerah yang 
ber tentangan dengan ketentuan pe-
raturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, kepentingan umum 
dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat”. Dalam Pasal 251 ayat (4) 
ditentukan “Pembatalan Peraturan Da-
erah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Gubernur  sebagai wakil Pemerintah 
Pusat”. Beberapa ketentuan di-
atas menunjukkan suatu bentuk 
pengawasan dan pembinaan terhadap 
penyelenggaraan otonomi daerah oleh 
pemerintah daerah. 

Tetapi kalau kita melihat masalah itu 
dari sisi hukum pemerintahan daerah, 
Menteri dan Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat memang mempunyai 
kewenangan untuk membatalkan 
perda sesuai dengan ketentuan Pasal 
251 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah.  Tapi jika dilihat dari sisi hukum 
perundang-undangan, dasar hukum 
yang dipergunakan Menteri dan 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat untuk melakukan pembatalan 
Perda bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan. 

Kenapa hal ini dikatakan ber-
tentangan, dikarenakan berdasarkan 
pada ketentuan Pasal 24A Undang-
Undang Dasar Negara Republik In-
do nesia Tahun 1945, pengujian le ga-
litas peraturan perundang-undangan 
di bawah Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih 
tinggi dilakukan oleh Mahkamah 
Agung.  Ketentuan yang demikian 

sudah dituangkan dengan tepat 
di dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang 
me nyatakan “dalam hal suatu pe-
raturan perundang-un da ngan di 
bawah Undang-Undang diduga 
ber  tentangan dengan Undang-
Und ang, pengujiannya dila kukan 
oleh Mahkamah Agung”.  De-
ngan demikian lembaga eksekutif, 
Menteri dan Gubernur, sebenarnya 
tidak bisa melakukan pembatalan 
terhadap perda secara sepihak. 
Pem batalan atau pencabutan perda 
harus dilakukan berdasarkan hukum 
perundang-undangan ini, dimana  pe-
ngujian legalitas atas perda hanya 
bisa dilakukan oleh Mahkamah 
Agung melalui perkara judicial review. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ini lebih kuat karena ia merupakan 
derivasi langsung dari ketentuan Pasal 
24A Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

Seharusnya pembentuk Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tunduk pada ketentuan konstitusi 
bahwa pembatalan atau pencabutan 
perda karena bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi hanya bisa dilakukan 
melalui judicial review oleh Mahkamah 
Agung, bukan oleh menteri atau 
gubernur. Pembentuk Undang-
Undang tidak boleh mencampur aduk 
antara kewenangan yudikatif dan 
pengawasan administratif.  Undang-
Undang Pemerintahan Daerah yang 
sebelumnya, yakni Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004, telah mengatur 
masalah tersebut dengan cukup baik 
meskipun tidak juga sepenuhnya 
tepat. Menurut Pasal 145 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, setiap 
perda yang sudah diberlakukan harus 
disampaikan kepada pemerintah 
(pusat) paling lama 7 hari sejak 
ditetapkan oleh legislator daerah.  
Dalam waktu 60 hari sejak disampaikan 
oleh legislator daerah, pemerintah 
pusat bisa membatalkannya. Jika 
dalam kurun waktu tersebut perda 
tidak dibatalkan oleh pemerintah pusat, 
maka ia menjadi berlaku sepenuhnya. 
Ketentuan yang diatur di dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
itu dapat dinilai lebih baik karena lebih 
memberi kepastian hukum terhadap 
perda. Sebaliknya ketentuan berdasar 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
yang tidak memberi batasan waktu, 
kapan paling lama pemerintah pusat 
atau jenjang pemerintahan yang lebih 
tinggi dibolehkan membatalkan perda, 
dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum. Pembatalan itu bisa dilakukan 
kapan saja sewaktu-waktu pusat mau 
melakukannya, termasuk karena 
ada insiden yang sebenarnya lebih 
merupakan soal teknis pemerintahan. 

Maka itu sangatlah tepat apa-
bila pembatalan perda yang ber -
tentangan dengan peraturan pe-
rundang-undangan yang lebih tinggi 
tetap dilakukan oleh lem baga yudisial 
melalui judicial review di Mahkamah 
Agung. Jika diperlukan pencabutan 
perda di luar judicial review, ada 
jalan lain yang bukan tindakan 
sepihak Men dagri atau Gubernur, 
yakni meka nisme legislative review. 
Ar ti nya pembatalan itu dilakukan 
oleh legislator daerah melalui pro ses 
legislasi oleh Bupati dan DPRD dengan 
mencabut atau meng gantinya dengan 
perda baru yang setara.  Dengan 
demikian, dari ha sil kajian diatas 
untuk mencabut per da yang sudah 
berlaku secara sah hanya tersedia 
dua jalan, yaitu melalui judicial 
review di Mahkamah Agung dan 
legislative review di pemerintahan 
daerah sendiri, tidak boleh dilakukan 
secara sepihak oleh pemerintah yang 
di atasnya karena penegakan negara 
hukum menuntut kecermatan dan 
kesabaran. v

Maka itu sangatlah tepat apabila pembatalan 
perda yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tetap 

dilakukan oleh lembaga yudisial melalui judicial 
review di Mahkamah Agung.
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Pendahuluan

Sebelumnya perkenankan penulis 
mengucapkan selamat bagi para kan-
didat atau Paslon Kepala Daerah yang 
telah sukses dan berhasil memenangkan 
Pilkada yang baru berlalu, mudah-mu-
dahan atas kemenangan yang diperoleh 
mendapat tuntunan dari Sang Pencipta 
untuk selalu sukses mengawal jalannya 
cita-cita perjuangan bagi para kandi-
dat mengawal jalannya pemerintahan. 
Mungkin kita masih ingat sejak akan dige-
larnya Pemilihan Kepala Daerah serentak 
di seluruh Indonesia, kita selalu disuguh-
kan oleh media bertema“Pilkada seren-

tak, Mencari negarawan”. Yang tiada lain 
untuk memberikan warning kepada kita 
semua agar didalam kita menggunakan 
hak politik kita sebagai pemilih  didalam 
kancah demokrasi ini benar–benar di-
manfaatkan, sehingga dapat menekan 
kecilnya angka golput serta memilih para 
kandidat yang benar-benar memiliki jiwa 
negarawan, seperti yang telah diwariskan 
oleh para pendahulu pendiri negeri ini za-
man dulu. 

Negarawan sudah barang tentu se-
bagaimana harapan public. Menjadi 
seorang negarawan dimasa sekarang 
tidaklah mudah. Seorang negarawan 

hendaknya mempunyai kepedulian, loy-
alitas terhadap bangsa dan negara,  arif 
dan bijaksana, bersikap adil, memahami 
pemerintahan dan tidak tercela, dan su-
dah tentu tidak pernah tersandung kasus-
kasus yang lagi ngetrend sekarang, yaitu 
bebas dari korupsi.

Pilkada serentak sudah usai, walau-
pun ada beberapa daerah yang tidak bisa 
ikut pilkada serentak karena alasan tek-
nis di daerah yang bersangkutan, secara 
umum pilkada serentak sudah berjalan 
dengan baik dan dalam suasana kondu-
sip, yang awalnya sempat menjadi kekha-
watiran dari beberapa kalangan. Namun 

MENYONGSONG HADIRNYA 
SEORANG “NEGARAWAN”

( Pasca Pilkada Serentak)

Oleh: I Gusti Ngurah Suwetha*)

I Gusti Ayu Mas Sumatri - I Wayan Artha Dipa terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karangasem periode 2016 - 2021
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secara umum pilkada serentak kali ini su-
dah berjalan aman, dan lancar tanpa ada 
gangguan. Yang paling penting sekarang 
pasca pilkada serentak ini mungkin ada 
pertanyaan dibenak kita semua tentang 
mampukah pilkada serentak ini melahir-
kan negarawan? 

Memahami Arti 
Negarawan

Mungkin banyak yang belum mema-
hami apa itu “negarawan” atau “kenegara-
wanan” ?. Dalam kesempatan ini penulis 
mencoba mengupas arti dari kata negar-
awan itu dengan mengacu pada beber-
apa sumber, yaitu; negarawan (plural: 
negarawan-negarawan; posesifku, mu, 
nya; partikula: kah, lah) •1. Ahli dalam 
kenegaraan; ahli dalam menjalankan 
negara (pemerintahan); pemimpin 
politik yang secara taat asas menyu-
sun kebijakan negara dengan suatu 
pandangan kedepan atau mengelola 
masalah negara dengan kebijaksa-
naan dan kewibawaan: Beliau meru-
pakan pahlawan besar dan negar-
awan agung, wikipidia di  (https://
id.wiktionary.org/wiki/negarawan) 1). 
Selanjutnya dalam kamus elektronik 
bahasa Indonesia menyebutkan; 
negarawan/ne·ga·ra·wan/ ahli dalam 
kenegaraan; ahli dalam menjalankan 
negara (pemerintahan); pemimpin 
politik yang secara rata atas menyu-
sun kebijakan negara dengan suatu 
pandangan kedepan atau mengelola 
masalah negara dengan kebijaksa-
naan dan kewibawaan: beliau meru-
pakan pahlawan besar dan – agung; 
kenegarawanan/ke·ne·ga·ra·wan·an/n 
hal yang berhubungan dengan orang-
orang yang mengurus suatu negara: si-
kap ~ ama diperlukan dalam mengha-
dapi persoalan kemasyarakatan, KBBI 
di : http://kbbi.web.id/negarawan’ 2) (di-
unduh 10-12-.15).

Menyimak kutipan dari kedua sum-
ber tadi di atas, dalam persepektif 
pemerintahan, bahwa negarawan itu, 
adalah ahli dan paham akan kenegaraan 
atau ahli di dalam tatakelola pemerintah-
an, arif dan bijaksana di dalam merumus-
kan program-program yang berkenaan 
dengan pemerintahan, loyal terhadap 
bangsa dan negara.  Dengan pemaha-
man yang demikian, seorang paslon 
yang berhasil terpilih sebagai Kepala 
Daerah, nantinya harus mampu mema-
hami

------------------- 1).Lihat (https://
id.wiktionary.org/wiki/negarawan)

------------------- 2).Lihathttp://kbbi.web.
id/negarawan’

dan memaknai akan istilah “kenega-
rawanan” itu. Menjadi seorang nega-
rawan dituntut tanggung jawab yang 
lebih besar daripada warganegara yang 
lainnya. Maka dari itu dia harus memiliki 
jiwa yang lebih tangguh, sikap mental 
yang mumpuni, dan yang paling pen-
ting adalah dipercaya public. Betapa ti-
dak, predikat kenegarawanan itu harus 
dipegang teguh oleh yang bersangkutan, 
karena mereka adalah public figure.

Hal ini perlu untuk menampik kesan 
guyon, yang mengatakan bahwa ada 
perbedaan negarawan era dulu dengan 
era sekarang. Negarawan zaman dulu, 
dipenjara dulu baru menjabat. Negar-
awan sekarang, menjabat dulu kemu-
dian dipenjara. Artinya, negarawan za-
man dulu, mereka berjuang lebih dulu 
karena menghadapi pemerintahan Co-
lonial/penjajah yang ingin menindas 

orang pribumi, karena sikap nya yang 
selalu menentang penjajah mereka di-
penjara akibat didorong oleh semangat 
motivasi yang tinggi untuk merdeka 
dan setelah Indonesia merdeka, baru-
lah meraka menjabat. Itulah negarawan 
masa lalu.Tetapi kalo sekarang, mer-
eka menjabat dulu, setelah itu dipen-
jara, artinya, mereka berjuang hanya 
untuk memenuhi cita-citanya menjadi 
pejabat, kemudian karena pada masa 
menjabat berbuat kekeliruan/kesalahan 
yang melanggar hukum, akhirnya mer-
eka dipenjara.

Maka dari itu seorang pejabat publik 
pada era sekarang diharapkan mampu 
mengemban prinsip-prinsip good gover-
nance yang merupakan ciri pemerintah-
an modern, yang banyak diadopsi oleh 
negara-negara maju untuk mengelola 
pemerintahannya, yang didukung oleh 
visi dan misi. 

 Acuan ini kiranya bisa dijadikan 
rujukan oleh paslon yang memenangkan 
pilkada yang baru lalu, dengan menye-
suaikan pada kondisi daerah masing-

masing untuk mengelola pemerintahan 
nya, mengakomodir aspirasi rakyatnya, 
serta memenuhi janji-janji kampanyenya 
sehingga tidak menjadikan boomerang 
bagi dirinya.

Membangun Green 
Government

Paradigma pemerintahan sekarang 
semua negara di muka bumi ini dituntut 
dan berkewajiban untuk mengembang-
kan dan membangun green govern-
ment atau pemerintahan hijau. Semua 
lembaga-lembaga pemerintahan baik 
di tingkat nasional maupun sub nasi-
onal atau pemerintahan daerah wajib 
untuk membangun green government 

ini, dengan melakukan pembangunan 
berkelanjutan (“sustainable develop-
ment”), pembangunan yang mem-
perhatikan lingkungan hidup, dengan 
memberdayakan segala potensi yang 
ada, serta memberdayakan kearifan 
lokal yang ada di setiap daerah. (Un-
tuk daerah Bali kiranya dengan sema-
kin memberdayakan konsep Tri Hita 
Karana), yang masih relevan untuk 
mendu kung green government itu, 
sebagai tindak lanjut hasil KTT iklim di 
Paris 2015. Bagi daerah-daerah yang 
mengan dalkan PADnya dari hasil tam-
bang, atau sumber daya alam lainnya 
kiranya mulai mencari alternative lain, 
sehingga lingkungan alam kita (sumber 
daya alam) kita tetap terjaga.Misalnya 
PAD, dari hasil galian “C”,atau pertam-

bangan lain nya hendaknya benar-benar 
di perhatikan, bila perlu di batasi supaya 
jangan merusak alam itu sendiri.

Penutup
Pilkada yang telah selesai dilak-

sanakan berjalan dengan lancar, aman 
dan kondusip, dan pula sudah meng-
hasilkan paslon-paslon hasil pemilihan 
langsung dari rakyat diharapkan paslon-
paslon yang terpilih itu nantinya bisa 
mengemban tugas sesuai amanat kon-
stitusi, serta berpegang pada prinsip-
prinsip good governance. Dampak glo-
bal warning, serta sebagai tindak lanjut 
KTT iklim Paris 2015, dapat di wujudkan 
untuk menuju green government. Dan 
yang lebih penting nantinya paslon yang 
terpilih dalam pilkada serentak ini dapat 
melahirkan negarawan baru. v

Medio Desember, ’15.

*) Penulis, adalah Staf Pengajar 
pada IPDN. Kampus Regional 

Nusa Tenggara Barat.

Masyarakat menentukan pemimpin melalui Pemilu
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Ketua
I Komang Sutawan, SH,MAP (08123613392)
Wakil Ketua
Ida Wayan Cakra Wedha Kusuma,SH(082145911600)
Anggota:
 I Wayan Bendesa,SH(081805686785)
I Gede Panca Adriawan,SH(085238146494)
I Ketut Putra (08176385840
I Wayan Pica (085238348886)
I Nengah Suparta (081353166354)
I Komang Sugiarta, ST (085238616311)
Paiman  (081338968788)
Kepala Sekretariat:
Tjokorda Made Surya Darma (082144200944)
Anggota Sekretariat:
I Wayan Swindia,S,Sos.,MAP.(081236445366)
I Gede Adi Wintara,ST.,MAP.(08123879255)
Ni Luh Emny Kristiawati Karyohani ,SE.(08113808856)

Susunan Anggota BPSK Kab. Karangasem 
Periode tahun 2015-2020.

BPSK terbentuk berdasarkan Kepres No. 
28 tahun 2014 dengan jumlah anggota 9 orang 
yaitu tiga dari unsur pemerintah, tiga dari 
unsur konsumen dan tiga dari pelaku usaha 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perda-
gangan No. 758/M-DAG/KEP/7/2015 tanggal 
24 juli 2015. BPSK Kabupaten Karangasem di-
lantik oleh penjabat Bupati Karangasem pada 
tanggal 21 Agustus 2015 berdasarkan Surat 
Penugasan Menteri Perdagangan No.603/M-
DAG/KST/7/2015 tanggal 24 juli 2015.

Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Terbentuk di Karangasem
ADANYA sengketa antara pelaku usaha dengan kon-

sumen di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karan-
gasem telah membentuk Badan Penyelesaian Seng-

keta Konsumen (BPSK). Apa itu BPSK? Berikut penjelasan-
nya yang dikutif dari brosur terbitan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Karangasem (Sekretariat BPSK)

Sejarah
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

adalah badan publik yang berfungsi untuk menangani dan 
menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen 
diluar pengadilan. Keberadaannya merupakan salah satu amanat 
undang-undang perlindungan knsumen (UUPK) No.8 tahun 
1999, yang diaktualisasikan melaui keputusan presiden. BPSK 
Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia No.28 than 2014 tentang Pembentukan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Karangasem, 
Pelabuhan Batu, Kubu Raya, Jember, dst….

Pengangkatan anggota Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen pada Pemerintah Kabupaten Karangasem ber-
dasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indone-
sia No; 758/M-DAG/KEP/7/2015. Surat Penugasan Menteri 
Perdagangan No.603/M-DAG/ST/7/2015 tnggal 24 juli 2015 
tentang Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Anggota BPSK 
pada Pemerintahan Kabupaten Karangasem. Berdasarka 
keputusan tersebut anggota BPSK Kabupaten Karangasem 
dilantik pada hari Jumat, 21 Agustus 2015.

Visi:
Terwujudnya keharmonisan yang berkeadilan antara konsumen dan 
pelaku usaha menuju Karangasem yang Jagadhita Ya Ca Iti Dharma.
Misi:
Menjamin adanya kepastian hukum dan tidak diskriminatif
Terwujudnya konsumen yang mandiri dan bermatabat
Mewujudkan pelaku usaha yang produktif dan berkualitas
Mewujudkan penyelesaian sengketa konsumen secara efektif dan efisien
Tugas dan Wewenang BPSK
Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen 
dengan cara melalui mediasi, atau arbitrasi dan konsiliasi ;
Memberikan konsultasi perlindungan konsumen ;
Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku ;
Melaporkan kepada penyidik umum, apabila terjadi pelanggaran ke-
tentuan dalam undang-undang ini ;
Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen 
tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen ;
Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan kon-
sumen ;
Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 
terhadap perlindungan konsumen ;
Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang 
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang 
nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ;
Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, 
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g 
dan huruf  h yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK ;
Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen , atau bukti 
lain surat penyelidikan dan /atau pemeriksaan ;
Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipi-
hak konsumen;
Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan 
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen ;
Menjatuhkan sangsi administratif kepada pelaku usaha yang melang-
gar ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlind-
ungan konsumen;
Prosedur Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa:

Tata cara pengaduan sengketa konsumen yang dirugikan/ahli 
warisnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa baik 
tertulis maupun secara lisan melaui sekretariat di tempat domisili 
konsumen atau BPSK dimana konsumen berada ;
Permohonan harus memuat data pengaduan :
Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya di-
sertai bukti diri ;
Nama dan alamat lengkap pelaku usaha; 
Barang atau jasa yang diadukan;
Bukti perolehan (bon, faktur, kuitansi, dll);
Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperolehnya barang dan 
jasa ;
Saksi–saksi yang mengetahui barang dan jasa diperoleh;
Foto-foto barang atau kegiatan pelayanan jasa;
Mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen :
Konsiliasi.
Mediasi. 
Arbitrasi.

Produk-produk yang terjual 
di pasaran hendaknya dari 
segi kualias dapat dijamin 
agar tidak dilaporkan oleh 
konsumen kepada BPSK
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MARAKNYA 
KEJAHATAN SEXUAL  
DI BUMI IBU PERTIWI

Pendahuluan
Ku lihat ibu pertiwi,…sedih bersusah 

hati,… air matanya berlinang, …demiki-
an antara lain lirik lagu salah satu lagu-
lagu wajib kita. Melihat kondisi kekinian 
di bumi ibu pertiwi ini, tentu kita semua 
perihatin, bercampur marah mendengar 
maraknya kejahatan sexual terhadap 
anak bangsa   terutama terhadap anak-
anak dan kaum perempuan yang berakh-
ir dengan tragis, hingga menghilangkan 
nyawa orang yang diperkosanya pada 
akhir-akhirini, Apakah ini trend?.  Jawab-
nya tentu saja tidak. Ini merupakan suatu 
pertanda, bahwa moral generasi bangsa 
masa kini sudah mulai tidak mengenal 
perilaku sesuai dengan norma agama, 
norma hukum, norma sosial dan karakter 
bangsa.

Lihat saja kasus Yuyun, seorang 
bocah dan anak bangsa yang masih ingu-
san tentu merupakan peristiwa yang san-
gat memprihatinkan dan memilukan bagi 

nitizen, dan mereka menyebut :”kami 
bersama Yuyun” saya bersama “Yuyun” 
dan kita semua bersama Yuyun”. Untuk 
itu mari kita-kita yang masih sadar, dan 
masih mampu mengendalikan diri mari 
kita bersama-sama memerangi kejahat-
an sexual ini. Tanpa kita mau sadar siapa 
lagi ? Kasus Yuyun hanya sebagian kecil 
dari sekian kasus kejahatan sexual yang 
muncul kepermukaan. Ternyata kasus ke-
jahatan sexualitas di bumi ibu pertiwi ini 
sangat fantastis. Pelakunyapun bervariasi 
,mulai orang tua kandung korban, remaja 
dan bahkan anak di bawah umur pun 
sudah berani melakukan kejahatan yang 
satu ini.

2.    Kemerosotan Moral … ?
Nah berangkat dari kasus sexualitas 

yang lagi mencuat, sampai-sampai para 
petinggi di negeri ini mengklaim Indone-
sia darurat kejahatan sexual, yang disu-
sul keluarnya Perpu tentang hukuman 

“kebiri” bagi pelaku kejahatan sexual itu. 
Itusah-sah saja, dan secara umum pub-
lik menyambut dengan perasaan lega 
.dengan keluarnya hukuman kebiri, pasti 
akan memunculkan problema lagi, mis-
alnya;  siapa eksekutor hukuman kebiri 
itu?. Hakim apa dokter ? kalu dokter apa 
tidak nabrak kode etik kedokteran? Nah 
itu mungkin beberapa persoalan terha-
dap kasus yang satu ini. Mari kita coba 
menginstropeksi diri kita masing-masing, 
apa sebenarnya yang terjadi? siapa yang 
salah ? kemajuan teknologi kah ?, miras-
kah ?, atau narkoba ? tentu tidak bisa kita 
bertanya pada rumput yang bergoyang. 
Jawaban nyatentu sesuai versi masing-
masing. Yang jelas itulah yang terjadi. 
Mari kita telisik lagi dari kurikulum pen-
didikan kita di sekolah. Pendidikan budi 
pekerti sudah tidak adalagi. Pendidikan 
Moral Pancasila juga tidak ada. Kemu-
dian peran guru/dosen hanya menga-
jar atau mendidik ? apa hanya untuk 

Oleh: I Gusti Ngurah Suwetha*)
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mendapat angka kredit saja … ? 
 Etika moral generasi bangsa di  era 

global sungguh memperihatin kan. Ke-
majuan ilmu pengetahuan dan teknolo-
gi tidak bisa kita hindari, dan kita tidak 
bisa menutup diri. Sekali lagi itu sudah 
mengglobal. Pemblokiran pada situs-si-
tus tertentu itu sifatnya sementara, dan 
tidak menjamin, malah cendrung tidak 
mendidik, karena pada masa-masa ter-
tentu keingin tahuan terhadap sesuatu 
hal ada pada setiap anak.

3. Konsep penanggulangan.
Di atas penulis sudah gambarkan 

fenomena yang terjadi di ibu pertiwi 
kita sehingga menimbulkan kemero-
sotan moral pada anak bangsa. Untuk 
penanganan ini belumlah cukup jika hal 
itu menjadi tanggung jawab salah satu 
pihak saja, atau tanggung jawab Pemer-
intah saja, atau tanggung jawab orang 
tua si anak saja.Ini adalah tanggung 
jawab kita semua, mulai dari Pemerin-
tah, masyarakat dan orang tua si anak. 
Mari kita berkolaborasi untuk menang-
gulangi kasus kejahatan sexual itu.
Kasus ini terjadi justru penyebabnya/
pelakunya adalah orang-orang dekat.

Berikut penulis mencoba meng-
gambarkan konsep penangan keja-
hatan yang satu ini dengan perandan 
fungsimasing-masing  :

Peran orang tua :
Peran orang tua penulis letakkan 

pada urutan pertama, mengingat be-
berapa alasan, antaral ain; anak pada 
umumnya dekat dengan orang tua, ke-
mudian waktunya lebih banyak ada di 
rumah atau dekat dengan orang tua. 
Namun akhir-akhir ini kejahatan sexual 
ini terjadi justru pelakunya oleh orang 
tua korban sendiri. Pada posisi ini orang 
tua harus berperan dan berfungsi men-
didik, memberikan pemahaman kepada 
anak, mengenai segala hal, terutama 
mengenai sex. Kesan tabu terhadap 
sexology  rupanya masih kental di ma-
syarakat, dalam waktu tertentu kesan 
itu harus ada pergeseran, alias adan-
ya keterbukaan tentang pemahaman 
sex yang benar. Maksudnya, adalah 
si anak mengetahui bahwa beberapa 
organ penting (berkenaan dengan sex) 
dipahami dengan benar oleh si anak 
itu sendiri, sehingga si anak paham 
apa sebenarnya yang mereka lakukan 
jika ada ancaman kejahatan sexual itu 
sendiri.

Peran Pemerintah:
Dalam hal ini pemerintah lebih pro 

aktif dalam penanggulangan ini. Baik 
mengenai regulasi yang berkaitan 
dengan kasus yang satu ini, kemudian 
mengajak anak dan orang tua secara 

terus menerus memberikan pendidi-
kan kepada anak didik kita. Pemerintah 
harus berani dan mampu memberikan 
pemahaman tentang pendidikan sex 
yang benar, dengan tujuan positif, se-
hingga masyarakat sejak dini memaha-
mi tentang organ-organ tubuhnya yang 
penting untuk dilindungi. Pemerintah 
harus lebih tegas di dalam menerap-
kan hukum terhadap kasus kejahatan 
sexualitas ini. Kemudian di sektor pen-
didikan kiranya perlu ditinjau, dengan 
mengedepankan pendidikan karakter 
bangsa, yang sekarang sedang dimun-
culkan dalam gerakan Revolusi Mental, 
yang digagas oleh Jokowi-JK.

Peran Masyarakat : 
Peran masyarakat sangat penting, 

sebab manusia adalah homo hominilo-
pus, sifat manusia selalu ingin tau dan 
manusia juga Zoon Politicon (Aristo-
teles), manusia selalu bersosialisasi, 
atau hidup bermasyarakat. Pergaulan 
di masyarakat sangat berpengaruh dan 
mempengaruhi sifat-sifat orang. Jika 
masyarakat mengetahui terhadap ses-
uatu hal (apalagi adanya kasus kejahat-
an sexualitas), hendaknya harus berani 
mengambil langkah serta melaporkan 
kepada pihak berwajib, sebelum hal itu 
terjadi lebih parah lagi. Partisipasi aktif 
masyarakat khusus penanggulangan 
kejahatan sexualitas ini hendaknya mu-
lai dibangkitkan, sehingga masyarakat 
benar-benar tumbuh kepeduliannya ter-
hadap kejahatan sexualitas ini, dalam arti 
bahwa masyarakat mempunyai posisi 
yang sangat penting di dalam memer-
angi kasus kejahatan sexualitas ini.

Ketiga domain inilah yang penulis 
maksudkan berkolaborasi dan bersin-
ergi terhadap penanggulangan kejahatan 
yang satu ini, dan jika di gambarkan seb-
agai berikut di bawah ini :

Sumber: penulis.
Kolaborasi dan sinergitas antara ke-

tiga domain ini hendaknya benar-benar 

tergarap dengan pemerintah sebagai 
fasilitator dan regulator, sehingga pola ini 
bisa berjalan dan menunjukkan hasilnya, 
sehingga respon positif dari domain-do-
main itu bisa berlangsung dengan baik.

Kesimpulan
Dari apa yang penulis telah sampai-

kan di atas, maka pada bagian ini penu-
lis mencoba mengambil suatu kesim-
pulan sebagai berikut :

Bahwa di Indonesia sudah benar-
benar mengalami darurat kejahatan 
sexual, yang korbannya justru sebagian 
besar di kalangan anak-anak dan remaja 
putri kita, dan pelakunya pun didominir 
oleh kalangan anak-anak dan remaja, ser-
ta oleh orang-orang dekat korban.

Dengan fenomena itu menanda-
kan moral bangsa kita atau generasi 
bangsa perlu mendapat penanganan 
yang serius dari semua pihak, terutama 
pemerintah, masyarakat dan semua 
pihak yang terkait dan peduli terhadap 
keselamatan generasi bangsa.

Saran-saran
Pendidikan budi pekerti di sekolah-

sekolah, kiranya perlu dimunculkan 
lagi, serta  mendapat prioritas, guna 
meningkatkan IMTAQ (iman dan taqwa) 
di setiap individu, khususnya di kala-
ngan generasi bangsa.

Begitu pula pendidikan Moral 
Panca sila, perlu dilaksanakan. Pancasila 
jangan hanya diucapkan saja, tetapi 
masyarakat perlu diberikan pendidikan 
tentang Moral Pancasila, sehingga 
masyarakat benar-benar memahami, 
bersikap dan berperilaku sesuai 
dengan nilai-nilai yang terkandung 
dalam Pancasila. Pancasila adalah milik 
bangsa Indonesia, yang di gali dari bumi 
Indonesia, yang merupa kan nilai-nilai 
luhur dari bangsa Indonesia.

*). Penulis,adalah : pengamat 
social dan Dosen IPDN.

Kampus Nusa Tenggara Barat.
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DESA dengan keberagaman-
nya memegang peranan yang 
sangat penting dalam mem-

bangun Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, tapi dalam perjalanan 
bangsa ini desa masih diposisikan 
sebagai obyek pembangunan, bukan 
sebagai subyek pembangunan  yang 
otonom,  independen, dan mandiri.

Reformasi kebijakan desa dilaku-
kan dengan diundangkannya UU 
Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang 
Desa, antara lain;

Bahwa Desa memiliki hak asal 
usul dan hak tradisional dalam me-
ng a tur dan mengurus kepentingan 
masya rakat setempat  dan ber peran 
mewujudkan cita-cita kemerdekaan 
berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

Bahwa dalam perjalanan keta ta-
negaraan Republik Indonesia, desa 
telah berkembang dalam berbagai 
bentuk sehingga perlu dilindungi 
dan diberdayakan agar menjadi kuat, 
maju, mandiri dan demokratis se-
hingga dapat menciptakan landasan 
yang kuat dalam melaksanakan 
pemerintahan dan pembangunan 
menuju masyarakat adil, makmur 
dan sejahtera. 

Berdasarkan kedua hal tersebut 
di atas dan pengertian desa adalah 
desa dan desa adat atau yang dise-
but dengan nama lain, selanjut-
nya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang un-
tuk menga tur dan mengurus uru-
san pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem peme-
rintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Mengacu dari Pengertian Desa, 
UU Desa mengamanatkan bahwa 
menurut pasal 37  Peraturan Peme-
rintah Republik Indonesia Nomer  
43 Tahun 2014 sebagaimana telah 
diubah  menjadi PP No. 47 Tahun 
2015 tentang peraturan pelaksa-
naan UU Desa,  ayat (1) Pemerintah 
Kabupaten/kota melakukan identifi-
kasi dan inventarisasi kewenangan 
berdasarkan hak  asal-usul dan ke-
wenangan lokal bersekala desa, ayat 
(2) berdasarkan hasil identifikasi  
dan inventarisasi sebagaimana ayat 
(1), Bupati  menetapkan Peraturan 
Bupati tentang daftar kewenangan 
berdasarkan hak asal-usul dan ke-
wenangan lokal bersekala desa, se-
lanjutkan dalam ayat (3) disebutkan 
bahwa Peraturan Bupati sebagaima-
na dimaksudkan ayat (2) ditindak-
lanjuti oleh pemerintah desa dengan 
menetapkan peraturan desa tentang 
kewenangan berdasarkan asal-usul 
dan kewenagan lokal bersekala desa 
sesuai dengan situasi, kondisi dan 
kebutuhan lokal.

Perdes tentang kewenangan hak 
asal-usul dan kewenangan lokal 
bersekala desa dijadikan salah satu 
dasar dalam  menyusun perenca-
naan pembangunan (Rencana Jang-
ka Menengah Desa dan Rencana 
Kegiatan Pemerintah Desa), kemu-
dian dijabarkan dalam penyusunan 
APBDes. Kegiatan yang merupakan 
kewenangan hak asal-usul dan ke-
wenangan local bersekala desa 
dapat dibiayai oleh APBDes, APBD  
Kabupaten dan Provinsi. 

Berdasarkan pada hal tersebut 
prioritas penggunaan dana Desa 
yang terangkum dalam APBDesa 
merujuk pada peraturan Men-
teri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Re-
publik Indonesia Nomor 21 Ta-
hun 2015 tentang Prioritas peng-
gunaan Dana Desa Tahun 2016, 
Penetapan Prioritas penggunaan 
Dana Desa Tahun 2016, sebagai 
mana tercantum dalam Peraturan 
Bupati Karangasem nomor 19 ta-
hun 2016 tentang tata cara pem-

DANA DESA LANGKAH 
CEPAT MEWUJUDKAN 

DESA MANDIRI
Oleh: Drs. I Komang Subadra, MAP

Pembangunan penampungan bak air minum dibiyayai dari ADD di Desa Jungutan, 
Kec. Bebandem
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bagian dan penetapan rincian Dana Desa. Pemerin-
tah Kabupaten Karangasem telah mengalokasikan 
Dana Desa Tahun 2016 di  75 Desa sebesar  Rp 
49.301.984.000,-  dan telah dicairkan tahap perta-
ma sebesar  29.581.190.400 (60%) dengan r incian 
:  tabel 1

Adapun  Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di-
prioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat dengan jenis kegiatan 
seperti; tabel 2

Kegiatan dimaksud merupakan 
keselarasan antara Visi dan Misi Bu-
pati Karangasem dengan Visi dan 
Misi Perbekel sebagai mana sering 
diungkap oleh Bupati Karang asem, 
Dana Desa digunakan untuk per-
cepatan terwujudnya Desa Mem-
bangun/membangun Kabupaten 
dari Desa, membangun Negara dari 
Desa. v (Penulis Kabid Pemdes 
pada Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Pemerintahan Desa 
Kab. Karangasem)

Pembuatan jalan desa biaya dari ADD di Desa Tianyar, Kec. Kubu

TABEL 01

1. Pembangunan jaringan air bersih;
2. Penambahan modal dan pengembangan  
 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);
3. Pengadaan prasarana PAUD dan TK;
4. Pembangunan dan pemeliharaan posyandu;
5. Pembuatan bak penampungan air bersih; dan
6. Perbaikan insfrastruktur jalan.

TABEL 02
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PENCEMARAN lingkungan yang 
terjadi di masyarakat merupakan 
dampak dari semakin bertambahn-

ya penduduk dari tahun ke tahun dan 
membawa konsekuensi logis meningkat-
nya jumlah sampah. Disamping itu, ma-
sih rendahnya  kepedulian masyarakat 
dalam menjaga kebersihan lingkungan 
serta kurangnya pengetahuan masyara-
kat dalam pengelolaan sampah turut ser-
ta membuat dampak buruk lingkungan. 

Paradigma yang masih berkembang 
di tataran pengelola persampahan dan 
masyarakat masih bersifat kumpul--- 
ang kut--- buang,  sehingga apa yang ter-
jadi sekarang beban TPA semakin berat, 
akibat belum optimalnya Pengelolaan 
sampah ditingkat TPST,UPST ataupun 
di TPS 3R. Masih dominan sampah yang 
diangkut dari sumbernya sebatas  dikum-
pulkan di TPS,TPST atau TPS 3R. Hanya 
sampah yang bernilai ekonomis saja 
yang menjadi sasaran pemulung, tentu-
nya hal ini perlu ada rekayasa sosial en-
terpreneurship.

Undang-Undang , PP, Permen, dan 
sampai PERDA Propinsi telah dibuat 
tentang Pengelolaan Sampah dengan 
3R,namun kondisi mayoritas seperti dia-
tas. setiap pemukiman, lingkungan pura, 
lingkungan banjar atau desa Adat wajib 
mengelola sampahnya. Bahkan terakhir 
dalam wawancaranya bagaimana state-
ment Presiden Jokowi yang menekankan 
adanya pengelolaan sampah skala ka-

wasan yang terpadu dengan bank sam-
pah dalam bentuk percontohan.

Mengigat akan hal tersebut diatas, 
kami menyadari bahwa Pengelolaan 
Sampah tidak sesederhana yang diba-
yangkan, namun perlu perjuangan ber-
sama  secara terintegral/terpadu dan 
berkelanjutan. Dan secara peraturan baik 
UU, PP, Permen dan Perda sudah diatur 
bahwa Pengelolaan Sampah tidak hanya 
tugas Pemerintah saja, namun Program-
nya sudah melibatkan Masyarakat se-
cara Aktif ( Berbasis Masyarakat). Juga 
dengan terbentuknya Forum  Pengelola 
Sampah 3R berbasis masyarakat seperti: 
TPST,TPS3R,UPST - BANK SAMPAH dan 
Pelaku Pengelola Persampahan di Karan-
gasem. Gerakan ini tentunya bisa diger-
akkan bersinergi dengan SKPD terkait, 
antara Desa Dinas dan Desa Adat/Pakra-
man  dalam menangani persampahan di 
Karangasem. 

Seiring dengan perjalanan waktu 
sesuai amanat Undang-Undang  dan 
PP serta Permen dan Perda, wajib men-
gelola sampah dengan prinsip 3R ( Re-
duce= mengurangi jumlah sampah , 
Reuse = menggunakan kembali, Recycle 
= melakukan daur ulang sampah ), perlu 
komitment bersama untuk berjuang an-
tara Forum, KSM dan pelaku bersama 
Pemerintah, secara bersama punya 
komitment untuk menjadikan Karangas-
em lenih bersih lebih Hijau serta lebih In-
dah menuju Bali Green  and Clean. Tentu 

hal ini ada keterpaduan program antara 
satu dengan yang lainnya. Dengan ke-
beradaan forum ini juga tentunya dapat 
membantu Pemerintah dalam penilaian 
Adipura, sosialisasi, menerima kunjun-
gan study banding, dan dapat memberi-
kan masukan,usulan dan saran untuk 
bisa diusulkan dalam Musrenbang  oleh 
SKPD terkait sesuai dengan Tupoksinya.

Dasar Hukum dan Payung Penge-
lolaan Sampah dapat disajikan seperti 
dibawah :

UU 18/2008   Tentang  Pengolahan 
Sampah;

UU 32/2009 ttg. Perlindungan & 
Penge lolaan L H; 

PP 81/2012 ttg. Pengelolaan Sam-
pah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 
Sampah Rumah Tangga; 

Peraturan Menteri Negara Lingkun-
gan Hidup No 13 Tahun 2012, Tentang 
Pedoman Pelaksanaan  Reduce, Reuse 
dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Permendagri 33 tahun 2010, Tentang 
Pedoman Pengelolaan Sampah, Bentuk 
Peran Serta Masyarakat, menjaga keber-
sihan Lingkungan, Aktif dalam kegiatan 
Pengurangan, pengumpulan, pemilahan, 
pengangkutan dan pengolahan sampah, 
dan memberikan saran, usul, pengad-
uan, pertimbangan dalam  pengelolaan 
sam pah diwilayahnya.

Permen PU 03/PRT/M/2013 ttg Pe-
nyelenggaraan Prasarana dan Sarana 

Mewujudkan Forum Pengelolaan Sampah 
Berbasis Masyarakat  di Karangasem

Masyarakat mengelola sampah langsung menyetorkan ke Bank Sampah di Amlapura
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Persampahan dalam penanganan sampah Rumah Tangga dan 
Sejenis Sampah Rumah Tangga. 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Sampah.

UU 18/2008  Pasal 28: Peranserta Masyarakat
Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang dise-
lenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.  Peran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan  melalui :
pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada       
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau 
pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa  
persampahan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran   
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  
diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.
PP 81/2012 Pemilahan Sampah Pasal 18 Ayat (2) dan (3)  
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan 
industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan 
fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib 
menyediakan :

TPS;
TPS 3R; dan/atau
alat pengumpul untuk sampah terpilah.
Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R 
pada wilayah permukiman. 

PERMEN PU NO.3 TAHUN 2013
Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan 
dalam  Penanganan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis 
Sampah Rumah Tangga. Dimana Sampah yang dibuang ke TPA 
hanya residu pada tahun 2025. 

PERMEN PU No. 14 Tahun 2010 
Tentang Standar Pelayanan Minimal PU dan Tata Ruang Me-
nyatakan   Bahwa Target Reduksi Sampah dan Sarana Pengu-
rangan Sampah Sebesar 20% sampai tahun 2019. 

Perda Propinsi Bali  No 5 Tahun 2011, mengatur tugas dan 
wewenang masing-masing, seperti Gubernur, Pasal 20 wajib 
setiap Pemerintah Kabupaten wajib menyedikan TPS, dan atau 
TPST  (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), atau UPST.

Pasal 19 ayat 4 Pengelola kawasan suci kawasan Pemuki-
man, kawasan pariwisata, kawasan Industri wajib melakukan 
Pengolahan Sampah secara aman bagi Kesehatan dan Ling-
kungan, diperkuat Ps 23 ayat 2 Peran Desa Pekraman dalam 
Pengelolaan Sampah.

Dari di atas kami optimis dapat menjadikan sampah sebagai 
mata pencaharian maupun menciptakan lapangan kerja walau-

pun kendala kendala pasti kami temukan yang menjadikan kami 
terus berkreasi dan berkarya untuk hal yang positif.

Visi Dan Misi  
Visi :  Terwujudnya Partisipasi Masyarakat dengan Rekayasa 
Sosial menuju Bersehati (Bersih, Sehat, Aman, Tertib dan Indah )
Misi :  
Membudayakan hidup bersih dan sehat
Membudayakan gerakan 3 R
Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, pola pikir dan perilaku 
masyarakat dalam pengelolaan sampah
Mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam penge-
lolaan sampah
Mendidik generasi muda untuk peduli lingkungan
Membangun kesadaran kritis sesuai dengan nilai – nilai kearifan 
lokal
Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan mengelola sampah
Membangun jaringan / Kemitraan dan kerjasama dengan berbagai 
pihak

Motto   dan   Spirit 
Berpikir, Berkata, Berbuat (3B) yang Baik dan Benar dengan 
Prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R), dalam Pengelolaan Sam-
pah  Demi Lingkungan dan Kelangsungan Kehidupan Generasi 
Sekarang dan Yang Akan datang.

Capaian
Membentuk  forum dan struktur dan perjuangan mendapatkan 
Pengesahan  SK dari Bupati. 
Membuat program usulan TPST,TPS 3R, UPST dan Bank Sam-
pah, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing 
berkoordinasi dengan SKPD terkait.
Membuat maping dan pendataan masing-masing TPST,UPST 
dan TPS 3R serta Bank Sampah terkait kelembagaan, manaje-
men dan sekretariat dan untuk membuat profil masing-masing.
Menjalin kerjasama yang baik antar TPST, TPS 3R,UPST, Bank 
Sampah dan pemulung dalam menangani persampahan.
Menjajagi kerjasama dengan pelaku pariwisata dan BUMN, 
perusahaan atau produsen penyumbang sampah kemasan di 
wilayah Karangasem.
Mengadakan sarasehan, seminar, workshop dan pelatihan 
persampahan   sesuai dengan kebutuhan masing-masing KSM/ 
wilayah.
Memperjuangkan agar di Karangasem ada TPS 3R  -  BANK 
SAMPAH  Percontohan, amanat Undang-Undang , PP  dan Per-
men LH.
Memperjuangkan ada TFL ( Tenaga Fasilitator Persampahan) 
dan Kader Lingkungan.
Memperjuangkan adanya sinkronisasi antara Desa Adat dan 
Desa Dinas dalam komitment menangani persampahan melalui 
SKPD terkait yang memberikan insentif Desa Adat, dan melalui 
Anggaran Dana Desa.
Memperjuangkan di Karangasem untuk segera dibuat Master 
Plan Pengelolaan Persampahan 
Membentuk    “Koperasi Sampah”    
Kemandirian  forum pengelola sampah - 3R donasi/ CSR, Jual 
hasil produksi pengelolaan sampah, dana pemerintah, atau 
sumber lain yang tidak mengikat. v

Penulis, Inisiator TFL Teknis 3R Karangasem
Ketua KIM (kelompok Informasi Masyarakat)  

Gatra Wahana. 
I Komang Sugiarta,ST

Pengelolaan sampah oleh masyarakat turut andil menjaga lingkungan
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Catatan Perjalan I Putu SudIbawa:

MenGenal darI 
deKat Pulau SebatIK 
dI wIlaYaH PerbataSan 
IndOneSIa-MalaYSIa
PERJALANAN jauh yang melelah-

kan, akhirnya mengantarkan saya 
sampai ke Pulau Sebatik. Pulau 

sebagai tempat Kemah Wilayah Per-
batasan (KAWASAN) untuk guru-guru 
se-Indonesia. Kegiatan yang diharap-
kan memberikan cerita dan inspirasi 
bagi guru tentang kondisi wilayah per-
batasan. Wilayah yang rentan terjadi 
konflik. Pulau Sebatik termasuk salah 
satu Kecamatan dari Kabupaten Nunu-
kan, Provinsi Kalimantan Utara. Daerah 
Nunukan sendiri sejak tanggal 7 Juni 
2000, berdasarkan Undang-undang No. 
47 tahun 1999 secara resmi dilembaga-
kan menjadi Daerah Kabupaten Tingkat 

II. Secara geografis, Nunukan memiliki 
luas wilayah 14.857,7 km2, sebelah ti-
mur berbatasan dengan Laut Sulawesi, 
sebelah barat berbatasan dengan Ne-
gara Bagian Sarawak, Malaysia Timur, 
sebelah utara berbatasan dengan Ne-
gara Bagian Sabah, dan sebelah selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Malinau 
dan Kabupaten Bulungan. Secara astro-
nomis, Pulau Sebatik terletak pada 117º 
40’BT – 117º 54’BT dan 4º 02’LU – 4º 
10’LU dan memiliki luas wilayah sekitar 
3.500 km2  terbagi menjadi dua wilayah 
oleh garis imajiner 04010’00’’U dan 
117054’00’’T. Sisi utara termasuk wi-
layah Sabah, Malaysia dan sisi selatan 

seluas 2.466,10 km2 termasuk wilayah 
Indonesia. Pulau kecil yang eksotik 
yang selalu berjuang untuk terus mem-
pertebal rasa nasionalisme kebangsaan 
Indonesia. 

Saya semakin tertarik untuk 
menelusuri dan mengetahui lebih 
dalam keberadaan Pulau Sebatik. 
Informasi lisan dan tertulis dari 
berbagai sumber saya rekam untuk 
memperkaya pengetahuan tentang 
Pulau Sebatik. Wilayah Sebatik terbagi 
menjadi dua berdasarkan perjanjian 
antara pemerintah kolonial Belanda 
dan Inggris. Pulau Sebatik sekira 
tahun 1911-1942 merupakan daerah 

Majalah Sinar Agung 2016.indd   70 10/29/2016   4:48:36 AM



71SINAR AGUNG

Potensi

Edisi Tahun 2016

eksploitasi kayu pemerintah kolonial 
Belanda. Pada awalnya Pulau ini tidak 
berpenghuni. Pada saat Tarakan dibuka 
sebagai pertambangan minyak, orang-
orang Belanda mencari kayu ke Pulau 
Sebatik sebagai bahan bangunan. Pulau 
Sebatik ditumbuhi pohon-pohon yang 
besar dan lebat dengan banyak ular di 
sekitarnya. Para pekerja yang sebagian 
besar suku Dayak Tidung menyebutnya 
sebagai ular sawa betik. Orang-orang 
Belanda kemudian mencatat pulau ini 
dengan menyebut Sebetik. Lambat 
laun akhirnya nama pulau ini menjadi 
Sebatik. 

Pulau Sebatik diyakini mulai dihuni 
secara permanen pada 1940, adalah 
Ambo Mang bin Haji Midok yang 
dianggap sebagai orang pertama yang 
membawa keluarganya untuk menetap 
di Liang Bunyu, Sebatik. Pada awalnya 
penduduk Pulau Sebatik adalah orang-
orang Dayak Tidung dan 
Bugis. Pemukiman ber-
kembang hingga ke Tanjung 
Aru, Sei Pancang, Sei Nya-
muk, dan Sei Taiwan. 

Pengamatan saya lang-
sung di Pulau Sebatik, dalam 
kedaulatan NKRI dan politik 
pertahanan Indonesia Pulau 
Sebatik memiliki kekhasan 
tersendiri. Sebatik menjadi 
salah satu titik penentu 
perbatasan laut dengan 
Malaysia sekaligus memiliki 
perbatasan darat dengan 
negeri Jiran tersebut. Di 
Desa Aji Kuning, sebuah 
pemukiman terbelah men-
jadi wilayah Indonesia di sisi 
selatan dan wilayah Malaysia 
di sebelah utara. Bahkan, ada 
sebuah rumah yang letaknya 
sangat unik, bagian depan 
rumah berada di wilayah 
Indonesia, sedangkan bagian belakang 
rumah masuk ke dalam wilayah Malaysia. 

Penduduk Sebatik yang mendiami 
wilayah Indonesia maupun Malaysia 
saling menjalin kerja sama terutama 
dalam sektor perdagangan. Hasil bumi 
dari Sebatik bagian selatan dipasarkan 
di Tawao, Malaysia. Sebagian besar 
warga Sebatik memiliki sanak saudara 
yang tinggal di Sabah dan bekerja pada 
perkebunan-perkebunan. Rupiah dan 
Ringgit Malaysia adalah mata uang 
yang sama-sama berlaku di wilayah 
ini. Pengetahuan-kesadaran-kepedulian 
terhadap wilayah perbatasan dalam 
berbagai aspeknya (sejarah, geografi, 
sosial, budaya, ekonomi, dan 
lingkungan hidup) terutama sekali 
harus ditanamkan kepada generasi 
muda, penerus bangsa. Namun dalam 

dunia pendidikan, konsep dan masalah-
masalah wilayah perbatasan belum 
banyak  dijelaskan dan dikaitkan dalam 
mata pelajaran di sekolah.

Atas dasar itu, guru sebagai pendidik 
generasi muda berperan besar untuk 
mengarahkan perkembangan peserta 
didik sebagai generasi muda yang 
akan menjadi pewaris masa depan 
bangsa; memberikan pemahaman 
tentang wilayah perbatasan untuk 
membekali pengetahuan, nilai, sikap, 
dan keterampilan siswa sehingga 
terbangun komitmen generasi 
muda dalam menjaga integrasi dan 
membangun wilayah NKRI. Kengototan 
saya untuk mendapatkan informasi 
tentang wilayah perbatasan, saya 
terlibat banyak dalam Participant 
Observation, mengunjungi sekolah, 
pasar, pelabuhan, perkampungan 
dan sebagainya. Dalam kunjungan, 
selain mengamati kondisi geografis, 

saya berdialog dengan segenap 
lapisan masyarakat. Materi dialog 
berkenaan dengan kehidupan sosial, 
budaya, ekonomi, pendidikan, dan 
geografi di wilayah perbatasan. Saya 
juga berdialog dengan guru-guru 
di wilayah perbatasan untuk saling 
berbagi, bertukar, dan memperkaya 
penga laman pendidikan-pengajaran 
di wilayah perbatasan. Kegiatan 
bakti sosial seperti menanam pohon, 
pemberian buku-buku pendidikan 
untuk sekolah, dan penyuluhan tentang 
pengelolaan sumber daya alam, laut, 
dan potensi alam lainnya di wilayah 
perbatasan. Kebersamaan dalam bakti 
sosial merupakan salah satu kegiatan 
nyata bersama untuk membangun dan 
memakmurkan wilayah perbatasan

Momen ini menjadikan saya menga-

lami secara langsung denyut nadi 
kehidupan di wilayah perbatasan dan 
sekaligus dapat menginventarisasi 
masalah-masalah yang terjadi di wilayah 
tersebut. Pengalaman mental itu akan 
merekonstruksi kesadaran untuk pengu-
atan keutuhan wilayah Indonesia, sebuah 
sejarah yang dialami dan tak berjarak. 
Inilah cerita yang paling berharga yang 
saya dapatkan untuk saya ceritakan 
kepada anak-anak didik saya. Tentu ini 
semua tidak akan mereka dapatkan 
dalam buku atau sumber bacaan lainnya. 

Kegiatan perjalanan ke 
wilayah perbatasan Pulau Sebatik, 
dimaksudkan untuk melihat lebih 
dekat secara langsung segala 
kelebihan dan permasalahan kondisi 
di wilayah perbatasan Indonesia-
Malaysia. Pengamatan langsung akan 
memberikan perspektif komparasi 
yang positif untuk lebih semangat lagi 
membangun wilayah perbatasan dan 

menjadikannya beranda (pertahanan) 
depan vis-’a-vis negara tetangga.

Daerah perbatasan perlu dibangun 
dengan tindakan nyata, pemahaman 
tentang nasionalisame perlu digelorakan, 
tidak hanya cukup dengan pembangunan 
tapal batas. Cinta tanah air tidak hanya 
ditunjukkan dengan hafal lagu kebangsaan, 
tetapi bagaimana dalam hati mereka 
tetap berkobar jiwa raga yang merah 
putih. Pendidikan daerah perbatasan 
perlu dimasukkan dalam kurikulum 
daerah perbatasan, berbagi aspek dan 
permasalahanya perlu diketahui dan dikaji 
oleh peserta didik. Kegiatan “Guruku di 
Perbatasan” semoga memberi dampak 
dan denyut lain dalam membangun 
keutuhan jiwa merah putih peserta didik. v

 (I Putu Sudibawa/Guru Kimia 
SMAN 1 Sidemen, Karangasem).
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SEIRING dengan berkembangnya 
jaman, kemajuan inovasi/teknologi 
di bidang pertanian juga mengalami 

kemajuan yang cukup pesat. Banyak 
penemuan-penemuan baru dibidang 
pertanian mulai dari alat pertanian, mesin 
pertanian, varietas unggul baru, teknologi 
budidaya, teknologi panen, pasca panen 
dan lain-lain. Akan tetapi sebagian besar 
perkembangan inovasi teknologi tersebut 
tidak diterima oleh petani, terutama petani 
yang berada di pedesaan. 

Penyuluh Pertanian Lapang 
(PPL) memiliki peran penting untuk 
menyampaikan informasi inovasi 
teknologi di bidang pertanian agar 
informasi tersebut dapat diterima dan 
diterapkan baik oleh petani (pelaku 
utama) maupun pelaku usaha. PPL 
dalam menyampaikan informasi inovasi 
teknologi menghadapi berbagai kendala 
di tingkat lapang, diantaranya SDM 
petani yang masih rendah dan rata-
rata petani memiliki usia yang tidak 
produktif. Sehingga apabila apabila 
PPL menyampaikan informasi inovasi/
teknologi pertanian yang baru, petani 
tidak mudah dapat menerimanya. Petani 
cenderung memilih inovasi/teknologi yang 
sudah secara turun temurun dilaksanakan 
dan sudah membudaya. Petani umumnya 
baru akan mengikuti/inovasi teknologi di 
bidang pertanian apabila mereka telah 
melihat dan membuktikan secara nyata 
hasil dari inovasi/teknologi tersebut.

Salah satu metode penyuluhan 
pertanian agar petani lebih cepat 
menerima dan melaksanakan inovasi/
teknologi dibidang pertanian adalah 
dengan membuat Demontrasi Plot 
(Demplot). Demplot adalah metode 

penyuluhan dengan cara membuat lahan 
percontohan, agar petani bisa melihat 
dan membuktikan terhadap objek yang 
didemontrasikan. 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Kabupaten Karangasem 
adalah Dinas di Kabupaten Karangasem, 
Provinsi Bali yang menangani Penyuluh 
Pertanian Lapang (PPL). Pada tahun 2016 
Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem 
mewajibkan PPL mendampingi minimal 
satu demplot agar petani lebih cepat 
menerima dan menerapkan inovasi/
teknologi di bidang pertanian. Jumlah 
demplot yang direncanakan pada tahun 
2016 adalah sebanyak 46 unit  demplot 
yang tersebar di seluruh kecamatan di 
Kabupaten Karangasem. Sebaran dan 
jumlah  demplot di masing-masing 
kecamata dapat dilihat pada Gambar 1. di 
bawah.

Gambar 1. Sebaran dan Jumlah 
Demplot di masing-masing Kecamatan

Dari Gambar. 1 di atas dapat diketahui 
bahwa jumlah demplot di masing-masing 
kecamatan  berbeda-beda, dimana 
jumlah demplot terbanyak di Kecamatan 
Karangasem yaitu 10 unit demplot dan 

jumlah demplot terendah di Kecamatan 
Sidemen yaitu 3 unit. Banyaknya demplot 
di masing-masing Kecamatan ditentukan 
dengan banyaknya PPL Pertanian 
Tanaman Pangan dan Hortikultura yang 
ditugaskan di masing-masing Kecamatan.

Jadwal pelaksanaan demplot mulai 
bulan Januari s.d bulan Desember 
tahun 2016, sesuai dengan keadaan 
di masing-masing wilayah. Objek 
yang didemontrasikan adalah inovasi/
teknologi budidaya yang dapat 
mengatasi permasalahan yang dihadapi 
oleh kelompoktani di lokasi demplot. 
Sebagian besar objek yang didemplotkan 
adalah inovasi/teknologi budidaya padi 
karena hampir di seluruh Kecamatan 
di Kabupaten Karangasem kecuali di 
Kecamatan Kubu petani melaksanakan 
usaha tani padi. Selain demplot padi 
ada juga beberapa demplot lain seperti 
demplot inovasi/teknologi budidaya 
cabai besar, kacang tanah, jagung, ketela 
pohon, semangka dan mangga. 

Pelaksanaan kegiatan demplot Tahun 
2016 dibiayai oleh PPL atau THL-TBPP 
yang mewilayahi lokasi demplot secara 
swadaya dengan bekerjasama dengan 
petani pelaksana atau pihak lain.

Sampai dengan bulan Juni 2016, 
demplot yang telah dilaksanakan 
berjumlah 25 unit demplot yang tersebar 
di seluruh Kecamatan di Kabupaten 
Karangasem. Sedangkan 22 unit demplot 
belum terlaksana dan akan dilaksanakan 
bertahap samapi dengan bulan Desember 
Tahun 2016. Untuk lebih jelas demplot 
yang telah dilaksanakan s.d bulan Juni 
2016 dapat dilihat pada Gambar 2. di 
bawah.

PERCEPAT PENYERAPAN INOVASI/
TEKNOLOGI PERTANIAN DENGAN DEMPLOT

Oleh I Putu Eka Budi Antara, S.P

PPL dampingi 
petani dalam 
percepatan 
penyerapan 
inovasi 
tekonologi 
pertanian 
dengan demplot
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Gambar 1
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Gambar 2. Demplot yang Telah 
dilaksanakan s.d bulan Juni 2016

Dari Gambar 2. di atas maka dapat 
diketahui bahwa di semua Kecamatan di 
Kabupaten Karangasem telah melaksanakan 
demplot akan tetapi jumlahnya tidak merata. 
Kecamatan yang paling banyak melaksanakan 
demplot samapai dengan bulan Juni 2016 
adalah Kecamatan Karangasem yaitu 
sebanyak 7 unit demplot.

Sampai dengan bulan Juni 2016, 
demplot yang telah panen berjumlah 5 
unit demplot dari 25 unit demplot yang 
telah dilaksanakan. Sebaran demplot 
yang telah panen dapat dilihat pada 
Gambar 3. di bawah.

Gambar 3. Demplot yang telah panen 
s.d Bulan Juni 2016

Dari Gambar 3. di bawah ini maka dapat di 
ketahui bahwa demplot yang telah panen ada 
di Kecamatan Karangasem 2 unit, Kecamatan 
Manggis 1 unit, Kecamatan Rendang 1 unit, 
dan Kecamatan Kubu 1 Unit.

Komoditas dari demplot yang telah 
panen adalah 1 unit demplot semangka 
dan 4 unit demplot padi.  Denplot 
semangka dibuat di lahan kering di 
Kecamatan Kubu. Dari demplot yang telah 
panen menunjukan bahwa hasil panen di 
lokasi demplot lebih tinggi dibandingkan 
dari hasil petani sekitar. 

Salah satu demplot yang telah panen 
adalah demplot padi di Subak Tembega, 
Kelurahan Padangkerta. Demplot ini 
didampingi oleh I Wayang Nuada, S.P 

yaitu PPL yang mewilayahi Kelurahan 
Padangkerta. Objek yang didemplotkan 
adalah budidaya tanaman padi dengan 
sistem tamam benih langsung (Tabela) 
dengan melakukan seleksi benih dan 
perlakuan pupuk berimbang (Pupuk 
Organik + Pupuk Urea + Pupuk NPK). 
Sebagai pembanding adalah budidaya 
padi yang dilakukan oleh petani sekitar 
lokasi demplot yaitu dengan sistem tanam 
pindah, tidak melakukan seleksi benih dan 
pemupukan yang tidak berimbang (hanya 
menggunkan pupuk urea). Hasilnya adalah 
usahatani padi yang didemplotkan panen 
14 hari lebih cepat dari usahatani padi 
petani di sekitar demplot, dengan hasil 
ubinan 5,1 kg atau dengan produktivitas 
81,60 kwintal/ha GKP, dibandingkan hasil 
petani sekitar dengan hasil ubinan 4,3 kg 
atau dengan produktivitas 68,80 kwintal/
ha GKP. Dengan hasil tersebut petani 
sekitar dapat melihat secara langsung 
dan membuktikan keunggulan inovasi/
teknologi yang didemplotkan sehingga 
untuk budidaya selanjutnya diharapkan 
petani mau mengikuti inovasi/teknologi 
yang didemplotkan karena secara nyata 
lebih menguntungkan. v Penulis, /PPL 
Kab. Karangasem

MENJELANG diberlakukannya UU 23 tahun 2014 urusan 
lembaga/instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dis-
hutbun) Kabupaten Karangasem  yang “tereliminasi” ti-

dak lagi menjadi struktur di Pemkab Karangasem kemudian bera-
lih menjadi struktur di Pemprov Bali, telah menorehkan prestasi 
yang gemilang dalam  Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional 
tahun 2016. Prestasi ini melanjutkan prestasi sebelumnya, se-
jak tahun 2012, Kabupaten Karangasem melalui Dishutbun Kab. 
Karangasem berhasil setidaknya menempati  10 besar dalam 
lomba wana lestari tingkat nasional dalam 2 atau 3 kategori.

Pada tahun 2016 ini, Dishutbun Karangasem berhasil meraih 
10 besar dalam 3 kategori yaitu : (1) Penyuluh Kehutanan PNS, 
(2) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan (3) 
Kelompok Tani Hutan (KTH).  Pelaksanaan Lomba Wana Lestari 
secara umum diawali dengan lomba tingkat kabupaten pada bu-
lan April 2016, kemudian penilaian tingkat Provinsi pada tanggal 
9 Juni 2016. Untuk tingkat Nasional, dilaksanakan verifikasi la-
pangan terhadap peserta yang masuk 10 besar nasional. Untuk 
Kabupaten Karangasem, verifikasi lapangan dilaksanakan pada 
tanggal 19 s/d 22 Juli 2016 oleh Tim I dan tanggal 20 s/d 22 juli 
2016 oleh Tim II. Hasil verifikasi kemudian diajukan ke tim pakar 
di pusat untuk ditentukan 6 besar dan 3 besar.

Dari hasil verifikasi tersebut, untuk Kabupaten Karangasem 
mendapatkan hasil sebagai berikut : 

Penyuluh Kehutanan PNS meraih Juara I Tingkat Nasional 
yang diwakili oleh I Gede Sutresna, SP (dari Desa Tiyingtali, Kec. 
Abang), 

Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) meraih 
Juara II Tingkat Nasional yang diwakili oleh I Gede Partadana, SH 
(dari Desa Bebandem, Kec. Bebandem) dan Kelompok Tani Hu-
tan (KTH) meraih Juara Harapan II Tingkat Nasional yang diwakili 
oleh KTH Karya Bakti Melanting, Desa Gegelang, Kec. Manggis 
(Ketua : I Wayan Bandem, SH).

Selanjutnya, pada tanggal 15 s/d 19 Agustus 2016 para 
pemenang 6 besar dari masing – masing kategori dipanggil ke 
Jakarta untuk mengikuti Temu Karya Pemenang dan Apresiasi 
Lomba Wana Lestari Tahun 2016 oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. Hal ini berbeda dengan tahun sebelum-
nya, dimana pada tahun lalu semua juara I tingkat Provinsi di-
panggil, sedangkan pada tahun ini hanya 6 besar nasional yang 
dipanggil. Dari 55 orang yang dipanggil oleh Kemente rian LHK, 
Kabupaten Karangasem yang paling banyak dipanggil yaitu 3 
orang.

Penyerahan hadiah lomba dilaksanakan pada hari Selasa 
tanggal 16 Agustus 2016 pukul 13.00 WIB, yang diserahkan oleh 
Sekjen Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelum-
nya, pada pagi harinya para pemenang mengikuti pidato ken-
egaraan Presiden RI di Gedung DPR / MPR di aula Nusantara III 
(9 orang juara I dari masing – masing kategori mengikuti sidang 
langsung dari balkon ruang sidang paripurna, termasuk Sdr. I 
Gede Sutresna bersama dengan para teladan dari kementrian 
lainnya). Dalam kesempatan tersebut, secara umum, para te-
ladan diperkenalkan kepada peserta sidang oleh Ketua DPR RI, 
Bapak Ade Komarudin.

Pada tanggal 17 Agustus 2016 Juara I untuk masing–mas-
ing kategori (7 orang) mengikuti upacara peringatan detik – detik 

Penyuluh Kehutanan Karangasem 
Raih Juara I Tk. Nasional

No 3 dan 4 dari kiri I Gede Partadana, SH, I Gede Sutresna, SP, 
paling kanan I Wayan Bandem, SH dan disertai para pedamping.
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proklamasi di Istana Negara. Pada tahun 
sebelumnya, semua peserta mengikuti 
upacara peringatan detik–detik proklama-
si, sedangkan tahun ini hanya pemenang 
/ teladan. Sedangkan yang lainnya mengi-
kuti upacara di Manggala Wanabhakti.

Para Juara I juga mengikuti ramah ta-
mah dengan Presiden RI pada tanggal 18 
Agustus 2016 di Istana Merdeka, sedan-
gkan yang lainnya melaksanakan sharing 
pengalaman di Hotel Orchadz Gunung 
Sahari. Dalam acara ramah tamah, Pres-
iden RI menyampaikan ucapan selamat 
kepada para teladan dari berbagai bidang 
yang hadir, dan juga mengungkapkan 
bahwa dengan adanya para teladan akan 
memunculkan optimisme bangsa dalam 
menghadapi permasalahan yang ada wa-
lau seberat apapun.

I Gede Sutresna, SP yang telah ber-

hasil meraih Juara I merasa puas dengan 
prestasi yang diraihnya, walaupun jika 
dibandingkan dengan peserta lain, dia 
merupakan peserta dengan umur paling 
muda. Menurutnya, dalam lomba wana 
lestari kali ini, kreteria penilaian sedikit 
lebih sulit bila dibandingkan dengan ta-
hun–tahun sebelumnya, dimana selain 
kinerja penyuluh secara umum, juga di-
tuntut adanya inovasi dari para peserta 
dalam kegiatan penyuluhan kehutanan. 
Dalam kesempatan ini, I Gede Sutresna, 
SP membuat inovasi  dalam upaya ap-
likasi dari Permenhut 57 tahun 2014 ten-
tang Pembinaan KTH yaitu Validasi KTH 
Berbasis Data Geospasial Menggunakan 
Aplikasi GIS.

Hal yang sama juga disampaikan oleh 
peserta yang lain. I Gede Partadana, SH 
sebelumnya juga pernah meraih Juara II 

dalam Lomba Wana Lestari Tahun 2014 
untuk Kategori Kepala Desa Peduli Ke-
hutanan. Untuk Tahun ini beliau maju 
sebagai Penyuluh Kehutanan Masyarakat 
(PKSM) dan berhasil meraih Juara II.

I Wayan Bandem, SH sebagai Ketua 
Kelompok Tani Hutan Karya Bakti Melant-
ing, mengharapkan dengan prestasi yang 
telah diraih oleh kelompoknya ini, bisa 
memotivasi anggota kelompoknya un-
tuk lebih berkarya di kemudian hari. Dari 
upaya yang dilakukan KTH Karya Bakti 
Melanting dalam pelestarian lingkungan 
setelah adanya longsor pada tahun 80-an 
telah menghantarkannya menjadi Juara 
Harapan II dalam Lomba Wana Lestari Ta-
hun 2015. 

(Ignatius Budi Dwi Hartono,S.Sos.MAP/
Kasubag Penyusunan Program, Evaluasi 

dan Pelaporan)

Mengakhiri Kebuntuan 13 Tahun, 
Perhiptani Karangasem Terbentuk

PERHIMPUNAN Penyuluh Pertanian 
Indonesia (Perhiptani) Karangasem 
menggelar Musyawarah Daerah 

(Musda) untuk menetapkan rencana 
kerja Perhiptani dan pemilihan Dewan 
pengurus baru Perhiptani Karangasem 
masa Bakti 2016-2021. Kegiatan ini di-
buka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten 
Karangasem Ir. I Gede Adnya Mulyadi, 
M.Si pada hari Kamis, 28 Juli 2016 di 
Aula UKM Center Amlapura. Turut hadir 
dalam acara ini Ketua Dewan Pengurus 
Perhiptani Wilayah Bali Dr. Ir. I Wayan Alit 
Artha Wiguna,M.Si, Kadis Pertanian TPH 
Karangasem Ir.I Nyoman Mertha Tanaya, 
Kepala SKPD Terkait, Ketua KTNA, Ketua 
Organisasi Agribisnis dan para Penyuluh 
Pertanian yang berjumlah 79 orang.

Menurut Ketua Panitia Musda Per-
hiptani I Ketut Mudita, Tema Musda Kali 
ini adalah “Melalui Musda Perhiptani kita 
tingkatkan profesionalisme penyuluh, 
demi terwujudnya Karangasem yang cer-
das, bersih dan bermartabat berlandas-
kan Tri Hita Karana”.  Dengan adanya 
Per hiptani penyuluh mempunyai persep-
si yang sama dalam mensosialisasikan 
penyuluhan pertanian di Karangasem.  
Lebih lanjut beliau menyampaikan Mus-
da kali ini juga mengagendakan pemili-
han dan penetapan dewan pengurus Per-
hiptani Karangasem periode 2016-2021.

Sementara Kadis Pertanian Tanaman 
Pangan dan Hortikuluta Kab. Karang-
asem, I Nyoman Mertha Tanaya me nga-
t akan tujuan dari penyuluhan pertanian 
yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan 
dan pendapatan petani di Karangasem. 
“Di Indonesia pada tahun 1984 kita per-
nah menjadi negara Swasembada pa-
ngan, bahkan kita mengekspor beras ke 
negara lain, itu berkat penyuluh pertanian 

yang bekerja dengan baik waktu itu” kata 
Mertha Tanaya. lebih lanjut dikatakan un-
tuk mencapai hal tersebut kembali diper-
lukan pembinaan kepada penyuluh agar 
lebih maksimal dalam membantu petani.

Ketua Dewan Pengurus Perhip-
tani Bali, I Wayan Alit Artha Wiguna 
mengatakan keberhasilan penyuluhan 
pertanian tergantung tiga faktor yaitu 
kelembagaan, ketersediaan penyuluh 
dan pembiayaan. Dengan memadainya 
ketiga faktor tersebut maka pembinaan 
penyuluh ke petani akan bisa lebih 
maksimal. “Peran penyuluh sangat pent-
ing dan strategis, karena tanpa penyuluh, 
secanggih apapun teknologi yang digu-
nakan tidak akan berjalan dengan baik” 
imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Karangasem 
dalam sambutannya yang dibacakan 
Sekda Kab. Karangasem, Ir. I Gede Ad-
nya Mulyadi, Msi. menyampaikan kegi-
atan ini  dilaksanakan dalam upaya me-

ningkatkan sistem kerja dan koordinasi 
serta meningkatkan wawasan, kreatifitas, 
motivasi, profesionalisme, kinerja dalam 
melakukan pembinaan, pengawalan dan 
pendampingan kepada masyarakat tani.  

Ditambahkan Adnya Mulyadi, untuk 
mengembangkan sektor pertanian ini, 
tentunya memerlukan inovasi teknologi, 
manajemen dan sumberdaya manusia 
yang kompeten dan profesional sebagai 
upaya untuk meningkatkan produksi dan 
produktivitas usaha petani. Sesuai visi 
misi yang berkaitan dengan pertanian 
yaitu menurunkan angka kemiskinan 
dengan menitikberatkan pada penyiapan 
lapangan kerja, pengembangan sektor 
ekonomi kerakyatan berbasis pertanian 
dalam arti luas, usaha kecil dan menen-
gah serta program Nawa Satya Dharma 
yaitu mewujudkan kedaulatan pangan 
di Kabupaten Karangasem melalui pe-
manfaatan lahan-lahan kritis dengan 
teknologi tepat guna (TTG). Berdasarkan 
hal tersebut maka pembangunan perta-

Foto bersama Sekda Karangasem I Gede Adnya Mulyadi (no. 2 dari kiri) bersama Pengurus 
Perhiptani Bali dan Karangasem
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Pertanian
nian merupakan sektor strategis dalam 
membangun sektor riil berbasis eko-
nomi kerakyatan. Oleh karena itu pada 
kesempatan yang baik ini, saya berharap 
para Penyuluh Pertanian terus berupaya 
melakukan penelitian, pengkajian untuk 
mengembangkan teknologi tepat guna 
dari hulu sampai hilir, sebagai upaya 
peningkatan produktivitas dan efisiensi 
usaha tani di tingkat lapangan.

Disamping itu untuk mempercepat 
penerimaan dan penerapan petani 
terha dap cara-cara baru berusaha tani 
yang lebih menguntungkan dilakukan 
dengan memperbanyak pembuatan unit-
unit percontohan atau demplot-demplot 
yang dapat dicontoh petani lain. Demplot 
(Demonstrasi Plot) merupakan metode 
penyuluhan dengan cara membuat lahan 
percontohan, dengan tujuan agar petani 
bisa melihat dan membuktikan terhadap 
objek yang didemontrasikan. Demplot ini 
akan memberikan pengalaman baru bagi 
petani tentang tata cara berbudidaya 
tanaman dengan menerapkan teknologi, 

yang belum pernah dilakukan oleh pet-
ani.

 Sekda Kab. Karangasem, juga me-
minta kepada Kepala Dinas Lingkup Per-
tanian untuk terus meningkatkan kompe-
tensi para petugas dan penyuluh pertanian 
serta tenaga fungsional lain di dinas untuk 
dapat bekerja lebih maksimal, meningkat-
kan loyalitas terhadap fungsi dan tugas 
dalam upaya meningkatkan produksi dan 
pendapatan para petani. 

Agenda selanjutnya setelah Musda 
DPD Perhiptani Karangasem dibuka di-
lakukan sidang pleno I dan II untuk me-
nentukan Ketua dan Pengurus DPD Per-
hiptani Karangasem. Sidang Pleno yang 
dipimpin langsung oleh Ketua Panitia 
yaitu I Ketut Mudita melalui pemilihan 
ketua secara langsung menghasilkan 
keputusan saudara I Nengah Rundung 
Merthayasa, SP sebagai ketua Perhiptani 
Karangasem masa bakti 2016/2021 yang 
nantinya akan dibantu oleh Wakil Ketua, 
Sekretaris, Bendahara dan 6 bidang 

dalam kepengurusannya. 
Terpilihnya ketua baru DPD Perhiptani 

Karangasem memberikan secercah hara-
pan bagi penyuluh pertanian di Karang-
asem yang vakum kurang lebih selama 
13 tahun untuk menjamin terselengga-
ranya sistem penyuluhan sesuai undang-
undang dan menjadikan perhiptani seba-
gai wadah bagi para penyuluh pertanian 
untuk bernaung dan mengemukakan ga-
gasan, wadah berdiskusi dan saling ber-
tukar informasi antar penyuluh. Adanya 
wadah dan semangat baru dari penyuluh 
pertanian mampu memberikan inspirasi 
dan motivasi bagi para penyuluh dalam 
mensukseskan pembangunan pertanian 
di Karangasem, disamping itu agar Per-
hiptani menjadi organisasi profesi yang 
profesional dalam mengembangkan 
sistem pe nyuluhan yang efektif, efisien 
dan berdayaguna dalam membangun 
masyarakat karangasem yang cerdas, 
bersih dan bermartabat. v (Anas Rizki 
Bachtiar, SP/Penyuluh Pertanian La-
pangan WKPP Ngis)

MEMASUKI perayaaan hari jadi Kota Amlapura ke-376 
beragam prestasi diraih oleh Pemerintah Kabupaten 
Karangasem di bawah kepemimpinan Bupati I Gusti 

Ayu Mas Sumatri dan Wabup Artha Dipa terus bermunculan.  
Teranyar di bulan Juni lalu keberhasilan Pemerintah Daerah 
meningkatkan opini dari wajar dengan pengecualian (WDP) 
menjadi wajar tanpa pengecualian. Selain itu, Kabupaten 
Karangasem juga memperoleh peringkat empat nasional 
bidang e-PUPNS dari 412 Kabupaten/Kota se-Indonesia, atau  
juara I dari 44 Kabupaten Kota untuk wilayah Bali, NTB,NTT. 

Bupati Mas Sumatri dalam wawancaranya didampingi 
Sekda Kabupaten Karangasem I Gede Adnya Mulyadi dan 
Kepala BKD Karangasem, I Nyoman Tari, usai menerima 
penghargaan e-PUPNS dari Kepala Kantor Regional  X 
yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha Kanreg X BKN 
Denpasar menyampaikan, untuk keberhasilan meraih 
opini WTP. Sebelumnya, Ia bersama Ketua DPRD 
Kabupaten Karangasem I Nengah Sumardi telah menerima 
penghargaan tersebut dari Kaper BPK RI Provinsi Bali 
Dori Santoso di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Kamis (2 /6 
/2016).

“Pencapaian WTP dari penilaian laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Tahun 2015 ini merupakan kado 
istimewa menyambut HUT Kota Amlapura. Setelah empat 
tahun  mendapatkan WDP, berkat kerja keras, komitmen dan 
kerjasama tim akhirnya Kabupaten Karangasem pada tahun  
ini bisa meningkatkan opini,” ungkap Bupati Mas Sumatri.

Pemkab Karangasem, menurut Mas Sumatri, terus 
berkomitmen mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 
dalam pengelolaan anggaran daerah, sehingga setiap tahun 
menyampaikan laporan  keuangan pemerintah daerah untuk 
diaudit BPK Perwakilan Bali. Rekomendasi yang diberikan 
juga langsung ditindaklanjuti dalam upaya penyempurnaan 
pengelolaan dan laporan keuangan setiap tahunnya.

Sedangkan, untuk prestasi bidang e-PUPNS, Mas Sumatri 
menyatakan, sangat bangga karena Kabupaten Karangasem 
dinyatakan terbanyak dan tepat waktu dalam pengisian 
e-PUNS hingga Desember 2015. Dalam proses Verifikasi 

hingga level II, Kabupaten Karangasem juga dinyatakan 
terbanyak hingga Maret 2016 serta dinyatakan memiliki 
kualitas data terbaik presentasi terkecil kesalahan Verifikator 
level I dan level II nilai tertinggi untuk wilayah Bali, NTB dan 
NTT.

Mas Sumatri juga mengucapkan terimakasih kepada 
Sekda dan Anggota Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah) yang telah turut membantu dalam memperjuangkan 
prestasi ini. Menurutnya, prestasi yang didapatkan adalah 
milik masyarakat Kabupaten Karangasem. Pencapaian ini 
merupakan bukti bahwa semangat dan keinginan Pemerintah 
untuk maju sangat luar biasa.

“Selain prestasi Opini WTP dan e-PUPNS, saya juga 
baru saja mendapatkan laporan dari Direktur Rumah Sakit  
bahwa RSUD Karangasem mampu lulus  tingkat Akreditasi 
Paripurna. Ini menjawab keberhasilan program unggulan 
pemerintah, baik dari  sisi pendidikan, pelayanana kesehatan 
, sisi keterampilan kita memiliki kemampuan. Selain itu dalam 
hal menata tata kelola pemerintahan juga mendapat prestasi,” 
ungkapnya. v (Humas Protokol Setda Kab. Karangasem)

Kado Istimewa Menyambut HUT Kota Amlapura
Karangasem Raih Opini WTP dan Peringkat Empat Nasional e-PUPNS

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri terima penghargaan 
e-PUPNS didampingi Adnya Mulyadi dan Nyoman Tari
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PERWAKILAN Provinsi Bali pada 
Parade Busana Daerah Tingkat 
Nasional ke-8 Tahun 2016 yang 

diwakili oleh Kabupaten Karangasem 
berhasil meraih Juara Umum. Parade 
Busana Daerah tersebut merupakan 
sebuah upaya memperkenalkan ke-
ragaman pesona busana daerah se-
kaligus untuk menyemarakkan pe-
ringatan HUT TMII dengan yang diikuti 
23 Provinsi se-Indonesia dari 21 s.d 22 
April 2016 bertempat di Sasono Langen 
Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah.

Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Karangasem, I 
Wayan Purna, S.Sos., M.Si mengatakan, 
pe nyelenggaraan Parade Busana Da-
erah Tingkat Nasional ke-8 ini dibagi 
ke dalam 2 (dua) kategori busana yakni 
Rancangan 1 dengan bahan dasar kain/
pernik baku khas tradisi/daerah dengan 
pendekatan orisinalitas, dan Rancangan 
2 menggunakan bahan dasar limbah/
barang bekas/sampah organik/non 
organik yang aman bagi kesehatan 
de ngan pendekatan kreativitas dan 
pemanfaatan.

Wayan Purna menjelaskan lebih 
lanjut, bahwa penilaian masing-masing 

rancangan terdiri dari kategori Perancang 
Busana, Kategori Penata Rias, Kategori 
Peraga Busana dan Kategori Penyaji 
Busana. Provinsi Bali diwakili oleh 
Kabupaten Karangasem mengirimkan 
kedua rancangan di atas masing-masing 
rancangan yakni Busana Modifikasi 
Pengantin mengambil tema Agung 
Geringsing Karangasem memadukan 
busana pengantin Puri dengan Kain 
Geringsing Tenganan Pagringsingan. 
Busana ini dirancang oleh Ida Nyoman 
Basmantra, S.Pd., M.Pd, diperagakan 
oleh Jegeg Bagus Karangasem I Gusti 
Bagus Bengkel Surya Dharma dan Ni Luh 
Putu Lylik Rahmawati. Dengan penata 
rias Ida Ayu Ratih Ratnadewi.

Dijelaskan Wayan Purna lebih lanjut 
untuk Busana Modifikasi dari bahan daur 
ulang dibuat dengan memanfaatkan 
bahan dari spanduk bekas yang diberi 
pewarna sesuai design, dihias prada 
menggunakan teknik poles dan air brush, 
aksesoris bros berbahan kelopak pohon 
pinang dan daun lontar yang diukir. 
Riasan kepala dari pohon bagu kering, 
bunga dari daun jagung dan daun pisang 
kering yang diwarna prada emas. Busana 
ini hasil rancangan Ida Bagus Arka 

Satwika, diperagakan oleh Jegeg Bagus 
Karangasem yakni I Nyoman Januarta 
Triska Putra dan Luh Putu Maylandri 
Putri, dengan penata rias Ida Ayu Ratih 
Ratnadewi.

Dari hasil penilaian, pada kategori 
Busana Modifikasi Pengantin (Rancangan 
1), Perwakilan Kab. Karangasem berhasil 
meraih penghargaan sebagai Penata 
Rias Terbaik dan Peraga Busana Putri 
unggulan. Sedangkan pada kategori 
Penata rias unggulan Pada Busana 
Modifikasi Daur Ulang (Rancangan 2) 
berhasil memborong penghargaan 
se bagai Perancang busana terbaik, 
Perancang busana unggulan, Penata rias 
terbaik, Penata rias unggulan, Peraga 
busana putra terbaik, Peraga busana 
putra unggulan dan Peraga busana putri 
unggulan.

Wayan Purna menjelaskan setiap 
kategori unggulan berhak mendapat 
piala dan souvenir sedangkan kategori 
terbaik mendapat piala, souvenir dan 
uang pembinaan. Sedangkan sebagai 
Juara Umum mendapatkan Piala Tetap 
dan Piala Bergilir yang saat ini disimpan 
di Anjungan Daerah Bali di TMII. v 
(Disbudpar/Diskominfo)

Kabupaten Karangasem 
Raih Juara Umum  Parade Busana 
Daerah Tingkat Nasional

Karangasem terima hadiah juara Parade Budaya di TMII
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BUPATI Karangasem I Gusti Ayu Mas 
Sumatri bersama Wakil Bupati Ka-
rangasem  I Wayan Artha Dipa di-

dampingi Sekdakab. Karangasem I Gede 
Adnya Mulyadi beserta Kepala SKPD 
dijajaran Pemkab. Karangasem, Sabtu 
(16/4) pagi usai kegiatan senam jantung 
sehat di Desa Tauka Kec.Abang,  menye-
rahkan bantuan  kemanusiaan sebesar 
Rp. 5 juta  diterima Wayan Sumardana 
alias Tawan Sang “Manusia Robot” war-
ga Banjar Dinas Tauman, Desa Nyuhte-
bel, Manggis, Karangasem, yang menda-
dak terkenal se-antero Bali, nasional serta 
internasional. Semua berawal dari rasa 
isengnya bikin robot pengganti tangan 
kirinya yang tak berfungsi. Pemberian 
bantuan sekaligus penyerahan kaki palsu 
bagi penyandang disabilitas bertempat di  
Bina Loka Karya (BLK) Kab. Karangasem 
jalan Ngurah Rai Amlapura.

Sementara itu Bupati Mas Sumatri 
usai penyerahan mengatakan, ”pembe-
rian bantuan ini merupakan bentuk perha-
tian Pemkab. Karangasem kepada warga 
masyarakatnya yang kreatif dan mempu-
nyai tekad kuat untuk membantu sesama.  
Dana yang diberikan bersumber dari  bi-
aya opera sional (BOP) Bupati yang tidak 
seberapa bila dibandingkan tekad Tawan 
Sang “Manusia Robot” yang berkeinginan 
mulia untuk membantu warga di Karang-
asem yang memerlukan kaki palsu atau 
kursi roda. Semoga santunan ini dapat 
bermanfaat bagi Tawan, biarpun tidak se-
berapa yang pasti Pemkab. Karangasem 
akan selalu memperhatikan dan mem-
bantu warganya yang memiliki inovasi dan 
pemikiran kreatif untuk berkreasi mencip-

takan sesuatu yang berguna bagi sesama. 
Apalagi warga, seperti Tawan Sang “Manu-
sia Robot” asal Tauman Karangasem yang 
bikin heboh se-antero Bali ini yang mampu 
membuat robot, dan hal itu menyebabkan 
nama Karangasem menjadi pusat perha-
tian baik lokal, nasional maupun dunia in-
ternasional,” ujarnya.

Bupati Mas Sumatri berharap Tawan 
Sang “Manusia Robot” ini, tetap bekerja 
di Karangasem untuk membantu sesama 
warga di Karangasem yang memerlukan 
kaki palsu atau kursi roda, ”Saya atas 

nama pribadi dan Pemkab. Karangasem 
mengapresiasi serta berterima kasih 
atas inovasi dan kreatifitas Tawan yang 
telah bekerja keras selama dua minggu 
terakhir ini untuk menciptakan kaki palsu 
yang disumbangkan  kepada penyan-
dang disabilitas lainnya di Karangasem,” 
ucapnya.

Sebelumnya Selasa (12/4) lalu Bupati 
Mas Sumatri beserta staf sempat berkun-
jung ke Bengkel Las Listrik milik Wayan 
Sumardana alias Tawan dipinggir jalan 
Raya Tauman. Bupati berencana mem-
bantu bedah rumah serta membiayai 
kontrak lahan untuk bengkel kerjanya, 
terlebih lagi Bupati pun menjanjikan un-

tuk mengurus ijin yang diperlukan dalam 
merancang robot, kaki palsu maupun 
kursi roda sehingga legalitas dalam 
memproduksi lebih terjamin jadi bisa 
lebih luas dalam membantu warga yang 
membutuhkan terutama untuk warga pe-
nyandang disabilitas.

Wayan Sumardana alias Tawan Sang 
“Manusia Robot” yang bikin heboh se-
antero Bali, sudah banyak perusahaan 
elektronik atau perancang robot dam 
mesin komersil lainnya mendatangi dan 
mengajaknya gabung untuk kerjasama. 
Kali ini menyerahkan enam kaki palsu 
kepada warga penyandang disabilitas di 
Karangasem  yang diterima enam pe-
nyandang disabilitas yaitu I Nyoman Kari 
asal Kec. Manggis, Putu Devi dari Kec.
Bebandem, Putu Agus Eka dari Desa Se-
raya, Ni Nengah Nyeri dari Batan Nyuh, 
Nengah Kerti dari Desa Ababi dan Putu 
Mahardika dari Desa Bungaya Keca-
matan Bebandem.

Tawan “Manusia Robot” didampingi 
Ketua Puspadi Bali I Wayan Latra dalam 
kesempatan itu menyampaikan kaki palsu 
yang diberikan sekarang ini masih bersi-
pat manual, tidak menggunakan sensor. 
Karena menggunakan sensor cukup ribet, 
memerlukan baterai dan bila menciptakan 
alat tersebut belum berani karena memer-
lukan ijin. Sementara itu kaki palsu seka-
rang ini berukuran 50 cm dan pada bagian 
paha 20 cm. Ukuran tersebut menurutnya 
sudah disesuaikan dengan berat badan si 
penerima, karena kalau berat badan orang 
besar kaki palsu  yang dibuat pula harus 
disesuaikan. v (Humas Protokol Setda 
Kab. Karangasem)

Serahkan BANTUAN 
KEMANUSIAAN

Bupati Mas Sumatri 
Apresiasi Kreasi Kaki 
Palsu Ciptaan Tawan 

“Manusia Robot”

Wayan Sumardana 
alias Tawan (no 
2 dari kiri) terima 
bantuan dari Bupati 
Karangasem, 
IGA Mas Sumatri
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SETELAH sempat mengalami 
kevakuman selama beberapa 
tahun,pada 2016 ini Komite Nasi-

onal Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai 
wadah berkumpulnya organisasi kepe-
mudaan (OKP) kembali bangkit dengan 
ketua baru. Secara aklamasi melalui 
Musyawarah Daerah (Musda) VIII DPD 
KNPI Karangasem memilih I Gusti Putu 
Parwata, SE menakhodai DPD KNPI. 
Terpilihnya putra I Gusti Made Tusan ini 
pun diharapkan dapat membangkitkan 
kembali KNPI.

Berbagai harapanpun muncul pasca 
pengurus DPD KNPI dilantik di gedung 
UKM Center Amlapura, Jumat (12/8) 
lalu. Bupati IGA Mas Sumatri yang hadir 
saat pelantikan menyampaikan,  pemu-
da agar memaknai filosofi lagu ‘‘Bebek 
Putih Jambul’’, sehingga peranan kepe-
mudaan di Karangasem dapat berkip-
rah dalam pembangunan Karangasem 
tanpa harus saling menjatuhkan namun 
saling mendukung. ‘‘Jika kita cermati, 
filosofi lagu itu sarat dengan pengeta-
huan,’’ ujar Bupati IGA Mas Sumatri.  

Bupati IGA Mas Sumatri meng-
harapkan, kebersamaan para pemuda 
melalui wadah KNPI sedapat mung-
kin bisa bersinergi dengan pemerin-
tah untuk saling dukung. Apalagi KNPI 
merupakan wadah bagi pemuda dari 
seluruh organisasi kepemudaan di Ka-

rangasem. ‘‘Kami berharap KNPI dapat 
berkiprah untuk pembangunan di Ka-
rangasem,’’ ujarnya.

Sedangkan, Ketua DPD KNPI 
Provinsi Bali, Komang Gede Antagu-
na mengajak DPD KNPI Karangasem 
sedapat mungkin untuk tetap mandiri. 
Akan tetapi, apabila sinergi KNPI Karan-
gasem dengan  eksekutif dan legislatif 
bisa berjalan sempurna, hal itu bisa 
dilakukan. Seperti halnya KNPI Bali, se-
but Antaguna, selama beberapa tahun 
ini berdiri secara mandiri tanpa harus 
menunggu anggaran dari pemerintah. 
‘‘Tidak ada yang tidak mungkin dilaku-
kan semuanya bisa termasuk sinergi 
dengan pemerintah,’’ ujarnya.

Antaguna juga berpesan, Ketua 
KNPI Karangasem yang terpilih agar 
bersiap-siap kecewa, jika komposisi 
kepengurusan yang cukup gemuk, ti-
dak semua pengurus akan aktif. Di KNPI 
berlaku hukum alam, nantinya akan 
terseleksi dan menyisakan orang-orang 
terpilih. Ia pun meminta agar ketua DPD 
KNPI Karangasem untuk terus mewu-
judkan program-program kerja dengan 
pengurus yang masih memiliki seman-
gat untuk membangun. ‘‘Dalam sebuah 
organisasi, hukum alam itu tetap ber-
laku, sudah pasti akan terseleksi orang-
orang yang benar-benar mau meng-
abdikan diri di organisasi pemuda,’’ 

ujarnya lagi. 

Sedangkan, ketua DPD KNPI Ka-
rang asem, I Gusti Parwata meng a takan, 
komposisi kepengurusan yang dilantik 
saat ini terbilang gemuk. Setelah dilan-
tik, pihaknya pun menjalankan program, 
salah satunya penyusunan rencana 
kerja selama tiga tahun kedepan. Selain 
itu, Gus Par mengaku bakal melakukan 
konsolidasi ke pengurus KNPI keca-
matan. ‘‘Setelah ini kita akan gelar rapat 
rencana kerja termasuk mengaktifkan 
KNPI Kecamatan,’’ ujarnya. 

Selain itu, pihaknya juga telah 
menga gendakan untuk hadir di acara-
acara yang bersifat kepemudaan. Se-
perti pelepasan pelacakan rute perjuan-
gan pahlawan I Gusti Ngurah Rai, upa-
cara peringatan detik-detik proklamasi, 
maupun kirab bendera merah putih di 
pantai Tianyar Barat. ‘‘Kegiatan lainya 
yang akan kita gelar, menunggu hasil 
rapat kerja, yang rencananya digelar 
September,’’ ujarnya. 

Sementara itu, Gus Par juga menga-
takan pengurus KNPI yang dilantik se-
banyak 86 orang. Pengurus berasal dari 
kalangan OKP maupun profesional. Pi-
haknya pun sangat menaruh harapan 
kepada para pengurus agar tetap kom-
pak dalam keikutsertaanya memban-
gun Karangasem. v (Bud)

 Simbol  Bangkitnya Pemuda di Karangasem

Wajah Baru 
KNPI KARANGASEM

I Gusti Putu Parwata, SEPelantikan Pengurus KNPI Kab. Karangasem
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BADAN Kerjasama Internasional Jepang melalui Japan 
International Cooperation Agency (JICA) meminta 
kesanggupan, keseriusan serta komitmen Pemerintah 

Kabupaten Karangasem dalam mendukung pelaksanaan 
program Lembaga yang didirikan Pemerintah Jepang 
yang bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia itu terkait 
pemberian bantuan Penataan Pantai Kawasan Pariwisata 
Candidasa sampai Buitan sepanjang lima km. Hal itu 
terungkap saat Tim JICA Pemerintahan Jepang didampingi 
Tim JICA Pemerintah Pusat, Konsultan serta  Balai Wilayah 
Sungai Prov. Bali beraudensi bersama Pemerintah 
Kabupaten Karangasem, diterima Wakil Bupati Karangasem 
I Wayan Artha Dipa didampingi Ketua PHRI/Anggota DPRD 
Karangasem I Wayan Tama, Kepala Bappeda I Ketut Sedana 
Merta, Kadis PU I Nyoman Sutirtayasa, Kepala BLH I Komang 
Agus Sukasena, bertempat di Ruang Pertemuan Wakil Bupati, 
Senin (11/7/2016).

Assistent Director JICA HQ, Badan Kerjasama Internasional 
Jepang Masahiro Yamaguchi bersama Deputy Director JICA 
HQ dalam pernyataannya yang diterjemahkan kedalam bahasa 
Indonesia oleh Chiharu Komatsu menyampaikan Program 
JICA Pemerintahan Jepang  kerjasama dengan Pemerintah 
Indonesia terkait Penataan Pantai kawasan pariwisata di 
Indonesia khususnya di Karangasem sesegera mungkin akan 
dilaksanakan. Dijelaskan JICA berusaha agar proyek penataan 
pantai itu segera dapat dilaksanakan, JICA minta komitmen 
Pemkab. Karangasem untuk membantu mewujudkan akan 
hal itu, baik itu sosialisasi pada masyarakat, perijinan yang 
dibutuhkan serta kesiapan dari pemilik bangunan hotel/restoran 
bila bangunan mereka sedikit kena proyek penataan itu.

“JICA akan mengeluarkan dananya, bila Pemkab. 
Karangasem sudah siap. Dengan menunggu dikeluarkannya 
Detail Engineering Design (DED) dari Kementrian PU RI yang 
dibarengi dengan diadakan MoU, bantuan proyek bisa segera 
terlaksana,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha 
Dipa mengatakan, mengapresiasi positif atas kedatangan Tim 
JICA, Badan Kerjasama Internasional Jepang ke Karangasem. 
Wabup pula menegaskan seijin Bupati Karangasem, 

Pemkab. Karangasem sangat komit mendukung proyek 
bantuan Negara Jepang itu agar segera bisa dilaksanakan 
di Karangasem, “Kami telah membentuk Tim Koordinasi 
Manajemen Pengelolaan Pantai melalui SK Bupati no 186/
HK/2016. Untuk itu, saya berharap dalam rangka penerimaan 
bantuan Pemerintah Jepang terkait penataan wilayah pantai 
sebagai sumber potensi ekonomi dan sosial budaya melalui 
prinsip keterpaduan dan berkelanjutan tanpa menimbulkan 
tekanan berat, degradasi atau kerusakan terhadap sumber 
daya yang ada, masyarakat Karangasem agar turut 
membantu mewujudkan proyek itu, terutama pelaku usaha 
yang tergabung dalam asosiasi PHRI Karangasem,” tegasnya.

“Dengan terbentuknya tim, Pemkab. Karangasem akan 
terus berkoordinasi, melakukan sosialisasi pembinaan pada 
masyarakat serta menampung usulan masyarakat demi 
terbangunnya proyek itu. Dengan terlaksananya proyek itu, 
melalui kajian Feasibility Study (FS) dan ijin Amdal yang ada 
diharapkan bisa meningkatkan APBD Kab. Karangasem yang 
selama ini masih tergolong kecil dari sektor pariwisata,” ujar 
Wabup.

Dalam kesempatan itu, Wabup Artha Dipa tidak lupa 
mengingatkan pihak JICA dalam pelaksanaan proyek nanti, 
dalam pengambilan pasir palung didasar laut agar berhati-
hati karena ada terumbu karang jepun langka yang ada satu-
satunya di Indonesia.

Hal senada pula disampaikan Ketua PHRI Karangasem-
Anggota DPRD I Wayan Tama proyek ini merupakan wacana 
dari tahun 2012 dan melalui JICA pula telah berhasil menata 
pantai Sanur-Bali tahun kemarin, “Asosiasi siap mendukung 
proyek itu, karena masyarakat Karangasem khususnya 
lingkungan proyek menginginkan adanya pantai, sedangkan 
crib yang terbangun selama ini mubasir, karena Candidasa 
tetap tidak memiliki pantai yang berpasir,” ujarnya.

“Kami ingin agar proyek penataan pantai itu segera 
bisa terlaksana. Pelaku pariwisata serta pemilik bangunan 
hotel/restoran sepanjang proyek siap mendukung dan 
memberikan ijin bila bangunan hotel/restoran mereka sedikit 
terkena imbas proyek,” katanya. v (Humas protokol Setda 
Kab. Karangasem)

PEMKAB KARANGASEM DUKUNG PROYEK 
BANTUAN PEMERINTAH JEPANG

Foto bersama Wabup Karangasem, I Wayan Artha Dipa (tengah) bersama Tim JICA
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PEMERINTAH Kabupaten Karang-
asem tidak kenal lelah untuk mem-
perjuangkan Karangasem melalui 

Desa Bugbug untuk diakui FAO Roma 
Italia sebagai Model GIAHS. Dengan 
terus memperbaiki rekonstruksi pro-
posal GIAHS yang diusulkan, kali ini 
sebagai pelengkap penyempurnaan 
proposal, Pemkab. Karangasem melalui 
Bappeda mengusulkan pertanian buah 
salak Desa Sibetan sebagai penun-
jang untuk mendapatkan pengakuan 
FAO. Perjuangan itu terjawab dengan 

datangnya Tim Representative Glob-
ally Important Agriculture Heteritage 
System (GIAHS) Food And Agriculture 
Organization Of The United Nations 
(FAO) Roma Italia, dipimpin Mr. Mark 
Smulders bersama istri Tany Cohen 
dan anak Jessica Smulders serta di-
dampingi Asisten FAO Representa-
tive Ageng Herianto, mengadakan 
kunju ngan lapangan tahap III ke Ka-
bupaten Karangasem. Kunjungan ini 
merupa kan penilaian tambahan dari 
proposal yang diajukan Tim Delegasi 
GIAHS Indonesia ke Sekretariat FAO 
Roma. Diterima Wakil Bupati Karan-
gasem I Wayan Artha Dipa, SH., MH 
didampingi Kepala Beppeda I Ketut 
Sedana Merta, Kadis Pertanian Tana-
man Pa ngan dan Hortikultura Nyoman 
Mertha Tanaya, Kabag Humas Pro-
tokol  Made Supartha, Kepala Kantor 

Ke tahanan Pangan Putu Sutha Antara 
bertempat di Ruang Rapat Wakil Bu-
pati, Jumat (18/3).

Kepala Bappeda I Ketut Sedana 
Merta, ST.,MT dalam laporannya me-
nyampaikan, Ditetapkannya Desa Bug-
bug, Karangasem, Bali sebagai salah 
satu Model Pengelolaan Sumber Daya 
Alam Berbasis Pemberdayaan Ma-
syarakat/Globally Important Agricul-
ture Heteritage System (GIAHS) Indo-
nesia dan sudah di kunjungi oleh Tim 
FAO Roma 21 November 2014 lalu. 

Ini disebabkan karena hasil dari  pe-
nilaian yang cukup lama yang dilaku-
kan FAO sendiri melalui fasilitasi IPB 
Bogor terhadap keberadaan sistem 
pertanian di Desa Bugbug yang antara 
lain memiliki pertanian lahan basah/
sawah dengan subaknya, pertanian 
lahan kering/perkebunan, peternakan, 
kelautan dengan kelompok nelayan-
nya serta lembaga tradisional adatnya 
yang unik dan sangat kuat. Konsep 
pertanian Nyegara Gunung berbasis 
Tri Hita Karana masih lestari dilak-
sanakan di Bugbug dan masuk dalam 
perlindungan adat setempat.”Akan 
tetap proposal Bugbug Karangasem 
masih perlu disempurnakan lagi, de-
ngan memasukan salah satu keunikan 
pertaniannya yang merupakan war-
isan budaya mengandung nilai yang 

Pemkab Karangasem Usulkan 
Sistem Pertanian Buah Sibetan 
ke GIAHS FAO Roma Italia

diwariskan secara turun temurun. 
Dan yang terpenting tempatnya  tidak 
mudah dialih fungsikan, disamping 
itu sistemnya merupakan nilai war-
isan budaya turun temurun. Karena 
itu kami usulkan pertanian buah salak 
di Desa Sibetan,” katanya

 Wakil Bupati Karangasem Wa-
yan Artha Dipa mengapresiasi dan 
berterimakasih atas kunjungan lan-
jutan Tim Representative GIAHS, 
FAO Roma, Italia ke Karangasem. 
Dan terhadap Program GIAHS yang 
menjadi Program FAO Roma, fasca 
ditetapkannya Desa Bugbug sebagai 
kandidat  Lokasi GIAHS, yang masih 
memiliki kekurangan selain kelebihan 
yang dimiliki Wabup pun memberi-
kan gambaran wilayah Karangasem 
yang luasnya 839,54 Klm, dengan 8 
kecamatan, 76 desa, 3 kelurahan, 190 
desa adat dan terdiri dari 3 kawasan 
pariwisata Ujung, Candidasa dan 
Tulamben dengan lahan pertanian 
yang luas hanya 8% dari luas Karang-
asem. ”Disamping pertanian padi, to-
mat dan cabai yang bagus. Ada pula 
pertanian yang unik yaitu pertanian 
tanaman buah salak dengan 18 va-
rietas dan yang terkenal yaitu buah 
salak gula pasir. Tanaman buah salak 
ini sudah diwarisi oleh masyarakat 
penghasil buah salak di Desa Sibetan 
ini merupakan nilai yang diwariskan 
secara turun temurun. Dan tanaman 
buah salak ini tidak pernah pakai pes-
tisida/disemprot, hanya pakai pupuk 
organik saja,”ujarnya. Wabup Artha 
Dipa pun berharap sistem pertanian 
buah salak ini dapat dijadikan peleng-
kap proposal FAO (GIAHS) untuk 
segera dapat pengakuan Internasi-
onal.

Asisten FAO Representative 
Ageng Herianto menyampaikan, tu-
juan kedatangannya untuk melihat 
langsung keadaan di wilayah Karang-
asem. dari penyempurnaan proposal 
yang diajukan Pemkab. Karang asem 
yaitu pertanian buah salak di Desa 
Sibetan. ”Setelah kami turun kela-
pangan secara  langsung nantinya 
Mr. Mark dapat menjelaskan di FAO 
Roma Italia akan keberadaan tempat 
dan sistem masyarakatnya dalam 
memelihara tradisi dan budaya itu 
sendiri. Generasi mudanya sudah di-
tanamkan terkait arti penting, makna 
dan nilai dari pertanian buah salak. 
”Yang terpenting selain tempatnya 
adalah sistem yang dipergunakan 
masyarakatnya yang mengandung ni-
lai nilai yang diwariskan secara turun-
temurun dan tempatnya tidak mudah 
untuk dialihfungsikan. Nantinya Mr. 
Mark dapat memperjuangkan karang-
asem melalui pantauan langsung un-
tuk segera mendapat pengakuan FAO 
(GIAHS).” ungkapnya,

Usai dialog Tim representative 
FAO diajak turun tinjau lapangan. 
v (Humas Protokol Setda Kabu-
paten Karangasem)

Yang terpenting selain tempatnya adalah sistem yang 
dipergunakan masyarakatnya yang mengandung 

nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dan 
tempatnya tidak mudah untuk dialihfungsikan.

Wabup Karangasem, I Wayan Artha Dipa (pakain adat Bali) terima Tim FAO
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Beranda

Memaknai Rasionalitas Sebuah Konversi

Bercermin pada Ketokohan Kumbakarna, Wibisana, dan Karna

MULTIKULUTURAL yang ada 
pada masyarakat akan me-
numbuhkan kekuatan jika 

kesadaran yang dimunculkan dalam  
keindahan pluralitas  mampu me-
reduksi semangat egosentris, et-
nosentris dan chauvisisme menjadi 
semangat toleransi. Semangat yang 
mampu membahanakan kekuatan 
pluralitas menjadi kekuatan inti dari 
sari-sari kekuatan yang disebarkan 
oleh jiwa-jiwa pluralitas yang ada di 
masyarakat. Namun tidak menutup 
kemungkinan jiwa-jiwa pluralitas 
yang ada dimasyarakat dapat men-
jadi kerikil tajam dalam mewujudkan 
tatanan kehidupan yang demokra-
tis. Tindakan konversi yang terjadi 
ditengah-tengah pluralitas masyara-
kat acapkali terdengar, bahkan tidak 
sedikit tindakan konversi itu menim-
bulkan tragedi horinsontal yang 
cukup jauh dari makna demokratis. 
Rasionalitas yang mendasari tinda-
kan konversi ini mempunyai makna 
yang juga pluralitas.

Rasionalitas merupakan kemam-
puan melakukan tindakan sosial 
yang menggunakan pertimbangan 
pemikiran dalam memilih cara yang 
paling efektif, tepat, dan efisien un-
tuk mencapai tujuan. Di dalam ra-
sionalitas terkandung alasan-alasan 
masyarakat dan situasi sosial yang 
mempengaruhi tindakan rasionali-
tas. Rasionalitas konversi merupa-
kan kemampuan memilih cara yang 
paling tepat untuk mencapai sebuah 
tujuan dalam kehidupan, ketika me-
lakukan tindakan konversi.

Bercermin pada epos Ramayana, 
menunjuk pada ce-

r i t a 
dan ketokohan Kumbakar-

na, ada rasionalitas konversi yang 
sangat kental terimplisit dalam ke-
tokohan Kumbakarna. Kumbakarna 
adalah adik Rahwana, raja Alengka-
pura yang menculik Dewi Sita istri 
dari Sang Rama. Ketika Sang Rama 
menyerang kerajaan Alengkapura 
Kumbakarna berada dalam posisi 
yang serba sulit. Kumbakarna adalah 
seorang ksatria yang menjunjung 
tinggi nilai kebenaran. Membela 
Rahwana jelas sangat bertentangan 
dengan hati nuraninya, bertenta-
ngan dengan nilai-nilai dharma yang 
selama ini selalu dia dengungkan. 

Te t a -
pi di lain pihak, 

Kumbakarna adalah seorang warga 
negara Alengkapura. Sebagai warga 
negara yang baik dia harus berani 
berkorban membela negaranya dari 
serangan musuh. Apa yang Kum-
bakarna lakukan?. Disinilah akan 
tampak tergambar rasionalitas kon-
versi dalam kehidupan. Yang di-
lakukan Kumbakarna adalah meng-
kritik sang kakak, Rahwana, tetapi 
sebagai seorang ksatria dia tetap 
harus berperang membela negara 
Alengkapura dari serangan musuh. 
Walaupun akhirnya dia gugur dalam 
peperangan namanya harum seba-
gai seorang ksatria. 

Tokoh lain dalam Ramayana 

a d a l a h 
Wibisana yang juga 

saudara dari Rahwana. Tetapi ra-
sionalitas konversi yang dilakukan 
oleh Wibisana sangat berbeda de-
ngan Kumbakarna, Wibisana ber-
pihak pada Rama. Wibisana berani 
menentang dan melawan sauda-
ranya sendiri karena memandang 
Rahwana telah melakukan tindakan 
yang adharma. Wibisana tidak hanya 
berkonversi berpihak kepada Rama 
dalam hal bersimpati, tetapi ikut ber-
perang melawan Rahwana, bahkan 
dia ikut membantu Rama dengan 
menceritakan kelemahan-kelemahan 
yang ada pada Rahwana. 

Memaknai langkah konversi 
yang tercermin dari cerita di atas, 
kedua tokoh di atas mempunyai 
rasionalisme konversi yang berbeda. 

Rasionalitas belajar 
dari tokoh ceritera 

pewayangan
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De ngan merujuk bahwa suatu 
tindakan rasionalitas terjadi ketika 
seseorang sedang mencoba untuk 
mencapai tujuan-tujuan tertentu 
dengan melakukan seleksi pada 
cara-cara (means) yang dinilai tepat 
untuk mewujudkannya sesuai dengan 
situasi yang ada. Wibisana jelas-jelas 
memegang dengan teguh prinsip 
yang benar adalah benar dan salah 
adalah salah. Kalau dihubungkan 
dengan rasiona  litas konversi, konversi 
yang dilakukan oleh Wibisana 
digolongkan ke dalam tindakan ra-
sionalisme-nilai (Wertrational), yaitu 
tindakan yang dipengaruhi oleh 
keyakinan dan kete rikatan terhadap 
suatu tatanan nilai yang tinggi se-
perti kebenaran, keindahan, keadilan 
atau keperca yaan kepada Tuhan. 
Sedangkan Kumbakarna menganut 
prinsip benar atau salah Alengkapura 
adalah negara kelahiran yang patut 
dibela sampai darah penghabisan. 
Kumbakarna dapat digolongkan 
melakukan rasionalitas tindakan 
tradisonal, tindakan yang dilakukan 
karena kebiasaan yang telah melekat 
atau karena warga masyarakat harus 
selalu membela tanah kelahirannya, 
salah ataupun benar. 

Tokoh lain yang dapat dijadikan 
cermin dalam mengkaji rasionalitas 
konversi adalah Adipati Karna dalam 
lakon perang Beratayudha. Dalam 
perang yang besar ini keluarga Kurawa 
berperang melawan keluarga Pandawa. 
Adipati Karna yang sebenarnya 
saudara tiri Pandawa yang dibesarkan 
di keluarga Kurawa, sadar betul bahwa 
keluarga Kurawa berada pada pihak 
yang salah, dan mereka akan dikalahkan 
dalam perang ini. Adipati Karna 
menginginkan persoalan benar atau 
salah dapat diselesaikan secara tuntas. 
Maka dia tetap berada pada keluarga 
Kurawa dan Adipati Karna gugur 
sebagai ksatria dalam peperangan ini. 
Rasionalitas konversi yang dilakukan 
oleh Adipati Karna lebih kompleks 
jika dibandingkan yang dilakukan 
oleh Wibisana dan Kumbakarna. Adi-
pati Karna dapat digolongkan me-
lakukan rasionalitas konversi secara  
instrumental (Zweckrational), suatu 
tindakan dengan cara-cara yang 
digunakan oleh individu-individu yang 
bisa mencapai tujuan-tujuan yang 
diinginkan. 

Dalam tatanan ini tergambar apa 
yang dilakukan oleh Adipati Karna, 
ingin membela kebenaran tetapi 
tetap berada pada pihak yang salah. 
Adipati Karna dapat juga digolongkan 
melakukan rasionalitas konversi 
secara afektual, yaitu tindakan 

yang didasarkan pada kebutuhan-
kebutuhan psikologis atau kondisi-
kondisi emosional. Kondisi psikologis 
merasa berhutang budi kepada 
pihak Kurawa dan terjadi ikatan 
emosional yang kuat disebabkan rasa 
kebersamaan yang lama. 

Kembali kepada tatanan rasionalitas 
konversi yang terungkap di atas, 
rasionalitas konversi acapkali terdengar 
dalam kehidupan di masyarakat. Ra-
sionalitas konversi yang dilakukan pada 
saat ini lebih didasarkan kepada penilaian 
sistematik tentang berbagai cara dalam 
mencapai tujuan serta seleksi untuk 
memperoleh cara yang paling tepat. 
Rasionalitas konversi pada masyarakat 
sangat kentara pada keadaan menjelang 
pilkada seperti yang tergambar pada 
dewasa ini. Tentu konversi yang dilakukan 
berdasarkan rasionalitas masing-

masing. Dalam memaknai konversi yang 
terjadi di masyarakat tentu pendekatan 
multikultural yang banyak diusulkan 
perlu dikedepankan. Pun, disadari gejolak 
yang muncul dari rasionalitas konversi 
yang terjadi perlu diselaraskan dengan 
imbalan yang mesti diterima akibat dari 
rasionalitas konversi yang dijalankan. 

Rasionalitas konversi yang muncul 
di masyarakat, kisarannya tidak jauh 
berbeda dengan jenis rasionalitas 
konversi yang disebutkan di atas. Ada 
yang dengan tegas memegang teguh 
prinsip benar adalah benar sedangkan 
yang salah adalah tetap salah. Tetapi 
tidak menutup kemungkinan, benar 
atau salah, akan tetap berpihak kepada 
san daran tertentu demi suatu tujuan 
yang dinginkan. v (I Putu Sudibawa/
Guru Kimia SMAN 1 Sidemen, 
Karangasem).

Beranda

Rasionalitas konversi ditemukan dalam tokoh pewayangan
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