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Koster Usulkan Kearifan Lokal Bali Masuk Kurikulum

Gubernur Bali Wayan Koster 
memandang perlu mema-

sukkan kearifan lokal daerah 
setempat dalam kurikulum pen-
didikan agar menambah daya 
saing masyarakat di Pulau De-
wata.

“Kalau ini dijalankan, bisa 
menghasilkan lulusan yang 
berkualitas dan ‘nyambung’ 
dengan revolusi mental,” kata 
Koster saat bertemu dengan 
Ketua Musyawarah Kerja Ke-
pala Sekolah (MKKS) SMA se-
Bali, di Denpasar, Rabu.

Menurut mantan anggota 
Komisi X DPR-RI itu, pendidi-
kan yang berbasis kearifan lokal 
ini dapat menambah kurikulum 
nasional yang sudah ada.

“Kalau yang Bapak-Bapak 
jalankan sekarang di sekolah 
‘kan pengetahuan yang diberi-
kan kepada semua anak di re-
publik ini,” ucapnya.

Koster mencontohkan ke-
arifan lokal Bali yang bisa dima-
sukkan dalam kurikulum pen-
didikan diantaranya mengenai 
tata krama, integritas dan kedi-
siplinan.

Kalau hal tersebut dijalank-
an, lanjut dia, maka dunia pen-
didikan di Bali akan bertambah 
maju. Apabila dunia pendidikan 
sudah memiliki integritas, maka 
tak akan ada lagi praktik nilai 
yang direkayasa.

Oleh karena itu, Koster men-
gajak para kepala sekolah untuk 
turut mendesain konsep pendi-
dikan seperti itu sehingga ilmu 
kearifan lokal yang selama ini 
ditinggalkan bisa hidup kembali 
dan melengkapi ilmu-ilmu yang 
saat ini diadopsi.

“Dengan kearifan lokal ini, 
akan menjadi faktor pembeda 
anak-anak Bali dengan anak-
anak lain di Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, 
Ketua Musyawarah Kerja Ke-
pala Sekolah (MKKS) SMA 
se-Bali yang hadir dalam audi-
ensi sepakat dan mendukung 
gagasan Gubernur Koster un-
tuk menghidupkan kearifan 

lokal di dalam pendidikan ma-
syarakat Bali.

“Jika kebijakannya sudah 
dirumuskan, kami akan melak-
sanakannya di sekolah,” kata 
Ketua MKKS SMA Kota Den-
pasar Ketut Suyastra. (ant)

Gubernur Bali Wayan Koster saat bertemu dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala 
Sekolah (MKKS) SMA se-Bali (Antaranews Bali via Humas Pemprov Bali)

”Miss Pure International” Promosikan Bali Perangi Sampah Plastik

Miss Pure International 
United Kingdom Rose-

marry Lloyd ingin mempro-
mosikan upaya Bali mem-
erangi sampah plastik dan 
berharap daerah lain bisa me-
niru gebrakan dalam penyela-
matan lingkungan ini.

“Seperti yang pernah kita li-
hat di beberapa berita di sosial 

media, bahwa persoalan sam-
pah plastik masih perlu atensi 
kita semua di Bali,” kata Rose-
marry Lloyd saat menemui 
Wakil Gubernur Bali Tjokorda 
Oka Artha Ardhana Sukawati, 
di Denpasar, Selasa.  

Dalam pertemuan tersebut 
ia mengungkapkan ketertari-
kannya akan program pemer-

intah di Bali dalam upaya 
memerangi sampah plastik, 
sehingga ia berkeinginan un-
tuk membantu kampanye pen-
gurangan sampah plastik di 
Pulau Dewata. 

Menurut dia, Pulau Bali 
sangat indah, dengan panora-
ma dan kebudayaan unik men-
jadi perpaduan Bali yang tiada 
duanya. Ia sangat menyayang-
kan persoalan sampah plastik 
malah mengurangi keindahan 
pulau ini.

Rosemarry menambahkan, 
kalau di Eropa penggunaan 
kantong plastik masih diizink-
an, namun pembeli diharus-
kan membayar kantong plastik 
tersebut. Oleh karena itu, ma-
syarakat lebih memilih mem-
bawa kantong belanja sendiri.

“Sering juga masyarakat 
kami yang lupa membawa kan-
tong belanja harus membeli 
kantong plastik dan di negara 
kami kantong plastik bisa dio-
lah lagi menggunakan mesin,” 
ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gu-
bernur Bali Tjokorda Oka Ar-

tha Ardhana Sukawati sangat 
mengapresiasi perhatian yang 
diberikan Miss International 
kepada Bali.

Ia mengakui bahwa sampah 
plastik memang menjadi salah 
satu permasalahan cukup pelik 
di Bali dari dulu. Untuk itu 
baru-baru ini, Pemprov Bali 
telah menerbitkan Peraturan 
Gubernur Bali No 97 tentang 
Pengurangan Timbulan Sam-
pah Plastik Sekali Pakai.

Dalam peraturan tersebut 
segala jenis kantong plastik 
bahkan sedotan plastik pun di-
larang digunakan di Bali. 

“Biasanya restoran dan ho-
tel menggunakan sedotan dari 
steinlesstel atau bambu yang 
lebih ramah lingkungan. Se-
mentara pengganti kantong 
plastik para pembeli diharap-
kan membawa kantong belan-
jaan sendiri,” katanya. 

Wagub Bali mengaku hing-
ga saat ini di Indonesia baru 
Bali saja menerapkan aturan 
ini. Hal ini diharapkan bisa 
mempercepat menuju Bali 
yang hijau dan bersih. (ant)

Miss Pure International United Kingdom Rosemarry Lloyd saat menemui Wakil Gu-
bernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Antaranews Bali via HUmas 
Pemprov Bali)
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Gubernur Bali Ingin Sumber Daya Air Dimanfaatkan Maksimal

Gubernur Bali Wayan Koster 
menginginkan sumber 

daya air yang ada di Pulau De-
wata dapat dimanfaatkan lebih 
maksimal dan dikelola secara 
berkelanjutan.

“Informasi yang saya dapat, 
sumber mata air yang kita miliki 
cukup untuk masyarakat Bali. 
Tetapi kenyataannya masih ban-

yak yang belum merasakan. Kita 
butuh skema yang baik untuk 
mengelola sumber mata air ini,” 
kata Koster saat menerima au-
diensi jajaran Politeknik Negeri 
Bali (PNB), di Denpasar, Selasa.

Oleh karena itu, ia meminta 
Politeknik Negeri Bali ikut serta 
berpartisipasi melakukan kajian, 
pemetaan serta membuat skema 

terkait sumber daya air yang di-
miliki Bali agar nantinya bisa di-
manfaatkan secara baik.

Orang nomor satu di Bali itu-
pun menyatakan mendukung 
adanya pembangunan sumber 
daya air yang berkelanjutan 
demi keberlangsungan dan kele-
starian air yang ada di bumi serta 
pemerataan pemanfaatan air 
bersih. “Terlebih saat ini perma-
salahan krisis air banyak terjadi 
di belahan dunia,” ucapnya.

Persoalan lainnya, lanjut 
Koster, hingga kini pengelolaan 
sumber daya air hanya berfokus 
secara eksklusif untuk orang-
orang tertentu, sehingga air 
masih sulit diakses oleh seluruh 
lapisan masyarakat.

Ia sangat berharap pengelo-
laan dan pemanfaatan sumber 
daya air tersebut harus benar-
benar diperhatikan.

“Bali harus memiliki kon-
sep besar untuk pengolahan air, 
karena saat ini masih banyak 

sumber air yang terbuang, ke de-
pan sumber ini harus di manfaat-
kan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Po-
liteknik Negeri Bali I Nyoman 
Abdi dalam kesempatan itu 
mengundang Gubernur Koster 
untuk hadir membuka sekal-
igus menjadi pembicara utama 
dalam acara seminar pada per-
ayaan Hari Air Sedunia tanggal 
22 Maret mendatang yang akan 
diselengarakan oleh Politeknik 
Negeri Bali.

Abdi mengatakan peringatan 
ini dideklarasikan untuk meng-
ingatkan masyarakat umum atau 
dunia akan pentingnya air ber-
sih sekaligus menyadarkan ma-
syarakat untuk bersama-sama 
berjuang mengelola sumber air 
bersih yang ada secara maksi-
mal.

“Bali memiliki banyak sum-
ber daya air yang harus ditata 
dan dikelola serta dimanfaatkan 
secara baik,” ujarnya. (ant)

Gubernur Wayan Koster saat berbaur “nyurat” atau menulis aksara Bali di atas daun 
lontar (Antaranews Bali via Humas Pemprov Bali)

Ombudsman RI Apresiasi Kebijakan “Eco Friendly” Gubernur Koster

Anggota Ombudsman RI 
Alamsyah Saragih menga-

presiasi kebijakan “Eco Friend-
ly” (ramah lingkungan) yang di-
jalankan Gubernur Bali Wayan 
Koster, diantaranya pembatasan 
kantong plastik, pertanian or-
ganik, program kendaraan lis-
trik, dan sebagainya.

“Itu bagus sekali, saya kira 
Bali bisa menjadi contoh untuk 
pengurangan kantong plastik, 
pertanian organik, motor atau 
mobil listrik, dan kebijakan 
ramah lingkungan lainnya, 
apalagi Bali merupakan ‘pintu’ 
masyarakat internasional,” ka-
tanya dalam ‘coffee morning’ 
Ombudsman Bali di Denpasar, 
Jumat.

Dalam acara bertajuk “Cof-
fee Morning Bersama Gubernur 
Bali : Bali Era Baru” yang juga 
dihadiri Gubernur Bali Wayan 
Koster itu, ia menilai Bali mam-
pu menjadi “contoh” di tingkat 
nasional, karena banyak pro-
gram nasional yang sebenarnya 
sudah lebih dulu dijalankan 

masyarakat-aparat Bali.
“Saya yakin Bali bisa men-

jadi contoh program nasional, 
karena kartu Indonesia Pintar 
atau kartu Indonesia Sehat itu 
sudah ada di Jembrana dan 
Provinsi Bali sebelum menjadi 
kebijakan nasional,” katanya 
dalam acara yang juga dihadiri 
Sekretaris Daerah Provinsi Bali 
Dewa Made Indra itu.

Senada dengan itu, Kepala 
Ombudsman Perwakilan Bali 
Umar Ibnu Alkhatab menegas-
kan bahwa Bali merupakan 
provinsi yang memiliki zona 
kepatuhan (pelayanan publik) 
yang sangat bagus, karena ta-
hun 2013 masih zona merah, 
lalu 2014-2015 masih zona 
kuning, tapi 2016 sudah zona 
hijau.

“Tahun 2013, zonasi kepatu-
han Provinsi Bali masih 62,3 
persen lebih masuk kategori 
merah, tahun 2014 sudah 45,8 
persen masuk zona kuning, dan 
tahun 2015 sudah 51,5 persen 
masuk zona kuning, dan tahun 

2016 sudah 39,39 persen zona 
kuning dan 39,39 persen zona 
hijau,” katanya.

Karena sudah masuk “zona 
hijau” itulah, maka Ombuds-
man Bali sudah beralih dari 
pengawasan kepatuhan dalam 
pelayanan publik menuju 
pengawasan indeks persepsi 
maladministrasi. Tahun 2017, 
Ombudsman melakukan sur-
vei maladministrasi di Kota 

Denpasar dan Kabupaten 
Buleleng.

“Hasilnya, Bali paling min-
im maladministrasi pelayanan 
publik atau zero maladministra-
si dalam empat fokus pelayanan 
yakni pendidikan, kesehatan, 
catatan sipil, dan perizinan. 
Jadi, secara umum, Bali sudah 
cukup baik, tinggal Pak Koster 
meningkatkan ke seluruh 
wilayah,” katanya. (ant)

Acara “Coffee Morning Bersama Gubernur Bali : Bali Era Baru” menghadirkan Gu-
bernur Bali Wayan Koster (2/kiri), Sekdaprov Bali Dewa Made Indra (paling kiri), 
anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih (2/kanan), dan Kepala Ombudsman Bali 
Umar Ibnu Alkhatab (paling kanan) di Kantor Perwakilan Ombudsman Bali di Den-
pasar, Jumat (15/2). (Foto Antaranews Bali/Edy M Yakub)
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Wali Kota Denpasar Ganti 23 Pejabat

Wali Kota Denpasar, Bali 
Ida Bagus Rai Dhar-

mawijaya melakukan pergan-
tian pejabat di lingkungan 
pemerintah setempat dengan 
melantik sebanyak 23 pejabat 
struktural.

Wali Kota Denpasar IB Rai 

Dharmawijaya Mantra pada 
saat melantik pejabat tersebut 
di Denpasar, Selasa, menekank-
an bahwa aparat sipil negara 
(ASN) adalah pelayan ma-
syarakat. Karena itu pelayanan 
prima harus terus ditingkatkan 
guna memberikan kemanfaatan 

maksimal bagi masyarakat seb-
agai wujud reformasi birokrasi.

“Pelantikan pejabat ini, se-
lain untuk memberikan pelu-
ang karir bagi pegawai sesuai 
dengan kinerja, juga menjadi 
ajang penyegaran untuk me-
maksimalkan pelayanan bagi 
masyarakat Kota Denpasar,” 
ucapnya.

Rai Mantra menambahkan  
saat ini fokus pengembangan 
ASN di Kota Denpasar yakni 
peningkatan kualifikasi, kom-
petensi sehingga mampu mem-
berikan kinerja yang baik. Hal 
ini tentunya harus bergerak 
dari hulu ke hilir dan menyelu-
ruh.

“Kami berharap kepada se-
luruh pejabat yang dilantik 
agar bekerja dengan maksimal 
dalam upaya mewujudkan re-
formasi birokrasi serta pelayan-
an publik yang maksimal bagi 
masyarakat dalam mendukug 

pembangunan keberlanjutan 
yang berkemanfaatan,” ucap-
nya.

Sementara itu, Pelaksana 
Tugas Kepala BKPSDM Kota 
Denpasar, I Wayan Sudiana 
mengatakan bahwa promosi 
jabatan ini dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur. Mulai dari 
kesesuaian golongan, analisis 
jabatan, kualifikasi yang meli-
puti pendidikan dan pengala-
man, kompetensi serta kinerja.

Dengan demikian, kata dia, 
sehingga para ASN yang dilan-
tik dapat bertugas secara baik 
dalam upaya mendukung refor-
masi birokrasi dan pembangu-
nan di Kota Denpasar.

“Seluruh tahapan sudah 
dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur yang berlaku. Karena 
itu dilakukan pelantikan ja-
batan oleh bapak wali kota 
untuk mengisi jabatan yang lo-
wong,” ujar Sudiana. (ant)

Wali Kota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra melantik 23 pejabat struktural di ling-
kungan pemkot setempat. (Antaranews Bali/Komang Suparta)

Disnaker Denpasar-LPKS Selenggarakan Pameran
“Kampung Kompeten”
Dinas Tenaga Kerja dan 

Sertifikasi Kompetensi 
Kota Denpasar bersama Lem-
baga Pelatihan Kerja Swasta 
(LPKS) Denpasar, Bali meny-
elenggarakan pameran “Kam-
pung Kompeten”.

Wakil Wali Kota Denpasar 
I Gusti Ngurah Jaya Negara di 
Denpasar, Senin mengatakan 
pihaknya mengapresiasi keg-
iatan tersebut, karena sangat 
bermanfaat bagi para pen-
cari kerja dan juga masyarakat 
Kota Denpasar.

“Kami berharap melalui pa-
meran ‘Kampung Kompeten’ 
yang digagas LPKS Kota Den-
pasar bersama Dinas Tenaga 
Kerja dan Sertifikasi Kompten-
si Kota Denpasar diharapkan 
dapat memberikan informasi 
tentang keterampilan yang 
dapat ditekuni, jenis-jenis 
pelatihan, gambaran tentang 
LPKS serta peluang-peluang 
kerja yang ada,” kata Jaya Neg-
ara didampingi Ketua Komisi I 
DPRD Kota Denpasar Ketut 

Suteja Kumara.
Ia mengatakan kegiatan pa-

meran “Kampung Kompeten” 
merupakan kegiatan yang dia-
dakan dalam rangka HUT Ke-
231 Kota Denpasar. Konsep 
pameran tersebut mengemas 
partisipasi LPKS dalam komu-
nitas perkampungan membuat 
berbagai jenis kompetensi ker-
ja dengan atribut yang “Zero 
Plastik dan berbasis Smart 
City” ujarnya.  

Jaya Negara mengatakan 
pihaknya juga mengucapkan 
terima kasih kepada para di-
rektur atau pimpinan LPKS 
Kota Denpasar yang telah ber-
partisipasi dalam menyambut 
Hut Kota Denpasar dengan 
melaksanakan kegiatan “Kam-
pung Kompeten serta telah 
mendukung Pemerintah Kota 
Denpasar di dalam memberi-
kan pelatihan dan bekal ke-
pada generasi muda untuk 
siap memasuki dunia kerja di 
dalam membangun masyara-
kat Kota Denpasar yang Kom-

peten.
“Tentunya kami menyam-

paikan ucapan terima kasih 
kepada LPKS Kota Denpasar 
yang telah mendukung pelak-
sanaan berbagai kegiatan di 
dalam membangun Kota Den-
pasar yang kompeten. Selain 
itu melalui kegiatan ini juga 
kami mengajak masyarakat 
untuk bersama-sama mem-
peringati Hut Kota Denpasar,” 
ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Di-
nas Tenaga Kerja dan Serti-
fikasi Kompetensi Kota Den-
pasar, IGA Rai Anom Suradi 
mengatakan kegiatan tersebut 
bertujuan untuk membangun 
kreatifitas dan sinergitas di 
antara LPKS dalam mengim-
plentasikan program pelatihan 
kerja yang menitikberatkan 
pada penguasaan kemampuan 
kerja. (ant)

Wawali Kota Denpasar Jaya Negara saat meninjau pameran “Kampung Kompeten”. 
(Antaranews Bali/Komang Suparta)
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Pemkot Denpasar-Kejati Bali Pererat Kerja Sama Untuk Masyarakat

Pemerintah Kota Denpasar 
dengan Kejaksaan Tinggi 

(Kejati) Bali terus mempererat 
hubungan kerja sama untuk 
memberikan pelayanan secara 
maksimal kepada masyarakat, 
karena itu Wali Kota Denpasar 
IB Rai Dharmawijaya Mantra 

melakukan silaturahmi ke Kan-
tor Kejati Bali (14/2).

“Kedatangan kami kesini 
untuk bersilaturahmi dan men-
jalin kerja sama yang selama 
ini telah terbangun, agar kerja 
sama antara Pemkot dan Kejati 
semakin erat lagi kedepannya,” 

kata Rai Mantra sebagaimana 
dikutip Humas Pemkot Den-
pasar dalam keterangan pers 
yang diterima, Jumat.

Dalam silaturahmi yang 
diterima Kepala Kejati Bali Dr. 
Amir Yanto itu, Rai Mantra 
didampingi Sekda Kota Den-
pasar Anak Agung Rai Iswara, 
Asisten Administrasi Pemerin-
tahan dan Kesra Kota Denpasar 
I Made Toya, dan Kepala OPD 
terkait di lingkungan Pemkot 
Denpasar

Ia mengatakan jalinan kerja 
sama di dalam bidang pemer-
intahan bisa selalu terjaga dan 
bisa selalu saling bersinergi an-
tara satu dengan yang lainnya. 
“Selama ini Kejati Bali sangat 
membantu kami di Pemkot 
Denpasar dalam bidang hukum 
pemerintahan, saya sangat ber-
terima kasih kepada Kejati Bali 

karena sudah selalu mengingat-
kan pemkot akan aturan-aturan 
dalam bidang hukum di pemer-
intahan,” katanya.

Kedepan, ia berharap jalinan 
silaturahmi ini terus terjaga, 
khususnya dalam pengawalan 
TP4D (Tim Pengawal dan Pen-
gaman Pemerintah dan Pem-
bangunan Daerah) oleh Kejati 
Bali di Pemkot Denpasar sela-
ma ini.

Sementara itu, Kepala Kejati 
Bali Amir Yanto mengatakan 
rasa terima kasih atas kedatan-
gan Wali Kota Denpasar bersa-
ma jajarannya ke kantor Kejati 
Bali.

“Saya sangat senang dan 
bangga Bapak Walikota Rai 
Mantra bisa datang langsung 
ke sini, walau dengan kesibu-
kan yang pasti sangat banyak,” 
ucapnya. (ant)

Wali Kota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra melakukan silaturahmi ke Kantor Ke-
jati Bali. (Antaranews Bali/Komang Suparta)

Sekda Kota Denpasar Serahkan Penghargaan “Bulan Bahasa Bali”
Kepada Para Juara

Sekda Kota Denpasar Anak 
Agung Rai Iswara secara 

resmi menutup “Bulan Ba-
hasa Bali” dengan menyerah-
kan penghargaan kepada para 
juara, diantaranya juara lomba 
puisi, mesatwa, debat berbaha-
sa Bali, nyurat lontar, ngwacen, 
dan sembrama wacana.

Ketua Panitia “Bulan Bahasa 
Bali” Kota Denpasar, Wayan 
Yogi Aditya Urdhahana Lana 
di Denpasar, Kamis, men-
gatakan pelaksanaan lomba su-
dah berjalan dengan baik dan 
sudah menetapkan puluhan 
pemenang dari masing-masing 
perlombaan yang digelar.

Untuk lomba membaca Pui-
si, Juara I diraih Satria Kadaris-
man dari SMPN 6 Denpasar, 
sedangkan Juara I Mesatwa di-
raih Ni Nyoman Nik Swasti dari 
Desa Kesiman Petilan.

Untuk Juara I Debat Berba-
hasa Bali diraih kelompok dari 
SMAN 3 Denpasar, lalu Juara 
I Nyurat Lontar diraih I Made 
Dika Dananjaya dari Desa 
Sidekarya.

Untuk Juara I Ngwacen di-
raih Nyoman Reland Kanuru-
han dari Desa Tegalharum, lalu 
Juara I lomba Sembrama Wa-
cana diraih Kepala Dinas Kebu-
dayaan Kota Denpasar, I Gusti 
Ngurah Bagus Mataram.

“Kami mengucapkan sela-
mat kepada para pemenang 
lomba dan nantinya seklaigus 
sebagai duta Kota Denpasar 
dalam lomba Bulan Bahasa 
Bali Provinsi Bali yang akan 
dilaksanakan pada tanggal 26 
Februari mendatang,” ujarnya 
sembari berharap Denpasar 
dapat keluar sebagai juara I 
dalam lomba Bulan Bahasa 
Provinsi Bali.

Dalam kegiatan tersebut 
berbagai perlombaan kesusas-
traan  seperti  Lomba Nyurat 
Aksara Bali tingkat Seko-
lah Dasar, Lomba Nguwacen 
tingkat sekaa teruna, Lomba 
Mesatwa Bali tingkat Ibu-Ibu 
PKK, Lomba Ngewacen Puisi 
Bahasa Bali tingkat SMP, De-
bat Bahasa Bali tingkat SMA, 
dan Lomba Sambramawacana 

dari pimpinan OPD Pemkot 
Denpasar.

Saat menutup acara itu, Sek-
da Kota Denpasar Rai Iswara 
mengatakan kegiatan lomba 
Bulan Bahasa Bali Kota Den-
pasar dengan harapan Waliko-
ta Denpasar dalam pelestarian, 
penguatan dan pengembangan. 
Tentu harapan bersama dalam 
kegiatan ini dapat mampu 
melakukan langkah-langkah 
penguatan khususnya kesusas-

traan Bali di tengah kehidupan 
masyarakat Kota Denpasar.

Ia mengatakan bersama-
sama penyuluh Bahasa Bali di 
Kota Denpasar telah melaku-
kan upaya-upaya disamping 
pembinaan khususnya kepada 
siswa sekolah, juga menggelar 
lomba yang nantinya mampu 
sebagai ajang evaluasi dan pen-
guatan unsur kebudayaan Bali 
sesuai harapan kita bersama. 
(ant)

Sekda Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara menyerahkan penghargaan kepada 
pemenang lomba “Bulan Bahasa Bali”. (Antaranews Bali/Komang Suparta)
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Pemkab Badung Gelontorkan Rp675 Miliar Untuk Desa

Pemkab Badung, Bali, meng-
gelontorkan dana untuk 

desa sebesar Rp675 miliar yang 
bersumber Dana Desa dari 
APBN, Alokasi Dana Desa dari 
Dana Perimbangan dan dana 
bagi hasil pajak dan retribusi 
daerah tahun 2019.

“Total dana yang diserah-
kan ke desa tahun 2019 sebesar 

Rp675.214.739.785 yang dis-
erahkan kepada 46 Desa di Ba-
dung,” ujar Kepala Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan Desa, 
I Putu Gede Sridana, saat peny-
erahan dana desa di Puspem Ba-
dung, Mangupura, Kamis.

Gede Sridana menjelaskan, 
dana desa yang diterima dari 
pemerintah pusat atau ber-

sumber dari APBN sebesar 
Rp52.584.767.000, dari jumlah 
tersebut masing-masing desa 
paling sedikit menerima Rp900 
juta dan paling besar Rp2 miliar.

Sedangkan Alokasi Dana 
Desa dari Dana Perimbangan 
sebesar Rp44.660.525.600, dan 
masing-masing desa menerima 
paling sedikit Rp750 juta dan 
paling besar Rp1,4 miliar.

“Sedangkan dana bagi hasil 
pajak dan retribusi daerah sebe-
sar Rp577.969.447.185 dan ma-
sing-masing desa paling sedikit 
menerima Rp10 miliar dan pal-
ing besar Rp18,5 miliar. Dan ma-
sing-masing desa menerima to-
tal berkisar antara Rp11,9 miliar 
hingga Rp21,7 miliar,” katanya.

Ia menjelaskan, sejumlah 
indikator sebagai dasar pemba-
gian dana ke desa diantaranya 
adalah, jumlah penduduk, jum-
lah banjar, jumlah penduduk 
miskin, luas wilayah dan indeks 
kesulitan geografis.

Sementara itu, Wakil Bupati 

Badung, I Ketut Suiasa yang ha-
dir dalam kesempatan tersebut 
mengatakan, karena dana yang 
diterima oleh desa tergololong 
besar, menjadi penting penyera-
han dana ini tidak secara lang-
sung ditransfer.

 “Namun sebelumnya kami 
mengundang para Perbekel 
atau kepala desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). 
Sebagai wujud prinsip transpar-
ansi anggaran, dimana BPD se-
bagai unsur pemerintahan desa 
memilik fungsi memberi pen-
gawasan terhadap pelaksanaan 
penganggaran di desa sejak awal 
hingga penerimaan dan peman-
faatan dana desa,” ujarnya.

BPD akan melaksanakan 
fungsinya sebagai pendorong, 
motivator dari perbekel un-
tuk mempercepat melakukan 
eksekusi terhadap anggaran 
yang diterima sesuai dengan 
perencanaan yang diputuskan 
bersama antara Perbekel den-
gan BPD. (adv)

Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa (kiri) didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa, Putu Gede Sridana menyerahkan dana desa kepada Perbekel se-Badung, di 
Mangupura Kamis (14/2). Antaranews Bali/Humas Badung)

Bupati Badung Minta HIPMI Cetak Pengusaha Muda

Bupati Badung, Bali, I Nyo-
man Giri Prasta, meminta, 

Himpunan Pengusaha Muda 
Indonesia (HIPMI) setempat 
untuk mencetak lebih banyak 
pengusaha muda.

“HIPMI sangat dibutuh-
kan untuk mewujudkan lebih 
banyak lagi masyarakat milin-
ial yang menggeluti usaha, se-
hingga HIPMI dapat menjadi 
tuan di rumahnya sendiri,’’ 
ujar Bupati Giri Prasta, saat 
menghadiri pelantikan Badan 
Pengurus Cabang (BPC) Him-
punan Pengusaha Muda In-
donesia (HIPMI) Kabupaten 
Badung periode 2018-2021, di 
Puspem Badung, Jumat.

Ia mengatakan, HIPMI 
yang merupakan organisasi 
para pengusaha muda di In-
donesia, yang merupakan gen-
erasi Melinial tersebut harus 
diproteksi.

“Kami di Badung sudah 
melakukan penataan terha-
dap HIPMI, melalui teknologi 

juga. Sehingga jangan sampai 
pemerintah gagap teknologi, 
kami juga telah menyiap-
kan “Badung Smart City” dan 
melakukan pembenahan serta 
inovasi terhadap teknologi. 
Kalau tidak, kami akan digilas 
oleh teknologi,“ katanya.

Dalam kesempatan itu, jaja-
ran yang dilantik diantaranya, 
sebagai Ketua Umum BPC 
HIPMI Badung, I Putu Gede 
Putra Adnyana, Sekretaris 
Umum, I Kadek Edi Rusnawan 
dan Bendahara Umum, I Ketut 
Subawa beserta sejumlah pen-
gurus lainnya yang secara res-
mi dilantik oleh Ketua Umum 
BPD HIPMI Bali, I Gusti Nyo-
man Darmaputra.

Setelah dilantik, Ketua 
Umum BPC HIPMI Badung, 
I Putu Gede Putra Adnyana, 
mengatakan, sebagai pen-
gusaha pejuang dan pejuang 
pengusaha, maka sudah saa-
tnya HIPMI membantu jaja-
ran Pemkab Badung Badung, 

dalam menatap ekonomi Ba-
dung yang lebih mapan dan 
hebat.

“Kami berharap kedepan-
nya, HIPMI dapat diberikan 
kesempatan dalam mengisi 
pembangunan di wilayah Ba-
dung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, organisasi 
HIPMI merupakan perkum-
pulan para pengusaha muda 

dengan sistem kaderisasi, 
jadi ketua umumnya tak ada 
yang menjabat sampai dua 
periode.

“Saya juga bertekad dalam 
kepemimpinan saya untuk 
menyebarkan virus wirausaha 
muda untuk berwirausaha 
dengan slogan ‘Kita muda siap 
berkarya’,” kata Putra Adnya-
na. (adv)

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta saat menghadiri pelantikan BPC HIPMI Kabu-
paten Badung periode 2018-2021 di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Jumat 
(15/2). Antaranews Bali/Humas Badung)
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Pemkab Badung Serahkan Dana Motivasi Pembuatan “Ogoh-ogoh”

Pemerintah Kabupaten Ba-
dung, Bali, menyerahkan 

dana motivasi pembuatan 
“Ogoh-ogoh” atau boneka rak-
sasa dalam rangka menyambut 
Hari Suci Nyepi 1941, kepada 
535 Sekeha Teruna (kelompok 
pemuda) setempat.

Menurut keterangan Humas 
Badung yang diterima kore-

sponden Antara di Mangupura, 
Senin, Kadis Kebudayaan Ba-
dung, Ida Bagus Anom Bhasma, 
mengatakan Pemkab Badung 
membantu pembuatan “ogoh-
ogoh” dengan menganggarkan 
dana sebesar Rp24 juta dipo-
tong pajak 15 persen menjadi 
Rp20,4 juta per Sekeha Teruna.

“Jumlah Sekaha Teruna di 

Badung sebanyak 536 Sekaa 
Teruna, tetapi yang mendapat 
dana motivasi hanya 535 Sekeha 
Teruna karena satu Sekeha Ter-
una tidak membuat Ogoh-ogoh 
karena terhalang perbaikan bale 
banjar,” katanya.

Ia mengatakan, penyerahan 
dana motivasi tersebut mempu-
nyai misi untuk memperkokoh 
kerukunan bermasyarakat dalam 
jalinan keragaman adat, budaya 
dan agama dan agar muda dapat 
selalu bersatu dalam lingkungan 
berorganisasi, bermasyarakat.

“Untuk mengapresiasi karya 
Ogoh-ogoh, kami juga menga-
dakan Lomba Ogoh-ogoh den-
gan melombakan Ogoh-ogoh 
yang tidak menggunakan meng-
gunakan bahan-bahan seperti 
plastik, styrofoam atau gabus 
dan tidak boleh bermuatan 
politik, porno dan SARA,” ujar 
Anom Bhasma.

Lomba Ogoh-ogoh terse-
but nantinya akan melibatkan 

tim penilai dari unsur Majelis 
Madya, Listibya, PHDI, Kemen-
trian Agama dan dari Kasi Sosial 
masing-masing kecamatan.

Penilaian dimulai tanggal 18-
28 Februari 2019 yang mencari 
tiga besar dari tiap kecamatan 
dan dilanjutkan penilaian final 
pada tanggal 1-2 Maret untuk 
mendapatkan Juara 1, 2, 3 dan 
harapan 1, 2 dan 3 tingkat Kabu-
paten Badung.

Sementara itu, Bupati Ba-
dung, I Nyoman Giri Prasta, 
mengatakan, pihaknya menga-
jak generasi muda sebagai gen-
erasi milenial untuk ikut mem-
bangun dan mengembangkan 
seni, adat dan budaya di Kabu-
paten Badung.

“Saya mengimbau untuk ke-
lompok pemuda dalam pelaksa-
naan Pengerupukan (Pengara-
kan Ogoh-ogoh) dapat menjaga 
ketertiban agar tidak ada ke-
jadian yang tidak diinginkan,” 
katanya. (adv)

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta (kanan) didampingi Wabup Ketut Suiasa (kedua 
kanan) menyerahkan dana motivasi pembuatan Ogoh-ogoh dalam rangka menyam-
but hari suci Nyepi 1941, Minggu (17/2). Antaranews Bali/Humas Badung)

Wabup Badung Pantau Tata Kelola Bantuan Peternakan
Wakil Bupati Badung, Bali, 

I Ketut Suiasa, meninjau 
kelompok ternak ayam petelur 
untuk memantau tata kelola 
bantuan fisik dan bibit peter-
nakan ayam petelur di Desa Ge-
tasan dan Desa Pelaga, Badung.

“Saya melihat masyarakat 
sangat antusias dan bersung-
guh-sungguh dalam berternak 
ayam petelur. Berternak ini cuk-
up menjanjikan untuk masyara-
kat, karena tidak membutuhkan 
waktu yang ekstra,” ujar Wabup 
Suaisa, Senin.

Peninjauan itu juga dilaku-
kan untuk memastikan manfaat 
dari sisi ekonomi serta aspek so-
sial dalam memperkuat hubun-
gan antar anggota kelompok.

“Dari sisi ekonomisnya, usa-
ha ini sangat menguntungkan, 
tanggung jawab sosialnya juga 
ada. Karena satu orang menge-
lola satu los kandang, sehingga 
mampu mendidik diri dan ber-
tanggung jawab secara sosial,” 
katanya.

Kedua kelompok ternak 
yaitu, Kelompok Tani Ternak 

Manuk Sari Getasan dan Ke-
lompok Giri Landuh Sari Pelaga 
tersebut mendapat bantuan 
pembangunan kandang terma-
suk ayam dari Pemkab Badung 
tahun anggaran 2018. 

Untuk Kelompok Tani Ma-
nuk Sari Desa Getasan mndapat 
bantuan sebesar Rp2,9 miliar 
untuk pembangunan 11 unit 
kandang besarta ayam buras pe-
telur termasuk pakan. Sementa-
ra Kelompok Giri Landuh Sari, 
Pelaga dibantu Rp9 miliar den-
gan 32 kandang dan ayamnya.

“Dari peninjauan ini tampak 
kedua kelompok sudah mera-
sakan bantuan dari Pemkab 
Badung. Ayam sudah mulai 
produksi telur dan pemasaran-
nya cukup mudah, bahkan dari 
produksi tersebut kelompok be-
lum mampu memenuhi kebutu-
han pasar,” kata Wabup Suiasa.

Suiasa menjelaskan, dirinya 
ingin memotivasi agar antar 
anggota kelompok memiliki 
hubungan yang baik dengan 
pola manajemen terbuka. Ia 
juga ingin memastikan produksi 

dan pasarnya.
“Tampaknya pemasaran 

tidak menjadi masalah, bah-
kan salah satu kelompok dari 
produksi yang dihasilkan masih 
kurang untuk memenuhi pas-
ar,” katanya.

Dari segi pasar dan distri-
busi, menurutnya para peternak 
juga tidak mengalami masalah. 
Hak tersebut membuatnya ya-
kin bahwa kebijakan yang di-
lakukan Pemkab Badung sudah 

sangat dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat.

“Dapat saya katakan bahwa 
bantuan ini sudah tepat sasaran, 
tepat guna dan tepat manfaat,” 
ujar Suiasa. 

Sementara itu, Ketua Kelom-
pok Tani Ternak Manuk Sari 
Getasan, I Gusti Made Merta 
menyampaikan terima kasih 
atas bantuan pembangunan 
fisik kandang dan bibit ayam 
petelur. (adv)

Wabup Badung, I Ketut Suiasa (kiri) meninjau kelompok ternak ayam petelur di Desa 
Getasan dan Pelaga, Kecamatan Petang, Senin (18/2). Antaranews Bali/Humas Ba-
dung)
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Pemimpin Badung Berkomitmen Sejahterakan Masyarakat
dengan PPNSB

Dua pemimpin Kabupaten Ba-
dung, Bali, Bupati I Nyoman 

Giri Prasta dan Wabup I Ketut 
Suiasa, yang telah tiga tahun 
memimpin tetap berkomitmen 
pada kesejahteraan masyarakat 
melalui program Pola Pembangu-
nan Nasional Semesta Berencana 
(PPNSB).

“Kami sangat berkomitmen 
menyejahterakan dan menin-
gkatkan tingkat kebahagiaan 
masyarakat. Siapapun yang me-
mimpin harus mempunyai komit-
men. Kalau tidak, semuanya tidak 
akan bisa jalan,” ujar Bupati Giri 
Prasta, di Mangupura, Selasa.

Program PPNSB meliputi lima 
program. Pertama, sandang, pan-
gan dan papan. Kedua, kesehatan 

dan pendidikan. Ketiga, jaminan 
sosial dan ketenagakerjaan. Ke-
empat, adat agama dan budaya. 
Kelima pariwisata.

“Kami merasa cukup lega ma-
syarakat dapat tersentuh oleh 
program yang dijabarkan dalam 
PPNSB ini. Itu merupakan upa-
ya kami untuk memenuhi dan 
melayani kebutuhan pokok ma-
syarakat menuju taraf hidup yang 
meningkat,” katanya.

Dalam PPNSB, menurut Bu-
pati, ada sejumlah hal yang men-
jadi hal utama yaitu, kebutuhan 
hidup pribadi, seperti layanan ke-
sehatan gratis, pendidikan gratis 
dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) 
gratis.

“Selain kebutuhan pribadi, 
kami juga memperhatikan kebu-
tuhan komunal seperti kebutu-
han ritual keagamaan dan pem-
bangunan tempat ibadah,” kata 
Giri Prasta.

Dalam bidang sandang, pan-
gan dan papan, pemerintahan 
Giri Prasta-Suiasa telah mengelu-
arkan inovasi untuk menggratis-
kan PBB P2 serta program bedah 
rumah atau peningkatan rumah 
sehat.

Untuk bidang pendidikan, 
Pemkab Badung telah meluncur-

kan program biaya sekolah gratis 
tingkat SD dan SMP, pembagian 
laptop untuk pelajar dan pem-
berian seragam sekolah secara 
gratis untuk siswa baru serta pro-
gram beasiswa ke luar negeri bagi 
putra daerah berprestasi.

Pada bidang kesehatan, Giri 
Prasta dan Suiasa telah menang-
gung penuh biaya kesehatan 
melalui program Krama Badung 
Sehat (KBS), bantuan mobil am-
bulans untuk desa dan kelurahan 
serta program Tri Kona yaitu, la-
hir, hidup dan mati ditanggung 
pemerintah yang juga langsung 
mendapatkan pelayanan admin-
istrasinya secara gratis dan satu 
paket.

Pemerintah Kabupaten Ba-
dung juga memberikan santu-
nan kematian sebsar Rp10 juta, 
jaminan sosial berupa pemberian 
gaji bagi warga berusia diatas 72 
tahun sebesar Rp1 juta perbulan 
dan santunan penunggu pasien 
dengan jumlah maksimal Rp5 
juta serta penyaluran tenaga kerja 
untuk mengikuti program ma-
gang keluar negeri sebagai bentuk 
pelayanan masyarakat dalam bi-
dang sosial dan ketenagakerjaan.

Dalam bidang adat, agama 
dan budaya, Pemkab Badung 

telah menyalurkan dana hibah 
senilai lebih dari Rp500 miliar 
untuk pembangunan berbagai 
tempat ibadah, pemberian ban-
tuan dana motivasi pengem-
bangan kreativitas bagi pemuda 
seperti bantuan pembuatan 
Ogoh-ogoh dan pemberian ban-
tuan seperangkat alat musik 
gamelan Baleganjur serta meny-
alurkan bantuan berupa mobil 
operasional bagi pecalang.

Yang tidak kalah penting, 
yaitu program bidang pariwisata, 
pemerintahan Giri Prasta-Suiasa 
telah menyisihkan pendapatan 
Pajak Hotel dan Restoran (PHR) 
untuk disalurkan kepada enam 
kabupaten lain di Provinsi Bali. 
Melalui Dinas Pariwisata, Pemk-
ab Badung juga terus melakukan 
berbagai upaya promosi untuk 
meningkatkan kunjungan wisa-
tawan ke Badung, yang pada ta-
hun 2019 ditargetkan mampu 
mencapai angka 6,8 juta orang 
wisatawan mancanegera.

Bupati Giri Prasta men-
gatakan, pihaknya juga berkomit-
mn untuk mewujudkan pari-
wisata yang berkualitas serta 
akan fokus pada Meeting, Incen-
tive, Conference and Exhibition 
(MICE). (adv)

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta (kiri) 
dan Wabup I Ketut Suiasa. Antaranews 
Bali/Humas Badung)

BPKP Sosialisasi SIMDA Kepada Perangkat Daerah Badung

Pemkab Badung, Bali, bekerja 
sama dengan Badan Penga-

wasan Keuangan dan Pemban-
gunan (BPKP) melakukan sos-
ialisasi terkait Sistem Informasi 
Manajemen Daerah (SIMDA) 
Perencanaan kepada seluruh 
perangkat daerah di lingkungan 
Pemkab Badung.

“Kegiatan ini kami lakukan 
sebagai bentuk komitmen un-
tuk melaksanakan perencanaan 
pembangunan daerah yang di-
rumuskan secara transparan, 
akuntabel, partisipatif, terukur 
dan berkelanjutan,” ujar Kepala 
Bappeda Badung, I Made Wira 
Dharmajaya, di Mangupura, 
Rabu.

Ia mengatakan, pelakasanaan 
perencanaan pembangunan 
berorientasi pada proses pe-

nyusunan perencanaan dengan 
pendekatan teknokratik, serta 
memadukan yang bersifat bot-
tom up dan top down dalam 
bingkai prioritas pada dokumen 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 
Semesta Berencana tahun 2016-
2021.

“Pendampingan yang telah di-
berikan BPKP sangat membantu 
kami dalam pencapaian target 
penerapan SIMDA Perencanaan 
di tahun 2019 guna penyusunan 
dokumen perencanaan tahun 
2020, sebagaimana yang telah 
kami laksanakan saat ini pada 
proses Musrenbang kecamatan,” 
katanya.

Wira Dharmajaya berharap, 
ke depannya SIMDA Perenca-
naan dapat menjadi suatu ben-

tuk “’e-government terintegrasi’’ 
berupa pengintegrasian fungsi 
perencanaan, fungsi pengangga-
ran hingga fungsi evaluasi, moni-
toring dan pelaporan pertang-
gungjawaban pemerintah daerah.

“Jika sudah seperti itu Pemk-

ab Badung bersama dengan 
BPKP dapat mewujudkan suatu 
kondisi pemerintahan daerah 
yang menetapkan kebijakan se-
cara transparan, serta dapat di-
pertanggung jawabkan kepada 
masyarakat,” ujarnya. (adv)

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta (kiri) saat menghadiri Sosialisasi terkait Simda 
Perencanaan kepada seluruh perangkat daerah di lngkungan Pemkab Badung, 
Rabu (20/2). Antaranews Bali/Humas Badung)
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Bupati Badung Apresiasi Prestasi ASN

Bupati Badung, Bali, I Nyo-
man Giri Prasta, menga-

presiasi para Aparatur Sipil 
Negara (ASN) di lingkungan 
Pemkab Badung yang berhasil 
meraih berbagai prestasi baik 
di tingkat provinsi maupun 
tingkat nasional.

“Selama tiga tahun kepe-
mimpinan kami, para ASN Ba-

dung ikut bekerja keras dalam 
pembangunan Badung di se-
gala lini sehingga dapat mem-
peroleh sejumlah prestasi,” 
ujar Bupati Giri Prasta, saat 
memimpin Apel Paripurna, di 
Puspem Badung, Mangupura, 
Senin.

Pada kesempatan tersebut, 
ia juga menyampaikan apr-

esiasi kepada jajaran ASN yang 
selalu siap mengimplementasi-
kan program Pemkab Badung 
dengan kinerja yang sungguh-
sungguh untuk masyarakat.

“Saya berharap prestasi ini 
tetap dijaga sehingga masyara-
kat Badung tetap merasakan 
kepuasan terhadap layanan 
yang kami berikan,” katanya.

Bupati Giri Prasta juga 
mengingatkan, prestasi yang 
telah diraih tersebut jangan-
lah membuat ASN berpuas 
diri, karena masih banyak hal 
yang harus dicapai dan perlu 
dibenahi dalam mewujudkan 
program prioritas Pola Pem-
bangunan Nasional Semesta 
Berencana.

“Dapat saya katakan, saat ini 
Badung dalam kondisi darurat 
berbenah, berbenah yang baik 
dipertahankan yang jelek agar 
ditinggalkan bersama-sama,” 
katanya

Ia juga meminta seluruh 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) harus membuat pohon 
kinerja, tidak saja kepala dinas 
yang mampu untuk memapar-
kannya, tetapi juga sekretaris, 
kepala bidang, kasi maupun 
staf.

“Pohon kinerja ini, wajib hu-
kumnya dilaksanakan dengan 
baik. Kami akan melakukan 
‘feedback’ dari pohon kinerja 
dan harus ada sinergi program 
antar OPD,” ujarnya.

Bupati Giri Prasta juga ber-
pesan kepada seluruh jajaran 
ASN untuk bekerja dengan 
hati, sepenuh hati dan beker-
ja berhati-hati, serta bekerja 
keras, cerdas, iklas dan bekerja 
tuntas.

“Itu semua harus dilakukan 
untuk menjadikan Pemkab Ba-
dung ini menjadi Kabupaten 
yang betul-betul maju dan he-
bat,” ujarnya. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjadi inspektur saat Apel Paripurna di Lapan-
gan Puspem Badung, Senin (18/2). Antaranews Bali/Humas Badung)

Jelang Nyepi, FKUB Badung Adakan Doa Bersama

Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) Kabu-

paten Badung, bersama Kan-
tor Kemenag Badung, Bali, 
mengadakan doa bersama dan 
dialog lintas agama menjelang 
pelaksanaan Hari Raya Nyepi 
Tahun Baru Saka 1941.

“Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengajak para tokoh 
agama dan tokoh masyarakat 
untuk selalu menjaga toler-
ansi dan kerukunan di tengah 
kehidupan umat dan masyara-
kat, ujar Ketua FKUB Badung, 
R. Kompyang Swandika, di 
Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan dialog lintas 
agama itu sangat penting di-
gelar untuk menjaga suasana 
kondusi terkait perayaan Hari 
Suci Nyepi Tahun Baru Saka 
1941 dan juga Pemilu serentak 
pada bulan April mendatang.

“FKUB Badung sesuai fung-
si dan tugasnya senantiasa 
akan membantu pemerintah 
dalam menjaga kerukunan 
umat beragama di wilayah 
kami,” katanya.

Dalam kesempatan itu, 
ia juga mengapresiasi hasil 
penelitian yang dilakukan Ba-
litbang Badung yaitu indeks 
kerukunan di Badung menca-
pai angka 78,00 atau berada 
diatas indeks kerukunan nasi-
onal 72,27.

“Ini menunjukkan bahwa 
kerukunan umat beragama di 

wilayah Badung telah terjalin 
dan berjalan dengan sangat 
baik,” ujarnya.

Ketua Parisada Hindu 
Dharma Indonesia Badung, 
Rdia Adiputra, mengatakan, 
makna merayakan Hari Raya 
Nyepi sesungguhnya meru-
pakan momen untuk merawat 
kemanusiaan dan merawat 

alam ciptaan Sang Hyang Widi 
Wasa atau Tuhan yang Maha 
Esa berlandaskan Tri Hita Ka-
rana.

“Dalam dialog ini kami juga 
menyusun pula seruan-seruan 
bersama para ketua majelis 
agama untuk menjaga ke-
amanan selama perayaan Hari 
Suci Nyepi,” katanya. (adv)

Kementerian Agama RI Kab. Badung bekerjasama dengan FKUB Badung menyelenggarakan doa bersama dan dialog lintas aga-
ma menjelang pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun BAru Saka 1941 di Hotel Made Bali, Jl. Raya Sempidi –Mengwi. Antaranews 
Bali/Humas Badung)
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Menristekdikti Buka Forum Kelitbangan Badung

Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi (Men-

ristekdikti) RI, Mohamad Nasir 
membuka kegiatan Forum Kelit-
bangan Pemerintah Kabupaten 
Badung, Bali, tahun 2019 di Pus-
pem Badung, Mangupupura.

“Saya mengapresiasi lang-
kah Bupati Badung yang telah 
melakukan inovasi dengan mem-
bentuk Badan Litbang. Dengan 
adanya Badan Litbang ini, Kabu-
paten Badung telah bertumbuh 
besar dengan berbasis dengan 
teknologi dan inovasi,” ujar Mo-
hamad Nasir, Kamis.

Ia mengatakan, teknologi dan 
inovasi dikembangkan melalui ri-
set. Riset ada di Litbang. Litbang 
nantinya bekerja sama dengan 
perguruan tinggi negeri maupun 
swasta di wilayahnya.

 Forum kelitbangan tersebut, 
digelar dengan tujuan membahas 
isu-isu aktual dan strategis yang 
pada tahun 2019 mengambil 
tema “Peran strategis lembaga lit-
bang daerah dan ASN dalam era 
industri 4.0”.

 Pemilihan tema itu sejalan 
dengan kebijakan pemerintah 
yang tengah gencarnya memper-

siapkan seluruh komponen bang-
sa, agar paham, bergerak cepat, 
bahkan berlari untuk mengha-
dapi revolusi industri 4.0.

Dalam kesempatan itu, Men-
ristekdikti juga mendorong per-
guruan tinggi negeri maupun 
swasta untuk membuat program 
studi yang dapat mendukung pe-
nyiapan tenaga kerja di bidang 
“startup”. 

“Banyak perguruan tinggi di 
Indonesia harus mengikuti pe-
rubahan jaman, sehingga para 
‘startup’ ini memiliki sumber 
daya yang dihasilkan dari Indo-
nesia itu sendiri,” katanya.

Ia menjelaskan, program studi 
seperti artifisial inteligen, com-
puter sistem, data sains, internet 
optik harus bisa dibuka di Indo-
nesia sehingga tenaga kerja bisa 
diserap di sejumlah “startup” 
yang ada di indonesia.

“Sekarang sudah ada tetapi 
tidak memenuhi kebutuhan para 
‘startup’. Oleh karena itu perguru-
an tinggi dapat melakukan inova-
si membuka program studi sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat 
dimasa yang akan datang,” kat-

anya.
Sementara itu, Bupati Ba-

dung, I Nyoman Giri Prasta 
mengatakan, pihaknya memi-
liki program Pola Pembangu-
nan Nasional Semesta Beren-
cana (PPNSB) dengan langsung 
mendorong percepatan Badung 
menuju “Smart City”.

”Langkah awal yang kami 
lakukan melalui pengembangan 
di bidang pendidikan, kesehatan, 
kependudukan dan investasi yang 
berbasis teknologi informasi. 
Didorong pula melalui pengem-
bangan inovasi untuk mendorong 
kreatifitas di kalangan pelajar, 
mahasiswa dan masyarakat di 
Badung,” katanya.

Di perangkat daerah, ino-
vasi layanan berbasis teknologi 
informasi juga telah dilakukan, 
terpusat di “Badung Command 
Center”.

“Langkah tersebut kami laku-
kan secara komprehensif dan 
terencana, agar Badung siap serta 
mampu menghadapi kompetisi 
yang amat ketat pada era revolusi 
industri 4.0,” kata Giri Prasta  
(adv)

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta (kiri) mendampingi Menristekdikti Mohamad 
Nasir (tengah) disaat melakukan kunjungan ke Gedung Command Center Badung di 
Dinas Komunikasi dan Informatika, Kamis (21/2). Antaranews Bali/Humas Badung)

Badung Evaluasi Prestasi Atlet Pelajar Melalui Porjar

Pemerintah Kabupaten Ba-
dung, Bali, mengevaluasi 

prestasi dan capaian para atlet 
pelajar setempat dengan meny-
elenggarakan Pekan Olahraga 
Pelajar (Porjar) 2019 yang ber-
langsung di kabupaten setempat 
dari tanggal 22 Februari hingga 1 
Maret.

“Melalui ajang ini kami akan 
melakukan evaluasi dan peman-
tauan secara cermat dan teliti 
terhadap peningkatan prestasi 
yang telah dicapai atlet sebekum 
diterjun ke ajang dengan tingka-
tan yang lebih tinggi,” ujar Kadis 
Pendidikan, Kepemudaan dan 
Olahraga Badung, I Ketut Widia 
Astika, di Mangupura, Sabtu.

Porjar Badung 2019 tersebut 
juga merupakan ajang seleksi 
para atlet pelajar untuk diter-
junkan pada event Porjar tingjat 
Provinsi Bali yang rencananya 
akan dilaksanakan di Denpasar 
pada 26 Mei-1 juni 2019 men-

datang.
Ia mengatakan, Porjar terse-

but juga bertujuan untuk men-
dorong dan memperdayakan 
olahraga sebagai bagian yang 
penting dan strategis bagi penca-
paian prestasi.

“Melalui olahraga kami ingin 
meningkatkan kesadaran para 
siswa terkait arti penting olah-
raga, yakni memberikan kontri-
busi positif bagi bekal hidupnya 
dan pembangunan pendidikan,” 
katanya.

Ia menjelaskan, Porjar 2019 
diikuti oleh kontingen SD dari 
enam kecamatan, seluruh SMP 
negeri dan swasta serta seluruh 
SMA/SMK Negeri dan swasta 
se- Badung dengan jumlah 
peserta keseluruhan 9.212 orang 
dan berlangsung dari tanggal 22 
Februari hingga 1 Maret.

Cabang olah raga yang akan 
dipertandingkan adalah se-
banyak 27 cabang meliputi 

atletik, bulutangkis, bola bas-
ket, bola voli, bola voli pasir, 
catur, cricket, gate ball, judo, 
karate, panjat tebing, pencak 
silat, petanque, renang, senam, 
sepak bola, sepak takraw, soft 
ball dan base ball, taekwondo, 
tarung derajat, tenis lapangan, 
tenis meja, wood ball, panahan, 
balap sepeda, sport dance serta 

shorinji kempo.
Sementara itu, Wakil Bupati 

Badung, I Ketut Suiasa men-
gatakan, pihaknya sangat men-
dukung ajang Porjar karena 
merupakan wadah bagi para 
atlet pelajar untuk berkompetisi 
sekaligus untuk menjalin serta 
memupuk rasa persatuan dan 
persaudaraan. (adv)

Wabup Badung, I Ketut Suiasa (kanan) menyerahkan piala bergilir yang akan diper-
ebutkan dalam Porjar Kabupaten Badung tahun 2019 di Mangupura, Jumat, (22/2). 
Antaranews Bali/Humas Badung)
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Smartfren Luncurkan “Kartu Perdana Bali”

Operator penyedia jasa 
telekomunikasi berbasis 

teknologi 4G LTE, Smartfren, 
meluncurkan “Kartu Perdana 
Bali” untuk memberikan lay-
anan terbaik dalam kemudahan 
berkomunikasi bagi masyara-

kat.
“Kami sengaja meluncur-

kan Kartu Perdana Bali untuk 
memberdayakan masyarakat, 
karena selama ini masih ada 
imej jika ingin berinternet, 
membutuhkan biaya mahal. 

Smartfren ingin menghapus-
kan imej itu,” ujar Deputy CEO 
Smartfren, Djoko Tata Ibrahim, 
di sela peluncuran itu (15/2).

Selama ini, Smartfren telah 
berkomitmen untuk menjang-
kau seluruh lapisan masyara-
kat, sehingga sejak awal banyak 
menawarkan produk internet 
murah. Antara lain, produk 
unlimited yang harganya tidak 
tertandingi oleh lainnya.

“Untuk produk Smartfren 
Gokil malah harganya Rp2 ribu 
per giga. Ini termurah secara 
nasional, atau kabarnya bahkan 
sedunia. Smartfren akan beru-
paya untuk memasyarakatkan 
‘di manapun kita berada, harga 
Smartfren tetap murah,” kat-
anya.

Pihaknya siap mendukung 
program pemerintah untuk 

menjangkau daerah terluar, 
tertinggal dan terpinggirkan, 
yang salah satunya dengan 
menggarap Pulau Natuna.

Sementara itu, GM Prepaid 
Management Smartfren, Ari 
Abdya, menjelaskan Kartu Per-
dana Bali berlaku selama tiga 
bulan di area Bali dan Lombok 
hingga 31 Mei 2019. Kartu ini 
tidak dijual bebas dan han-
ya bisa didapatkan di galeri 
Smartfren.

“Peminat Kartu Perdana Bali 
cukup membeli 1 kartu perdana 
GSM Super 4 G, maka langsung 
berhak mendapatkan maksimal 
hingga 3 Kartu Perdana Bali, 
dengan menukar di galeri dan 
outlet tertentu. Paket internet 
Kartu Perdana Bali hanya bisa 
digunakan di wilayah Bali dan 
Lombok,” katanya. (ant)

PT. Smartfren Telecomm, Tbk luncurkan Kartu Perdana Khusus Masyarakat  Bali (Foto 
Antaranews Bali/Analia)

Tujuh Bank Terima “mBanking Telkomsel Bank Award 2019”

Tujuh lembaga perbankan 
menerima “mBanking (mo-

bile banking) Telkomsel Bank 
Award 2019” yang diberikan Tel-
komsel sebagai apresiasi kepada 
sebagian dari 81 mitra mBanking 
Telkomsel yang terdiri dari bank 
negara, bank daerah maupun 
bank swasta nasional.

“mBanking Telkomsel Award 
2019 itu merupakan penghar-
gaan yang didedikasikan khusus 
kepada mitra perbankan kami 
dengan pencapaian terbaik untuk 
setiap kelas bank maupun kate-
gori selama tahun 2018,” kata VP 
Digital Advertising and Banking 
Telkomsel Harris Wijaya dalam 
penghargaan tahunan di Sakala 
Resort, Tanjung Benoa, Kuta, Ka-
bupaten Badung, Bali (31/1).

Ia mengatakan penghargaan 
itu dibagi menjadi tiga kelas 
bank yaitu kelas bank negara, 
bank daerah dan bank swasta 
nasional. “Tahun ini adalah ta-
hun ketiga kami menyelengga-
rakan penghargaan ini,” katanya, 
didampingi Corporate Commu-
nications Bali Nusra l  Telkomsel, 
Teni Ginaya.

Untuk masing-masing kelas 
bank tersebut dibagi menjadi 

tiga kategori yaitu kategori per-
tumbuhan transaksi tertinggi 
selama tahun 2018, kategori 
pertumbuhan pengguna aktif 
tertinggi selama tahun 2018, 
dan  jumlah transaksi tertinggi 
selama tahun 2018.

“Selama tahun 2018, kami 
mencatat pengguna aktif mBank-
ing Telkomsel mencapai 10 juta 
nasabah, pertumbuhan transaksi 
mencapai lebih dari 320 persen 
dan transaksi tertinggi mencapai 
lebih dari 370 juta transaksi,” ka-
tanya.

Adapun para pemenang 
pada mBanking Telkomsel Bank 
Award 2019 tercatat tujuh lem-
baga perbankan sesuai kategori 
masing-masing, yakni:.
Kelas Bank Negara:

1.Jumlah Transaksi Tertinggi 
diraih oleh Bank Mandiri

2.Pertumbuhan Transaksi 
Tertinggi diraih oleh Bank Rakyat 
Indonesia (BRI)

3.Pertumbuhan Pengguna 
Aktif Tertinggi diraih oleh Bank 
Rakyat Indonesia (BRI)
Kelas Bank Daerah:.

1.Jumlah Transaksi Tertinggi 
diraih oleh Bank Sumsel Babel

2.Pertumbuhan Transaksi 

Tertinggi diraih oleh Bank Nagari
3. Pertumbuhan Pengguna 

Aktif Tertinggi diraih oleh Bank 
Nagari
Kelas Bank Swasta Nasion-
al:.

1.Jumlah Transaksi Tertinggi 
diraih oleh Bank CIMB Niaga

2.Pertumbuhan Transaksi 
Tertinggi diraih oleh Bank OCBC 
NISP

3.Pertumbuhan Pengguna 
Aktif Tertinggi diraih oleh Bank 
Permata

“Kami mengucapkan selamat 
kepada para mitra perbankan 

Telkomsel yang telah mendapat-
kan award pada tahun 2019. Den-
gan diselenggarakannya acara 
penghargaan ini kami berharap 
kerja sama antara Telkomsel den-
gan mitra perbankan semakin 
erat terjalin,” katanya.

Selain itu, secara bersama-sa-
ma, pihaknya berharap apa yang 
dilakukan akan dapat mendorong 
pertumbuhan penggunaan layan-
an digital perbankan di Indonesia 
dan semakin banyak masyarakat 
dapat menikmati kemudahan 
layanan mobile banking Telkom-
sel. (ant)

Para mitra perbankan yang menerima penghargaan tahunan “mBanking Telkomsel 
Award 2019” di Sakala Resort, Tanjung Benoa, Kuta, Kabupaten Badung, Bali (31/1). 
(Foto Antaranews Bali/Humas Telkomsel Bali Nusra)
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Bupati Gianyar resmikan Pasar Tubuh Desa Bedulu

Pasar Tubuh Desa Bedulu, Ke-
camatan Blahbatuh, Gianyar 

diresmikan dan diserahkan lang-
sung oleh Bupati Gianyar Made 
Mahayastra, Selasa  (19/2).

“Revitalisasi pasar yang  
menghabiskan anggaran Rp2 
miliar itu diharapkan bisa me-
ningkatkan roda perekonomian 
desa setempat. Terlebih pena-
taan Pasar Tubuh merupakan 

salah satu pasar yang termasuk 
program kerjanya,” kata Bupati, 
demikian keterangan pers Dis-
kominfo Gianyar.

Dalam peresmian tersebut, 
dihadiri pula oleh pimpinan OPD 
di lingkungan Pemkab Gianyar 
terdiri atas Kesbangpol Kabupat-
en Gianyar, Bappeda, PU, Camat 
Blahbatuh, Perbekel Bedulu dan 
Keramas, serta jajaran kelihan 

dinas kelima banjar yang ada.
“Saya sengaja memilih hari 

baik, yaitu Purnama untuk 
meresmikan pasar ini. Tujuan-
nya di hari yang baik  ini peng-
gunaan dan manfaat pasar bisa 
menjadikan masyarakat Bedulu 
lebih baik juga,” katanya. 

Dalam kesempatan itu,  ia 
memaparkan terdapat beberapa 
pasar yang menjadi program 
penataannya. Terdiri atas Pasar 
Tubuh sendiri, Pasar Silakarang, 
Pasar Lebih,  Pasar Keramas, 
Pasar Batubulan Kangin, dan 
Pasar Medahan. Ia juga men-
gungkapkan dengan target tiga 
tahun ke depan beberapa desa 
sudah siap memiliki pasar yang 
bisa merubah perekonomian 
masyarakat. 

“Menurut saya Pasar Tubuh 
ini kelas satu, karena lokasinya 
sangat strategis. Begitu juga da-
gangan yang ada, salah satunya 
pusat anyaman, artinya Pasar 
Tubuh telah memiliki nama. Jika 
dibandingkan mencari brand 

atau nama itu sangatlah susah 
dan memerlukan waktu berta-
hun-tahun,” jelas pria asli Payan-
gan ini. 

Pada tempat yang sama, 
Ketua Panitia Peresmian Pasar 
Tubuh I Gusti Ngurah Made Se-
rana mengucapkan banyak teri-
ma kasih kepada Bupati Gianyar. 
Pasalnya para pedagang sudah 
bisa menempati tempat berjual-
annya. Ia mengaku semua jum-
lah dagang pasar los sebanyak 
45 orang,  dan yang menempati 
ruko 20 orang.

“Ke depannya saya mohon 
juga ditata pada areal parkirnya. 
Karena tempatnya masih sem-
rawut dan sering menjadi ke-
macetan yang disebabkan oleh 
pembeli parkir di bahu jalan,” 
imbuhnya. 

Pria yang selaku Bendesa 
Bedulu ini juga mengatakan Pas-
ar Tubuh secara tempat memang 
berada di pusat keramaian,  yang 
sangat ramai jalur Goa Gajah  - 
Tampaksiring. (ant)

Bupati Gianyar, Made Mahayastra meresmikan Pasar Tubuh, Desa Bedulu, Keca-
matan Blahbatuh, Gianyar, Selasa (19/2). Foto Humas Gianyar

Bupati Mahayastra Serahkan Bansos untuk Pura Dalem Br. Badung

Terkait musibah amblasnya 
bangunan Pura Dalem di 

Banjar Badung, Desa Pakraman 
Melinggih Payangan pada 12 
Januari lalu akibat hujan lebat, 
Pemkab Gianyar merespon 
cepat atas musibah tersebut den-
gan memberikan bantuan agar 
dilakukan perbaikan pura terse-
but.

Pemkab Gianyar mem-
berikan bantuan dana bansos 
sebesar Rp1 miliar untuk rehab 
pura tersebut. Bantuan diserah-
kan oleh Bupati Gianyar Made 
Agus Mahayastra kepada Bend-
esa Adat Br. Badung I Wayan 
Darmika yang disaksikan oleh 
tokoh masyarakat setempat, 
di lokasi Pura Dalem setempat 
pada, Sabtu (17/2) lalu, demikian 
siaran pers Diskominfo Gianyar, 
Senin.

Bendesa Adat Banjar Badung 
I Wayan Darmika yang dihubun-
gi pada Senin (18/2) menjelas-
kan kejadian musibah tersebut. 
Dimana pada tanggal 12 Januri 

sebuah bangunan Pura Dalem 
tepatnya Pura Parjapati amblas 
ke dalam jurang sedalam 15 me-
ter pada pukul 14.00 Wita akibat 
hujan deras yang mengguyur 
deras.

“Bangunan yang amblas aki-
bat longsor tersebut terdiri dari 
dua pelinggih Prajapati beserta 
tembok, pelinggih Ulun Pang-
kung dan sebuah bangunan pe-
rantenan (dapur) berukuran 6 x 
12 meter,” katanya.

Dijelaskan juga saat ini pros-
es perbaikan bangunan sudah 
dimulai dengan mendatangkan 
alat berat untuk membersihkan 
dan meratakan tanah di di lo-
kasi longsor. Menurut I Wayan 
Darmika prioritas utama proses 
rehab ini adalah membangun 
tembok senderan sepanjang 35 
meter dan bangunan pelinggih 
prajapati.

“Bangunan pelinggih praj-
apati ini harus segera terkait jika 
ada kematian di masyarakat, 
begitupula halnya dengan tem-

bok senderan karena jika tidak 
segera dibangun takutnya jika 
terjadi hujan deras akan terulang 
musibah serupa,” jelas I Wayan 
Darmika.

Dijelaskan lagi, setelah rem-
bug dengan para tokoh masyara-
kat dan pihak terkait, menurut I 
Wayan Darmika rehab bangunan 
pelinggih dan senderan diperki-

rakan menghabiskan dana sekitar 
Rp.3,5 M dan itu akan dilakukan 
secara bertahap, mengingat be-
sarnya biaya yang dibutuhkan. 
Selain bantuan dari pemerintah, 
untuk sisanya akan dilakukan 
penggalian dana dan mungkin 
juga peturunan dari warga desa 
yang berjumlah sekitar 411kepala 
kelurarga (KK). (ant)

Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra menyerahkan bantuan pada Bendesa Adat 
Br. Badung I Wayan Darmika yang disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat, di 
lokasi Pura dalem setempat (Dok Humas)
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1-3 Maret, Nusa Penida Adakan Parade Ogoh-Ogoh

Pemerintah Klungkung 
akan mengadakan Parade 

Ogoh-Ogoh Hari Raya Nyepi 
tahun saka 1941 yang dimulai 
dari tingkat kecamatan pada 1 
Maret hingga tingkat kabu-
paten pada 3 Maret, karena itu 
Kecamatan Nusa Penida akan 

mengadakan parade itu juga 
(1/3).

“Parade Ogoh-Ogoh 
merupakan ajang kreativitas 
pemuda saat perayaan Hari 
Raya Nyepi. Hal itu biasanya 
dilakukan sehari sebelum 
Brata Penyepian, karena itu 

kami akan tetap melaksanakan, 
meski saat ini bertepatan 
dengan tahun politik,” kata 
Camat Nusa Penida, I Gusti 
Agung Gede Mahajaya, di Nusa 
Penida, Kabupaten Klungkung, 
Bali, Minggu.

Ia memastikan parade ogoh-
ogoh tetap digelar seperti ta-
hun sebelumnya, meski sempat 
ada rencana akan ditiadakan 
untuk tahun ini, mengingat 
tahun politik, namun hal itu 
akan berdampak menyebabkan 
kreativitas pemuda akan mati 
suri.

“Sesuai dengan ara-
han Bupati Klungkung bahwa 
pergelaran budaya ‘parade 
ogoh-ogoh’ tetap dilangsung-
kan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Parade 
Ogoh-Ogoh tingkat kecamatan 
Nusa Penida akan tetap digelar 

pada tanggal 1 Maret dengan 
melibatkan semua desa, kecu-
ali Desa Toyapakeh, Lembon-
gan, dan Jungutbatu.

“Setiap penyelenggaraan 
dari tahun ke tahun, partisi-
pasi dan daya kreativitas serta 
kreasi fragmentari selalu ada 
peningkatan, bahkan warga 
juga antusias memberi dukun-
gan,” katanya.

Terkait anggaran pelaksa-
naannya, ia mengatakan setiap 
desa mengalokasikan anggaran 
melalui APBdes masing-ma-
sing. Anggaran yang diper-
untukan parade setiap desa 
menggunakan APBdes.

“Untuk duta kecamatan 
Nusa Penida yang mewakili 
pada parade untuk tingkat 
Kabupaten telah kami tunjuk 
yakni Desa Pejukutan,” kat-
anya. (ant)

Pemuda Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, sedangkan mempersiapkan Ogoh-
ogoh menjelang parade di kabupaten setempat, 1-3 Maret 2019. (Foto Antaranews 
Bali/Dewa Sentana)

Kepatuhan KTR Klungkung Diapresiasi Organisasi Internasional

Bupati Klungkung I Nyo-
man Suwirta meneima 

apresiasi dari Organisasi In-
ternasional terkait kepatuhan 
masyarakat Klungkung pada 
penerapan kawasan tanpa 
rokok (KTR) yang diatas rata-
Rata Provinsi Bali.

Informasi dari Humas 
Pemkab Klungkung yang 
diterima, Sabtu, menyebut-
kan tim dari Bloomberg Ini-
tiative USA dan The Union 
Asia Pasifik, serta Udayana 
Central (Center For NCDs, 
Tobacco Control and Lung 
Health) memberikan apr-
esiasi saat beraudensi dengan 
Bupati  Klungkung (15/2).

“Audensi itu terkait 
pengembangan kerja sama di 
bidang kesehatan, khususnya 
pencegahan penyakit menu-
lar, dan pengendalian baha-
ya rokok,” kata Koordinator 
Penegakan dan Implementasi 
Udayana Central , dr Gde Ar-
tawan Eka Putra, M.Epid.

Ia menjelaskan, saat ini 
Kabupaten Klungkung men-
jadi daerah dengan nilai 
kepatuhan masyarakat ter-

hadap KTR diatas rata-rata 
Provinsi Bali.

Berdasarkan Data dari 
Udayana Central, ni-
lai kepatuhan masyarakat 
Klungkung terhadap KTR 
sudah mencapai 81,7 persen. 
Angka ini diatas nilai rata-
rata kepatuhan masyarakat 
terhadap KTR di Provinsi Bali 
yang persentasenya minimal 
80 persen.

“Ada daerah lain masih 
dibawah itu dan Klungkung 
termasuk sudah melebihi tar-
get, bahkan beberapa ruang 
publik seperti instansi pendi-
dikan, kesehatan, arena per-
mainan anak dan terminal bus 
telah mencapai 100 persen, 
termasuk hotel dan restoran, 
tapi instansi pemerintahan 
masih 81,7 persen,” katanya.

Menanggapi hal itu, Bupati 
Klungkung I Nyoman Suwirta 
menegaskan bahwa Pemkab 
Klungkung sampai saat ini 
masih berkomitmen untuk 
meningkatkan penegakan 
penerapan KTR, bahkan ia 
tetap akan melarang iklan 
dan sponsor rokok dalam 

bentuk apapun di Klungkung.
“Rabu (13/2) lalu, salah 

satu perusahaan rokok audi-
ensi dan mengajak saya de-
bat. Dikatakan melanggar pe-
rundang-undanganlah, tapi 
saya tetap kepada komitmen 
kami untuk menegakkan KTR 
demi kesehatan masyarakat 
kita,” katanya.

Namun, ia mengakui ma-
sih ada salah satu instansi 
pemerintahan yang pega-
wainya masih kerap merokok 
di kantor. “Saya akan masuk 

lewat belakang di instansi 
itu. Jika ada pegawai yang 
ketahuan merokok di Kantor, 
akan saya tindak tegas,” tegas 
Suwirta

Ia menambahkan pi-
haknya juga akan mengesah-
kan kader antirokok untuk 
memberikan pemahaman 
kepada masyarakat terkait 
bahaya kebiasaan merokok. 
Kader ini dibentuk di masing-
masing desa dengan melibat-
kan Karang Taruna yang ada 
di setiap desa. (ant)

Tim dari sejumlah organisasi internasional beraudiensi dengan Bupati Klungkung I 
Nyoman Suwirta (kanan) di kantor bupati setempat (15/2). (Foto Antaranews Bali/
Humas Klungkung)
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Pemkab Bangli Lakukan “Ngaturang Bakti Penganyar”
di Pura Sad Khayangan Lempuyang Luhur
Pemerintah Kabupaten Ban-

gli melakukan “Ngaturang 
Bakti Penganyar” yang dip-
impin langsung oleh Wakil 
Bupati Bangli Sang Nyoman 
Sedana Arta dalam rangkaian 
karya Agung Panca Wali Krama, 
Tawur labuh Gentuh, Wana ker-
tih lan Segara Kertih di pura Sad 
Kahyangan Lempuyang Luhur,  
Selasa (12/2),

Dalam keterangan pers Hu-
mas Pemkab Gianyar yang 
diterima, Kamis, menyebutkan 
acara itu dihadiri Perwakilan 
dari Kantor Departemen Agama 
Kabupaten Bangli, Pimpinan 
beserta staf OPD di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bangli, 
demikian siaran pers Diskomin-
fo Bali, Kamis.

Bendesa Adat Desa Pakra-
man Purwayu I Nyoman Jati 
selaku Manggala Karya me-
nyampaikan karya agung ini 
berdasarkan lontar Brahmana 

Raja Purana yang bernama saih 
palguna, dimana pada saat itu 
Dina Redite Kliwon bertepatan 
dengan bulan Purnama meru-
pakan hari yang sangat baikdi 
tahun 2019 ini.

Karya Agung in bernama 
Karya Panca Wali Karama ses-
uai dengan Sastra Dresta di 
lontar Raja Brahmana Purana. 
Sebelum puncak Karya dilak-
sanakan Wana kerti mlaspas 
ngenteg linggih di Pasar Agung, 
segara kerti dan melasti di Pan-
tai Amed.

Selanjutnya, Karya ini ber-
langsung selama satu bulan tu-
juh hari dan ida Bhatara akan 
disineb pada tanggal 3 Maret 
2019. Dijelaskan lagi Pura sad 
Kahyangan jagat ini di empon 
oleh kurang lebih dua puluh 
Desa Pakraman se-kecamatan 
Abang secarabergilir untuk 
mempersiapkan piranti dan ke-
lengkapan upacara.

“Piranti yang digunakan pada 
karya ini berupa Kerbau, Kamb-
ing, Banteng, Asu, Bebek, Angsa 
dan Ayam panca warna sebagai 
penyatur buana lima penjuru 
arah yaitu Utara, Timur, Se-
latan, Barat dan tengah yang di-
pusatkan di pura nataran Agung 
Lempuyang Luhur” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian 
Kesra Jro Widarta menyampai-

kan bakti penganyar yang di-
laksanakan hari ini merupakan 
salah satu kewajiiban yang ha-
rus dilaksanakan sebagai wujud 
srada bakti kepada sesuwunan 
yang berstana di Pura sad Kahy-
angan Lempuyang Luhur, yang 
mana kegiatan ini merupakan 
rangkaian dari karya Panca Wali 
Karama yang sudah berjalan be-
berapa hari lalu. (ant)

Serangkaian karya Agung Panca Wali Krama, Tawur labuh Gentuh, Wana kertih lan 
Segara Kertih di pura Sad Kahyangan Lempuyang Luhur,  Selasa (12/2) Kabupaten 
Bangli Ngaturang Bakti Penganyar yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bangli 
Sang Nyoman Sedana Arta (dok humas)

Desa Landih Deklarasikan Anti-Politik Uang Pemilu 2019

Kepala Desa Landih Ka-
bupaten Bangli  I Ketut 

Sudana bersama para tokoh 
masyarakat di desa setempat 
menggelar Deklarasi Anti-Poli-
tik Uang dalam Pemilu 2019, 
sebagai bentuk komitmen tidak 
akan melakukan tindakan me-
langgar aturan pemilu.

“Kami apresiasi kegiatan 
yang telah diinisiasi oleh Ke-
pala Desa Landih. Ini sebagai 
bentuk partisipasi masyara-
kat,” kata anggota Bawaslu 
Provinsi Bali Ketut Rudia, di 
Denpasar, Minggu.

Deklarasi  Desa Landih 
Anti-Politik Uang telah dilak-
sanakan pada Sabtu (23/2) 
bertempat di Balai Pertemuan 
Desa Landih. Tidak kurang 50 
orang tokoh masyarakat  per-
wakilan  tokoh agama, kelian 
(ketua) adat, kelian dusun, 
kelian subak, pengurus truna-
truni (muda-mudi) dan seb-
againya mendukung kegiatan 
deklarasi tersebut.

Menurut Rudia, sejumlah 
warga Desa Landih pada Pemi-
lu 2014 sempat terjerat kasus 
tindak pidana pemilu berupa 

politik uang (money politic).
Saat itu, pemberian uang 

kepada sejumlah warga Landih 
dilakukan oleh oknum warga 
setempat dan terjadi empat 
hari menjelang hari pemung-
utan dan penghitungan suara 
Pemilu 2014.

“Saya tahu persis peristwa 
tahun 2014, karena saat itu 
saya sebagai Ketua Bawaslu 
Bali, dan saya langsung turun 
mensupervisi bersama komis-
ioner Bawaslu Bali lainya. 
Dua hari saya nginep di Bangli 
untuk mensupervisi  teman-
teman di kabupaten,” ucap 
Rudia yang juga mantan Ketua 
Panwaslu Kabupaten Buleleng 
itu.

Rudia menegaskan, praktik 
politik uang berdasarkan pen-
galaman hajatan demokrasi se-
belumnya, menyasar masyara-
kat di pedesaan yang mungkin 
saja mereka tidak tahu aturan 
pemilu.

“Karena tidak tahu, mereka 
mau-mau saja. Saya menegas-

kan, perbuatan ‘money politic’ 
uang itu pidana, dan jika ter-
bukti  hukumanya sangat be-
rat. Politik uang itu  melanggar 
pasal 523  ayat (3) Undang-Un-
dang No 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum dengan an-
caman pidananya penjara tiga 
tahun dan denda Rp36 juta,” 
ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa 
Landih I Ketut Sudana dikon-
firmasi terpisah mengatakan 
Deklarasi Desa Landih Anti 
Politik Uang adalah untuk 
menegaskan komitmen bah-
wa warga Landih tidak akan 
melakukan tindakan-tindakan 
yang melanggar hukum pe-
milu, salah satunya perbuatan 
politik uang.

“Saya mengimbau kepada 
para tokoh yang hadir dalam 
deklarasi agar membantu 
menggetoktularkan kepada 
warga lain. Harus kami jaga 
bersama agar tidak ada warga 
yang terlibat money politic,” 
ujar Sudana. (ant)

Kepala Desa Landih Kabupaten Bangli  I Ketut Sudana bersama para tokoh ma-
syarakat di desa setempat menggelar Deklarasi Anti-Politik Uang dalam Pemilu 
2019 (Antaranews Bali via Bawaslu Bali)
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Artha-Kembang Janji Evaluasi Kepemimpinannya

Dalam tahun ketiga untuk 
periode kedua kepemimpi-

nannya, Bupati Jembrana I Putu 
Artha berjanji menjadikan mo-
mentum ini untuk melakukan 
evaluasi terhadap kepemim-
pinnya bersama Wakil Bupati I 
Made Kembang Hartawan.

“Malam ini kami tidak hanya 
merayakan HUT kepemimpinan 
kami, tapi momentum ini juga 
sebagai langkah evaluasi, apr-
esiasi dan perbaikan terhadap 
berbagai program yang telah 
dilaksanakan pada tahun-tahun 
sebelumnya, agar arah pemban-
gunan Kabupaten Jembrana 
sejalan dengan visi-misi seb-
agaimana yang tertuang dalam 
RPJMD Semesta Berencana Ka-
bupaten Jembrana Tahun 2016-
2021,” kata Artha, pada puncak 
perayaan HUT kepemimpinan-
nya di Gedung Kesenian Bung 
Karno, Negara, Kabupaten 
Jembrana, Bali, Minggu (17/2) 
malam.

Ia mengatakan, selama tiga 

tahun pada periode kedua ini, 
Pemkab Jembrana telah melak-
sanakan berbagai program dan 
kegiatan yang dapat memenuhi 
kepentingan dasar masyarakat 
sebagai tindaklanjut dari pro-
gram Pemerintah Pusat.      

Ia mencontohkan, pada bi-
dang pendidikan, telah dilak-
sanakan rehabilitasi sarana dan 
prasarana sekolah, pembangu-
nan perpustakaan dan perekru-
tan guru.

“Selain itu, kami menyeleng-
garakan program beasiswa bagi 
mahasiswa berprestasi asal 
Jembrana serta terus berupaya 
untuk mengoptimalkan peran 
Akademi Komunitas yang ada 
di Desa Baluk, serta mendo-
rong beroperasinya Politeknik 
Kelautan dan Perikanan yang 
ada di Desa Pengambengan. Hal 
ini bertujuan agar putra-putri 
Jembrana dapat mengenyam 
pendidikan tinggi secara adil, 
mudah dan merata sehingga 
mereka dapat bersaing di dunia 

kerja yang sekaligus akan men-
gurangi angka pengangguran di 
Jembrana,” katanya.

Untuk sektor pariwisata, 
menurutnya, telah dikembang-
kan beberapa titik daerah wisata 
diantaranya penataan Teluk Gil-
imanuk, rest area Pengeragoan, 
Anjungan Cerdas Mandiri Ram-
but Siwi, pembangunan Kebun 
Raya Jagatnatha dan pengem-

bangan wisata lainnya bersama 
Kelompok Sadar Wisata (Pok-
darwis) yang ada di tiap-tiap 
desa. 

“Pembangunan di sektor 
lainnya juga kami lakukan sep-
erti pembangunan Terminal Ka-
liakah, revitalisasi pasar, pem-
bangunan bank sampah dan 
TPS 3R di beberapa desa dan 
kelurahan,” katanya. (ant)

Bupati Jembrana I Putu Artha bersama Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan me-
nyerahkan potongan tumpeng kepada mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Indugosa, 
saat puncak perayaan tahun ketiga periode kedua kepemimpinan mereka, Minggu 
(17/2) malam. (Antaranews Bali/Humas Jembrana)

Staf Khusus Presiden Tinjau Lokasi Bandara Buleleng

Staf Khusus Presiden RI Le-
nis Kogoya meninjau ren-

cana lokasi bandara di Desa 
Kubutambahan, Kabupaten 
Buleleng, Bali, dan berjanji 
akan berkoordinasi dengan 
Menteri Perhubungan dan 
Presiden Joko Widodo terkait 
penetapan lokasi (penlok) ban-
dara tersebut.

“Sebelum melakukan koor-
dinasi saya harus menin-
jau dulu ke lokasi agar tahu 
bagaimana kondisi di lokasi,” 
kata Lenis Kogoya disela-sela 

meninjau lokasi pada titik 
koordinat area hasil studi ke-
layakan yang dilakukan oleh 
PT PEMBARI di Singaraja, 
Buleleng, Bali, Kamis

Dalam pertemuan itu, Lenis 
Kogoya menyampaikan sesuai 
dengan aspirasi dari masyara-
kat bahwa lokasi rencana pem-
bangunan bandara yang sudah 
lepas seluas 370 hektare.

Menurut dia, hal ini meru-
pakan sinyal yang cukup 
baik bagi pemerintah pusat 
maupun daerah, karena di 

beberapa tempat permasala-
han dalam pembebasan la-
han sering berbenturan antara 
adat dengan pemerintah. “Ini 
biasanya pemerintah yang 
menawar, namun di sini warga 
yang menyerahkan,” katanya.

Dalam waktu dekat, Lenis 
Kogoya akan langsung men-
emui Menteri Perhubungan RI 
untuk segera turun mengecek 
dan menyelesaikan apa saja 
permasalahan yang ada di la-
pangan, sehingga izin Penlok 
bisa segera dikeluarkan.

Lenis menyatakan akan 
segera mengadakan rapat den-
gan mengajak pihak pemerin-
tah setempat, perwakilan dari 
desa adat dan Kementerian 
Perhubungan di Istana Nega-
ra. “Sama-sama kita putuskan, 
kapan mulainya, sebelum Pil-
pres mudah-mudahan sudah 
peletakan batu pertama,“ kat-
anya.

Menurut Lenis, pihaknya 
bisa saja langsung mengun-

dang komponen masyarakat 
adat, namun ia harus menin-
jau lokasi dulu. “Bapak Pres-
iden sering mengatakan kepa-
da kami bahwa jangan hanya 
terima surat, namun harus 
langsung turun mengecek ke 
lapangan,” katanya. 

Dalam kesempatan itu, Ke-
lian (ketua) Desa Pakraman 
Kubutambahan Jro Pasek 
Warkadea mengatakan dirinya 
dan warga desa adat berterima 
kasih terhadap kesediaan Staf 
Khusus Presiden meninjau la-
han yang direncanakan men-
jadi lokasi bandara tersebut 
karena masyarakat adat di 
wilayahnya sudah siap mendu-
kung pembangunan bandara 
tersebut,

“Untuk itu, kami minta agar 
Staf Khusus Presiden mem-
perjuangkan agar penlok ban-
dara di Desa Kubutambahan 
itu segera diterbitkan. Kami 
mendesak agar penlok segera 
turun,” kata Warkadea. (ant)

Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya (tiga kanan) saat meninjau rencana lokasi ban-
dara di Desa Kubutambahan, Buleleng, Bali, Kamis (21/2/2019). Antaranews Bali/
Made Adnyana
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