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OLIMPIADE SAINS KABUPATEN BADUNG DI SMA NEGERI 1
ABIANSEMAL

OLIMPIADE SAINS KABUPATEN BADUNG
DI SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL
Olimpiade Sains Kabupaten Badung diselenggarakan di SMAN 1 Abiansemal pada hari Rabu, 11 Februari 2015 dibuka oleh
Kabid Dikmen Disdikpora Kabupaten Badung (I Made Suparsa,S.Sos). Diikuti oleh semua SMA se-Kabupaten Badung dengan
perwakilan 3 orang tiap mata pelajaran tiap sekolah. Olimpiade dikuti oleh + 360 orang peserta, untuk olimpiade Matematika,
Biologi, Kimia, Fisika, Astronomi, Akutansi, Kebumian, Geografi, dan Komputer.

Dalam pembukaan Kabid Dikmen menyampaikan bahwa pelaksanaan Olimpiade tahun ini serempak di Indonesia diselenggarakan
dalam sehari. Peserta yang merupakan pilihan terbaik dari tiap sekolah diharapkan mampu bersaing dengan baik sehingga
Kabupaten Badung mendapatkan wakil terbaik untuk mewakili olimpiade ke tingkat propinsi.
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Dengan dipakainya SMAN 1 Abiansemal sebagai tempat penyelenggaraan Olimpiade, di SMAN 1 Abiansemal dilakukan
kerjasama dengan Dinas Kesehatan Puskesmas Abiansemal tentang NAFZA. Pada ceramah tersebut diberikan pemahaman
mengenai Napza adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang(fikiran,perasaan dan
perilaku)serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Jenis- jenis Nafza minnuman beralkohol (bir, guiness, vodka),
Ecstacy (mengandung MDMA), Shabu (mengandung met-amphetamin), Gelek (mengandung kanabis), Putaw (mengandung
Heroin).

Dijelaskan pula Menurut UU RI No. 22 /1997, narkotika adalah zat / obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik
sintetis / semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan/ perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan
rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. ZAT ADITIF dan Obat-Obat Berbahaya MINUMAN BERALKOHOL. Sesuai
dengan KEPRES RI No.3 TH1997 tentang ?Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol yaitu minuman yang mengandung
karbohidrat dengan cara permentasi?. Pada siswa diwajibkan menghindari minuman beralkohol yang terdiri dari 3 golongan yaitu:
Golongan A :dengan kadar ethanol 1-5% (bir bintang dan green sand)
Golongan B : dengan kadar ethanol 5-20%( anggur malaga,dll)
Golongan C : dengan kadar ethanol 20-55%(braddy, wisky,dll)
PROVINSI BALI diatur dengan PERDA No.9 TH 2002 ?tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol?.
Factor penyebab penyalahgunaan NARKOBA Ketersediaan narkoba dimana narkoba itu mudah diperoleh dilingkungan tersebut
akan banyak pula dijumpai penyalah gunaan narkoba. Penyebabnya dapat berupa faktor individu misal: tidak penyabar, kepribadian
pelanggar, pembrontak,mudah kecewa.Faktor sosial budaya misal: kondisi keluarga yang kurang baik,pengaruh teman sebaya, faktor
lingkungan sekolah.
Untuk mengetahui secara dini tanda-tanda orang yang terjerumus NARKOBA
- Nafsu makan berkurang
- Takut mandi dan susah buang air kecil
- Malas kerja,badan kurus kering
- Biji mata mengecil
- Pembohong dan suka marah
- Tidak bisa bereaksi cepat
- Apatis
- Sering melanggar hukum
Hindari NARKOBA sebelum terjerat, Hindari JAGA MASA DEPAN KITA DENGAN TIDAK MENYALAHGUNAKAN
NARKOBA karena bahaya NArkoba, kerusakan organ ? organ tubuh, ketergantungan fisik maupun psikologis, kematian
Hal-hal yang dapat dilakukan Pencegahan (Interval)
- Mendekatkan diri dengan tuhan
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- Menjauhkan diri dari lingk. Pemabuk
- Hindari sifat penasaran coba coba
- Mengamalkan ajaran budi pekerti
Membina hubungan kasih sayang antar keluarga
- Mengikuti seminar dan penyuluhan
Pada Hari yang sama 100 orang siswa mengikuti ceramah tertib berlalu lintas di Wantilan Desa Taman Kecamatan Abiansemal, diisi
oleh Kepolisian Resort Blahkiuh. Pada kesempatan ini diberikan keselamatan berlalu lintas, tata tertib dalam berlalu lintas di jalan
raya, tips aman berkendaraan menggunakan motor di jalan raya. (Ratna15)
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