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REKTOR UNHI, Prof. Dr. 
drh. I Made Damriyasa, M.S 
menjelaskan, UBS adalah 
salah satu ciri khas dari keg-
iatan yang telah dilaksanakan 
UNHI, yang kaitannya dengan 
pengembangan budaya Hindu 
sesuai dengan visi dari UNHI. 
“Mengusung tema tersebut 
dikarenakan berdasarkan kat-
anya Pertiwi itu artinya bumi, 

dengan berbagai peris-
tiwa alam yang terjadi 
saat ini, mengingatkan 
kepada kita bagaima-
na menghargai, memu-
liakan bumi atau ibu per-
tiwi yang merupakan 
tempat kita. Mengingat-
kan kembali bagaimana 
kita mengelola ibu 

laksanakan UNHI sebagai Uni-
versitas yang tengah melebar-
kan sayapnya menuju univer-
sitas unggulan di tingkat re-

gional ini. 
“Dengan meningkat-

kan kinerja dosen-dosen, di-
harapkan kualitas mereka 
dalam mengajar bisa ikut 
meningkat,” ungkap Wakil 
Rektor 2 UNHI Dr. Putu Gde 
Kawiana ini pada, Senin, 11 
November 2018 di gedung 
Rektorat UNHI. Tentu hal ini 
secara otomatis akan me-
ningkatkan semangat men-
gajar dosen-dosen di UNHI. 
Kesejahteraannya berusa-
ha dijamin sebaik mungkin, 

SDM ‘Kunci’ Menjadikan UNHI Unggulan
PENGEMBANGAN Sum-

ber Daya Manusia (SDM) 
memang lah sangat pent-
ing di setiap institusi, teru-
tama yang berperan dalam 
bidang pendidikan. Pen-
gajar yang berkualitas dan 
mampu memberikan pema-
haman bagi para siswanya 
menjadi tujuan pengemban-
gan SDM tenaga pengajar, 
contohnya guru maupun 
dosen. 

Meningkatkan kinerja 
tenaga pendidik menjadi 
salah satu program yang di- baca SDM ......hal 7

baca REKTOR ......hal 7

baca UBS ......hal 7

baca ILMU ......hal 7

UMUR tak menghalangi dirinya untuk terus 
berprestasi. Memasuki usia kepala 6, Bapak Adi 
Putra berhasil menyabet posisi Juara Harapan II 
Dosen Berprestasi Tingkat Kopertis Wilayah 8 di 
tahun 2018 ini. Keberhasilannya  ini tak lepas dari 
kerja kerasnya belajar sejak di bangku SD Won-
gaya Gede hingga bergelar Doktor di La Trobe 
University 22 tahun silam. Beliau juga pernah me-
nimba ilmu di FKIP Udayana Singaraja di tahun 
1984 (sekarang UNDIKSHA).

Dosen yang lahir di Tabanan ini pastinya ti-

Dr. Putu Gde Kawiana

Dr. I Ketut Adi Putra: 
Cintailah Ilmu yang Ditekuni

Rutin Gelar Utsawa Bali Sani
Peduli Terhadap Pelestarian Seni-Budaya

UNHI kembali menorehkan sejarah dalam 
bidang kesenian. Hal ini tercermin melalui 

kegiatan Utsawa Bali Sani (UBS) yang rutin 
dilaksanakan dari tahun ke tahun. Kali ini 

pawai UBS UNHI dilaksanakan di depan rumah 
jabatan Gubernur Bali. Penonton tumpah ruah 

menyaksikan pagelaran seni yang mengangkat 
tema “Prtivi Mandalaning Bhuwana”.

UNHI BIKIN 
SEJARAH (UBS)

REKTOR Universitas Hindu 
Indonesia Denpasar Prof Dr 
drh I Made Damriyasa terpilih 
“menakhodai” atau menjadi 
koordinator dari kelompok 
ahli pembangunan Pemerin-
tah Provinsi Bali yang terdiri 
dari berbagai kalangan dan 
profesi.

“Dengan dipilih menjadi 
koordinator, tentu saya harus 
dapat mengoordinasikan para 
tim ahli sesuai dengan bidang-
nya, untuk kemudian melaku-
kan pendampingan kepada 
organisasi perangkat daerah 
terkait, terutama dalam me-
nyusun rancangan pembangu-
nan Bali untuk lima tahun ke 

Daridraya-nasanam danam
Silam durgati-nasanam
Ajnana-nasim prajnya
Bhavana bhaya-nasini.

(Bhagavadgita, V. 11)

(Kedermawanan menghapuskan 
kemiskinan, perbuatan yang baik 
menghilangkan kemalangan, ke-
cerdasan rohani menghapuskan 
kegelapan/kebodohan, dan baha-
ya atau rasa takut bisa dihilangkan 
dengan merenungkannya baik-
baik).

Na veti yo yasya guna-prakarsam
Sa tam sada nindati natra citram
Yatha kirati kari-kumbha-labda-
ham
Muktam prityajya vibharti gun-
jam.

Bhagavadgita, XI, 8 

(Hal ini tidak usah membuat her-
an, bahwa orang yang belum 
mengetahui sesuatu dengan se-
benarnya selalu menjelek-jelekan 
hal yang belum diketahui secara 
jelas. Seperti halnya permaisuri 
para kirata (golongan pembu-
ru pada zaman purba ) menolak 
permata dari kepala gajah, se-
baliknya memakai perhiasan biji 
gunja (biji-bijian yang terdapat di 
semak belukar).

Petikan sloka kitab suci

depan,” kata Prof Damriyasa, 
di Denpasar.

Tim ahli pembangunan 
Pemprov Bali yang ditun-
juk oleh Gubernur Bali Way-
an Koster dan Wagub Bali 
Tjokorda Oka Artha Ardhana 
Sukawati (Cok Ace) tersebut, 
ujar dia, terdiri dari 33 orang 
yang mayoritas merupakan 
akademikus dari berbagai dis-
iplin ilmu dan kampus, ada ju-
ga pakar pangan, tokoh pari-
wisata, tokoh kesehatan, dan 
sebagainya.

Mereka yang duduk seb-
agai tim ahli pun tak hanya 
tinggal di Bali, bahkan ada 

Rektor UNHI 
Jadi Koordinator Kelompok 

Ahli Pembangunan Bali
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Pemuda-pemudi Asean 
Diskusi Toleransi di UNHI

UNHI Raih Juara 1 Lomba Tari
dalam PEKSIMINAS XIV

Pentaskan Kecak Ramayana 
di India

Lulusan Unhi Harus 
Berperan di Masyarakat

SEBANYAK 22 pemuda-
pemudi terpilih dari 10 
negara anggota ASEAN 
“belajar” mengenai toleransi 
dan keberagaman di Bali, 
serangkaian kegiatan “ASEAN 
Youth Interfaith Camp (AYIC) 
2018”.

“Dipilihnya Bali seb-
agai tempat kegiatan ini 
karena merupakan wajah 
toleransi,wajah keberagaman, 
termasuk masyarakanya men-
junjung tinggi kehidupan be-
ragama. Sehingga ini meru-
pakan salah satu model yang 
patut disebarluaskan kepada 
para pemuda di ASEAN,” kata 
Direktur Kerjasama Sosial Bu-
daya ASEAN Kementerian Luar 
Negeri Riaz Saehu, usai men-
jadi ‹keynote speaker” dalam 
seminar di Universitas Hindu 
Indonesia (Unhi) Denpasar.

Kegiatan AYIC 2018 terse-
but merupakan kerja sama an-

tara Kemenko PMK, dengan 
Kementerian Luar Negeri dan 
Kementerian Agama. Sebagai 
bagian dari rangkaian keg-
iatan AYIC 2018, diselenggara-
kan seminar untuk membahas 
implementasi “ASEAN Culture 
of Prevention” di kalangan 
pemuda.

Tahun lalu, inisiatif ini telah 
diresmikan oleh para pe-
mimpin negara ASEAN melalui 

dokumen ASEAN “Declaration 
on Culture of Prevention for a 
Peaceful, Inclusive, Resilient, 
Healthy and Harmonious Soci-
ety” pada pertemuan KTT ASE-
AN ke-31 di Manila. “Tujuan-
nya untuk mempromosikan 
rasa saling memahami, saling 
menghargai, termasuk meng-
hargai budaya dari berbagai 
daerah,” ujar Riaz.

REKTOR Universitas Hindu 
Indonesia Denpasar Prof Dr 
drh I Made Damriyasa meminta 
para alumni kampus setempat 
dapat berperan aktif bagi 
kehidupan masyarakat dan 
memaknai kelulusan sebagai 
tahap mendarmabaktikan 
pengetahuan dan keterampil-
an melalui upaya memecahkan 
masalah daerah.

“Hanya sebagian kecil dari 
warga negara Indonesia yang 
memiliki kesempatan untuk 
melanjutkan pendidikan di 
perguruan tinggi. Oleh karena 
itu, upacara wisuda ini akan 
sia-sia bila tidak memiliki arti 
bagi nusa dan bangsa,” kata 
Prof Damriyasa saat menyam-
paikan laporan pada Wisuda 
Sarjana ke-54 dan Wisuda Ma-
gister ke-26 Unhi Denpasar, di 
Denpasar, Rabu.

Unhi Denpasar, lanjut dia, 
tetap berkomitmen mewu-
judkan harapan pemerintah 
untuk meningkatkan mutu 
sumber daya manusia melalui 
pemenuhan kebutuhan layan-
an pendidikan tinggi yang ter-
jangkau oleh masyarakat.

“Kami juga akan meran-
cang program pendidikan sar-
jana dan pascasarjana bagi 
para pengelola pemerintah 
provinsi, pemerintah kabupat-
en, termasuk pemerintahan 
desa dalam kerangka program 
‹open extended campus› ser-
ta menerapkan pembelajaran 
daring (online),” ucapnya pa-
da acara pelepasan 283 wisu-
dawan/wisudawati Unhi Den-
pasar itu.

Program tersebut, tam-
bah Prof Damriyasa, akan di-
rancang untuk mengkaji dan 
memecahkan persoalan di 
daerah yang menjadi tempat 
mahasiswa tersebut beker-
ja atau berdomisili, sehingga 
mahasiswa lebih banyak be-
rada di tempat kerjanya un-
tuk mengkaji dan memecah-

kan persoalan yang ada dima-
na mahasiswa tersebut ber-
domisili atau bekerja.

“Capaian dari program ini 
tidak hanya sekadar nilai aka-
demik, tetapi lebih pada pa-
rameter persoalan di daerah 
tersebut dapat terselesaikan 
secara langsung atau tidak 
langsung oleh mahasiswa,” 
ujarnya.

Prof Damriyasa men-
gatakan tata kelola univer-
sitas yang baik juga menjadi 
suatu keniscayaan bagi Unhi 
Denpasar untuk mampu ber-
saing di tingkat nasional, re-
gional, maupun global dalam 
upaya mencapai visi universi-
tas. Untuk itu, pihaknya terus 
menerus menyempurnakan 
dan meningkatkan mutu tata 
kelola universitas. 

“Perubahan universitas du-
nia sangat pesat, arus global-
isasi serta era revolusi indus-
tri 4.0 yang dikenal dengan 
fenomena ‹disruptive inno-
vation› menuntut perguruan 
tinggi untuk berubah. Univer-
sitas dituntut untuk melaku-
kan perubahan program dan 
layanan yang lebih  banyak 
menggunakan teknologi digi-
tal,” ucapnya. Menghadapi 
hal itu, Unhi sedang mengem-
bangkan manajemen data dig-
ital yang terintegrasi dalam 
layanan akademik maupun ta-
ta kelola universitas.

“Selain memperkuat tata 
kelola, kami secara aktif men-
jalin kerja sama dengan ber-
bagai pihak tingkat nasional 
maupun internasional. Unhi 
telah melakukan berbagai pen-
jajakan kerja sama diantaran-
ya dengan Upper lowa Univer-
sity Amerika untuk mengem-
bangkan double degree se-
bagai antisipasi menangkap 
peluang masuknya universitas 
asing ke Indonesia,” kata Prof 
Damriyasa. 

HM

UNIVERSITAS Hindu In-
donesia terus menorehkan 
prestasi khususnya di bidang 
kesenian. Sebelumnya, tim ke-
senian UNHI meraih juara sa-
tu Festival Budaya pada acara 
Festival Pesona Lokal, kali ini 
tim Unhi meraih jara 1 Tangkai 
Lomba Tari dalam PEKSIMI-
NAS XIV di Yogyakarta pada 
15-21 Oktober 2018. Tim ke-
senian dari mahasiswa dan 
dosen UNHI ini dibina oleh I 
Made Sugiartha SSn, M.Si.

Dalam kesempatan di 

PERAYAAN Deepavali 
rutin dilakukan setiap tahun 
di seluruh dunia. Perayaan 
tersebut berlangsung sejak 
tanggal 4 sampai 7 November. 
Di India, puncak perayaannya 
dilaksanakan tanggal 6 
November, sedangkan di 
Indonesia, khususnya di 
Bali dilaksanakan tanggal 7 
November.

Acara yang berlangsung 3 
hari tersebut dihadiri bebera-
pa pejabat dari wilayah Uttar 
Pradesh, termasuk Chief Min-
ister Uttar Pradesh. Perayaan 
Deepavali tersebut bertajuk 
“Ramleela Utsava”.  Tidak 
main-main, pemimpin nega-
ra yang terlibat seperti Ko-
rea, Rusia, Trinidad dan Toba-
go, Laos, Kamboja juga hadir 
dalam perayaan cahaya yang 
dipusatkan di daerah Ayod-
hya tersebut. Khusus untuk 
Korea, yang hadir adalah “The 
First Lady”.

Sejak tahun lalu, tim ke-
senian Universitas Hindu In-
donesia Denpasar rutin di-
undang untuk tampil di India 
memeriahkan perayaan Deep-
avali tersebut. Tahun ini tim 
kesenian Unhi kembali diun-
dang dan telah memberang-
katkan tim kesenian berjum-
lah 33 orang, yang terdiri 
dari dosen dan mahasiswa di 
Fakultas Pendidikan Agama 
dan Seni. Keberangkatan kali 
ini langsung didampingi oleh 
Rektor dan Wakil Rektor III 
bidang Kemahasiswaan dan 
Kerjasama beserta sekretar-
is Yayasan Pendidikan Widya 
Kerti.

Rektor Unhi, Prof. Dr. drh. 
I Made Damriyasa, M.S me-
nyampaikan, keterlibatan 
UNHI dalam pementasan ke-
senian ini adalah tindak lanjut 
kerjasama dalam bentuk MoU 
antara Ayodhya Research In-
stitute dengan Unhi Denpas-

ar. Jadi setiap tahun, Unhi di-
undang untuk tampil di India.

“Tahun ini kami tampil 2 
kali, yaitu di kota Lucknow 
dan Ayodhya dalam rangkaian 
acara Deepavali. Jadi kami 
mewakili Bali dan Indonesia 
untuk tampil. Selain kami dari 
Indonesia, ada beberapa tim 
kesenian dari negara lain, sep-
erti Korea, Rusia, Laos, Thai-
land, Trinidad dan Tobago, In-
dia, Kamboja, dan tim-tim kes-
enian dari negara-negara lain. 
Dapat kata lain, kami adalah 
satu-satunya wakil dari Indo-
nesia dalam ajang kesenian 
internasional yang dipusatkan 
di Ayodhya ini. Hal ini meru-
pakan komitmen mewujud-

baca DISKUSI ......hal 7

baca KECAK ......hal 7

baca TARI ......hal 7
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OPINI

K a r t u n

T a j u k Mungkinkah Pendidikan 
Gratis di Era Kapitalis?

Oleh : I Ketut Suda

UBS: Unhi Buat Sejarah

Pendidikan seb-
agaimana ditenga-
rai   Freire (2002:12—
13)  diselenggarakan 
dalam rangka mem-
bebaskan manusia 
dari berbagai persoa-
lan hidup yang mel-
ingkupinya. Dengan 
demikian pendidikan 
bagi Friere merupakan 
salah satu upaya untuk 
mengembalikan fungsi 
manusia menjadi ma-
nusia yang terhindar dari berbagai 
bentuk penindasan, kebodohan, sam-
pai pada ketertinggalan. Namun, di In-
donesia selama kurang lebih tiga pu-
luh tahun pemerintah rezim Orde Baru 
telah melahirkan berbagai kebijakan 
politik dan pendidikan yang menindas. 
Sistem pendidikan yang seharusnya 
mampu melahirkan individu-individu 
yang merdeka, kritis, dan peka terha-
dap berbagai realitas sosial, malah ter-
koptasi menjadi sebuah sistem yang  
mempertahankan status quo. 

 Akibatnya, pendidikan sam-
pai batas tertentu kemudian menjadi 
ajang perebutan kekuasaan, seperti 
tampak pada kasus UU Sisdiknas, di 
mana penguasa ternyata  menaruh 
kepentingan tersendiri pada pendidi-
kan. Ironisnya, kepentingan itu hanya 
terkait dengan citra dan gengsi pen-
guasa, dan sama sekali tidak menyen-
tuh kebutuhan masyarakat luas. Hal 

ini semakin tampak 
ketika pemerintah 
melakukan ‘’privati-
sasi’’ sekolah (kam-
pus) dengan mem-
berikan otonomi 
yang seluas-luasnya 
terhadap institusi 
pendidikan.  Oto-
nomi yang mulanya 
diharapkan mema-
cu kualitas lemba-
ga-lembaga pendi-
dikan, justru mem-
bawa efek samping, 
yakni kian mahalnya 
‘’harga’’ pendidikan 
(sekolah).  Kondisi ini 
tidak saja membuat 
pendidikan terkesan 
elitis, tetapi juga se-
makin menjauhkan 
pendidikan dari cita-
cita hakikinya, yakni 
sebagai sarana pem-
bebasan (baca: Be-
ny Susetyo, 2005:vi). 
Dengan kondisi 
demikian munculah 
pertanyaan mung-
kinkah pendidikan 
gratis di era kapital-
isme dewasa ini?

 Tudingan 
terhadap Pendidi-
kan sebagai ajang  
perebutan kekua-
saan dan gengsi para 
elite politik, ternya-

ta bukan isapan jem-
pol belaka, akan tetapi  
telah menjadi realitas 
sosial dalam kehidu-
pan masyarakat. Pen-
didikan (sekolah) de-
wasa ini seakan telah 
menjadi hak preroga-
tif bagi kaum borjua-
si, yang memiliki ak-
ses tinggi terhadap 
kekuasaan dan eko-
nomi (baca:modal). 
Jadi, pendidikan kini ti-

dak lagi menjadi hak bagi orang-orang 
miskin di negeri ini, akan tetapi seakan 
telah menjadi hak prerogative kaum 
borjuis.  Terbukti pada tahun 2010 sa-
ja untuk kasus Bali tidak kurang dari 
129.848 orang siswa (SD, SMP, SMA/
SMK)  terancam putus sekolah (drop 
out) karena faktor kemiskinan (Bali 
Post, 1 September 2010:2). Paradok-
snya lagi, ketika pemerintah sedang 
giat-giatnya menyelenggarakan pro-
gram wajib belajar pendidikan dasar 
sembilan tahun justru ratusan ribu 
siswa terancam dropout (putus seko-
lah) atau tidak mampu melanjutkan ke 
jenjang SMP dan SMA/SMK. Ada apa 
dengan sistem pendidikan kita? 

Melihat kondisi sistem persekola-
han seperti itu, maka pendidikan gra-
tis di negeri ini  hanya sebuah utopia 
(sebuah mimpi indah) yang tidak akan 
pernah terwujud dalam kenyataan. 
Oleh karenanya, tidak berlebihan jika 
beberapa tokoh kritis pendidikan du-
nia memberi pernyataan sinis terha-
dap keberadaan sekolah. Seperti Mar-
garet Mead pernah berkata ‘’saya in-
gin cucu saya pintar, karenanya saya 
larang ia sekolah’’; ‘’Saya tahu sekolah 
telah mati (school is dead)’’  kata Ever-
ett Reimer dan yang tidak kalah men-
ariknya adalah ‘’Orang Miskin Dilarang 
Sekolah’’ sindir Eko Prasetyo. 

 Melihat kondisi sistem 
persekolahan di negeri ini sedemikian 
parahnya, maka para elite politik ter-
utama para wakil rakyat yang duduk 
di DPR, DPRD baik di tingkat Provinsi 
maupun di tingkat Kabupaten/Kota se-
harusnya segera melakukan langkah-
langkah nyata untuk menanggulangi 
kondisi ini. 

Selama pendidikan itu dilihat oleh 
penguasa sebagai alat untuk menca-
pai keuntungan-keuntungan ideolo-
gis, maka selama itu pula kebijakan 
pendidikan tidak akan pernah berpi-
hak pada kaum miskin. Oleh karena 
itu,  para penguasa di negeri ini seha-
rusnya memahami bahwa pendidikan 
itu bertalian dengan proses transfor-
masi pengetahuan (transformation of 
knowledge), transmisi nilai (transmi-
tion of value), transformasi sikap, ke-
percayaan, keterampilan, dan aspek-
aspek kelakuan lainnya. 

*  Penulis adalah Guru Besar bidang Sosiolo-
gi Pendidikan, Program Pascasarjana, Uni-
versitas Hindu Indonesia, Denpasar

Untuk  kesembilan kali Universitas Hindu Indonesia (Unhi)  menggelar pes-
ta seni UBS, Utsawa Bali Sani yang akhirnya  menjadi ukiran prasasti “Unhi Buat 
Sejarah”. Melalui UBS, Unhi membuat, sekaligus mempersembahkan gelaran se-
ni sebagai catatan sejarah perjalanan Unhi, lembaga pendidikan Hindu yang diob-
sesikan sebagai Hindu Center Indonesia. Sebagai sebuah pergelaran seni budaya, 
UBS dapat disetarakan reputasinya seperti halnya PKB (Pesta Kesenian Bali), meski 
dalam level kampus. Setidaknya sampai saat ini  belum ada kampus lainnya, meski 
berbasis seni sekalipun yang mampu mengusung gelaran seni budaya akbar ber-
biaya besar seperti Unhi. 

Dari sisi ini Unhi patut dan memang pantas menepuk dada sebagai ekspresi ke-
banggaan dan kepercayaan diri untuk selalu tampil terdepan dalam misi merawat, 
menumbuhkembangkan dan melestarikan kearifan lokal yang tumbuh di bumi per-
tiwi Bali berbasis seni budaya yang dijiwai agama Hindu. Kalau bukan Unhi, siapa la-
gi?  Hal ini sejalan dengan tema UBS IX “Prathiwi Mandalaning Utama, yang dibuka 
secara resmi di depan Gedung Jaya Sabha Denpasar, 21 September 2018. Bagi Rek-
tor Unhi, Prof. Dr. Drh. I Made Damriyasa, MS, tema tersebut mengandung makna 
bagaimana kita bisa  menghargai, memuliakan bumi atau ibu pertiwi yang men-
jadi tempat bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Inti-
nya, melalui tema UBS ini mengingatkan  kita semua agar mengelola bumi atau ibu 
pertiwi  dengan baik dan benar untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup semua 
makhluk. Jadi Unhi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, mengemban misi dan 
aksi mengembangkan, tidak saja  bidang sains dan teknologi tetapi  juga seni, bu-
daya dan agama sebagai identitas dan entitas Unhi.  Dengan demikian mahasiswa 
yang  kuliah di Unhi,  bukan hanya belajar manajemen, pendidikan, dan lain-lain. 
Tapi mereka juga mendapat ilmu yang berkaitan dengan seni, budaya dan agama. 

Persoalannya kini, apakah perhelatan UBS bisa tetap diselenggarakan secara 
konsisten  setiap tahunnya? Menurut pandangan Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana,MA, 
Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi selaku badan pengelola Unhi, pasti bisa, 
hanya saja perlu membuka akses ke pemerintahan provinsi Bali dan  kabupaten/
kota, termasuk pihak swasta agar turut simpati, empati dan peduli untuk memberi-
kan donasi demi tetap terselenggaranya UBS dengan konsisten. 

Bagi Unhi sendiri, UBS (Utsawa Bali Sani)  telah mengukir prasasti dengan tag-
line “Unhi Buat Sejarah”,  yang akan menjadi catatan histori bagi  perjalanan lemba-
ga keagamaan bentukan Parisada Hindu Dharma Indonesia lewat Piagam Campuan 
silam. Pada era mileneal sekarang ini, ukiran sejarah Unhi melalui UBS ini menjadi 
pembeda identitas dan entitas atas capaian kualitas yang merupakan sinergitas an-
tara pendidikan ilmu, budaya dan agama sebagai pondasi pembentukan karakter 
bangsa berbasis Hindu.
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Volly Itu Kerja Sama 

Jangan Bosan
Ikut Yoga

Berprestasi Lewat Karya Tulis Ilmiah

VOLLY adalah olahraga 
beregu dengan pemain di la-
pangan yang berjumlah 6 
orang per regunya. Tentun-
ya, melatih enam orang bah-
kan  lebih ini  menjadi tantan-
gan tersendiri bagi Pembina, 
I Wayan Wahyudi S.Si.,M.Si. 
Ia mengaku, menumbuhkan 
kekompakan pada tiap pe-
main itu memang sulit, karena 
harus mengerti setiap karak-
ter anak didiknya yang berbe-
da-beda. 

Beliau juga mengatakan, 
“Hormon remaja itu suka 
berubah-ubah, oleh sebab itu 
saya harus memahami kondisi 
mereka saat latihan.”, ujarnya 
saat ditanya kendala apa yang 
dialami selama latihan. 

Keberhasilan  terbukti dari 
diraihnya juara 2 dalam ke-

juaraan Bola Volly antar Per-
guruan Tinggi Politeknik Neg-
eri Bali Cup 1. Bahkan sponsor 
Klinik Analitik Ananta Labo-
ratorium melirik regu ini. Ber-
bagai sumbangan pun mulai 
mengalir, seperti  baju sera-
gam olahraga, biaya untuk 
latihan, maupun lainnya yang 
menunjang kebutuhan tim ini 
dalam berlatih maupun ber-
tanding.

Saat ditanya bagaimana 
kesan setelah meraih juara, 
pria yang juga hobi bersepeda 
ini mejawab, “Juara 2 ini saya 
belum puas ya, karena kita in-
ginnya bisa jadi juara umum.” 
Begitulah kilas  gambaran per-
asaan Dosen Taksonomi He-
wan ini ketika tahu Timnya 
meraih peringkat 2. 

Jadi beliau mulai mening-

katkan intensitas latihan bagi 
para anggota timnya dengan 
cara penambahan waktu lati-
han yang semula 1 kali seming-
gu, menjadi 2 kali seminggu. 
Serta memperbanyak latihan 
sparing dengan Tim-tim volley 
dari desa-desa sekitar. 

“Di luar Tim kami cukup 
unggul ketika latihan spar-
ing,” ungkapnya sebagai tam-
bahan bahwa Tim Bola Volly 
UNHI bisa dikatakan unggul di 
dalam maupun luar ‘kandang’. 

Tidak hanya melatih 
kekompakan dan meningkat-
kan kemapuan bertanding di 
lapangan, tapi juga bisa men-
jadi ‘kerja sambilan’ bagi para 
professional yang bertanding 
demi tim naungannya. “Profe-
sional itu bisa dapat bayaran 
dari hasil pertandingannya,” 

ungkap pria yang hobinya 
olahraga dan nge-gym ini. 

Jadi, volley bukan sekedar 
hobi bagi sebagian orang, na-
mun juga bisa menjadi sumber 
penghasilan yang cukup men-
janjikan. Harapan ke depan-
nya, ingin meningkatkan par-
tisipasi timnya dalam event-
event kejuaraan volly baik dit-

ingkat regional maupun nasi-
onal. “Tetap fokus dalam aka-
demik, namun jangan meng-
abaikan latihan Volly,” ucap-
nya. Peningkatan prestasi 
tentu menjadi harapan semua 
orang, oleh sebab itu berla-
tih dengan sungguh-sungguh 
adalah kuncinya. 

(ais/eka)

MARET 2018, Tim Yoga 
UNHI berhasil meraih juara III 
dan juara harapan I yang dise-
lenggarakan IHDN. Prestasi ini 
patut dibanganggakan, kare-
na keberhasilan yang diraih 
dua tim yoga ini. Kerja keras 
mereka selama ini dalam ber-
latih akhirnya membuahkan 
hasil yang manis, tidak hanya 
mengharumkan nama UKM 
Yoga Marga Rahayu, namun 
juga institusi, Universitas Hin-
du Indonesia. 

Dr. I Gusti Bagus Wirawan, 
M.Si selaku pembina men-
gatakan timnya sudah bekerja 
keras, jadi itu lah hasilnya, wa-
laupun belum bisa meraih po-
sisi pertama, hal ini menjadi 
motivasi yang penting bagi 
tim. 

“Memang kendala sela-

lu saja ada, mulai dari pen-
gaturan waktu yang kurang 
efisien, gerakan yang masih 
perlu banyak latihan ataupun 
perbaikan, dan yang paling 
terpenting adalah keseraga-
man gerak atau kekompakan 
setiap gerakan yang ditampil-
kan oleh tim. Mengatur jadw-
al adalah solusi dari beberapa 
kendala, namun kembali lagi 
kepada anggota yang memi-
liki kesibukan sendiri di luar 
UKM Yoga juga perlu dimak-
lumi,” ujarnya ketika ditanya 
mengenai kendala. 

“Pengorbanan yang besar 
akan menghasilkan hasil yang 
lebih besar,” ungkap bapak 
yang hobi berkemah ini saat 
ditanya bagaimana cara men-
gatasi kendala yang ada. Be-
liau menyatakan, motivasi 

MENGHARUMKAN na-
ma UNHI bisa kita lakukan 
lewat berbagai perlombaan 
baik itu yang sifatnya region-
al maupun nasional. Sep-
erti  I Made Dwi Mertha Ad-
nyana, pria kelahiran 30 Juli 
1998 silam ini sudah banyak 
menyumbang prestasi yang 
berhasil diraihnya melalui ke-

mampuan menulisnya teruta-
ma karya tulis yang bersifat il-
miah atau memerlukan analisis 
ilmiah lainnya. 

Prestasi yang berhasil di-
raih pemuda yang hobi men-
ari ini berturut-turut terjadi di 
tahun 2018, saat dirinya baru 
menginjak semester 3. Lom-
ba Karya Tulis Ilmiah BKKBN 
tahun 2018, berhasil meraih 
juara ke-2 tingkat provinsi. Ke-
mudian disusul dengan juara 
III KIK Science Competition 
2018 di Universitas Negeri 
Semarang,  dengan essaynya 
yang berjudul “Identifikasi dan 
Standarisasi Obat Bahan Alam 
(Biofarmata), Sebagai Upaya 
Untuk Meningkatkan Derajat 
Kesehatan Masyarakat Menu-
ju Indonesia Mandiri 2045.” 

Mahasiswa Fakultas MIPA 
Prodi Biologi ini mengaku tu-
juannya menulis essay dengan 
judul tersebut beserta isinya 
adalah untuk mewujudkan 
program pemerintah teruta-
ma di Bali sebagai penghasil 

obat-obat herbal. Bahkan un-
tuk Indonesia di tahun 2045, 
dimana harapannya Indone-
sia akan menjadi produsen 
dan distributor terbesar obat-
obatan herbal untuk seluruh 
dunia. 

Sebelumnya, pada awal 
September, Universitas Neg-
eri Malang dari UKM Penulis 
mengadakan lomba menulis 
essay dengan tema “ Isu Ma-
syarakat Masa Kini dan Tan-
tangan Menyongsong Indone-
sia Emas 2045.” Bak tertimpa 
durian runtuh, pemuda yang 
memang hobi menulis ini ber-
hasil dan meraih juara ke-3. 
Jadi prestasinya terus bertam-
bah lewat karya-karya tulisnya, 
baik karya tulis ilmiah maupun 
essay.

Ketika sesi wawancara ma-
sih berlangsung, tiba-tiba Kak 
Dwik mendapat pesan bahwa 
dirinya berhasil meraih juara 
lagi diajang penulisan karya 
ilmiah. Ia meraih posisi  ke-2 
dalam lomba karya tulis ilmiah 

dalam setiap kegiatan latihan 
bagi para anggota dalam tim 
sangatlah penting. Kemudi-
an memberikan pengertian 
dan perhatian menjadi kunci 
suksesnya melatih tim hingga 
meraih prestasi.

“Kita syukuri saja dengan 
ini, karena hanya segini ke-
mampuan yang kita miliki. 
Tentu kedepannya kita akan 
selalu tingkatkan prestasi,” 
beber dosen di Pascasarjana 
ini. Keinginan untuk memba-
wa tim yoganya menuju ke-
menangan yang lebih tinggi 
sangatlah besar. Ia terus 
menekankan bagi para ang-
gota UKM untuk rajin ber-
latih, tidak mudah bosan 
dan semangat sampai terus 
meraih prestasi. 

(ais/eka)

nasional yang diselenggara-
kan oleh Badan Penelitian Dan 
Pengembangan Kabupaten 
Badung pada kategori Inovasi 
Kewirausahaan dengan judul  
karya ilmiahnya “Inovasi Dupa 

Legiayu (Daun Legundi (Vitex 
Trivolia L.) daun serai wangi 
(Andropogon Nardus), dan 
serbuk kayu) sebagai insekti-
sida nabati, sarana upacara, 
dan aroma terapi.” 
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UKM Jegeg Bagus Unhi Makin Maju

Poster Pemilihan Jegeg Bagus UNHI 2018

Universitas Negeri Malang dari UKM Penulis

Grand final pemilihan Putra Putri Kampus 2018 Aistawani, Ayu Eka Sukarini

UNIT Kegiatan Mahasiswa 
yang dibina oleh Ida Bagus 
Purwa Sidemen, S.Ag., M.Si 
terlihat semakin berkembang 
bagai virus di kalangan 

Mahasiswa. Hal 
ini terlihat dari 
jumlah anggota 
yang terus 
bertambah. 

“Dulu jumlah 
anggota UKM 
kami hanya 12 
orang, mere-
ka berasal dari 
masing-masing 
fakultas di UNHI. 
Kemudian kami 
mengembangkan 
sayap lebih leb-
ar lagi, dan hasil-
nya, walaupun 
belum setahun 
UKM ini berdiri, 
anggotanya su-
dah mencapai 
50-an,”, jelasnya 

saat diwawancara di gedung 
Fakultas Pendidikan Agama 
dan Seni (Minggu, 4 Novem-
ber 2018).

UKM yang baru saja dir-

esmikan pada bulan Maret 
2018 ini sudah berhasil meraih 
prestasi yang luar biasa. Akh-
ir bulan Mei 2018, Bali  Gusti 
Ngurah Agung Yoga Rasmadi 
dan I Gusti Ayu Nadila berha-
sil merebut posisi Runner-Up 
dalam lomba Putra-Putri kam-
pus se-Bali. Melalui pembi-
naan dan kegiatan pembeka-
lan, akhirnya sepasang muda-
mudi UNHI berhasil lolos di 
babak penyeleksian, hingga 
final. Pembina juga tidak me-
nyangka anak binaannya ber-
hasil lolos, tentu beliau bang-
ga akan prestasi ini, UNHI pun 
ikut bangga. 

“Keberhasilan ini tidak 
lepas dari kerja keras yang di-
lakukan para perwakilan sela-
ma karantina, dan dukungan 
dari berbagai pihak pun ikut 
memberi energi  tambahan 
bagi perwakilan,” jelas maha-
siswa Program Doktor di Pas-
casarjana Unhi ini. 

Sedikitnya anggota yang 
bergabung diawal-awal UKM 
ini berdiri ternyata samasekali 
tidak menghambat untuk mer-
ih prestasi. “Saya pun kaget 
ternyata UNHI bisa lolos saat 
grand final, dan setelah itu ka-
mi optimis meraih juara. Walau 
tidak menduduki posisi per-
tama, kami tetap bersyukur. 
Mungkin kedepannya, kami 
harus lebih dari ini,” ungkap 
Pria yang akrab dipanggil Tuaji 
Purwa ini. Beliau yakin, dengan 
prestasi ini, kedepannya UKM 
ini akan semakin maju dan bisa 
membawa nama UNHI sema-
kin terkenal.

“Harapan saya sih, jika ada 
event-event di luar kampus ka-
mi juga ikut dilibatkan. Karena 
ibaratnya itu kami membawa 
nama kampus dan memperke-
nalkan kepada masyarakat ji-
ka kampus ini memiliki pemu-
da-pemudi yang berkualitas,” 
jelas dosen yang hobi jalan-ja-

lan naik motor ini. 
Ia juga berharap banyak du-

kungan yang mengalir untuk 
UKM JeBag  kedepannya, baik 
dari pihak internal maupun 
eksternal. Apa lagi untuk bulan 
November hingga Desember 
2018 ini akan diadakan pemili-
han Jegeg Bagus UNHI 2018, 
yang pastinya akan menarik 
atensi dari berbagai pihak, apa 
lagi tidak ada batas pengiriman 
peserta. Setiap fakultas bebas 
mengirim kandidatnya untuk 
bertarung dalam ajang ini.

Harapan dibentuknya UKM 
Jegeg Bagus hingga Pemili-
han Jegeg Bagus UNHI ini tu-
juannya tak lepas dari cita-cita 
Kampus, yaitu mewujudkan 
mahasiswa yang berkualitas, 
berwawasan nasional dan bu-
daya, dan dapat menjadi icon 
UNHI nantinya dalam berbagai 
event keluar kampus bahkan 
keluar negeri. 

(ais/eka)

Rasa bangga lagi-lagi dira-
sakannya, begitu juga UNHI. 
“Bahkan untuk uji coba seb-
agai insektisida nabati, saya 
harus beli nyamuk sebanyak 
350 ekor dari Jawa,” ungkap-
nya sebagai contoh keseriu-
sannya menggarap proyek ini. 

Harapannya, ingin menja-
dikan dupa sebagai insektisida 
nabati yang bermanfaat bagi 
manusia, sebagai sarana upa-
cara khususnya di Bali, sekal-
igus sebagai aroma terapi bagi 
pasien-pasien yang mengalami 
stress berat. Topik ini sangat 
menarik untuk dibahas karena 
belum ada jurnal yang mem-
bahas tentang dupa dan pen-
garuh terhadap orang-orang 

yang menggunakannya. Jadi 
dengan adanya dupa ini, ia 
berharap masyarakat khusus-
nya yang beragama Hindu bi-

sa mendapat ketiga manfaat 
sekaligus dalam satu batang 
dupa.

(ais/eka)
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dak asing lagi di kalangan 
mahasiswa, terutama maha-
siswa MIPA dan mahasiswa 
Ayur Weda. Tak hanya men-
gajar dibidang Fisiologi Tum-
buhan, Genetika, atau Tak-
sonomi Tumbuhan, tetapi 
juga Bahasa inggris. Bebera-
pa artikel internasional yang 
dimilikinya: Artikel interna-
sional pada jurnal terindeks 
scopus tahun 2014, Artikel 
internasional dimuat di jur-
nal DOAJ, pada jurnal Biologi 
Udayana tahun 2017, Artikel 
internasional dimuat dalam 
jurnal DOAJ Universitas Ga-
jah Mada di tahun 2018 den-

UBS......Sambungan dari hal 1

ILMU......Sambungan dari hal 1

DISKUSI......Sambungan dari hal 2

KECAK......Sambungan dari hal 2

TARI......Sambungan dari hal 2

gan judul “Journal of Tropi-
cal Biodiversity and Biotech-
nologi. 

Pretasi yang berhasil di-
raihnya tak lepas dari hobi 
membaca buku Sains dan il-
mu biologi. “Semakin ban-
yak membaca tulisan yang 
baik, maka semakin baik an-
da dalam menulis. Kemudian 
perlu diperhatikan sumber 
dari data khususnya yang bu-
kan dari pengetahuan umum 
harus dicantumkan dalam se-
tiap penulisan.”, ujarnya. 

“Bekerjalah kamu, tanpa 
mengharapkan hasil. Fokus 
pada bidang yang ditekuni, 
dan cintai lah bidang ilmu 
yang anda tekuni tersebut. 

SDM......Sambungan dari hal 1

REKTOR......Sambungan dari hal 1

sebagai ‘suplemen’ mereka 
dalam menjalani tugas-tugas-
nya.

Meningkatkan kualitas 
SDM bukan hanya dari se-
gi peningkatan derajat para 
tenaga pengajarnya, namun 
juga dengan menambah fasili-
tas di dalam kampus. Seperti 
membenahi infrastuktur, me-

masang AC di setiap kelas, 
wifi yang berada hampir di se-
tiap sudut kampus, dan masih 
banyak lagi yang muaranya 
akan berakhir dengan men-
jadi lebih baiknya kondisi be-
lajar mengajar di UNHI. Ma-
hasiswa bisa mencari bahan 
belajar dengan mudah karena 
adanya wifi.

“Efektif dan efisien me-
mang kita lakukan terutama 
dalam pembelanjaan, namun 
bukan berarti kita harus men-
gurangi apa yang harus di-
lakukan. Lembaga hanya seb-
agai wadah bagi orang-orang 
tersebut untuk mencapai tu-
juan institusi (UNHI). Jadi se-
tiap aspek di dalamnya akan 
saling berpengaruh. Keleng-
kapan alat dan materi mem-
bantu pihak-pihak terlibat 
untuk bekerja dengan lebih 
efisien lagi,” ujarnya. 

“Dosen UNHI punya tar-
get-targetnya dalam kegiatan 
mengajar, mereka sudah bisa 
menilai dirinya sendiri, kemu-
dian mengevaluasi jika masih 
ada target yang belum ter-
capai hingga semua target 
tersebut dapat dipenuhi,” pa-
par mantan Dekan Fakultas 
Ekonomi ini. 

Dilanjutkan, pencapaian 
target adalah hal yang krusi-
al karena target yang menen-
tukan SDM tersebut mampu 
mengemban semua tang-
gung jawab yang dilimpahkan 
kepadanya. Oleh karena itu, 
penentuan target kerja yang 
pas dan memenuhi kebutu-
han yang ada akan mendu-
kung sekali dalam peningka-
tan kualitas SDM. 

(ais/eka)

pertiwi dengan baik. ”, ung-
kap Prof. Damriyasa. Ia juga 
mengatakan bahwa tujuan 
dari kegiatan ini adalah  meles-
tarikan budaya-budaya Hindu, 
selain mengembangkan sains 
teknologi.

Sementara itu, Dr. Ir. I Way-
an Muka, S.T.,M.T selaku Ket-
ua Panitia menuturkan per-
jalanan UBS dari tahun ke ta-
hun. Kalau dilihat dari pelak-
sanaan UBS pertama sampai 
yang ke sembilan ini terdapat 
beberapa perbedaan. Pembu-
kaan UBS pertama sampai ke 
empat dilaksanankan di UNHI 
dan pentas keseniannya ma-
sih mengandalkan sekaa dari 
luar,  masyarakat dari luar uni-
versitas. Kemudian UBS keli-
ma sampai yang kedelapan di-
kaitkan dengan KKN yang me-
munculkan potensi seni dari 
desa-desa terkait. 

Lalu, untuk UBS 2018 ini 
lebih memfokuskan diri untuk 
menggali potensi seni yang di-
miliki  masing-masing fakultas 
di UNHI, namun partisipan dari 
masyarakat luar contohnya 
kokokan tetap diikutsertakan. 
Perlombaan dibidang seni 
yang diikuti berbagai sekolah 
menengah pertama maupun 

atas adalah mengadopsi tradi-
si yang memang sudah dilaku-
kan sejak UBS pertama. 

“Tujuan dari diikutser-
takannya para siswa dari seko-
lah menengah atas tidak han-
ya menggali bakat seni mere-
ka, tetapi juga sebagai wadah 
untuk meraih prestasi,  dan 
ajang promosi bagi UNHI”, 
tuturnya. Ia juga mengaku 
senang  atas kerja sama dari 
berbagai pihak dan kordina-
si yang baik  untuk menyuk-
seskan acara ini. Terlihat dari 
partisipasi civitas akademika 
dalam pembukaan UBS yang 
berlangsung meriah di depan 
gedung Widya Sabha Den-
pasar, jumat (21/09/2018). Di-
hadiri oleh perwakilan guber-
nur Bali, instansi pemerintah, 
PHDI dan beberapa instansi 
terkait. Berlangsung sepekan 
sampai 27/09/2018,  diisi den-
gan pementasan Kesenian 
Joged Nawa Sandi, parade 
gong kebyar anak-anak, pa-
rade gong kebyar dewasa, live 
demo Seni Ukir Styrofoam, 
Sarasehan Seni dan budaya, 
serta Calonarang “Katundung 
Ratnamanggali”. Adapun lom-
ba tingkat SMA/SMK Se-Bali di 
antaranya lomba lukis peway-
angan, lomba gender wayang, 
lomba jauk manis dan ken-

dang pengiring, lomba lagu 
pop Bali, serta lomba bapang 
barong dan kendang pengir-
ing remaja.  

Manfaat dan harapan dari 
event ini juga diungkapkan 
oleh Prof. Dr. phil I Ketut Ard-
hana, M.A selaku ketua Yayas-
an Pendidikan Widya Kerthi.  
“Manfaatnya ya bisa melihat, 
menyaksikan dan juga mera-
sakan keinginan dari masyara-
kat, sebagai refleksi atau cer-
minan bagi yayasan untuk 
membangun kedepannya 
apakah kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat umum. Kedepan-
nya melalui UBS ini kita bisa 
memberikan semacam reko-
mendasi buat pemerintah 
daerah untuk bisa berkolab-
orasi sama kita, memberikan 
keyakinan kepada kita bahwa 
kita mempunyai kewenangan 
untuk bisa mengembangkan 

persoalan budaya di Bali dan 
juga tidak hanya Pemerintah 
Daerah juga bisa dengan pen-
gusaha untuk ikut mendanai 
bila perlu, masyarakat juga 
berpartisipasi.”, tegasnya. 

Harapan kepada masyara-
kat dan civitas akademika 
atas terselenggaranya UBS 
ini, juga ditambahkan oleh 
Rektor UNHI. “Harapan ke-

pada masyarakat, yang per-
tama, masyarakat bisa men-
genal tradisi-tradisi, seni yang 
berkaitan dengan keagamaan 
Hindu, yang kedua, melestari-
kan tradisi yang juga berkai-
tan agama. Harapan kepada 
civitas akademika, kita harap-
kan tidak hanya menimba ilmu 
sesuai dengan bidang ilmun-
ya masing-masing tetapi juga 
memperhatikan seni budaya 
sehingga, capaian pembelaja-
ran, karakter mahasiswa yang 
lulus dari UNHI beda dengan 
mahasiswa lain. Dosen juga ki-
ta diharapkan punya tren ter-
baru. Kita  punya fakultas pen-
didikan agama dan seni, selain 
menggali potensi kesenian 
tapi juga menciptakan krea-
si kreasi baru dengan inovasi 
inovasi baru.” 

(ais/sinta)

yang berdomisi di Jakarta dan 
Bandung, namun tetap diper-
cayakan sebagai tim ahli kare-
na kepakarannya sudah teruji.

“Saya tidak menyangka 
akan dijadikan koordinator 
tim ahli, mungkin karena pen-
galaman saya soal manajemen 
universitas juga menjadi per-
timbangan penunjukan saya 
ini,” ucapnya yang juga man-
tan Wakil Rektor 1 Universitas 
Udayana itu.

Terkait dengan tugas tim 
ahli pembangunan, lanjut Prof 
Damriyasa, nantinya akan 
membantu memberikan ma-
sukan yang produktif dalam 
mengimplementasikan visi 
“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” 
yang merupakan visi Gubernur 
Koster dan Wagub Cok Ace.

“Kami akan memberikan 
masukan program-program 
riil yang bisa dilaksanakan ses-
uai dengan visi, menganalisis 
secara akademis, dan men-
gaitkan dengan ketersedi-
aan sumber daya di Pemprov 
Bali,” ujarnya.

Yang tidak kalah penting, 
harus dapat disinkronkan den-
gan program-program pem-
bangunan di kabupaten/kota 
dan juga program pemerintah 
pusat melalui instansi vertikal, 
sehingga program pemban-
gunan jangan sampai tumpah 
tindih.

“Kalau sudah sinkron den-
gan program kabupaten dan 
pusat, maka tidak semua dana 
untuk mewujudkan program-
program pembangunan ha-
rus dikeluarkan melalui APBD 
Bali,” ucapnya. 

HM

Jadi dengan fokus menjalani 
apa yang menjadi minat dan 
bakat pada diri seseorang, 
hal itulah yang akan mem-
bawa orang tersebut suk-
ses dalam bidangnya, hingga 
prestasi pun pasti dapat di-
raih”, inilah prinsipnya. 

Bapak Adi Putra juga ber-
pesan kepada semua maha-
siswa untuk aktif dalam Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. 
Terakhir, harapan untuk Uni-
versitas tercinta juga diutara-
kannya, “Harapannya, UNHI 
mampu bersaing dengan uni-
versitas swasta maupun neg-
eri terutama dalam bidang 
menghasilkan karya ilmiah.” 

(ais/eka)

Pemuda-pemudi yang men-
jadi peserta AYIC 2018 juga 
merepresentasikan berbagai 
agama, dan diharapkan suatu 
saat dapat menjadi calon 
pemuka agama. Dengan telah 
mempunyai jejaring, di kemu-
dian hari ketika ada masalah 
mereka sudah bisa saling me-
mahami. Terkait seminar yang 
diselenggarakan di Unhi Den-
pasar merupakan kedua kalin-
ya dalam rangkaian kegiatan 
AYIC 2018. Sebelumnya semi-
nar yang pertama telah dilak-
sanakan di Yogyakarta.

“Kami memilih pelaksa-
naan seminar di Unhi Denpas-
ar karena selama ini banyak 
melakukan aktivitas dialog lin-
tas agama. Selain itu, juga ban-
yak kegiatan kami yang meli-
batkan akademisi Unhi Den-
pasar dalam mempromosikan 
kerukunan umat beragama di 
Bali,” ucap Riaz. 
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kan visi Unhi Denpasar seb-
agai pusat kajian agama dan 
budaya Hindu, serta langkah 
nyata untuk go internasional 
menuju world class universi-
ty,” paparnya.

Pada kesempatan kali ini, 
tim kesenian Unhi Denpasar 
menampilkan garapan kes-
enian “Kecak Ramayana”. Di 
sela-sela pentas kesenian di 

kota Lucknow, Rektor Unhi 
Denpasar juga menambahkan 
bahwa ini  merupakan wujud 
nyata UNHI melestarikan dan 
mengembangkan kesenian 
dan budaya Hindu Indonesia. 
Selain itu, ajang ini menjadi 
wahana bagi mahasiswa mel-
atih mental mereka tampil di 
dunia Internasional.

“Kali ini kami melibatkan 20 
orang mahasiswa terpilih un-

wawancara, Wakil Rektor III 
UNHI Dr. Ir. I Wayan Muka ST 
MT menyampaikan kebang-
gaan atas prestasi yang diraih 
oleh mahasiswa dan dosen ke-
senian UNHI Denpasar. Menu-
rutnya, prestasi ini merupakan 
bentuk komitmen Unhi yang 
selalu berupaya menyajikan 
pagelaran kesenian yang baik. 
“Sangat membanggakan, 
semoga bisa dipertahankan 
terus,” papar Mantan Dekan 
Teknik ini.

Wayan Muka melanjutkan, 
bahwa prestasi yang diraih 
oleh UNHI merupakan prestasi 
tingkat nasional dan mengem-
balikan prestasi BPMSI Bali se-
jak tahun 2008. Prestasi ini ju-
ga merupakan persembahan 
terhadap Dies Natalis UNHI ke 
55. “Ini adalah prestasi nasi-
onal. Kita bisa mengembalikan 
prestasi BPMSI sejak 2008. Ini 
prestasi yang membanggakan 
Bali pada umumnya dan UNHI 
pada khususnya”, paparnya. 
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tuk tampil. Mahasiswa-maha-
siswa tersebut terdiri dari ma-
hasiswa dari Prodi Pendidikan 
Seni Tari, Seni Karawitan, Seni 
Rupa, dan Pendidikan Agama 
Hindu. Tahun depan tidak ter-
tutup kemungkinan maha-
siswa dari prodi lain juga dili-
batkan, tergantung komitmen 
mereka terhadap kesenian 
dan budaya Hindu,” paparnya.  

HM
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•  “All blame is a waste of time. No matter how much fault you find with another, 
and regardless of how much you blame him,  it will not change you” - Wayne 
Dyer

 (Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun ke-
salahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda meny-
alahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda)

• “Risk more than other think is safe. Care more than other think is wise. 
Dream more than other think is practical. Expect more than other think is 
possible” - Claude T. Bissell

 (Ambillah risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. 
Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih 
dari apa yang orang lain pikir masuk akal)

• “The man who does more than he is paid for will soon be paid more than he 
does” -  Napoleon Hill

 (Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan 
dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan)

 
• “Don’t ask yourself what the world needs, ask yourself what makes you come 

alive. And then go and to that. Because what the world needs is people who 
have come alive” - Harold Whitman
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 (Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah 
apa yang membuat Anda hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuh-
kan dunia adalah orang yang antusias)

 
•	 “Don’t give up when you still have something to give. Nothing is really over 

until the moment you stop trying” - Brian Dyson
 (Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Ti-

dak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba)
 
• “Do not take for granted the things closest to your heart. Cling to them as you 

would with your life, for without them, life is meaningless” - Chinese Proverbs
  (Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. 

Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena 
tanpa mereka hidup adalah sia-sia)

• “Change hurts. It makes people insecure, confused, and angry. People want 
things to be the same as they’ve always been, because that makes life easier” 
- Richard Marcinko

 (Perubahan itu menyakitkan, Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, 
bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sediakala, karena 
mereka ingin hidup yang mudah)

PELIHULIAN PIPIS
manusané wantah genah pelih
napi malih ané mabet ririh
misi lantas demen memedih
yen pedih pabané kanti ngendih
doh saking laksana luwih
napi malih tuara sutindih
yadiastun kerik tingkih ngabih
kewala setata jerih, tuara megetih
adénan mabalih
tuara nyak tuyuh  ngalih
demenan nagih, nyilih, utawi idih-idih
cutetné setata pamrih, mapuara  sugih
tetamian anaké lingsir malih kasepih
manggih warih punika leluhuré sedih
pituturné pinaka sundih
wantah neked di bibih
mebuih medidih laut sapih

(igkwidana)

Jadmané jani setata kedaut pipis
urip ulian pipis, demen ulian pipis
uyut ulian pipis, patiné bisa masé ulian pipis
ulian megarang  pipis saling bisbis
tambis-tambis  nganggar pengiris utawi mancut keris
ngawinang anaké nangis geris-geris
kewala yen pipis nristis  kalis
ngawinang kenehé tis
yen biasané ngajeng mauyah lengis
paling aget mebé pesan telengis
majukut buncis utawi kangkung tumis
né mangkin ngajeng cara toris
sami mesaji gelis
sirepé bisa maplekis
rumasa uripé sarwa manis

(igkwidana)

Kata-Kata BIjaK


