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PERINGATAN HUT RI KE-72 

DI jEMBRANA
Peringatan HUT Kota Negara Ke-122



KABAR MAKEPUNG | EDISI IV 2017[   2   ]

Om Swastyastu,

Tidak terasa pelaksanaan Festival Jembrana 
II yang merupakan rangkaian peringatan HUT 
Kota Negara ke 122 akan berakhir. Selama kurang 
lebih dua bulan masyrakat Jembrana disuguhi 
berbgai atraksi mulai dari olahraga, seni, budaya, 
pertandingan hingga puncaknya dimeriahkan oleh 
artis nasional Bagindas setelah diawali dengan 
kegiatan peringatan massal pada pagi harinya.

Pada penerbitan majalah edisi kali ini, 
tim redaksi akan merangkum kembali berbagai 
kegiatan yang telah dilaksanakan hingga nanti 
fstival ini resmi ditutup dengan pelaksanaan 
parade budaya melibatkan ratusan seniman , baik 
dari Jembrana , kabupaten /kota seBali hingga 
undangan dari kabupaten luar Bali.

Atas nama seluruh jajaran redaksi, Majalah 
Mekepung menyampaikan terimakasih yang 
sebesar-besarnya atas partisipasi serta dukungan 
semua pihak atas terbitnya edisi  kali ini, sekaligus 
mohon maaf jika dalam penyajian ada yang kurang 
berkenan.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Pemimpin  Redaksi,
Kepala Bagian Humas dan Protokol

I Komang Suparta , S.Sos MAP

PENGANTAR 

REDAKSI
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Kota Negara tahun ini 
genap berusia ke-
122. Pada peringatan 

tahun ini mengusung tema 
“Kerthaning Bumi Mekepung” 
dengan harapan terwujudnya 
kesejahteraan masyrakat lewat 
serangkaian program maupun 
kebijakan secara merata dari desa 
maupun kelurahan.Momentum 
peringatan HUT Kota ini sebagai 
re leksi secara menyeluruh juga 
diharapkan mampu memperdalam 
rasa bangga masyrakat Jembrana, 
membangun kebersamaan dan 
sinergitas komponen masyrakat. “ 
Usia 122 merupakan sejarah yang 
panjang. Kita berharap semangat 
kebersamaan dikedepankan 
sehingga penyelenggaraan 
pemerintah daerah, pelayanan 
serta partisipasi masyrakat dalam 
pembangunan menjadi semakin 
baik dan sejahtera,”kata Bupati 
Artha saat menghadir malam 
puncak peringatan HUT Kota 
Negara bertempat distage Pura 
Jagatnatha, selasa malam, 15/2.

 Sementara Ketua Peringatan 
HUT Kota Negara tahun ini, I Made 
Sudiada mengatakan peringatan 
HUT Kota tahun ini dibalut dengan 
pelaksanaan Jembrana Festival II 
dipenuhi dengan 55 jenis kegiatan 
selama dua bulan. “ Rangkaian HUT 

Kota nantinya akan ditutup dengan 
pelaksanaan parade budaya yang 
menampilkan seni budaya asli 
Jembrana maupun  partisipasi dari 
kabupaten/kota se-Bali serta duta 
kesenian dari luar provinsi, “ujar 
Sudiada yang juga Sekda Jembrana.

 Pada peringatan Puncak 
Kota kemarin, turut dihadiri Wakil 
Bupati Jembrana I Made Kembang 
Hartawan, Ketua DPRD Jembrana I 
Ketut Sugiasa, serta jajaran forum 
komunikasi pimpinan daerah. Selain 
itu turut diundang Bupati, Sekda 
periode sebelumnya serta tokoh 
masyrakat dan adat se-Jembrana. 
Acara diawali dengan menyanyikan 
lagu Indonesia Raya , hymne 
Jembrana serta kirab pataka dan 
lambang daerah Jembrana. Secara 
simbolis peringatan HUT Kota ke-
122 ditandai dengan pemotongan 
tumpeng oleh Bupati Artha kepada 
Bupati Jembrana periode 1990-
2000, Ida Bagus Indugosa.

 Malam itu beberapa kesenian, 
lawak serta penampilan artis 
lokal juga turut memeriahkan 

sebagai pengisi acara. Dan 
puncaknya adalah penampilan 
artis nasional Bagindas yang sukses 
menghibur penggemarnya dengan 
lagu beraliran pop melayunya. 
Membawakan sekitar 8 lagu, 
dibuka dengan lagu empat mata, 
Bagindas juga membawakan lagu-
lagu andalannya yang selama ini 
populer dipendengarnya seperti  
CINTA ,Meriang,Ay dan Maa kanlah 
mampu membius ribuan penonton 
yang memadati areal Jagatnatha. 
Ditambah dengan pemilihan venue 
tempat dengan latar belakang pura 
jagatnatha  menambah suasana 
alami kesemarakan perhelatan 
malam itu .Hal itu juga didukung 
dengan gaya komunikatif Andra, 
sang vokalis yang  beberapa 
kali mengajak penonton ikut 
menyanyikan lirik lagu-lagu 
Bagindas, hingga mereka tetap tak 
beranjak dari tempatnya. Tepat 
pukul 24 wita, penampilan Bagindas 
malam itu ditutup dengan lagu suka 
sama kamu , sekaligus menutup 
rangkaian acara disertai pesta 
kembang api. (humas jembrana)

HUT Kota Negara ke-122, 

Momentum Memperdalam Rasa 
Bangga Pada Daerah
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P
uncak peringatan HUT Kota Negara ke-122, selasa ( 15/8) 
berlangsung meriah. Seluruh kegiatan yang dipusatkan di 
areal Gedung Kesenian Bung Karno, dihadiri Bupati Jembrana 

I Putu Artha, Wabup Kembang Hartawan bersama  Forum Komunikasi 

Kemerdekaan RI juga terasa dalam 
Hut Kota Negara ke 122 ini, setelah 
panitia juga mengadakan lomba 
panjat pinang  lengkap dengan 
beragam ragam hadiah yang bisa 
dibawa langsung. Acara diikuti 
anak-anak sekolah  se-Kabupaten 
Jembrana yang hadir saat itu dengan 
penuh antusias, lengkap dengan 
sorak sorai pendukungnya masing-
masing. Panitia menyiapkan 6 

buah pohon untuk panjat pinang 
yang diletakkan disisi timur 
gedung GKBK. Acara yang sudah 
lazim digelar setiap tujuh belasan 
ini,  tentunya menjadi tontonan 
menarik dan menghibur , penuh 
gelak tawa serta kelucuan guna 
merayakan HUT Kota Negara.

 Disela-sela penyerahan hadiah 
itu, Bupati I Putu Artha berharap 
momen   perayaan HUT Kota Negara 

Peringatan HUT Kota 
Negara ke-122, 

Dari Jalan Santai, Lomba Mancing, 
Sampai Panjat Pinang

masyrakat umum.  
 Kegiatan diawali dengan jalan 

santai keliling kota negara. Panitia 
menyiapkan satu buah sepeda motor 
yang diperebutkan dengan sistem 
undian kupon. Berbarengan dengan 
pelaksanaan jalan sehat, penghobi 
mancing juga diakomodir  dengan 
event lomba pancing bertempat 
diareal kolam gedung GKBK. Tak 
hanya itu, nuansa perayaan HUT 

Pimpinan Daerah berbaur dengan 
puluhan ribu  unsur  masyrakat, 
mulai dari pegawai dilingkup 
pemkab Jembrana, sekolah sampai 
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dan HUT Kemerdekaan RI ke 72 ini, 
akan dibarengi dengan komitmen 
serta kerja keras guna mewujudkan 
peningkatan kesejahteraan di 
Jembrana.  “Tentu sebagai pimpinan 
daerah saya harapkan melalui 
perayaan yang kita laksanakan 
setiap tahun ini yang paling penting 
adalah kesejahteraan masyarakat 
semakin meningkat, begitu juga 
warga masyarakat miskin setiap 
tahunnya semakin berkurang di 
Kabupaten Jembrana, tandasnya.

 Upaya kongkrit yang harus 
dilakukan, kata Bupati Artha, 
program yang dilaksanakan oleh 
pemerintah agar menyentuh dan 
dirasakan oleh masyarakat, “semua 
pimpinan OPD harus memikirkan  
kesejahteraan  masyarakatnya. 
Untuk itu semuai OPD dalam 
programnya harus inovatif, 
“tegasnya. 

 Peserta yang beruntung 
mendapatkan hadiah utama sepeda 
motor atas nama Ni Gusti Ayu Kade 
Dwi Prasatiawati yakni, siswa 
SMPN 3 Negara asal dusun Munduk 
Tumpeng Berangbang Kecamatan 
Negara. Hadiah itu langsung 
diserahkan oleh Bupati I Putu 
Artha dengan didampingi Wabup 
I Made Kembang Hartawan, ketua 
DPRD I Ketut Sugiasa . Sore harinya 
puncak peringatan HUT Kota masih 
akan dilanjutkan dengan dengan 
pawai dokar hias . Dokar yang 
merupakan kendaraan tradisional 
masyrakat  Jembrana selama 
ini akan berkeliling kota Negara 
bersama pejabat dan pimpinan 
daerah di Jembrana. Sementara 
malamnya akan dilanjutkan dengan 
resepsi HUT Kota yang dipusatkan 
diStage Terbuka Jagatnatha dengan 
bintang tamu artis nasional 
d’Bagindas. (abhi/eka humas)
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Ratusan layang – layang terlihat 
menghiasi langit di Jembrana 
tepatnya di Pantai Pengambengan 
Kecamatan Negara, Jembrana pada 
Minggu (20/8). Ratusan layang 
tersebut tidak lain adalah bagian 
dari Kite Festival (Lomba Layang – 
Layang) serangkaian acara Jembrana 
Festival ke – 2. Hadir dalam acara 
tersebut Bupati Jembrana I Putu 
Artha berserta istri Ari Sugianti 
dan Wakil Bupati I Made Kembang 
Hartawan beserta pimpinan OPD 
di Jembrana membuka secara 
resmi lomba tersebut yang ditandai 
dengan ikut menerbangkan layang 
- layang.

Saat layang – layang mengudara 
nampak berbagai jenis layangan 
menyerupai berbagai jenis binatang, 
lambang Pemkab Jembrana hingga 
burung Garuda menghiasi langit 
ketika itu. Meskipun beberapa 
diantaranya terlihat tidak berhasil 
mengudara, tapi tidak menyurutkan 
semangat sekaa melayangan dalam 
menerbangkan layangnya. Antusias 
masyarakat pun tidak kalah 
semangat dalam menyaksikan dan 
mendukung peserta lomba layang 
– layang, hingga nampak ribuan 

Ratusan Layang - Layang 
Beradu Kreasi di  Pantai 
Segara Pengambengan

dilombakan ada dua yaitu Layang 
Be-Bean dan Layang Kreasi yang 
akan memperebutkan Juara 1, 2 
dan 3 mendapat uang pembinaan. 
Tercatat ada 334 peserta lomba 
mengikuti yang diantaranya 
sebanyak 285 kategori Layang Be-
Bean dan 49 Layang Kreasi.

 Bupati Artha dalam 
kesempatan tersebut 
menyampaikan kegembiraannya 
menyaksikan kreati itas masyarakat 
Jembrana yang terwadah dalam 
sekaa layang – layang. “Saya sangat 
mengapresiasi lomba layang ini, 
sebagai masyarakat di Bali kita 
sudah seharusnya melestarikan 
budaya yang merupakan warisan 
dari leluhur kita. Oleh karena itu 
kita mengadakan lomba layang 
– layang ini setiap tahunnya, dan 
ini sudah yang keenam kalinya kita 
laksanakan.”ungkap Artha. Selain 
itu “Selain untuk mempererat 
tali persaudaraan lomba ini juga 
sebagai wadah untuk membangun 
kreati itas – kreati itas anak muda 
di Jembrana agar bisa lebih terarah 
ke arah yang positif, ” tambahnya. 
yogi/humas

masyarakat memenuhi tempat 
berlangsungnya lomba layang 
– layang di Desa yang terkenal 
dengan hasil lautnya tersebut.

 Lomba layang – layang yang 
diselenggarakan setiap tahunnya 
ini merupakan yang ke enam 
kalinya diadakan setelah tahun 
lalu di Penyaringan kali ini di 
Desa Pengambengan. Selain luas 
lapang yang lebih luas, angin pun 
terpantau kencang. Peserta lomba 
kali ini selain berasal dari Jembrana 
juga diberikan kesempatan kepada 
masyarakat luar Jembrana untuk 
ikut berpartisipasi pada lomba 
layang – layang tersebut. Selain 
sebagai salah satu upaya untuk 
melestarikan seni tradisional 
yang masih hidup di masyarakat 
juga memberikan kesempatan 
kepada sekaa layang layang 
di Kabupaten jembrana untuk 
berkreasi menciptakan bermacam 
– macam model layang – layang 
baru dan salah satu hiburan untuk 
masyarakat.

 Ketua panitia Lomba 
Layang – Layang I Made Tarma 
menyampaikan dalam lomba 
kali ini jenis layang – layang yang 
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Peringatan Detik 
Detik Proklamasi 
Kemerdekaan RI 

ke 72 Kabupaten Jembrana 
diperingati  dalam bentuk 
upacara bendera , (17/8) di 
Stadion Pecangakan Negara. 
Bertindak sebagai Inspektur 
Upacara pada pengibaran 
Bendera Merah Putih, Bupati 
Jembrana I Putu Artha yang hadir 
beserta istrinya Ny Ari Sugianti 
Artha. Sedangkan bertindak 
sebagai Komandan Upacara  oleh 
Kapten Inf. Yudana, yang sehari 
hari bertugas sebagai Pasiter 
Kodim 1617 Jembrana.

Pada upacara tersebut turut 
hadir pula Wabup Jembrana 
Made Kembang Hartawan 
beserta istri Ny Ani Setiawarini 
Kembang Hartawan, Anggota 
Forkopimda Jembrana, Kepala – 
kepala Instansi Vertikal, Kepala 
OPD Pemkab Jembrana, Peserta 
Upacara yang terdiri dari Siswa 
Siswi SMP, SMA, Satpol PP, TNI/
Polri dan sejumlah masyarakat 
umum.

Upacara diawali tepat 
pada pukul 10.00 wita dengan 
menyalakan sirine selama satu 
menit dan dilanjutkan pembacaan 
Teks Proklamasi oleh Ketua 
DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa. 
Kemudian dilanjutkan dengan 
pembacaan UUD 1945 yang 
dibacakan oleh Kepala Dinas 
Dikmudora Kabupaten Jembrana 
Putu Eka Swarnama.

Pada sesi pengibaran Bendera 
Merah Putih, Bupati Artha 
meletakkan Bendera Merah Putih 
di baki Paskibraka yang diterima 
oleh  Ni Made Arista Septiani 
Paskibraka dari SMAN 1 Negara. 
Sedangkan untuk pengibar adalah 
I Gusti Ayu Putu Sintya Hendrayani 
siswa, I Putu Nova Mahasaputra 
yang keduanya siswa SMAN 1 
Negara dan Komang  Tri Aditya 
Pariyana siswa SMAN 2 Negara.

Sementara pada upacara 
penurunan bendera yang 
berlangsung di tempat yang 
sama pada pukul 17.00 bertindak 
sebagai Inspektur Upacara Wabup 
Made Kembang Hartawan.adi/
humas

PERINGATAN  HUT RI 
KE–72 DI JEMBRANA



EDISI IV 2017 | KABAR MAKEPUNG [   9   ]

Sebanyak 380 sepeda hias 
menghiasi Kota Negara, 
peserta lomba yang 

mengambil start di depan Kantor 
Bupati Jembrana, Rabu (16/8). 
Hadir dalam kesempatan tersebut 
Bupati Jembrana I Putu Artha 
didampingi istri Ari Sugianti dan 
Wakil Bupati Jembrana I Made 
Kembang Hartawan didampingi 
istri Ani Kembang Hartawan dan 
Ketua DPRD Jembrana Ketut Sugiasa 
serta pimpinan OPD Jembrana 
melepas secara langsung peserta 
sepeda hias di depan Kantor Bupati 
Jembrana.

Peserta yang mengikuti mulai 
dari kalangan siswa SD/MI hingga 
SMP/MTs se Kabupaten Jembrana. 
Diawali dengan SMP N 2 Negara, 
peserta menempuh rute sekitar 
9 km dari Depan Kantor Bupati 
Jembrana, menuju Keladian ke 
selatan sampai Pemedilan hingga 
Pasar Dauhwaru ke Barat menuju 
Pasar Umum Negara,kemudian 
menuju Loloan ke Utara menuju 
Tugu Jam sampai  RSU Negara 
kemudian ke Timur sampai inish 
kembali di Depan Kantor Bupati 
Jembrana. 

Tampak antusias peserta 
sepeda hias, hingga ada peserta 
yang mempersiapkan sepeda sejak 
seminggu. Ada yang menggunakan 
kombinasi daun, kardus, kain,kertas 
hingga atribut ukiran. Menurut 
panitia Kadis Disdikpora Putu Eka 
Suarnama mengatakan kriteria 

Lomba Sepeda Hias 
Meriahkan HUT RI ke-72

perlombaan sepeda hias ini ada 
3 point diantaranya, bahan yang 
digunakan harus dari benda daur 
ulang, kekompakan dan keserasian 
dari masing – masing peserta 
kelompok yang terdiri dari 10 
anggota perkelompok (perwakilan 
sekolah).

Bupati Artha sangat 
mengapresiasi dengan diadakannya 
sepeda hias ini. Kedepannya agar 
selalu ditingkatkan.Ini merupakan 
kreati itas anak-anak muda 
Jembrana sebagai penerus bangsa 
dan semoga bisa memberikan hal 
yang positif untuk Jembrana.
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Selain memperkenalkan 
kuliner tradisional 
Jembrana di Pameran 

Kerajinan dan Industri Jembrana 
2017, Pemkab Jembrana juga 
memperkenalkan kain tenun khas 
Jembrana. Kain tenun khas Jembrana 
tersebut tidak hanya ditampilkan 
dalam bentuk pajangan namun di 
tampilkan dalam bentuk rancangan 
busana yang di tampilkan dalam 
fashion show. Fashion show yang di 
laksanakan di Pameran Kerajinan 
dan Industri  Belakang Kantor 
Bupati Jembrana kemarin (19/8) 

disaksikan oleh Wabup Kembang 
Hartawan bersama Ny. Ani 
Setiawarini Kembang Hartawan, 
Sekda Made Sudiada beserta ibu, 
Kepala – Kepala OPD Pemkab 
Jembrana dan ratusan penonton. 

Kepala Dinas Koperindag 
(Kepala Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil Menengah, Perindustrian Dan 
Perdagangan) Made Gde Budhiarta 
mengatakan dalam fashion show 
kali ini jumlah peserta keseluruhan 
sebanyak 58 peserta. Terdiri dari 
kategori remaja sebanyak 22 peserta 
dan kategori dewasa sebanyak 36 

peserta, dengan hadiah total 25 
juta. “Fashion show kali ini dinilai 
oleh Dwi Iskandar (penasehat 
Indonesian Fashion Chamber), 
Weda Githa (Ketua Pelaksana Bali 
Fashion Trend) dan Sri Kumalawati 
(Praktisi Kecantikan)” kata 
Budhiarta.

Menurut Budiartha di era 
sekarang, harus ada paradigma baru 
dalam memperkenalkan kain khas 
yang tidak hanya cukup dipajang 
atau dipamerkan saja namun juga 
harus bisa ditampilkan dalam 
bentuk trend mode terkini terlebih 

Lestarikan Endek Jembrana, 
Pemkab Jembrana Gelar 
Lomba Fashion Show
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jika bisa mengikuti trend fashion 
internasional. Harapannya dengan 
fashion show akan memancing 
pembeli untuk membeli kain tenun 
Jembrana lebih banyak. “Selain itu 
dengan fashion show akan timbul 
kreati itas diantara perancang 
busana lokal Jembrana” imbuhnya.

Selain fashion show, Pemkab 
Jembrana juga mempromosikan 
kain tenun Jembrana di berbagai 
ajang baik di Bali bahkan hingga 
luar negeri seperti INACRAF, 
APKASI, DEKRANAS, bahkan ke 
luar negeri seperti Handmade 
Korea 2017 beberapa waktu lalu. 
Diharapkan dengan memberikan 

kesempatan seperti itu, dapat 
menambah wawasan, pengalaman 
serta pengetahuan para pengerajin 
berkaitan dengan produk, kemasan, 
dan pemasaran. Sehingga dapat 
meningkatkan kualitas produksi 
dan pemasaran.

Disisi lain peserta fashion 
show banyak yang merasa grogi 
terlebih, banyak peserta yang baru 
pertama kali ikut fashion show. 
Salah satu peserta yang bernama 
Bayu Perdana mengaku merasa 
grogi karena baru pertama kali 
ikut fashion show. Meski sering 
tampil di depan umum, Bayu 
tetap merasa grogi, “Merasa grogi 

karena cara berjalannya berbeda 
dengan kebiasaan sehari hari 
dan ini pertama kalinya ikut, dan 
gaya berjalan harus di ubah. Satu 
satunya cara, latihan yang serius 
dan mencontoh peserta lain yang 
tampil duluan” ujar lajang yang 
sehari hari bertugas sebagai MC di 
Protokol Pemkab Jembrana.  

Pada event fashion show kali 
ini pada kategori remaja keluar 
sebagai juara 1 adalah SMAN 1 
Melaya, sedangkan pada kategori 
Dewasa keluar sebagai juara 
pertama BNI Negara. 
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Lomba Gong kebyar yang 
merupakan rangkaian 
peringatan HUT Kota 

Negara yang ke 122 kemarin Minggu 
(20/8) di Stage Pura Jagatnatha 
unjuk kebolehan pada lomba Gong 
Kebyar, kedua sekeha gong kebyar 
beradu kreati itas menabuh di 
hadapan Wakil Bupati Jembrana I 
Made Kembang Hartawan beserta 
istri Ani Kembang Hartawan 
beserta seluruh jajaran OPD 
Pemkab Jembrana.

 Pada lomba kali ini Kecamatan 
Jembrana diwakili oleh sekaa gong 
kebyar Gita Semara Santi dari Banjar 
Keladian Dauhwaru, kemudian 
Kecamatan Pekutatan yang diwakili 
oleh sekaa gong kebyar Abdi 
Budaya Desa Pengeragoan. Disetiap 
penampilan oleh masing - masing 

Lomba Gong Kebyar 
Duta Pekutatan “Beradu Tanding “ 

dengan Duta Jembrana

sekaa selalu di warnai sorak sorai 
suporter pendukung sekeha gong 
kebyar yang terlihat memadati 
Stage Pura Jagatnatha. 

Sekaa gong kebyar duta 
Kecamatan Pekutatan mengawali 
acara lomba, menampilkan 
Tabuh Pepanggulan dengan judul 
“Sahwahita”, kemudian dilanjutkan 
penampilan kedua oleh Kecamatan 
Jembrana yang menampilkan 
“Tari Taman Sari”. Persaingan 
pun semakin sengit, Kecamtan 
Pekutatan yang tidak mau 
kalah di penampilan berikutnya 
menampilkan Tari Kreasi dengan 
judul “Dewi Anjani”. Dewi Anjani 
adalah seorang putri yang lemah 
lembut  serta cantik jelita, namun 
apa daya karena kesalahnnya ia 
berubah menjadi seekor monyet.

Setelah penampilan 
Kecamatan Pekutatan kini kembali 
lagi Kecamatan Jembrana yang 
membawakan tabuh kreasi 
“Kekebyaran Lila”, disusul 
kemudian oleh Pekutatan dengan 
Tabuh Kreasi dengan judul “Yeh 
Leh”. Di penghujung acara yang 
merupakan penampilan terakhir 
Kecamatan Jembrana menampilkan 
tari kreasi “Nyuti Rupa”. Tarian ini 
mengisahkan tentang penyamaran 
Dewi Candra Kirana yang menyamar 
sebagai pangeran remaja untuk 
bertemu kekasihnya Si Raden Panji, 
kemudian Kecamatan Pekutatan 
yang membawakan “Tari Truna 
Jaya” sebagai penampilan akhir. 
(yogi/humas jembrana
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Keseriusan Pemkab 
Jembrana menggenjot 
pertumbuhan pariwisata 

diwilayahnya disertai dengan 
komitmen untuk memberikan 
kemudahan birokrasi dalam iklim 
berinvestasi.  Hal itu diungkapkan 
Bupati Jembrana I Putu Artha 
seusai menerima salah satu 
investor yang hendak berinvestasi 
disektor perhotelan, jumat ( 11/8).  
Dengan sederet kebijakannya , 
Ia mengaku  sangat mendorong 
tumbuh dan berkembangnya 
investasi di semua sektor 
termasuk di bidang pariwisata.  
Bahkan payung hukumnya 

sudah disediakan, tertuang 
dalam Perda No 2 tahun 
2017 tentang Pemberian 
Insentif/atau kemudahan 
kepada masyarakat dan/
atau penanam modal. 
Diantaranya adalah  
kemudahan di bidang 

perizinan dan non 
perizinan yang 
diselenggarakan 
melalui Dinas 
P e n a n a m a n 
Modal ,pelayanan 

terpadu satu pintu 
dan tenaga kerja 
Jembrana. Bahkan 
Inovasi pun 
dilakukan terkait 
dengan pelayan 
perizinan dan 
non perizinan , 

apabila persyaratan administrasi dan kajian teknis  
sudah terpenuhi maka dalam waktu tiga hari izin sudah 
diterbitkan.

 Ditambahkan Artha, berbagai kemudahan 
itu diberikan agar para investor tidak perlu ragu 
menginvestasikan uangnya di Jembrana. “ Saya 
membuka seluas-luasnya bagi pemilik modal untuk 
berinvestasi di Jembrana . Sepanjang memenuhi syarat 
serta aturan, kita tidak akan mempersulit orang yang 
ingin berinvestasi. Karena investasi yang masuk secara 
tidak langsung menguntungkan kami  guna mendorong 
pertumbuhan ekonomi dibumi mekepung, “ujar Artha. 

Tidak hanya soal perijinan, berbagai perbaikan 
sarana pendukung wisata seperti infrastruktur, 
penataan obyek wisata terus digenjot. Seperti dengan 
memperbaiki akses jalan penunjang kekawasan 
wisata  dengan fasilitas hotmix. Selain itu beberapa 
obyek daerah tujuan wisata juga mulai ditata. Mulai 
dari kawasan Teluk Gilimanuk dengan membangun 
sentra kuliner serta penambahan fasilitas guna 
membangkitkan atmosfer Bali disana. Bergerak kekota, 
saat ini juga tengah dibangun  Kebun Raya Jagatnatha 
, dengan konsep tanaman usadha serta upakara yang 
digadang-gadang beroperasi tahun 2019. Ada pula 
pembangunan anjungan cerdas jalan nasional yang 
merupakan proyek pusat sebagai rest area terpadu , 
serta memperbaiki tata kelola obyek wisata yang sudah 
ada sebelumnya.   “ Selain memiliki pesona gunung, 
serta laut eksotis, Kami juga tawarkan kekayaan 
budaya melalui kesenian  jegog serta mekepung yang 
tiada duanya, dan  selama ini sudah menjadi nafas 
masyrakat Jembrana, “kata Artha. 

Ia juga berharap yang terpenting investor 
masuk dulu keJembrana dan jangan diganggu sebab 
mereka juga akan mencipatakan lapangan kerja baru. 
Namun pada jangka panjang , Jembranalah yang akan 
diuntungkan, karena  memberikan kontribusi bagi 
Pendapatan Asli Daerah . (abhi/humas jembrana)

Bupati Artha 
Dorong Kemudahan 

Berinvestasi di Jembrana
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L
angkah Pemkab Jembrana 
membenahi sarana 
infrastruktur utamanya 

jalan terus dilaksanakan. Setelah 
perbaikan jalan kabupaten yang 
panjang  totalnya mencapai  1075 
km  ditargetkan tuntas tahun 
2018, berikutnya akan diselesaikan 
pelebaran poros jalan desa yang 
secara masif akan dikebut mulai 
tahun 2019. Sebagai  pilot project 
, tahun ini dipilih Desa Berangbang 
sebagai percontohan . Jumat ( 
18/8), Wabup Kembang Hartawan 
didampingi Kabid Bina Marga I 
Wayan Sudiarta mengecek langsung 
proyek pelebaran jalan BB Agung 
-Munduk Tumpeng Berangbang 
sepanjang 1,3 Km.

 “Kita lihat jalan-jalan yang 
termasuk poros desa sudah mulai 
rusak dan perlu perbaikan. Makanya 
kita hotmix  ulang (overlay) 
jalan-jalan tersebut , dilebarkan 
sepanjang 1 meter ( kiri kanan 
50cm), dengan beton minimal  
K225 ,”ujar Kembang.  Selain itu 
, Ia juga meminta untuk setiap 

pertigaan atau perempatan jalan 
juga harus diperlebar, ditepi kiri 
maupun kanannya, agar kendaraan 
besar saat   berbelok , posisi roda 
tidak jatuh .

  Hal ini menurutnya salah 
satu penyebab  badan jalan 
tersebut cepat rusak.  “ Kenapa 
pengerjaannya  baru dimulai 
tahun 2019, karena pada tahun 
2018 , kita fokuskan seluruh jalan 
kabupaten bisa tuntas  termasuk 
pengerjaan  marka jalan. Barulah 
tahun berikutnya , dana APBD kita 
salurkan untuk memperbaiki poros 
jalan desa menggunakan  hotmix 
termasuk melebarkannya,” terang 
Kembang. Ia juga meyakini, apabila 
jalan-jalan yang merupakan poros 
desa itu diperlebar menggunakan 
beton, akan menambah kekuatan 
jalan yang secara tak langsung akan 
memperpanjang  usia pemakaian 
jalan.  

 Lebih lanjut, Ia juga berharap  
selesainya jalan jalan dikabupaten 
yang ditargetkan pada tahun 2018, 
juga diikuti dengan selesainya jalan-

jalan desa di Jembrana yang panjang 
keseluruhannya  mencapai 710 km. 
Jalan itu  bisa diperbaiki oleh pihak 
desa menggunakan ADD,termasuk 
juga terselesaikannya gang gang 
milik desa.

 Sementara Kabid Bina Marga 
I Wayan Sudiarta memaparkan 
meskipun poros desa, jalan tersebut 
masih merupakan kewenangan 
pemerintah kabupaten untuk 
memperbaiki. Selain dihotmix 
ulang, jalan-jalan tersebut juga 
diperlebar dengan beton guna 
menambah kekuatan jalan. Ia juga 
menambahkan,   pada tahun ini 
Dinas PU Jembrana melalui Bidang 
Bina Marga menggunakan  anggaran 
induk, mengalokasikan perbaikan 
jalan kabupaten sepanjang 72 km 
, serta ditambah lagi 40 km pada 
anggaran perubahan. “ Untuk jalan 
kabupaten tinggal kita sisakan  
sepanjang 195 km untuk diperbaiki,  
sehingga kami optimis 2018 nanti 
bisa tuntas seluruhnya,” papar 
Sudiarta. (abhi/humas jembrana)

SETELAH JALAN KABUPATEN 
PELEBARAN POROS JALAN DESA 

AKAN DITUNTASKAN
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Selain mengelar pentas 
seni budaya, pameran 
dan berbagai pertunjukan 

lainnya dalam rangkaian Jembrana 
Festival dan HUT Kota Negara 
ke 122, Pemkab Jembrana dan 
BOC (Bali Off road Community) 
menggelar event off road yang 
bertajuk “Jembrana Merah Putih 
Off road Challenge 2017”. Event 
yang di gelar di Pantai Baluk 
Rening hari ini (19/8) dan besok 
(20/8) dilepas Wakil Bupati Made 
Kembang Hartawan di Depan 
Kantor Bupati Jembrana tadi pagi 
(19/8) dan Sirkuit Baluk Rening.

  Nyoman Birawan, Ketua 
Panitia dalam laporannya 
mengatakan event kali ini bersifat 
kejurda dan dihadiri oleh peserta 
dari bali dan luar bali. “Kategori 
yang dipertandingkan yaitu Kelas 
Adventure yang diikuti 150an 
peserta, Kelas Kompetisi 60an 
peserta yang dibagi tiga kategori 
yaitu 1000cc, under 1000cc dan 
Free For All. Untuk hadiah utama, 
panitia menyediakan sepeda motor” 
ujar pria yang akrab di panggil 
Mang Be.

 Wabup Kembang dalam 
pengarahannya mengucapkan 

terima kasihnya kepada Pembalap 
Off road yang sudah bersedia hadir 
di Jembrana. Kembang berharap, 
dari event ini para pembalap tidak 
hanya ikut kompetisi namun juga 
ikut berwisata di objek – objek 
wisata yang ada di Jembrana. 
“Saya berharap, para off roader 
juga mempromosikan destinasi 
– destinasi wisata yang ada di 
Jembrana” ujarnya.

 Turut hadir dalam pelepasan 
tersebut, Ketua DPRD Ketut Sugiasa, 
Sekda Made Sudiada dan sejumlah 
Kepala - kepala OPD Pemkab 
Jembrana. ( adi/hms)

WABUP 
KEMBANG 

LEPAS OFFROADER 
MERAH PUTIH
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Menyambut HUT 
Kemerdekaan RI ke 
72 dan HUT Kota 

Negara ke 122, Pemkab Jembrana 
mengadakan Lomba Jegog yang di 
laksanakan kemarin (18/7) di Stage 
Ardha Candra Pura Jagatnatha 
Negara. Lomba yang bertujuan 
meningkatkan krati itas sekaa 
jegog dalam bentuk tabuh dan tari 
kreasi jegog disaksikan oleh Wabup 
Made Kembang Hartawan beserta 
Ny Ani Setiawarini Kembang 
Hartawan, Ketua DPRD Ketut 
Sugiasa, sejumlah Kepala Kepala 
OPD Pemkab Jembrana dan ribuan 
penonton penggemar jegog.

Pada lomba kali ini tampil 
tiga sekaa jegog yaitu Sekaa Jegog 

Anantha Swara Pekutatan, Catur 
Gita Suara Penyaringan Mendoyo, 
Candra Dwipa Manistutu Melaya. 
Setiap kecamatan menampilkan 
masing – masing satu sekaa 
jegog, sedangkan sekaa jegog dari 
Kecamatan Negara dan Jembrana 
akan tampil di hari berikutnya. 
Lomba kali ini di nilai oleh tiga juri 
yaitu Wayan Sudiartawan, Ida Bagus 
Sulinggih dan I Putu Adi Arianta.

Menurut juri Wayan 
Sudiartawan, yang dinilai dalam 
lomba kali ini adalah ide garapan, 
teknik, komposisi dan penampilan. 
“Setiap sekaa wajib menampilkan 
tabuh truntungan, tari kreasi, tabuh 
kreasi, jejogedan dan bebarungan” 
kata Sudiartawan. 

Menariknya tidak hanya warga 
lokal yang menonton lomba ini, 
ada wisatawan asing yang juga 
menikmatinya. Salah satunya Oleg 
dari Russia, Oleg mengaku ini kali 
pertamanya main ke jembrana dan 
merasa takjub. “I’ve been to Bali 
many times, this is my irst time 
to Jembrana. I feel amazed, I’ve 
seen Jegog in Ubud before. But this 
is diff erent, more powerfull” ujar 
Oleg (Saya sudah ke Bali beberapa 
kali, ini pertama kalinya main ke 
Jembrana. Saya merasa takjub, saya 
pernah melihat Jegog sebelumnya 
di Ubud. Namun ini terasa berbeda 
dan lebih bertenaga). adi/humas

Tingkatkan Kreatifi tas, 
Lomba Jegog Di Gelar
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Peringatan hari anak 
nasional tahun 2017 
yang dipusatkan di Pekan 

Baru Riau terasa istimewa bagi 
Kabupaten Jembrana. Pasalnya 
untuk pertamakalinya Jembrana 
dianugrahi penghargaan sebagai 
Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat 
pratama. Prestasi lainnya, Jembrana 
juga menyabet   penghargaan 
Percepatan Cakupan Pemberian 
Akta Kelahiran Anak Terbaik tahun 
2017 .Penghargaan yang diberikan 
Menteri Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, Yohana 
Susana Yembise diterima Asisten 
II Bidang Pembangunan dan 
Kesra Pemkab Jembrana, I Gusti 
Putu Mertadana mewakili  Bupati 
Jembrana I Putu Artha di Hotel 
Swisbel Pekanbaru pada Sabtu 
(22/7) lalu.

 Di Provinsi Bali, penghargaan 
Kabupaten Layak Anak Tingkat 
Pratama diraih dua Kabupaten di 
Bali yaitu Jembrana dan Buleleng, 
sementara Tingkat Nindya diraih 
oleh Kabupaten Gianyar dan 
Denpasar.

Penghargaan KLa ini diberikan 
kepada pimpinan daerah yang 
berkomitmen dan secara nyata 
mendukung pelaksanaan program 

dan kegiatan yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak. Sedikitnya ada 24 indikator yang dikelompokkan dalam lima kluster 
untuk menetapkan kabupaten kota menjadi layak anak.

 Kita patut bersyukur  atas  penghargaan layak anak secara nasional 
ini sebagai wujud kerja keras masyrakat Jembrana , stakeholder, dunia 
usaha, dan semua pihak yang mendukung terwujudnya Kabupaten Layak 
Anak di Jembrana , “ujar Artha.

 Lebih lanjut dikatakannya ,  urusan perlindungan anak, bukan 
hanya menjadi tanggung jawab dari Pemkab Jembrana, tapi merupakan 
urusan dan tanggung jawab bersama, meliputi seluruh unsur masyarakat 
terhadap pemenuhan hak-hak anak. Untuk mencegah kekerasan terhadap 
anak, Pemkab Jembrana  juga telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) 
diantaranya Perda No.4 th 2013 tentang humman tra icking ,  membangun 
pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sebagai 
tempat pengaduan apabila terjadi kekerasan anak serta menciptakan 
fasilitas publik yang ramah anak dimasing-masing kecamatan. Harapannya, 
dengan fasilitas publik publik yang lebih baik dan terintegrasi, anak-anak 
dapat memanfaatkan waktu luangnya dengan kegiatan yang positif dan 
bermanfaat. 

 Selain itu berbagai kebijakan terkait perlindungan dan kesejahteraan, 
yang mendukung tumbuh kembangnya  anak juga disebar di masing-masing 
OPD dalam bentuk program kerja. Jadi tidak hanya di Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Jembrana . Agar hasilnya lebih optimal, dibentuk 
gugus tugas kabupaten layak anak , dengan menunjuk Kepala Bappeda dan 
Litbang sebagai ketuanya. 

 Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Jembrana, Ni Kade Ari Sugianti, yang turut  mengapresiasi kerja 
keras dari semua pihak yang telah mendukung untuk dapat memberikan 
pelayanan sesuai standar kepada anak-anak di wilayah Kabupaten 
Jembrana, mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Penghargaan 
ini dinilainya bisa  dijadikan acuan semangat untuk mempertahankan 
yang sudah diperoleh serta meningkatkan ketahapan  yang lebih 

tinggi
Ditambahkannya , penghargaan KLA ini diawali dengan 
pengiriman data beserta dokumen program KLA 

Kabupaten Jembrana  yang kemudian ditindaklanjuti 
dengan cek and ricek oleh Kementerian PPPA RI. 
Evaluasi didasarkan pada capaian program KLA 
yang telah di implementasikan dalam lima klaster. 
Terutama standar pemenuhan hak anak dan layanan 
anak.(abhi/humas jembrana)

PERTAMAKALINYA, JEMBRANA RAIH
PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
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dalam event tahunan 
yakni, lomba 
burung berkicau 

Bupati Jembrana Cup ke 13 yang 
dipusatkan di lapangan Taman 
Pecangakan, Minggu(20/8).

 Perlombaan burung berkicau 
yang dibuka secara resmi oleh 
Bupati I Putu Artha ditandai 
dengan pelepasan burung ke alam 
bebas yang diikuti oleh Wakil 
Bupati I Made Kembang Hartawan, 

para pimpinan OPD serta ketua 
Tim Penggerak PKK Kabupaten 
Jembrana, Ny. Ari Sugianti Artha.

 Usai melepas burung, Bupati I 
Putu Artha bersama Wakil Bupati I 
Made Kembang Hartawan langsung 
menuju  stand beauty kontes 
yakni, tempat untuk mengenalkan 
beberapa jenis lovebird yang ada.

 Pengelola beauty kontes, Pauzi 
mengaku, kalau beauty kontes 
dimaksudkan untuk mengenalkan 

Lomba Burung 
Berkicau Bupati 
Jembrana Cup ke 
13, Ajang Menjaga 
kekompakan dan 
Kebersamaan 

Kicauan burung yang 
sangat indah dan merdu 

termasuk didalamnya mengandung 
unsur seni yang sangat tinggi tentu 
menjadi daya tarik tersendiri 
bagi para pencinta burung di Bali. 
Melihat animo para penghobi 
burung semakin tinggi, Pemkab. 
Jembrana secara rutin menggelar 
arena perlombaan yang dikemas 
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beberapa jenis lovebird yang ada. 
“Kita kenalkan ini untuk menambah 
wawasan bagi peternak khususnya 
yang ada di Jembrana agar mereka 
lebih bisa mengembangkan jenis-
jenis murni sehingga bermutasi ke 
jenis-jenis warna, “ujarnya.

Terkait perlombaan Burung 
Berkicau Bupati Jembrana Cup 
ke 13 ketua panitia, I Ketut 
Kasajana  mengatakan, selain 
untuk mempertebal semangat 
kebersamaan serta jiwa persatuan 
dan kesatuan dalam mengisi 
pembangunan khususnya 

pembangunan yang berwawasan 
lingkungan hidup juga dapat 
menunjang pengembangan 
kepariwisataan di Kabupaten 
Jembrana, “Tahun ini penghobi 
burung berasal dari seluruh 
Kabupaten di Bali bahkan di 
luar Bali. Sebagai pelestari 
burung Indonesia(PBI), tentu ini 
sebagai wahana untuk mewadahi 
penyaluran hobi dan kreativitas 
masyarakat, serta menciptakan 
suasana kompetisi yang sehat 
kedalam kegiatan liburan positif, 
“tegasnya.

 Sementara Bupati I Putu Artha 
mengatakan, meski agenda ini rutin 
dilaksanakan setiap tahun, namun 
kepada para pecinta burung untuk 
selalu menjaga rasa kebersamaan 
dalam memajukan Kabupaten 
Jembrana. “Walaupun ini rutin kita 
laksanakan setiap tahun, namun 
kami selalu ingatkan pecinta burung 
untuk selalu menjaga kekompakan 
dan rasa kebersamaan dalam 
memajukan Kabupaten Jembrana, 
khusnya upaya kelestarian alam dan 
lingkungannya, “pungkasnya(eka/
hmsj).
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L
omba Sampan dalam 
rangkaian Jembrana Festival 
ke dua dan jelang HUT Kota 

Negara ke 122 di lepas tadi pagi 
(9/8) di Pura Gede Perancak oleh 
Bupati Jembrana I Putu Artha. 
Lomba yang menempuh jarak 
kurang lebih 6 kilometer tersebut 
berakhir di Jembatan Samblong, 
Kelurahan Sangkaragung. Pada 
lomba kali ini, pasangan Gede Sandi 
dan Wayan Taler asal Samblong 
berhasil menjuarai lomba sampan 
tradisional.

 Yang menjadi unik adalah, 
kedua pasangan ini baru pertama 
kali mengikuti lomba sampan 
tradisional. Sandi bahkan mengaku 
tidak ada persiapan khusus dalam 
lomba ini “Hanya rutin makan dan 
minum air secukupnya. Kebetulan 
jalur ini sering saya lewati kalau lagi 
pengen memancing ikan, kebetulan 
hobby saya” ujar Sandi yang sehari 
hari berprofesi berjualan bakso. 
Sandi mengaku tidak mengalami 

hambatan dengan jalur yang 
diadakan oleh panitia dan sangat 
senang bisa meraih juara.

  Koordinator Lomba, Sarya 
Widana mengatakan, tahun ini 
lomba diikuti 84 peserta meningkat 
dari tahun lalu yang berjumlah 
70an peserta. Setiap peserta yang 
ikut mendaftar mendapat kaos dan 
snack, sedangkan untuk peserta 
yang inish mendapatkan uang 
sebesar Rp 200 ribu per sampan 

(2 orang). “Tidak ada kriteria 
khusus, namun peserta diwajibkan 
menggunakan sampan kayu dan 
penggunaan sampan iber tidak di 
perbolehkan” kata Sarya.

 Untuk Juara Pertama pada 
lomba sampan kali ini mendapatkan 
hadiah piala dan uang pembinaan 
senilai Rp 2 juta, Juara Kedua 
mendapatkan hadiah piala dan 
uang pembinaan Rp 1,5 juta dan 
Juara Ketiga mendapatkan hadiah 
piala dan uang pembinaan sebesar 
Rp 1,3 Juta. Sedangkan peringkat 
4 hingga 10 mendapat uang 
pembinaan mulai Rp 1 juta hingga 
Rp 400ribu.

 Bupati Artha pada kesempatan 
tersebut mengatakan agenda 
Lomba Sampan ini sangat positif 
dan ke depan harus ada evaluasi. 
Menurut Artha kedepan, aturannya 
harus dipertegas dan di perjelas, 
dan diikuti dengan baik. Artha 
menambahkan kedepan di sediakan 
kategori khusus, semisal saat lomba 
diadakan kategori peserta yang bisa 
mengangkut sampah dengan jumlah 
terbanyak. “Dengan begitu, sungai 
bisa dijaga kebersihannya dan 
peserta yang tidak hanya berpacu 
sebagai yang tercepat” kata Artha. 
(adi/humas)

PERTAMA KALI IKUT DAN 
TANPA PERSIAPAN, SANDI 
DAN TALER JUARAI LOMBA 
SAMPAN TRADISIONAL
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Pojok Desa

MUSYWARAH PEMBAHASAN APBDESA 
PERUBAHAN 2017 DESA BLIMBINGSARI

Sebagai bentuk tahapan pelaksanaan 
pembangunan didesa, dilaksakan Musyawarah 
Pembahasan dan Pengesahan RKPDes/ 
APBDes Perubahan tahun 2017, senin 21 
Agustus 2017 yang dihadiri oleh Perbekel 
setempat bersama staf, BPD dan anggota , LPM, 
Babinkamtibnas, babinsa serta pendamping 
lokal desa .Musyawarah ini juga bentuk 
partisipasi seluruh komponen desa setempat 
untuk ikut membangun desa mulai dari tahap 
perencanaan.

Pengecekan Fisik Pemanfaatan Dana 
Desa Perancak

Pngecekan isik Dana Desa oleh 
Tim  Inspektorat Kabupaten Jembrana 
bersama Ketua BPD, Ketua LPM, dan TPK 
di Desa Perancak tanggal 25 Agustus 2017. 
Pengecekan hasil pembangunan infrastruktur 
yang menggunakan dana desa perlu dilakukan 
sebagai bentuk akuntabulitas sehingga 
seluruh penggunaannya bisa tepat saran demi 
kesejahteraan masyrakat desa setempat. 

GOTONG ROYONG WARGA DESA 
GUMBRIH 

Wujud kerja nyata membangun 
desa dengan melaksanakan gotong 
royong pembersihan lahan untuk 
pelebaran Bale Banjar Adat Tunjung, 
Banjar Serong Desa Gumbrih. Aksi 
ini dihadiri Perbekel Desa Gumbrih, 
Kelian Dinas Serong bersama 
masyrakat Banjar Adat Tunjung. 

DESA AIR KUNING RAIH JUARA 
HARAPAN II KLOMBA CIPTA MENU

Selamat !! Desa Air kuning 
meraih penghargaan juara kedua 
lomba cipta menu tingkat provinsi Bali 
. Penghargaan diserahkan langsung 
istri gubernur Bali Ny Ayu Pastika, 
patut disyukuri dalam mewujudkan 
keluarga yang sehat melalui menu 
makanan bergizi sekaligus variatif.

KORBAN PUTING BELIUNG AIR 
KUNING DAPAT BANTUAN

Musibah angin puting beliung 
yang merusak tiga rumah didesa air 
kuning mendapat respon cepat dari 
BPBD Kabupaten Jembrana bersama 
jajaran perangkat desa setempat. 
Selain bahu membahu bersama 
warga, memperbaiki bagian rumah 
yang rusak utamanya pada sisi atap, 
juga diserahkan bantuan untuk 
meringankan beban warga yang 
tertimpa musibah. 
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Kemeriahan pelaksanaan Jembrana Festival II 
dalam menyambut Hut Kota Negara ke -122 
Pertandingan-pertandingan Olahraga



EDISI IV 2017 | KABAR MAKEPUNG [   23   ]



KABAR MAKEPUNG | EDISI IV 2017[   24   ]

Kemeriahan 
Jembrana Festival II 
Menyambut Hut Kota 
Negara Ke-122


