Napak Tilas Jejak Perjuangan Pahlawan I Gusti Ngurah Rai
64 tahun silam tepatnya 20 November 1946 telah terjadi peristiwa bersejarah yaitu perang Puputan Margarana.
Pahlawan I Gusti Ngurah Rai pada waktu itu memimpin pasukan induk Resimen T.R.I Sunda Kecil yang mengenakan
Badge Ciung Wanara melawan pasukan tentara NICA. Dalam pertempuran di Marga tersebut seluruh pasukan Ciung
Wanara gugur dan pasukan NICA yang gugur tidak kurang dari 300 orang. Meskipun NICA berhasil memenangkan
perrtempuran di Marga, namun mereka tidak berhasil memenangkan perang di Pulau Bali.
Demikian sekilas sejarah peristiwa Puputan Margarana 20 Nopember 1946. Untuk mengenang jasa-jasanya dan
menghormati kepahlawanannya, pemerintah daerah setiap tahunnya mengadakan napak tilas jejak pahlawan Brigjen
Anumerta I Gusti Ngurah Rai dengan mengarak pataka/panji-panji dan surat sakti beliau. Pada Kamis (18/11) kemarin
pataka dan surat sakti I Gusti Ngurah Rai tiba di Kabupaten Badung. Pada kesempatan tersebut dilakukan serah terima
pataka dan surat sakti dari pasukan napak tilas Kota Denpasar ke pasukan Badung yang dilaksanakan di Pusat
Pemerintahan Kabupaten Badung, Mangupraja Mandala. Masing-masing daerah juga menandatangani berita acara
serah terima yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Sekda. Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya
bersama Asisten II Kota Denpasar I Gusti Ngr. Eddy Mulya. Setelah serah terima, pataka/panji-panji dan surat sakti
diarak menuju wilayah Sempidi, Blumbungan, Abiansemal dan diinapkan sehari di Carangsari. Pada Jumat (19/11)
kembali melanjutkan perjalanan menuju Candi Pahlawan Margarana. Napak tilas diikuti oleh Pemuda Panca Marga
Badung, TNI, serta ratusan pelajar se-Kabupaten Badung. Sementara Kadisdikpora Badung I Wayan Widya Astika
mengatakan, kegiatan napak tilas ini merupakan suatu langkah guna menghormati nilai-nilai perjuangan para pahlawan
kita yang rela berkorban dengan meneteskan darah dan nyawa dalam merebut kemerdekaan. Diharapkan, dalam
mengisi kemerdekaan ini khususnya para generasi muda selalu memahami pentingnya nilai-nilai perjuangan para
pahlawan. Hal ini dapat diimplementasikan dengan semangat dan bekerja keras untuk memerangi kebodohan dan
kemiskinan.
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