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Pemerintal IG'bupaten Aaaung

sebesar Rp 12.300.000.000.
'Dengan adanya bantuan dari
pemerintah ini, setiap sekaa
teruna dapat melakukan kreati-
vitasnya dalam pembuatan
ogohogoh menyambut perayaan
Nyepi tahun inil" ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati
Giri Prasta meminta masyara-
kat khususnya sekaa teruna
di Badung pada saat Pangeru-
pukan dan Nyepi agar tetap
menjaga kondusivitas wilayah
masing-masing, sehingga per-
ayaan hari suci tersebut dapat
dilaksanakan dengan baik.
'Bantuan dana ini sebagai ben-
hrl< komitmen Pemkab Badung
dalam mendukung kreativitas .

dari sekaa teruna di Badung,
terutama dalam pembuatan
ogoh-ogoh, sebagai sal;ah satu
upaya pengembangan dan pele-
starian senibudaya di Badung,"
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ujarnya." Giii Prasta juga meminta
sekaa teruna tidak minum-
minuman keras pada saat Pan'
gerupukan. Terlebih samPai
merugikan orang lain atau
membuat kerusuhan. "Kalau
sampai terjadi seperti itu, kami
akan tunrn tangan dan tindak
tegas," tegasnya.

Bupati Giri Prasta juga me-
nyampaikan telah sePakat den-
gan sekaa teruna se-KabuPaten
Badung untuk meniadakan
bazar duduk. Apalagi, tidak ada
yang menjami.n bahwa setiaP
bazar duduk tidak ada minu-
man beralkohol. "Anak Yang
masih duduk di bangku SMP
sudah menjadi w aitr es dtb aniar
sampaipagi dantidak ada Yang
menjamin-bila terjadi masalah
pada saat bazar duduk. SaYa
minta kegiatan bazar ini bisa

d$anti dengan kegiatan lain.
Contohnya membuat tumamen
voli, lomba manging, lomba laY-

ans-layang dan masih banYak
Iad t<egratan lainnYa." katanYa
menvarankan.

SLperti diberitalan sebeh-rm-
nya, masing-masing sekaa ter-
una di Badung diberikan dana
partisipasi sebagai Peserta lom-
ba ogoh-ogoh. Tidak tanggung-
tanesun q. jurnlah bantuan Yang
dija"tahkan RP 23 juta dengan di-
potong pajak 15 Persen sehingga
iotal dana yang diterima RP
20 juta. Bagi Pemenang lomba
aUn ameritan hadiah beruPa
uangtunai. Juara I berhak atas
uani tunai RP 15 juta' juara II
np iZ iuta dan juara III RP 10
'iuta. Sedangkan juara haraPan
I tringga harapan III berhak atas
uang-tunai masing-masing RP 5
juta. (kmb2O

Mangupura (Bali post) -
Dana kreativitab baei sekaa

teruna se-Kabupaten Badung
akhimya dicairkarl Sabtu (1715
lalu. Bantuan pemerintah un-
tuk pembuatan ogoh-ogoh me-
nyambut hari raya Nyepi ini
sebelumnya dijanjikan cair awal
Febnrari lalu.

Dana sebesar Rp 28 juta
untuk masing-maslng sekaa
lergna itu diserahkan Bupati
Badung I Nyoman Giri pias-
ta kepada 536 sekaa teruna.
Dengan adanya bantuan ini,
sekla temna di Badung tidak
perlu bingung lagi mencari dana
da lam ]omba ogohogoh, karena
telah mendapat dukunean da_ri
Pemerintah Ibbupaten Baduru.
_ *Kadis &budayaan Badung
I.B. Anom Bhasrna mengatakarl
total dana yang diserahlan oleh


