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Gubernur Koster Perpanjang Status Tanggap Darurat COVID-19

Gubernur Bali Wayan Koster 
memperpanjang status 

tanggap darurat bencana wa-
bah penyakit akibat COVID-19 
di provinsi setempat  hingga 30 
Mei 2020.

“Gubernur telah menerbit-
kan Keputusan Gubernur Bali 
Nomor 3030/04-G/HK/2020 
terkait perpanjangan masa 
tanggap darurat tersebut,” kata 
Sekretaris Daerah Provinsi Bali 
Dewa Made Indra saat me-
nyampaikan keterangan pers di 
Denpasar, Jumat malam.

Dewa Indra menambahkan, 
status tanggap darurat seter-
usnya akan dievaluasi sesuai 
dengan kondisi yang dihadapi 
di lapangan.

“Jadi akan mengikuti re-
alitas di lapangan, ini dapat di-
perpanjang atau diperpendek,” 
ucap birokrat yang juga Ketua 
Harian Gugus Tugas Percepa-
tan Penanganan COVID-19 

Provinsi Bali itu.
Sementara itu, Dewa Indra 

mengatakan pada Jumat (1/5) 
ada penambahan 13 kasus posi-
tif COVID-19 Provinsi Bali, 
yang terdiri dari empat kasus 
“imported case” dan sembilan 
kasus transmisi lokal.

“Dengan demikian, jumlah 
akumulatif kasus positif CO-
VID-19 di Provinsi Bali menjadi 
235 orang,” ujarnya.

Dia merinci untuk 235 kasus 
positif COVID-19 di Pulau De-
wata, delapan orang WNA dan 
227 WNI. Berdasarkan tempat 
terinfeksinya, dari 227 WNI itu 
yakni 141 orang (63,4 persen) 
merupakan “imported case”, 
terinfeksi dari daerah terjang-
kit di Tanah Air ada 20 orang 
(8,51 persen) dan kasus trans-
misi lokal di tengah masyara-
kat sebanyak 66 orang (28,08 
persen).

Sedangkan untuk yang sem-

buh hari ini ada penambahan 
sebanyak delapan orang, den-
gan demikian jumlah akumu-
latif yang sembuh menjadi 121 
orang (51,48 persen) dari total 
kasus positif COVID-19.

“Yang meninggal tetap em-
pat orang, astungkara tidak ada 
kejadian lagi saudara-saudara 
kita yang meninggal karena 
COVID-19,” katanya.

Sementara itu, jumlah 
pasien positif COVID-19 yang 
masih dalam perawatan ber-
jumlah 110 orang yang dirawat 
di 11 RS rujukan dan tempat 
karantina yang dikelola Pem-
prov Bali.

“Ada tiga tempat karantina 
yang kami siapkan untuk pasien 
positif yang tanpa gejala,” ucap 
Dewa Indra.  (ant)

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali Dewa 
Made Indra. ANTARA/ Dok Pemprov Bali/2020

Wagub Bali Serahkan Bantuan Logistik Untuk Masyarakat 
Padang Kerta-Karangasem

Wakil Gubernur Bali 
Tjokorda Oka Artha Ar-

dhana Sukawati menyerahkan 
bantuan logistik untuk ma-
syarakat Kelurahan Padang 
Kerta, Kabupaten Karangasem, 
yang sedang melakukan karan-
tina wilayah selama 14 hari 
karena sebelumnya ditemukan 
sembilan kasus positif COV-
ID-19 melalui transmisi lokal.

“Dari sembilan kasus, su-
dah dua yang sembuh. Se-

mentara untuk menghindari 
penularan lebih banyak lagi, 
tujuh pasien COVID-19 sedang 
menjalani karantina di Hotel 
Candidasa. Padang Kerta yang 
memiliki jumlah warga 74 KK 
atau 218 orang ini akhirnya 
memilih untuk melakukan 
karantina wilayah selama 14 
hari,” kata Wagub yang akrab 
dipanggil Cok Ace itu saat 
mengunjungi dapur umum 
dan menyerahkan logistik di 

Kelurahan Padangkerta, Ka-
rangasem, Rabu.

Karantina wilayah dilaku-
kan, ujar dia, untuk memutus 
rantai penularan COVID-19 
kepada warga sehat lainnya, 
sehingga interaksi sosial dan 
interaksi ekonomi sementara 
waktu dihentikan.

Untuk memenuhi kebutu-
han pangan selama 14 hari, 
Tim Satgas Gotong Royong 
berbasis desa adat bersama 
relawan menyiapkan makanan 
yang didrop ke rumah masing-
masing warga, sebanyak 218 
bungkus, tiga kali dalam sehari 
(pagi-siang-sore).

Cok Ace mengapresiasi ke-
bersamaan dan keeratan warga 
Padang Kerta dan diharapkan 
persaudaraan tersebut tidak 
hanya terjadi saat bencana 
COVID-19 ini terjadi, namun 
dapat diteruskan ke depannya.

“Saya harap hal positif ini 
terus dibangun di tengah ma-
syarakat, dengan bersatu maka 
kita akan kuat. Saya minta 

warga tetap menerapkan pola 
hidup bersih dan sehat seka-
ligus meningkatkan kedis-
iplinan diri,” ucapnya yang 
juga didampingi Ketua DPRD 
Karangasem Gede Dana, Ketua 
BPBD Karangasem dan sege-
nap jajaran Satgas.

Menurut pria yang juga 
tokoh Puri Ubud ini, untuk 
mencegah penularan COV-
ID-19 akan sangat sulit dilaku-
kan jika tidak menyadari pent-
ingnya disiplin menjaga jarak, 
memakai masker dan mengu-
rangi aktivitas di luar rumah.

Selain itu, Wagub Bali se-
tempat mengatakan penu-
laran COVID-19 terutama oleh 
orang tanpa gejala (OTG) tetap 
harus dilakukan kontrol secara 
berkelanjutan dan terkoordi-
nasikan dengan baik, sehingga 
penularannya dapat dicegah.

Pada kesempatan tersebut, 
Cok Ace menyerahkan ban-
tuan logistik yang diharapkan 
dapat membantu warga setem-
pat. (ant)

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menyerahkan bantuan 
logistik untuk warga Kelurahan Padang Kerta, Kabupaten Karangasem. ANTARA/Ni 
Luh Rhismawati
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Koster Apresiasi Tenaga Medis karena Kesembuhan COVID-19 
di Bali Tertinggi Nasional

Gubernur Bali Wayan 
Koster mengatakan me-

lalui berbagai strategi dan ke-
bijakan dalam penanggulangan 
pandemi COVID-19 telah ter-
bukti berhasil menekan tingkat 
angka kematian dan tingginya 
persentase tingkat kesembuhan 
pasien di Bali.

“Keberhasilan ini tak lepas 
dari kerja keras dan jalinan 
kerja sama berbagai pihak khu-

susnya tenaga medis sebagai 
garda terdepan penanggulan-
gan COVID-19 di Bali,” kata 
Koster yang juga Ketua Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 Provinsi Bali saat 
menggelar rapat teleconference 
dengan para tenaga medis di 
seluruh Bali dari Jaya Sabha, 
Denpasar, Sabtu (9/5).

Selain mendapatkan laporan 
perkembangan penanganan 

COVID-19 dari para peserta 
yang terdiri dari Dinas Kese-
hatan, Rumah Sakit, Laborato-
rium, Puskesmas dan Tempat 
Karantina, Gubernur Koster 
juga menerima masukan dan 
saran dari para peserta yang 
tersebar di sekitar 40 titik mu-
lai dari Jembrana sampai Ka-
rangasem agar penanganan 
COVID-19 di Bali semakin baik.

Gubernur Bali memberikan 
apresiasi yang tinggi kepada 
para tenaga medis di Provinsi 
Bali selaku garda terdepan se-
hingga saat ini Bali menjadi 
provinsi terbaik dalam pen-
anganan COVID-19. Hal ini 
ditunjukkan dengan tingginya 
kesembuhan pasien COVID-19 
di Bali. 

“Sampai saat ini, tingkat ke-
sembuhan 65 persen atau 195 
orang. Sedangkan yang menin-
ggal ada empat atau 1,31 persen 
dari total pasien positif 300 
orang,” ujarnya. 

Angka-angka ini jauh lebih 
baik dari angka nasional dan 

secara internasional. Rata-rata  
untuk nasional tingkat kesem-
buhan 19,2 persen dan kema-
tian 7,19 persen. Sedangkan 
secara internasional tingkat 
rata-rata angka kesembuhan 
33,41 persen dan kematian 6,99 
persen.

Gubernur asal Buleleng ini 
menambahkan lama perawatan 
pasien COVID-19 di Bali juga 
relatif singkat. “Rata-rata 13 
hari. Paling cepat tiga hari dan 
paling lama 39 hari. Ada satu 
yang lama belum sembuh kita 
akan terus cari cara untuk pe-
nyembuhannya,” ucapnya.

Menurut Gubernur, angka-
angka ini menunjukkan kinerja 
Provinsi Bali dalam menga-
tasi pandemi COVID-19 sangat 
baik. Bahkan yang terbaik di In-
donesia. “Ini adalah penilaian 
pemerintah pusat dan juga 
Gugus Tugas Nasional yang 
disampaikan langsung kepada 
saya selaku Ketua Gugus Tugas 
Provinsi Bali,: ujar Ketua DPD 
PDIP Provinsi Bali ini. (ant)

Gubernur Bali yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 
Provinsi Bali Wayan Koster (Antaranews Bali/Dok Pemprov Bali/2020)

Koster Cairkan Rp38,2 miliar untuk Siswa-Mahasiswa Terdampak COVID-19

Gubernur Bali Wayan 
Koster menggelontorkan 

dana bantuan sosial tunai pen-
didikan sebesar Rp38,2 miliar 
untuk siswa dan mahasiswa 
se-Bali yang terdampak CO-
VID-19.

“Pemberian bantuan sosial 
difokuskan untuk siswa seko-
lah swasta mulai tingkat SD, 
SMP, SMA, SMK dan SLB, se-
bab untuk SPP siswa sekolah 
swasta mandiri ditanggung 
oleh orang tua,” kata Koster 
saat penyerahan bantuan ke-
pada Rektor Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN)/Perguruan 
Tinggi Swasta (PTS) dan Ke-
pala Dinas Pendidikan Kabu-
paten/Kota se-Bali, di Gedung 
Wiswa Sabha Utama, Denpas-
ar, Senin.

Berbeda dengan sekolah 
negeri yang sudah mendapat 
dana BOS, baik dari pusat 
maupun daerah. Maka, menu-

rutnya siswa sekolah swasta 
yang orang tuanya terdampak 
COVID-19 perlu dibantu.

“Di (sekolah) negeri sudah 
cukup anggaran dari APBN 
dan APBD tak perlu lagi di-
support. Yang swasta ini yang 
perlu saya urusin,” ucapnya.

Meskipun tidak meng-
ganti total biaya pendidikan, 
Gubernur Bali yakin dana ini 
bisa membantu masyarakat 
terdampak COVID-19. Adapun 
besarnya bantuan pendidikan 
yang diberikan untuk SD sebe-
sar Rp 50 ribu, SMP Rp200 
ribu dan SMA/SMK/SLB sebe-
sar Rp250 ribu perbulan.

“Bantuan ini diberikan 
langsung untuk tiga bulan ke-
pada sekolah, sehingga nanti 
diharapkan sekolah tidak me-
mungut uang sebesar itu kepa-
da para siswa itu,” ujar mantan 
anggota DPR RI ini.

Dia mengemukakan, total 

anggaran Rp15,7 miliar disiap-
kan oleh Pemerintah Provinsi 
Bali untuk membantu 23.679 
siswa dari tingkat SD,SMP, 
SMA, SMK, dan SLB swasta 
di 488 sekolah se-Bali. “Nanti 
ada form yang di isi, itu kira-
kira yang betul-betul terdam-
pak. Itu supaya bisa dibantu,” 
ucap Koster.

Untuk tingkat perguruan 
tinggi tidak dibedakan. Karena 
semua mahasiswa membayar 
biaya kuliah semester. Ada 
15 ribu mahasiswa PTN/PTS 
yang akan mendapat bantuan 
pembayaran uang kuliah pada 
semester ini yang besarnya 
Rp1,5 juta untuk setiap maha-
siswa. (ant)

Gubernur Bali Wayan Koster saat penyerahan bantuan kepada  Rektor Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Kepala Dinas Pendidikan Ka-
bupaten/Kota se-Bali, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar (Antaranews Bali/
Dok Pemprov Bali/2020)

03



DENPASAR ANTARA NEWS BALI/1-15 Mei 202004

“Pemerintah terus berupaya 
menekan agar kasus COVID-19 
segera bisa diatasi secara 
cepat. Karena itu anjuran dan 
imbauan pemerintah harus 
diikuti dengan benar, terma-
suk juga penggunaan masker 
dan cairan disinfektan,” kata 
Lurah Penatih, Kota Denpasar 
Wayan Astawa di Denpasar, 
Senin.

Ia mengatakan, wajib mask-
er ini telah diberlakukan hing-
ga kondisi mulai membaik. 
Namun sebelum imbauan ini 
diberlakukan pihaknya telah 
melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat dan memasang 
spanduk dan baliho di setiap 
titik.

Agar imbauan ini tidak 
dilanggar masyarakat, kata 
Astawa, pihaknya menugas-
kan satgas untuk menjaga se-
tiap “pintu masuk” Kelurahan 

Penatih, sehingga bagi yang 
melanggar atau tidak memakai 
masker diarahkan untuk balik 
dan tidak boleh masuk ka-
wasan Kelurahan Penatih.

Sebelum memberlakukan 
imbauan, pihak Kelurahan 
bersama desa adat setempat 
telah membagikan masker 
dan hand sanitizer ke rumah-
rumah warga. Pihaknya juga 
melakukan penyemprotan dis-
infektan setiap minggunya.

Untuk lebih cepat memutus 
mata ranta COVID-19, Astawa 
mengimbau kepada masyara-
kat agar tetap diam di rumah 
jika tidak ada kepentingan 
yang mendesak, menjaga ja-
rak, selalu mencuci tangan 
dengan sabun dan air mengalir 
serta tetap memakai masker.

“Dengan cara itu kami ha-
rapkan dapat memutus mata 
rantai COVID-19, sehingga 

kedepannya masyarakat bisa 
beraktivitas seperti biasa,” 
ucapnya.

Secara terpisah, Penasehat 
Satgas Gotong Royong Desa 
Adat Penatih Puri, I Gusti 
Ngurah Gede Marhaendra 
Jaya mengatakan bahwa den-
gan bersinergi bersama Sat-
gas COVID-19 Kelurahan Pe-
natih, beragam upaya telah 
dan akan dilaksanakan untuk 
memaksimalkan pencegahan 
virus corona. Mulai dari pem-

bagian masker, penyemprotan 
disinfektan, pembagian hand 
sanitizer, serta pembagian 
sembako bagi masyarakat ter-
dampak.

“Saat ini kita fokus mem-
bagikan masker dan sembako 
kepada masyarakat terdam-
pak, Beragam upaya ini kami 
laksanakan untuk mendukung 
upaya maksimal pencegahan 
COVID-19 di Kelurahan Pena-
tih, Khususnya Desa Adat Pe-
natih Puri,” ujarnya.  (ant)

Pemkot Denpasar Bersama Satgas Kelurahan 
Penatih Tekan Peningkatan COVID-19

Pemerintah Kota Denpasar, Bali ber-
sama Satuan Tugas Gotong-Royong CO-

VID-19 Kelurahan Penatih berupaya menekan 
peningkatan virus corona jenis baru itu.

Pemkot Denpasar kerja sama satgas gotong-royong berupaya memutus COVID-19. 
(ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2020)

Satpol PP Denpasar Tertibkan Jam Buka Pedagang Saat Situasi COVID-19

Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota Denpasar, Bali men-

ertibkan para pedagang yang 
melewati batas buka hingga 
pukul 21.00 wita sesuai dengan 
imbauan pemerintah setem-
pat, sebagai upaya mencegah 
wabah virus COVID-19.

“Kami tidak melarang un-
tuk mencari rejeki, namun 
mari bersama-sama mening-
katkan kewaspadaan dan ke-
disiplinan dalam mengikuti 
arahan pemerintah, karena 
saat ini kasus COVID-19 terus 
meningkat,” kata Dewa Sayoga 
di Denpasar, Jumat.

Lebih lanjut Dewa Sayoga 
menjelaskan, selain sebagai 
upaya pencegahan dini ter-
hadap penyebaran virus CO-
VID-19, keberadaan pedagang 
di Jalan Sulawesi juga me-
langgar Perda Nomor 1 Ta-
hun 2015 tentang Ketertiban 
Umum.

Ia mengatakan langkah 
penertiban yang dilaksanakan 
bukanlah untuk mencari kes-
alahan masyarakat. Melainkan 
bentuk penegakan peraturan 
daerah (Perda) yang harus 
tetap diindahkan walaupun se-
dang mencari rejeki. Sehingga 
keberadaan pedagang tidak 
menimbulkan permasalahan 
baru di Kota Denpasar.

“Langkah penertiban ini 
dilakukan agar para pedagang 
tidak sampai menganggu arus 
lalu lintas dan membuat ke-
macetan, apalagi dalam dalam 
masa pandemi COVID-19 saat 
ini,” ujarnya.

Dikatakan penertiban 
tersebut memang menjadi 
kegiatan rutin yang menyasar 
seluruh wilayah di Kota Den-
pasar, sehingga masyara-
kat mampu memahami dan 
bersama-sama menciptakan 
ketertiban umum. Selain itu 

penertiban batas buka dagan-
gan hingga pukul 21.00 wita, 
karena imbauan pemerintah 
untuk pembatasan diri, dan 

menjauhi kerumunan dalam 
upaya antisipasi COVID-19,” 
kata Dewa Sayoga menjelas-
kan. (ant) 

Satpol PP Denpasar tertibkan jam buka pedagang pada situasi COVID-19 (ANTARA/ I 
Komang Suparta/Ist/2020)
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Denpasar Terapkan PKM Percepat Pemutusan 
Mata Rantai COVID-19

Pemerintah Kota Denpasar, 
Bali akan menerapkan 

pembatasan kegiatan masyara-
kat (PKM) sesuai dengan Per-
wali Nomor 32 Tahun 2020 
dalam upaya mempercepat pe-
mutusan mata rantai pandemi 
COVID-19, mulai 15 Mei 2020 
hingga awal Juni mendatang.

“Mengenai penerapan Per-
aturan Wali Kota Denpasar 
Nomor 32 Tahun 2020 tentang 
PKM, kami telah melakukan 

rapat koordinasi bersama in-
stansi terkait, antara lain den-
gan kepala desa dan lurah, desa 
adat, TNI/Polri serta organisasi 
perangkat daerah terkait,” kata 
Juru Bicara Tim Gugus Per-
cepatan Penanganan COVID-19 
Kota Denpasar Dewa Gede Rai 
di Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan persiapan 
sudah dilakukan secara matang 
untuk pemberlakuan PKM den-
gan menyiapkan posko terpadu 

sebanyak 11 titik yang tersebar 
di wilayah Kota Denpasar.

“Sebenarnya penerapan 
terkait pembatasan kegiatan 
masyarakat sudah dilakukan 
di masyarakat. Hal itu melalui 
imbauan dari pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. 
Hampir semua warga telah 
mengikuti anjuran tersebut,” 
ujar Dewa Rai yang juga Kabag 
Humas dan Protokol Kota Den-
pasar.

Adapun dalam PKM teknis 
pelaksanaannya ada 11 poin, di 
antaranya pada poin empat (4) 
meliputi mendata penduduk 
termasuk WNA dan ekspatrait 
yang ada di wilayah desa dan 
kelurahan, menyosialisasikan 
gerakan disiplin, jujur dan 
solidaritas masyarakat dalam 
percepatan penanganan CO-
VID-19, memastikan pelaksa-
naan pola hidup bersih dan se-
hat di masyarakat.

Termasuk juga menyosia-
lisasikan dan mengedukasi 
masyarakat berkenaan dengan 

protokol kesehat-
an, menggerak-
kan partisipasi ma-
syarakat, membuat 
sistem informasi yang 
benar dan akurat men-
genai edukasi kesehatan 
dan menerima laporan 
warga berkenaan dengan 
COVID-19.

Selain itu, kata Dewa Rai, 
dalam PKM tersebut juga ada 
pembatasan bagi warga dari 
luar Kota Denpasar yang akan 
masuk wilayah perkotaan. 
Petugas gabungan tersebut 
akan melakukan pemeriksaan 
mengenai kesehatan dengan 
tes cepat secara ajak setiap 
harinya.

“Warga yang akan memasu-
ki Kota Denpasar harus mem-
bawa surat keterangan tujuan 
ke Kota Denpasar, sehingga 
dengan sistem ini akan mem-
batasi mobilitas masyarakat 
yang tak memiliki tujuan yang 
jelas ke Denpasar,” ujarnya. 
(ant)

Pelaksana Tugas Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Denpasar Made 
Toya (kiri) didampingi Jubirnya Dewa Gede Rai (kanan). ANTARA/I Komang Suparta 

Pemkot Denpasar Serahkan BLT-DD ke 4.760 KK Miskin

Pemerintah Kota Denpasar, 
Bali mulai menyalurkan ban-

tuan langsung tunai dana desa 
(BLT-DD) sebanyak 4.760 kepala 
keluarga kategori miskin yang 
terdampak COVID-19.

Kepala Dinas Pemberday-
aan Masyarakat Desa (DPMD) 
Pemerintah Kota Denpasar Ida 
Bagus Alit Wiradana di Denpasar, 
Minggu, mengatakan, jumlah 
BLT-DD yang akan disalurkan 
dan berhak menerima yakni KK 
miskin, keluarga yang kehilangan 
mata pencahariannya atau ke-
luarga yang tidak mampu meno-
pang perekonomian keluarganya 
karena terdampak pandemi CO-
VID-19.

Ia mengatakan saat ini BLT-
DD yang baru diserahkan secara 
simbolis kepada 47 KK miskin di 
Desa Tegal Harum, Kecamatan 
Denpasar Barat, dan sisanya 
masih dalam proses pencairan 
dan pembuatan buku tabungan 

bekerja sama dengan Bank Pem-
bangunan Daerah Bali (BPD).

“Karena masih dalam proses 
pencairan dan pembuatan buku 
tabungan sehingga BLT-DD baru 
tersalurkan secara langsung ke-
pada masyarakat sebanyak 47 KK 
di Desa Tegal Harum,” ujarnya.

Lebih lanjut Alit Wiradana 
mengatakan untuk KK lainnya 
akan dituntaskan dalam pekan 
ini. Sehingga akan dikebut terus 
agar tidak terjadi keterlambatan 
dalam proses pembuatan buku 
tabungan. Bantuan BLT-DD 
merupakan dana yang disalurkan 
ke masyarakat melalui rekening 
buku tabungan sehingga tidak 
ada pemotongan.

Ia mengatakan satu KK akan 
mendapat bantuan sebanyak 
Rp600 ribu setiap bulannya se-
lama tiga bulan terhitung dari bu-
lan April hingga Juni 2020.

Untuk masyarakat yang 
mendapatkan bantuan tersebut, 

kata Alit Wiradana, pihaknya 
mengacu pada surat Direktorat 
Jenderal Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kementerian Desa, Pemban-
gunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Republik Indone-
sia. Bantuan ini diberikan kepada 
keluarga miskin di desa dengan 
kategori, keluarga yang kehilan-
gan mata pencaharian atau pe-

kerjaan.
Termasuk juga KK tidak mam-

pu menopang ekonomi keluarg-
anya selama tiga bulan, keluarga 
yang belum terdata menerima 
program keluarga harapan 
(PKH), bantuan pangan non-tu-
nai (BPNT), kartu prakerja serta 
yang memiliki anggota keluarga 
yang rentan sakit menahun atau 
kronis. (ant)

Pemkot Denpasar salurkan BLT-DD kepada 4.760 KK miskin. (ANTARA/I Komang Suparta/
HO/2020)
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Pemkab Badung Bagikan 463.583 Masker Kepada Warga

Pemerintah Kabupaten Ba-
dung di Provinsi Bali se-

cara serentak membagikan 
463.583 masker kepada warga 
dalam upaya mencegah penu-
laran virus corona penyebab 
pandemi COVID-19.

“Saya minta agar camat, 
perbekel atau kepala desa dan 
lurah bisa membagikan masker 
secara tepat dan bijak karena 
dengan pembagian masker ini 
diharapkan bisa mendorong 

kesadaran warga untuk meng-
gunakan pelindung diri dalam 
mencegah COVID-19,” kata 
Bupati Badung I Nyoman Giri 
Prasta selaku Ketua Gugus Tu-
gas Percepatan Penanganan 
COVID-19 di Kantor Camat 
Kuta Selatan, Badung, Jumat.

Ia mengatakan bahwa se-
lain untuk membantu warga 
mencegah penularan virus 
corona, pembagian masker 
produksi usaha kecil menen-

gah tersebut juga dilakukan 
untuk membantu pelaku usaha 
kecil dan menengah di perde-
saan.

“Penggunaan masker ini 
sebagai bagian protokol kes-
ehatan pencegahan COVID-19. 
Apabila ada warga yang ber-
aktivitas di luar rumah tidak 
memakai masker, maka akan 
dikenakan denda atau dipu-
langkan,” katanya.

Bupati meminta para per-
bekel dan lurah menggerak-
kan warga untuk mendukung 
pencegahan penularan virus 
corona, antara lain dengan 
menerapkan protokol kesehat-
an untuk menjaga kesehatan 
diri dan keluarga.

“Kami juga meminta para 
camat, lurah dan perbekel un-
tuk segera mendata masyara-
kat perantau yang ada di Ba-
dung mengingat pada kondisi 
saat ini mereka sudah tidak 
memiliki penghasilan guna 

memenuhi kebutuhan hidup, 
agar bisa segera dikonsultasi-
kan dengan pemerintah pusat 
tentang penanganan selanjut-
nya,” katanya.

Selain di Kantor Camat Kuta 
Selatan, pembagian masker di-
lakukan di Kantor Camat Pet-
ang, Abiansemal, dan Mengwi. 
Wakil Bupati Badung I Ketut 
Suiasa melakukan penyerahan 
masker di Kantor Camat Pet-
ang dan Kantor Camat Abian-
semal, dan Sekretaris Daerah 
Badung I Wayan Adi Arnawa 
menyerahkan masker ke Kan-
tor Camat Mengwi.

Perinciannya, 100.1010 
masker diserahkan ke Keca-
matan Kuta Selatan, 29.481 
masker ke Kecamatan Petang, 
89.019 masker ke Kecamatan 
Abiansemal, 50.677 masker 
ke Kecamatan Kuta,  76.781 
masker ke Kecamatan Kuta 
Utara, dan 117.526 masker ke 
Kecamatan Mengwi. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta secara simbolis menyerahkan masker untuk 
warga ke Kantor Camat Kuta Selatan, Jumat (1/5/2020). ANTARA/Fikri Yusuf

Desa Adat Pecatu Badung Serahkan Bantuan 
Bahan Pokok Rp1,3 Miliar

Desa Adat Pecatu yang 
terletak di wilayah Keca-

matan Kuta Selatan, Kabupat-
en Badung, Bali, menyerahkan 
bantuan bahan pokok terkait 
dengan adanya dampak eko-
nomi yang ditimbulkan pan-
demi COVID-19 kepada selu-
ruh Kepala Keluarga (KK) di 
wilayah desa adat tersebut se-
nilai sekitar Rp1,3 miliar.

“Selama ini, kami terus 
berupaya membantu kebutu-
han warga karena kami sadar 
semua warga terdampak pan-
demi COVID-19. Ini dikarena-
kan sebagian besar warga mata 
pencahariannya di sektor pari-
wisata,” ujar Bendesa atau Ke-
pala Desa Adat Pecatu, Made 
Sumerta, dalam keterangan 
Humas Badung yang diterima 
di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan, bantuan 
bahan pokok dengan total ni-
lai sekitar Rp1,3 miliar yang 
diserahkan kepada masyarakat 
tersebut dananya berasal dari 

kas yang dimiliki desa adat.
Made Sumerta menjelas-

kan, bantuan sembako diserah-
kan kepada 19 tempekan (ke-
lompok) se-Desa Adat Pecatu 
berupa paket 1 yang diberikan 
kepada masyarakat, pengarep, 
KK mandiri dan pensiunan 
sejumlah 2.283 paket dengan 
rincian masing-masing paket 
berisi 25 kilogram beras, dua 
liter minyak goreng dan dua 
krat telur ayam.

“Sedangkan paket 2, diberi-
kan kepada janda/duda/ya-
tim piatu sejumlah 553 paket 
bantuan bahan pokok dengan 
rincian paket bantuan berisi 10 
kilogram beras, satu liter min-
yak goreng dan satu krat telur 
ayam,” ujarnya.

Made Sumerta mengatakan, 
setelah penyerahan bantuan 
tersebut, pihaknya juga akan 
kembali mengevaluasi dan me-
nyiapkan bantuan untuk tahap 
berikutnya dengan menyesuai-
kan kondisi yang ada.

“Kami tentunya berharap 
agar COVID-19 ini dapat 
segera berakhir. Namun, jika 
nantinya wabah ini berkepan-
jangan, kami akan kembali 
menyalurkan bantuan untuk 
warga,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bu-
pati Badung I Ketut Suiasa 
mengatakan, pihaknya men-
gapresiasi terhadap kepedu-
lian yang dimiliki Desa Adat 
Pecatu terhadap nasib warg-

anya. Ia berharap, kegiatan 
serupa juga dapat ditiru di 
daerah lain.

Ia juga menekankan, pent-
ingnya masyarakat untuk 
menjaga kedisiplinan terkait 
upaya pencegahan penyebaran 
COVID-19. Pihaknya meminta, 
masyarakat tidak meremehkan 
imbauan pemerintah karena 
apabila masyarakat bandel, 
maka penyebaran virus akan 
sangat sulit dihentikan. (adv)

Wabup Badung I Ketut Suiasa saat kegiatan penyerahan bantuan yang diseleng-
garakan Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta, Kamis (30/4). ANTARA/HO-Humas Ba-
dung/fik
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Bupati Badung: Wujudkan ‘Good Governance’ dan ‘Smart ASN’

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

seluruh jajaran Aparatur Sipil 
Negara (ASN) setempat untuk 
dapat meningkatkan kualitas-
nya demi terciptanya Good 
Governance dan Smart ASN.

“ASN harus meningkatkan 
kualitasnya dalam rangka me-
nyongsong terciptanya Good 
governance dan Smart ASN 
untuk mewujudkan birokrasi 
berkelas dunia di lingkungan 
Pemkab Badung,” ujar Bu-

pati Giri Prasta saat melantik 
dan mengambil sumpah/janji 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 
pejabat fungsional ahli utama 
secara daring melalui video 
conference, di Mangupura, Se-
lasa.

Ia mengatakan seluruh 
Aparatur Sipil Negara saat ini 
dituntut untuk memiliki kom-
petensi dan komitmen kebang-
saan guna merespon berbagai 
tantangan di era revolusi indus-
tri 4.0 dalam rangka memberi-

kan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat.

“ASN harus mampu men-
gubah sistem pemerintahan 
menjadi lebih maju dengan me-
manfaatkan teknologi informa-
si dengan melakukan terobo-
san atau inovasi sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawabnya 
masing-masing untuk mem-
berikan pelayanan yang mem-
bahagiakan kepada warga Ba-
dung,” katanya.

Bupati Giri Prasta menam-
bahkan, PNS juga terikat oleh 
kewajiban dan larangan seb-
agaimana tertuang dalam Per-
aturan Pemerintah (PP) Nomor 
53 tahun 2010 tentang disiplin 
PNS. Karena itu, PNS harus 
mematuhi, disiplin dan tun-
duk terhadap aturan yang telah 
ditetapkan pemerintah.

“Komitmen kebangsaan ha-
rus lebih diperkuat guna meng-
hindarkan ASN dari paparan 
paham-paham yang tidak ses-
uai dengan prinsip-prinsip ber-

bangsa dan bernegara, dasar 
negara Pancasila, serta UUD 
1945,” ungkapnya.

Pengambilan Sumpah Ja-
batan dilakukan terhadap 
323 orang PNS di lingkungan 
Pemkab Badung yang terdiri 
atas PNS formasi 2018 seban-
yak 296 orang, PNS program 
PTT Kemenkes 19 orang.

PNS lulusan IPDN angkatan 
24 sebanyak 3 orang, lulusan 
IPDN angkatan 25 sebanyak 
dua orang dan yang mengikuti 
pelantikan pejabat fungsional 
ahli utama sebanyak tiga orang 
yang diselenggarakan secara 
terpisah di 36 titik lokasi.

Untuk pejabat fungsional 
ahli utama yang baru dilantik, 
Bupati Giri Prasta juga ber-
harap mereka mampu mening-
katkan semangat untuk bekerja 
secara optimal serta harus 
mengutamakan kepentingan 
negara dan masyarakat di atas 
kepentingan pribadi dan golon-
gan. (adv)

Suasana pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS dan pejabat fungsional ahli 
utama secara daring di Ruang Kerta Gosana Mangupraja Mandala Puspem Badung, 
Selasa (5/5). Antaranews Bali/Fikri Yusuf

Pemkab Badung dan Tim Ahli Mantapkan Penanganan Pandemi COVID-19

Pemerintah Kabupaten Ba-
dung, Bali, terus melaku-

kan berbagai upaya untuk 
memantapkan penanganan 
pandemi COVID-19, salah sa-
tunya dengan mengumpulkan 
seluruh kelompok tim ahli yang 
ada untuk membahas penyem-
purnaan upaya pencegahan vi-
rus Corona.

“Dari pertemuan ini, kami 
berharap masukan dari tim 
ahli guna penyempurnaan 
berbagai formulasi program 
kegiatan yang telah dilaku-
kan Pemkab Badung dalam 
menangani pandemi COV-
ID-19,” ujar Wakil Bupati Ba-
dung I Ketut Suiasa di Pusat 
Pemerintahan Badung, Selasa.

Pada pertemuan tersebut, 
Wabup Suiasa memaparkan 
sejumlah kebijakan yang di-
lakukan Pemkab Badung untuk 
menanggulangi dampak dari 
COVID-19. Kebijakan itu, d ian-
taranya adalah tujuh program 
prioritas yang telah ditetapkan 

Bupati Badung, I Nyoman Giri 
Prasta, untuk penanganan CO-
VID-19 di Badung.

Program itu terdiri dari 
menggratiskan pembayaran 
pemakaian air PDAM, pembe-
rian sembako untuk masyara-
kat paling terdampak (keluarga 
kurang mampu/KPM), insentif 
untuk masyarakat Badung yang 
di PHK/dirumahkan.

Selain itu, menyiapkan rumah 
singgah bagi PMI/ABK, pembi-
ayaan BPJS, pengadaan masker 
bagi masyarakat dan pengadaan 
Alat Pelindung Diri (APD) serta 
insentif kepada tenaga kesehat-
an. “Bahkan, enam dari kebi-
jakan tersebut sudah terealisasi 
dan dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat,” ujar Wabup.

Selain itu, lanjutnya, Pemk-
ab Badung juga telah melaku-
kan kompilasi program CO-
VID-19, dimana masyarakat 
dibagi menjadi 10 klaster, yak-
ni yang mendapat sasaran ke-
bijakan dari pemerintah pusat, 

provinsi hingga kabupaten.
Sepuluh klaster tersebut me-

liputi, Rumah Tangga Miskin/
Keluarga Penerima Manfaat 
(RTM/KPM), disabilitas, tenaga 
kerja yang di-PHK/dirumah-
kan, pekerja mandiri/informal, 
petani/nelayan, pengusaha, 
UMKM, siswa/mahasiswa, 
umum, dan tenaga kesehatan.

Menurutnya, kesepuluh 
klaster tersebut sudah diang-
garkan untuk mendapat ban-
tuan, baik dari pemerintah 

pusat, provinsi,  kabupaten 
hingga dari dana APBDes.

Ia mencontohkan RTM/
KPM yang masuk Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
dibantu dari pusat melalui Ke-
mensos yaitu bantuan berupa 
Bantuan Sosial Tunai (BST), 
sembako dan Program Keluarga 
Harapan (PKH). Dari APBDes 
dapat dianggarkan dari dana 
Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa (BLT DD) dan Padat Karya 
Tunai Desa (PKTD). (adv)

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa (kiri) saat mengikuti pertemuan dengan seluruh 
kelompok Tim Ahli Pemkab Badung di Puspem Badung, Selasa (5/5). Antaranews 
Bali/HO-Humas Badung/fik
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Wakil Bupati Badung Ajak Masyarakat Terapkan PHBS

Wakil Bupati Badung, Bali 
sekaligus Wakil Ketua I Gu-

gus Tugas Percepatan Penanga-
nan COVID-19 setempat, I Ketut 
Suiasa, mengajak seluruh ma-
syarakat agar terus mengikuti an-
juran pemerintah dengan mener-
apkan pola hidup bersih dan sehat 
(PHBS) sebagai salah satu upaya 
untuk mencegah COVID-19.

“Kami mengajak masyarakat 
untuk terus rajin mencuci tan-
gan, bila bepergian menggunakan 
masker, menjaga jarak dan men-
jaga kesehatan, baik kesehatan 

diri sendiri dan lingkungan,” ujar 
Wabup Suiasa saat meninjau Sat-
gas Posko Gotong Royong Penan-
ganan COVID-19 Kecamatan Pet-
ang, Badung, dalam keterangan 
Humas Badung yang diterima di 
Mangupura, Kamis.

Selain menerapkan PHBS, 
Wabup Suiasa juga mengajak 
seluruh petugas Satgas Posko 
Gotong Royong Penanganan 
COVID-19 di Badung, untuk juga 
terus menjaga kondisi dan kes-
ehatan masing-masing selama 
melaksanakan tanggung jawab 

kemanusiaan guna keselamatan 
seluruh masyarakat dari pande-
mi COVID-19 itu.

“Mari semuanya bekerja sama 
seperti yang sudah berjalan se-
lama ini karena kami pemerin-
tah tidak dapat bergerak sendiri, 
untuk itu sangat dibutuhkan du-
kungan dan partisipasi dari ma-
syarakat,” ungkapnya.

Wabup Suiasa juga berpesan 
apabila ada warga yang datang 
dari luar daerah Kabupaten Ba-
dung untuk wajib melapor ke-
pada petugas untuk selanjutnya 

akan didata di posko gugus tugas 
yang ada.

“Setelah terdata mereka 
selanjutnya akan melakukan 
karantina atau isolasi diri secara 
mandiri dengan dipantau oleh 
tenaga medis dari Puskesmas 
terdekat. Sedangkan untuk Pe-
kerja Migran Indonesia (PMI) 
asal Kabupaten Badung yang 
baru tiba dari luar negeri, kami 
juga sudah menyiapkan rumah 
singgah untuk karantina mer-
eka,” ujarnya.

Di wilayah Kecamatan Pet-
ang, Badung, terdapat sejumlah 
Posko Gotong Royong Penanga-
nan COVID-19 di sejumlah titik 
lokasi seperti, Posko Belok Sidan 
di Kantor Desa Belok Sidan, Pos-
ko Pelaga di Kantor Desa Pelaga, 
Posko Sulangai ada di Kantor 
Desa Sulangai, Posko Desa Pet-
ang berlokasi di Jaba Puri Agung 
Petang depan pasar Petang.

Posko Pangsan terletak di 
depan Kantor Desa Pangsan, 
Posko Getasan di Jalan Protokol 
Getasan pertigaan Banjar Ubud 
serta Posko Carangsari yang ter-
letak di Jaba Puri Agung Carang-
sari. (adv)

Wabup Badung I Ketut Suiasa (tengah). Antara/HO-Humas Badung/fik

Pemkab Badung Sediakan Tempat Karantina Bagi Petugas Medis

Pemerintah Kabupaten Ba-
dung di Provinsi Bali me-

nyediakan tempat karantina 
bagi petugas medis yang terli-
bat langsung dalam penanga-
nan pasien COVID-19.

“Kami menyediakan tempat 
karantina yang nyaman bagi 
petugas kesehatan di beberapa 
lokasi dengan fasilitas yang 
sangat lengkap. Mereka juga 
disediakan makan tiga kali 
sehari,” kata Wakil Bupati Ba-
dung I Ketut Suiasa saat men-
gunjungi fasilitas karantina 
untuk petugas medis di Man-
gupura, Kamis.

Pemerintah Kabupaten, 
katanya,  mengapresiasi jasa 
para petugas medis yang ber-
tugas di garda terdepan pen-
anggulangan COVID-19 di Ka-
bupaten Badung.

“Kami berterima kasih ke-

pada para petugas medis dan 
semua pihak yang telah ber-
juang memerangi COVID-19. 
Kami juga berharap seluruh 
komponen dapat turut serta 
dalam mendukung upaya 
pemerintah dalam menangkal 
virus corona,” katanya.

Suiasa juga berpesan ke-
pada seluruh petugas medis 
yang menjalani karantina agar 
selalu menjaga kesehatan serta 
makan dan berolahraga tera-
tur selama 14 hari menjalani 
karantina.

“Selain itu, saya juga me-
minta kepada seluruh petugas 
medis di Kabupaten Badung, 
khususnya yang bertugas di 
garda terdepan, agar selalu 
tanggap terhadap permasala-
han yang mengarah ke CO-
VID-19, terutama jika ditemu-
kan warga yang mengalami 

gejala-gejala, itu harus segera 
langsung ditangani,” katanya.

Ia mengatakan bahwa se-
lain mendapat gaji bulanan, 
para petugas medis yang terli-
bat dalam penanganan pasien 
COVID-19 di Kabupaten Ba-
dung akan mendapatkan in-

sentif bulanan.
“Pemberian insentif ini juga 

sesuai dengan arahan Presiden 
sebagai bentuk terima kasih 
dan apresiasi pemerintah atas 
apa yang telah mereka lakukan 
untuk masyarakat,” kata Suia-
sa. (adv)

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa (kiri) saat mengunjungi fasilitas karantina un-
tuk petugas medis di Badung, Bali, Kamis (7/5/2020). ANTARA/HO-Humas Pemkab 
Badung/fik
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Serentak, Badung Salurkan BLT Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Ba-
dung, Bali, secara serentak 

menyalurkan Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa (BLT-DD) dari 
Pemerintah Pusat bagi masyara-
kat miskin yang terdampak pan-
demi COVID-19 di 46 desa di ka-
bupaten itu.

“BLT-DD ini merupakan pro-
gram pusat melalui Kementerian 
Desa dan secara serentak diserah-
kan kepada masyarakat penerima 
yang sudah terdata sebelumnya,” 
ujar Bupati Badung I Nyoman 

Giri Prasta saat menyerahkan 
BLT-DD ke rumah warga pener-
ima di wilayah Kecamatan Abian-
semal, Badung, Jumat.

BLT-DD merupakan bantuan 
yang diberikan kepada KK Miskin 
yang belum pernah menerima 
bantuan program pemerintah 
baik dari tingkat pusat, provinsi 
dan kabupaten.

Sasaran penerima BLT-DD 
adalah keluarga miskin yang 
non Program Keluarga Harapan 
(PKH)/Bantuan Pangan Non Tu-

nai (BPNT) dan Non Kartu Prak-
erja antara lain kehilangan mata 
pencaharian atau pekerjaan, 
belum terdata (exlusion error) 
dan mempunyai anggota kelu-
arga yang rentan sakit menahun/
kronis. Intinya, KK miskin yang 
menerima bantuan tidak boleh 
menerima dobel bantuan.

“Untuk di Badung BLT-DD 
disalurkan ke 46 desa dengan be-
saran Rp600 ribu per KK per bu-
lan, selama tiga bulan yaitu April, 
Mei dan Juni 2020,” kata Bupati 
Giri Prasta.

Ia mengatakan, pihaknya me-
lalui aparat paling bawah juga 
terus melakukan pendataan un-
tuk memperoleh data yang akurat 
dan tidak terjadinya tumpang tin-
dih masalah data.

“Prinsip saya, memang susah 
ketika bicara tentang data, tetapi 
akan lebih fatal lagi kalau berbi-
cara tanpa data. Maka kami men-
data semua, karena setelah kami 
mengikuti teleconference nanti 
akan ada bantuan dari Kemensos 
melalui PT Pos,” ungkapnya.

Di wilayah Badung, jumlah 
keseluruhan KK penerima BLT-
DD tercatat sebanyak 4.779 KK 
dengan jumlah total BLT-DD 
Rp8.602.200.000 dengan rincian 
penerima yaitu Kecamatan Pet-
ang dengan tujuh desa sebanyak 
965 KK senilai Rp1.737.000.000, 
Kecamatan Abiansemal dengan 
18 desa sebanyak 1.410 KK senilai 
Rp2.538.000.000.

Kecamatan Mengwi dengan 
15 desa sebanyak 1.569 KK seni-
lai Rp2.824.200.000, Kuta Utara 
dengan tiga desa sebanyak 408 
KK senilai Rp734.400.000 serta 
Kecamatan Kuta Selatan dengan 
tiga desa sebanyak 427 KK senilai 
Rp768.600.000.

Pada kesempatan tersebut, 
Bupati Giri Prasta juga terus 
mengimbau dan mengajak selu-
ruh masyarakat Badung untuk 
bergotong-royong dan selalu me-
naati himbauan dari pemerintah 
dengan melakukan pola hidup 
sehat, cuci tangan dengan sabun, 
jaga jarak dan memakai masker.
(adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kiri) saat menyerahkan BLT-DD ke rumah ma-
syarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Abiansemal, Jumat (8/5). Antaranews 
Bali/Naufal Fikri

Badung Anggarkan Rp274,9 Miliar untuk Penanganan COVID-19

Pemerintah Kabupaten 
Badung, Bali, mengang-

garkan dana sebesar Rp274,9 
miliar untuk penanganan CO-
VID-19 yang bersumber dari 
belanja tak terduga dalam 
APBD 2020.

“Rinciannya untuk pen-
anganan masalah kesehatan 
sebesar Rp131,8 miliar, pen-
anganan dampak ekonomi 
Rp16,9 miliar dan penyediaan 
social safety net/jaring penga-
man sosial sebesar Rp126 mil-
iar,” ujar Wakil Bupati Badung 
I Ketut Suiasa saat sosialisasi 
tentang kebijakan pemerintah 
daerah terkait dengan pan-
demi COVID-19 di kawasan 
Mengwi, Badung, Jumat.

Hal tersebut, katanya, 
merupakan bentuk komitmen 
jajaran pemerintahan Kabu-
paten Badung dengan dukun-
gan legislatif dalam penan-
ganan COVID-19 di wilayah 
setempat.

“Mulai dari sektor kes-
ehatan, dampak ekonomi dan 
penyediaan jaring pengaman 
sosial semua ini untuk kepent-
ingan masyarakat Badung,” 
katanya.

Ia menjelaskan, Pemer-
intah Kabupaten Badung 
telah mengeluarkan sejum-
lah kebijakan terkait pan-
demi COVID-19 di antaranya 
menggratisan biaya PDAM, 
pemberian sembako untuk 
masyarakat paling terdampak 
(keluarga kurang mampu/
Keluarga Penerima Manfaat), 
insentif untuk masyarakat Ba-
dung yang di PHK/dirumah-
kan.

Menyiapkan rumah singgah 
untuk PMI/ABK dan tenaga 
kesehatan, pembiayaan BPJS, 
pengadaan masker untuk ma-
syarakat Badung serta pen-
gadaan Alat Pelindung diri 
(APD) dan insentif kepada 
tenaga medis.

Wabup Suiasa mengatakan, 
pemberian insentif untuk ma-
syarakat Badung yang di PHK/
dirumahkan, saat ini Kabupat-
en Badung sedang melakukan 
pendataan yang dilaksanakan 
secara daring melalui situs 
http://l.badungkab.go.id/pe-
kerja-terdampak.

Dari situ pihaknya akan 
melakukan sinkronisasi-sink-
ronisasi dengan data pusat 

dan kebijakan dari Provinsi 
Bali tentang penerima kartu 
pra kerja sehingga tidak terjadi 
penerima ganda karena sesuai 
aturan itu tidak diperbolehkan.

“Total dana yang diang-
garkan untuk insentif sebe-
sar Rp15 Miliar dengan be-
saran bantuan sosial Rp600 
ribu per bulan yang diberikan 
maksimal selama tiga bulan,” 
ujarnya.  (adv)

Wabup Badung I Ketut Suiasa (tengah) melakukan sosialisasi tentang kebijakan-
kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pandemi Covid-19 di Kabupaten Ba-
dung bertempat di Kantor Camat Mengwi, Jumat (8/5). Antaranews Bali/Naufal Fikri
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Wabup Badung: Pencegahan COVID-19 Perlu Libatkan Semua Pihak

Wakil Bupati Badung Bali 
sekaligus Wakil Ketua I 

Gugus Tugas Percepatan Pen-
anganan COVID-19 setempat 
I Ketut Suiasa mengatakan pe-
mutusan rantai dan pencegahan 
penyebaran virus corona tidak 
hanya dapat dilakukan oleh 
pemerintah saja, namun diper-
lukan kerja sama dan gotong 
royong dari semua pihak, seperti 
TNI/POLRI, ormas, masyarakat 
termasuk Bendesa atau kepala 

desa adat.
“Untuk itu, kami juga telah 

memberikan sosialisasi dan 
pemahaman kepada masyarakat 
di tingkat desa melalui Bendesa 
se-Kecamatan Mengwi Badung, 
tentang kebijakan-kebijakan 
kami dalam penanganan CO-
VID-19,” ujar Wabup Suiasa di 
Mangupura, Minggu.

Ia mengatakan, pihaknya 
berharap keterlibatan Bendesa 
Adat dapat mendukung kegiatan 

Gugus Tugas Percepatan Pen-
anganan COVID-19 di Badung, 
baik terhadap upaya yang telah 
diambil oleh pemerintah dalam 
pemutusan rantai COVID-19 di 
Badung maupun mengkampa-
nyekan protokol kesehatan dan 
kebijakan mitigasi strategis Kabu-
paten Badung dalam percepatan 
penanganan COVID-19 kepada 
masyarakat

“Paling tidak Bendesa mem-
berikan sosialisasi kepada warg-
anya agar mematuhi protokol kes-
ehatan. Contohnya, mengingatkan 
untuk selalu menggunakan mask-
er saat keluar rumah, tidak keluar 
rumah kecuali ada hal mendesak, 
tidak berkerumun atau menjaga 
jarak, mencuci tangan dengan 
sabun pada air mengalir serta 
meningkatkan daya tahan tubuh, 
dengan makanan bergizi dan rajin 
olahraga,” katanya.

Wabup Suiasa menambahkan 
Pemkab Badung telah mengelu-
arkan kebijakan-kebijakan strat-

egis terkait pandemi COVID-19, 
diantaranya menggratiskan biaya 
PDAM, pemberian sembako un-
tuk masyarakat paling terdampak 
(keluarga kurang mampu/kelu-
arga penerima manfaat)

Insentif untuk masyarakat 
Badung yang di PHK/dirumah-
kan, menyiapkan rumah singgah 
untuk pekerja migran Indonesia/
ABK dan tenaga kesehatan, pem-
biayaan BPJS, pengadaan masker 
untuk masyarakat Badung serta 
pengadaan alat pelindung diri 
dan insentif kepada tenaga medis.

Pihaknya juga telah menyiap-
kan anggaran untuk penanganan 
COVID-19 sebesar Rp274,9 miliar 
yang terdiri dari penanganan ma-
salah kesehatan sebesar Rp131,8 
miliar, penanganan dampak 
ekonomi Rp16,9 miliar dan pe-
nyediaan social safety net/jaring 
pengaman sosial sebesar Rp126 
miliar yang bersumber dari be-
lanja tak terduga dalam APBD TA 
2020. (adv)

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa (kanan). ANTARA/Fikri Yusuf

KORPRI Badung Bantu 59.017 Masker Hasil Produksi UKM

Korps Pegawai Republik 
Indonesia (KORPRI) 
Kabupaten Badung, Bali 

menyerahkan bantuan 59.017 
buah masker yang diproduksi 
pelaku Usaha Kecil Menengah 
(UKM) setempat, senilai Rp295 
juta kepada Gugus Tugas Per-
cepatan Penanganan COVID-19 
Badung.

“Bantuan ini, selain sebagai 
wujud kepedulian dan empati 
ASN Pemkab Badung terhadap 
masyarakat di tengah pandemi 
COVID-19 juga sebagai upaya 
kami dalam memberdayakan 
pelaku UKM,” ujar Sekretaris 
Daerah Kabupaten Badung se-
laku Ketua KORPRI Badung, I 
Wayan Adi Arnawa, dalam ket-
erangan Humas Badung yang 
diterima ANTARA di Mangu-
pura, Kamis.

Ia mengatakan, masker yang 
diserahkan itu merupakan ha-
sil produksi dari 52 koordinator 
UKM Penjahit yang mempeker-
jakan lebih dari 700 penjahit 
baik itu penjahit perorangan/ 

penjahit rumahan, kelompok ja-
hit ataupun badan usaha mikro 
dan kecil yang telah kehilangan 
pekerjaan akibat pandemi Co-
rona yang secara parsial ataupun 
total menghentikan aktivitas 
produksi mereka.

UKM tersebut tersebar di 
seluruh kecamatan di wilayah 
Badung dengan memperhatikan 
kapasitas produksi dengan lebih 
mengutamakan kepada usaha 
kecil dan mikro dan difasilitasi 
oleh Dinas Koperasi, UKM dan 
Perdagangan sebagai pembina 
UMKM di Badung.

“Pembayaran atas pembua-
tan masker ini juga dilakukan se-
cara tunai kepada para penjahit, 
sehingga manfaat ekonominya 
dapat dirasakan lebih cepat oleh 
para pekerja penjahit. Kami juga 
berharap mereka bisa produktif 
kembali sekaligus dapat mem-
perbaiki perekonomiannya,” ka-
tanya.

Sekda Adi Arnawa menjelas-
kan, bantuan tersebut dikum-
pulkan oleh para ASN yang 

disalurkan melalui unit kerja/
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) dan bersifat partisipatif 
sukarela berdasarkan keikhlasan 
masing-masing pegawai.

“Ke depan, Korpri Badung 
tetap membuka ruang dan ke-
sempatan seluas-luasnya bagi 
para pegawai, karyawan/kary-
awati Pemkab Badung yang 
ingin turut serta menyumbang 
melalui OPD masing-masing,” 
ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati 
Badung selaku Wakil Ketua I 

Gugus Tugas Percepatan Pen-
anganan COVID-19 setempat, 
I Ketut Suiasa mengatakan, 
pihaknya menyampaikan apr-
esiasi dan terima kasih kepada 
KORPRI Badung karena secara 
proaktif sudah ikut ambil bagian 
dalam upaya pencegahan penye-
baran pandemi COVID-19.

Menurutnya, sumbangan 
masker tersebut akan segera didis-
tribusikan ke masyarakat, dengan 
berkoordinasi langsung dengan 
camat, lurah dan Perbekel dan 
Satgas Gotong Royong.  (adv)

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (kanan) menyerahkan masker secara simbolis 
kepada Wabup Badung I Ketut Suiasa. ANTARA/HO-Humas Badung/fik
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DPRD Denpasar Minta Pemerintah Ambil Tindakan Tegas Atasi COVID-19

Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota Den-

pasar, Bali mendorong pemer-
intah kota setempat untuk 
mengambil tindakan tegas dan 
langkah-langkah yang lebih 
strategis dalam memutus rantai 
COVID-19.

“Denpasar sampai dengan 
saat ini masih dalam keadaan 
tanggap waspada COVID-19. 
Berdasarkan sebaran di Provin-

si Bali, positif COVID-19 ter-
banyak terjadi di Kota Denpas-
ar di antaranya disebabkan oleh 
transmisi lokal,” kata Ketua 
DPRD Kota Denpasar, I Gusti 
Ngurah Gede usai di Denpasar, 
Selasa.

Lebih lanjut dijelaskan Ngu-
rah Gede, bahwa tingginya 
transmisi lokal di Denpasar 
menunjukkan telah terjadi 
penularan antarwarga yang 

cenderung meningkat. Kondisi 
ini disebabkan oleh mening-
katnya pergerakan masyara-
kat Denpasar yang ditandai 
oleh ramainya di jalan dan di 
tempat-tempat umum. Hal ini 
menunjukkan menurunnya 
kesadaran dan disiplin warga 
Denpasar untuk mencegah 
penularan COVID-19.

“Untuk itu kami mengharap-
kan Pemerintah Kota Denpasar 
bersama pihak terkait serta 
melibatkan desa adat untuk 
mengeluarkan kebijakan serta 
langkah-langkah tegas dan ter-
ukur,” kata Ngurah Gede.

Dengan demikian kata Ngu-
rah Gede diharapkan warga 
Denpasar mempunyai disiplin 
sosial yang tinggi, bekerja dari 
rumah, belajar dari rumah, 
dan beribadah di rumah serta 
membatasi aktivitas dan inter-
aksi dengan masyarakat di luar 
rumah.

Selain itu juga secara ketat 
mengawasi penduduk masuk ke 

Kota Denpasar. Harus berani 
mengambil langkah tegas demi 
menyelamatkan kesehatan dan 
jiwa masyarakat.

Politikus PDIP ini memberi-
kan apresiasi dan terima kasih 
kepada Pemerintah Kota Den-
pasar atas langkah-langkah 
kebijakan yang telah diambil 
selama ini. Selain itu, apresiasi 
dan terima kasih juga disam-
paikan kepada Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan CO-
VID-19.

“Kami juga mengucapkan 
terima kasih kepada petugas 
medis yang merupakan garda 
terdepan dalam penanganan 
kasus virus corona, serta pi-
hak kepolisian dan TNI, satgas 
gotong-royong, desa adat yang 
telah berperan dalam penang-
gulangan COVID- 19 serta 
masyarakat yang sudah patuh 
mengikuti imbauan pemerin-
tah sehingga penyebaran CO-
VID-19 dapat diminimalkan,” 
katanya.  (ant)

Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede. (ANTARA/ I Komang Suparta/
Ist/2020)

Kodim dan Polres Bangli Bagikan Makanan Kepada Warga Serokadan

Kodim 1626/Bangli ber-
sama Polres Bangli mem-

bagikan makanan dalam ri-
buan nasi bungkus kepada 
warga banjar Serokadan, abu-
paten Bangli,  yang sedang 
menjalani karantina wilayah.

“Kami bersinergi dengan 
Babinsa dan aparat TNI lain-
nya serta Satgas Gotong royong 
Banjar Serokadan dan Satgas 
Desa Abuan dalam memberi-
kan pelayanan kemanusiaan 
di tengah warga kami yang 
menghadapi isolasi wilayah 
guna memutus mata rantai pe-
nyebaran COVID-19 di wilayah 
Br. Serokadan Desa Abuan,” 
kata Bhabinkamtibmas Desa 
Abuan, Aiptu I Nyoman Suar-
dana, dalam siaran pers yang 
diterima di Bangli, Selasa.

Personel Gabungan TNI-
Polri bersama Babinsa Serma 
Putu Budiutama dan Bhabi-
nkamtibmas Desa Abuan Aiptu 
I Nyoman Suardana membagi-
kan 3.000 nasi bungkus yang 

dimasak di dapur umum yang 
berlokasi di SMPN 2 Susut 
Desa Abuan untuk masyara-
kat yang sedang melaksanakan 
isolasi wilayah.

Kegiatan tersebut dilaku-
kan secara rutin dalam rangka 
mendukung kebijakan Pemer-
intah Kabupaten Bangli dan 
Provinsi Bali yang menerapkan 
isolasi wilayah khusus banjar 
Serokadan, Desa Abuan, Keca-
matan Susut.

“Sebanyak 9.000 nasi 
bungkus siap santap tersebut 
didistribusikan tiga kali sehari 
yaitu pagi, siang dan malam 
kepada warga di Banjar Sero-
kadan dari rumah ke rumah 
yang dibantu oleh  Satgas Go-
tong Royong Desa Abuan serta 
aparat terkait,” kata  Aiptu I 
Nyoman Suardana.

Penyelenggaraan Dapur 
Umum ini sudah berjalan 11 
hari yaitu sejak tanggal 30 
April 2020 hingga sekarang 
yang diawaki oleh Bekang-

dam Udayana bersama Kodim 
1626/Bangli dan Personel Pol-
ri, Polwan, ASN Polres Bangli 
serta relawan dan PKK Desa 
Abuan.

Kapolres Bangli AKBP I 
Gusti Agung Dhana Aryawan 
mengatakan  selama masa 
Karantina masyarakat taat 
serta mematuhi protokol dan 
langkah-langkah yang diambil 

pemerintah untuk mengha-
dapi wabah virus corona (CO-
VID-19).

“Semua ini untuk memutus 
mata rantai penyebaran Pan-
demi COVID-19 khususnya di 
Banjar Serokadan, kami pasti-
kan situasi kamtibmas wilayah 
Bangli tetap aman dan Kon-
dusif,” kata Kapolres Bangli. 
(ant)

Kodim 1626 bersama Polres Bangli distribusikan ribuan nasi bungkus kepada warga 
banjar Serokadan. (Foto Humas Polres Bangli)
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Bupati Tabanan Donasikan Gajinya Guna Penanganan COVID-19

Bupati Tabanan Ni Putu 
Eka Wiryastuti menyum-

bangkan seluruh gajinya untuk 
membantu percepatan penan-
ganan pandemi COVID-19 di 
daerah itu.

Kepala Badan Keuangan 
Daerah (Bakeuda) Kabupaten 
Tabanan Dewa Ayu Sri Budi-
arti di Tabanan, Bali, Sabtu 
membenarkan bahwa Bupati 
menyumbangkan seluruh ga-

jinya dari inisiatifnya sendiri.
Dalam penanganan krisis 

yang disebabkan oleh pan-
demi COVID-19 ini, kata dia, 
tentu menguras anggaran dan 
biaya yang tidak sedikit. Apa-
lagi banyak masyarakat yang 
terdampak, baik secara sosial, 
ekonomi maupun kesehatan.

“100 persen gaji Ibu Bupati 
langsung diserahkan ke dom-
pet peduli COVID-19, dan ini 
juga ide beliau. Dimana semua 
ASN juga ikut menyumbang 
dan dinas sosial yang akan 
mengelola,” ujarnya.

Dampak COVID-19, kata 
dia, membuat pendapatan dan 
pembiayaan pembangunan 
Kabupaten Tabanan menurun 
tajam karena anjloknya sum-
ber-sumber pendapatan yang 

sangat diandalkan.
Bagi masyarakat Tabanan, 

kata Dewa Ayu Sri, tentunya 
pandemi ini merupakan co-
baan yang demikian berat, 
karena di berbagai sektor telah 
terjadi PHK yang menyebab-
kan masyarakat kesulitan 
memenuhi kebutuhan sehari-
hari.

Menurut Dewa Ayu Sri, 
sumbangan tersebut nanti-
nya akan dipakai untuk mem-
beli kebutuhan masyarakat, 
terutama sembako yang akan 
dibagikan untuk masyarakat 
yang membutuhkan di tengah 
menghadapi wabah ini.

“Dengan harapan hal ini 
bermanfaat dan mampu mer-
ingankan beban masyarakat,” 
katanya. (ant)

Bupati Tabanan Eka Wiryastuti saat melakukan rapat dengan OPD melalui video tele-
conference. (ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2020)

Gianyar Ekspor Dupa ke Amerika Saat COVID-19

Kadisnaker Gianyar AA 
Dalem Jagadhita melepas 

ekspor perdana Dupa Aroma 
Terapi produksi Kaori Group 
ke pasar Amerika, saat kelesu-
an ekonomi akibat COVID-19.

“Ekspor dupa ke Amerika 
sangat kami apresiasi. Dimana 
saat ini sektor tenaga kerja lagi 
berada pada titik nadir, Kaori 
Group justru mampu memper-
tahankan dan tidak merumah-
kan tenaga kerjanya, “ tegas 
Kadisnaker Gianyar itu saat 
acara pelepasan ekspor per-
dana Dupa Aroma Terapi di 
Kantor Kaori Group Desa Mas 
Ubud, Gianyar, Selasa.

Dalem Jagadhita menam-
bahkan keterpurukan sektor 
tenaga kerja sat ini mungkin 
sudah sangat mengkhawatir-
kan. Namun, masyarakat tidak 
boleh patah semangat dengan 
tidak berbuat apa-apa.

Banyak skema-skema yang 
harus dibangun yang tentu saja 
dalam konteks bagaimana upa-
ya perluasan kesempatan kerja. 
Bagaimana kita bisa membuat 
sektor industri usaha bisa me-
nyajikan informasi bursa kerja 
yang kita harapkan bisa me-
nyerap sumber tenaga kerja.

“Bagaimana kita bisa 
membangkitkan jiwa entre-

preneur, kewirausahaan den-
gan membuka kesempatan 
kerja dengan format yang 
dibangun sedemikian rupa 
dengan memanfatkan IT, se-
hingga membantu mengambil 
langkah-langkah tepat untuk 
mengatasi permasalahan ke-
tenagakerjaan di Kabupaten 
Gianyar,” tegasnya lagi.

Senada dengan itu,  Ke-
pala Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupaten 
Gianyar, Luh Gede Eka Su-
ary, yang mewakili Ketua 
Dekranasda Kabupaten 
Gianyar, menyampaikan apr-
esiasi atas apa yang dilakukan 
oleh Kaori Group di tengah ke-
lesuan ekonomi saat ini.

“Ni Kadek Winnie Kao-
ri pengusaha dupa dengan 
bendera Kaori Group, justru 
mampu membuat terobosan 
dengan melakukan ekspor 
perdana dupa aroma terapi ke 
Amerika,” kata Eka Suary.

Bahkan, di saat perusahan 
lain merumahkan karyawan-
nya, Kaori Group justru tetap 
mempertahankan karyawan 
bahkan kemungkinan akan me-
nambah jumlah karyawan lagi.

Eka Suary yang juga seb-

agai Ketua Harian Dekranasda 
Kabupaten Gianyar menjelas-
kan, Kaori Group merupakan 
salah satu pengusaha binaan 
Dekranasda Kab. Gianyar. 
Dengan membuat diversifikasi 
produk, Kaori Group mam-
pu bertahan dan melakukan 
ekspor ke Amerika.

Sementara itu Pemilik Kao-
ri Group Kadek Winnie Kaori 
pada kesempatan itu men-
gucapkan terima kasih pada 
Pemkab Gianyar yang selama 
ini telah banyak mendukung 
dirinya terutama dalam hal 
kepengurusan izin ekspor.

Menurut dia, saat ekspor 
perdana ini, ia mengawali den-
gan 15 ribu dupa aroma terapi 
yang dikemas dalam bentuk 
tabung. Dengan terobosan ini 
dirinya tetap mampu memper-
tahankan karyawannya yang 
berjumlah sekitar 178 orang.

Bahkan dari sekian jumlah 
karyawan tersebut ada beber-
apa merupakan penyandang 
disabilitas.

Terkait tenaga kerja, Win-
nie Kaori menjelaskan selalu 
koordinasi dengan pihak Di-
nas Ketenagakerjaan Kabupat-
en Gianyar. (ant)

Kadisnaker Gianyar AA Dalem Jagadhita melepas ekspor perdana Dupa Aroma Ter-
api produksi Kaori Group ke pasar Amerika. (Foto Humas Pemkab Gianyar/2020)
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Masyarakat Terdampak COVID-19 Klungkung 
Terima Bantuan Kementerian PUPR

Warga terdampak COVID-19 
di Kabupaten Klungkung 

menerima bantuan sembako, 
masker dan lainnya dari Kemen-
terian Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat (PUPR) yang 
diserahkan Bupati setempat I 
Nyoman Suwirta.

Bantuan bagi masyarakat 
Klungkung tersebut sebelum-

nya diterima Bupati Suwirta dari 
Kepala Balai Prasarana Permu-
kiman Wilayah Bali I Nyoman 
Sutresna di Wantilan Pura Ja-
gatnata Kabupaten Klungkung, 
Rabu (6/5).

Dalam keterangan pers dari 
Humas Pemkab Klungkung yang 
diterima, Kamis, menyebutkan 
penyaluran bantuan dari Kemen-

terian PUPR itu dihadiri Ketua 
DPRD Kabupaten Klungkung 
Anak Agung Gde Anom, Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 
Ruang Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman Kabupaten Klung-
kung Anak Agung Gede Lesmana, 
serta instansi terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, Bupati 
Suwirta mengucapkan terima 
kasih atas bantuan dari Kement-
erian PUPR. Pihaknya juga men-
gajak agar masyarakat bersama-
sama mengikuti segala bentuk 
imbauan dari pemerintah.

“Mari bersama-sama selalu 
ikuti dan patuhi segala bentuk 
imbauan dari pemerintah, lang-
kah ini kita lakukan bersama se-
bagai upaya agar kita semua bisa 
terhindar dari COVID-19 dan juga 
memutus penyebaran virus terse-
but,” katanya.

Bupati Suwirta berharap agar 
bantuan yang diberikan ini ber-
guna dan tentunya meringankan 

beban masyarakat Kabupaten 
Klungkung dalam menghadapi 
situasi seperti ini. “Dampak dari 
COVID-19 ini benar-benar be-
rat. Semoga dengan bantuan ini 
dapat meringankan beban ma-
syarakat, khususnya masyarakat 
Kabupaten Klungkung,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai 
Prasarana Pemukiman Wilayah 
Bali I Nyoman Sutresna men-
gatakan bantuan tersebut meru-
pakan rangkaian dari berbagai 
kegiatan Menteri PUPR dalam 
mencegah penyebaran COV-
ID-19.

“Pada tanggal 30 April lalu, 
Menteri PUPR meluncurkan ke-
giatan terkait penanganan wabah 
COVID-19 ini, dimana serentak 
seluruh Indonesia untuk bersa-
ma-sama peduli kepada warga 
yang menjadi korban COVID-19 
maupun untuk memutuskan 
penyebaran virus corona ini,” 
ujarnya. (ant)

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, menyalurkan bantuan PUPR kepada warga ma-
syarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Klungkung, Rabu (6/5/2020) (FOTO 
Antara News Bali/HO-Humas Klungkung/2020)

Perbankan Bali Salurkan APD-Bahan Pokok Kepada Warga Karangasem

Badan Musyawarah Perbank-
an Daerah Provinsi Bali me-

nyalurkan bantuan sejumlah alat 
pelindung diri, wastafel dan ra-
tusan paket bahan pokok kepada 
masyarakat Kabupaten Karan-
gasem, Bali, membantu pemer-
intah daerah dan masyarakat di 
tengah pandemi COVID-19.

“Gerakan yang kami namak-
an Dedikasi Untuk Negeri oleh 
BMPD ini menyasar ke seluruh 
wilayah di Provinsi Bali, yang 
sejauh ini telah dilakukan di 
delapan kabupaten/kota,” kata 
Kepala BMPD Bali yang juga Ke-
pala Perwakilan Bank Indonesia 
Provinsi Bali Trisno Nugroho 
saat menyerahkan bantuan yang 
diterima Bupati Karangasem 
IGA Mas Sumatri, di Amlapura, 
Karangasem, Jumat.

Hadir dalam acara tersebut 
anggota Komisi XI DPR RI I 
Gusti Agung Rai Wirajaya dan 
anggota BMPD lainnya,  seperti 
dari BPD Bali,  BNI,  BSM,  BRI,  
dan Bank Mandiri. 

Trisno mengemukakan se-

jumlah bantuan sebelumnya su-
dah diserahkan kepada rumah 
sakit dan masyarakat di Kota 
Denpasar, Kabupaten Klung-
kung, Kabupaten Gianyar, Ka-
bupaten Buleleng, Kabupaten 
Bangli, dan Kabupaten Jem-
brana.

Untuk Jumat (8/5), BPMD 
Provinsi Bali giliran menyasar 
Karangasem, yang merupakan 
kabupaten terletak di ujung 
timur Pulau Bali. “Tinggal Kabu-
paten Tabanan yang belum dan 
akan segera kami laksanakan,” 
katanya.

Pihaknya mengharapkan 
bantuan yang disalurkan dapat 
membantu meringankan beban 
warga khususnya yang terdam-
pak COVID-19.

Dalam kesempatan tersebut, 
Trisno juga mengingatkan supa-
ya masyarakat tertib dan disiplin 
dalam menerapkan imbauan-
imbauan pemerintah

Sementara itu, anggota Komi-
si XI DPR RI I Gusti Agung Rai 
Wirajaya meyakini bahwa ban-

tuan seperti APD dan bahan 
pokok sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat.

“Oleh karena itu, saya 
mengimbau semua pihak untuk 
bersatu, bersama-sama, mendu-
kung pemerintah agar COVID-19 
ini bisa segera berakhir dan eko-
nomi menjadi pulih kembali,” 
ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, 
Bupati Karangasem IGA Mas 
Sumatri menyampaikan warg-
anya yang tercatat positif cukup 

banyak, namun saat ini terus 
berkurang jumlahnya.

Dengan the spirit of Bali, dia 
meyakini masyarakat Karan-
gasem tidak akan menyerah dan 
terus semangat dalam melawan 
COVID-19. Mewakili masyara-
kat, pihaknya mengucapkan 
terima kasih kepada BMPD 
Provinsi Bali dan IGA Rai Wi-
rajaya karena bantuan ini akan 
memberikan tambahan seman-
gat masyarakat untuk bertahan 
dan melawan COVID-19. (ant)

Kepala BMPD Bali yang juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno 
Nugroho saat menyerahkan bantuan yang diterima Bupati Karangasem IGA Mas Su-
matri. ANTARA/ Dok BI/2020
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Buleleng Optimistis Karantina Warga Bondalem Selesai Pada Akhir Mei

Pemkab Buleleng me-
nyatakan optimistis karan-

tina warga Desa Bondalem, 
Kecamatan Tejakula, Kabupat-
en Buleleng, Bali akan selesai 
pada akhir Mei ini, karena dari 
hasil test swab pertama yang 
dilakukan kepada 101 warga 
Bondalem, hanya satu orang 
yang hasilnya positif terpapar 
COVID-19.

Wakil Bupati Buleleng  I 
Nyoman Sutjidra, selaku Wakil 
Ketua Gugus Tugas Percepa-
tan Penanganan (GTPP) CO-
VID-19 Kabupaten Buleleng di 
Singaraja, Senin, menyatakan 
rasa optimisme qsesuai dengan 
prediksi dari data statistik tim 
ahli dalam bidang kesehatan 
masyarakat.

Kunci dari cepat meredanya 

penyebaran kasus COVID-19 
adalah kepatuhan dan kedis-
iplinan masyarakat dalam men-
jalankan pembatasan dan pro-
tokol kesehatan.

“Mudah-mudahan akhir 
Mei, kita bisa selesaikan kasus 
COVID-19 di Desa Bondalem, 
sehingga Bulan Juni sudah lan-
dai kembali. Sekarang kita me-
miliki waktu 20 hari lagi untuk 
menyelesaikan kasus di Bon-
dalem,” katanya.

Selain itu, Wabup Sutjidra 
juga optimistis bahwa semua 
pasien yang positif COVID-19 
di Buleleng akan sembuh 
dalam waktu dekat. Ia men-
gaku, Pemkab Buleleng telah 
berupaya maksimal dalam 
merawat pasien yang terpapar 
COVID-19.

“Mudah-mudahan pasien 
positif COVID-19 bisa cepat 
sembuh. Obat-obat sudah kami 
berikan kepada pasien. Mer-
eka semua dalam keadaan yang 
baik, tidak ada keluhan, panas 
badannya tidak meningkat, ten-

sinya bagus dan nafsu makan-
nya bagus. Namun kami awasi 
pasien yang memiliki penyakit 
jantung, karena obat yang di-
berikan berpengaruh terhadap 
jantung,” katanya.

Wabup Sutjidra menjelaskan 
saat ini Pemkab Buleleng mem-
berikan perhatian penuh dalam 
penanganan COVID-19 di Desa 
Bondalem yang memiliki kasus 
positif COVID-19 terbanyak di 
Kabupaten Buleleng.

Ia menjelaskan, Pemkab 
Buleleng telah melakukan upa-
ya-upaya dalam penanganan 
COVID-19 di Desa Bondalem, 
sehingga Pemkab Buleleng me-
mandang belum perlu melaku-
kan Pembatasan Kegiatan Ma-
syarakat (PKM).

“Kami menimbang belum 
perlu melakukan langkah yang 
lebih ekstrem lagi, karena situa-
si masih bisa terkendali, namun 
tetap dengan kewaspadaan 
yang penuh karena kita mela-
wan virus atau musuh yang ti-
dak terlihat,” katanya. (ant)

Sedikitnya 12 ton beras bantuan sembako untuk warga Desa Bondalem, Kecamatan 
Tejakula, yang sebelumnya ditemukan rusak langsung diganti oleh Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Buleleng, Bali, Jumat (8/5/2020) (FOTO Antara News Bali/Made Adnya-
na/2020)

Jumlah Pasien COVID-19 Kabupaten Jembrana-Bali Terus Berkurang

Jumlah pasien COVID-19 
yang dirawat di RSU Nega-

ra, Kabupaten Jembrana terus 
berkurang, setelah dua orang 
pasien yang terinfeksi virus 
tersebut dinyatakan sembuh.

“Saat ini RSU Negara ma-
sih merawat dua orang pasien 
positif COVID-19. Total warga 
Kabupaten Jembrana yang su-
dah dinyatakan sembuh seban-
yak delapan orang,” kata Wakil 
Bupati Jembrana I Made Kem-
bang Hartawan, saat melepas 
kepulangan dua pasien positif 
Covid-19 yang sembuh, Jumat.

Ia mengatakan, jumlah 
pasien dalam pengawasan 
(PDP) yang ditangani rumah 
sakit tersebut saat ini juga ting-
gal satu orang, dan pihaknya 
berharap tidak bertambah lagi.

Dalam waktu yang bersa-
maan dengan kepulangan dua 
pasien positif COVID-19, RSU 
Negara juga menyatakan dua 
pasien PDP dinyatakan negatif 

dari virus tersebut.
Menurut Kembang, dua 

orang PDP itu saat dilakukan 
rapid test dengan hasil reaktif, 
namun saat dilakukan tes swab 
dua kali hasilnya negatif.

Kepada dua orang pasien 
COVID-19 yang diperboleh-
kan pulang, ia berpesan, meski 
sudah sembuh tetap men-
jalankan protokol pencegahan 
COVID-19 dengan mengikuti 
imbauan pemerintah seperti 
menjaga jarak, rajin mencuci 
tangan dan mengenakan mask-
er.

Dua orang pasien COVID-19 
yang terakhir dinyatakan sem-
buh berasal dari pekerja mi-
gran Indonesia, yang bekerja di 
kapal pesiar.

Mereka mengatakan, se-
belum pulang ke Indonesia, 
mereka terakhir kali bekerja di 
wilayah Dubai yang sebelum 
pulang menjalani tes kesehatan 
disana dan dinyatakan negatif.

“Mungkin kami tertular 
saat berada di dalam pesawat. 
Kami tidak tahu kalau tertular, 
karena tidak merasakan gejala 
apapun seperti batuk, pilek dan 
sesak nafas,” kata salah seorang 
diantara dua pekerja migran 
yang bekerja di lokasi yang 
sama tersebut.

Kembang menduga, mereka 
tertular COVID-19 saat berada 

di dalam pesawat, dimana saat 
itu pemerintah belum mener-
apkan prosedur rapid test dan 
karantina terhadap pekerja mi-
gran yang pulang.

“Yang terpenting mereka 
sekarang sudah sembuh. Kelak, 
kalau dunia sudah bebas dari 
COVID-19, bisa berangkat lagi 
bekerja ke luar negeri,” katan-
ya. (ant)

Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan melepas kepulangan dua pasien 
positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh dan dua pasien PDP yang hasil swabnya 
negatif, Jumat (1/5). (Antaranews Bali/Gembong Ismadi/2020)
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Telkomsel Jawa-Bali-Nusra Bantu 1.800 APD 
Penanganan COVID-19 ke Rumah Sakit

Telkomsel Area Jawa Bali 
Nusra, mendonasikan 

1.800 alat pelindung diri (APD) 
untuk tenaga medis di lebih 
dari 12 rumah sakit yang ada 
di wilayah Jawa Bali dan Nusa 
Tenggara sebagai bentuk du-

kungan dalam upaya bersama 
menangani pandemi COVID-19 
atau virus corona jenis baru ini.

“Kami dari Telkomsel ingin 
membantu pemerintah dalam 
menangani COVID-19 ini, teru-
tama di wilayah Jawa, Bali dan 
Nusa Tenggara,” ujar Executive 
Vice President, East Area Sales, 
Adiwinahyu B Sigit, saat peny-
erahan donasi yang dilakukan 
melalui virtual conference yang 
dipantau di Denpasar, Senin.

Ia mengatakan, 1.800 buah 
alat pelindung diri yang di-
donasikan itu, secara jumlah 
memang tidak banyak untuk 
memenuhi seluruh kebutuhan 
APD bagi tenaga medis, na-
mun pihaknya berharap donasi 
tersebut dapat memberi arti 
dan manfaat bagi tenaga medis 
dalam menjalankan tugasnya di 
rumah sakit masing-masing.

“Kami berterima kasih ke-

pada seluruh tenaga medis. 
Semoga pandemi virus corona 
ini dapat lekas berlalu dan kami 
semua diberi kesehatan dan 
kekuatan untuk melaluinya,” 
ucapnya.

Adiwinahyu B Sigit menjelas-
kan, rumah sakit yang meneri-
ma donasi APD tersebut seba-
gian merupakan rumah sakit 
rujukan COVID-19 yang ada di 
wilayah Jawa Timur, yakni di 
Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, 
Tulungagung dan Magetan.

Selain itu, APD juga dis-
erahkan untuk rumah sakit dan 
pusat layanan kesehatan di se-
jumlah wilayah lainnya, yaitu 
RSUD K.R.M.T Wongsonegoro 
Kota Semarang, RS Pelita Anu-
grah Demak, Puskesmas Ge-
dong Tengen Yogyakarta, RSU 
Islam Harapan Anda Tegal.

Puskesmas Sangkrah Sura-
karta, Puskesmas Sibela Sura-

karta, RSUD KRT. Setjonegoro 
Wonosobo, RS Universitas 
Udayana Bali, RSUP Sanglah 
Bali, RSUD Wangaya Bali serta 
RSUD Provinsi NTB Mataram.

“Untuk wilayah Jawa Ten-
gah dan Daerah Istimewa Yog-
yakarta ada tujuh rumah sakit 
dan di Bali Nusra, totalnya em-
pat rumah sakit. Donasi APD 
ini merupakan dukungan yang 
berkesinambungan dari Tel-
komsel dalam mendukung pen-
anganan COVID-19,” katanya. 

Penyerahan donasi APD 
secara simbolis yang juga di-
saksikan oleh Vice President 
Network Operation and Qual-
ity Management Area Jawa 
Bali, Samuel Pasaribu dan Vice 
President Consumer Sales Area 
Jawa Bali, Filin Yulia tersebut 
dilakukan secara virtual con-
ference menggunakan aplikasi 
CLoudX Telkomsel. (ant)

Executive Vice President, East Area Sales, 
Adiwinahyu B Sigit, saat penyerahan 
donasi APD untuk rumah sakit di Jawa, 
Bali, Nusa Tenggara, melalui “virtual 
conference” yang dipantau dari Denpas-
ar, Senin (4/5/2020). (FOTO Antara News 
Bali/Naufal Fikri Yusuf/2020)

Koperasi Undiksha Singaraja Bagikan Sembako Untuk Tenaga Kontrak

Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia (KPRI) Kuwera, 

Undiksha, Singaraja, Kabu-
paten Buleleng, Bali, membagi-
kan bantuan sembako kepada 
sekitar seratus tenaga kontrak 
atau tenaga pramubakti seperti 
petugas cleaning service dan 
satpam di lingkungan Undik-
sha. 

Ketua KPRI Kuwera, Undik-
sha, Dr. Made Pageh, M.Hum., 
di Singaraja, Kamis, menjelas-
kan bantuan sembako itu se-
bagai bentuk kepedulian lem-
baga koperasi di kampus itu 
terhadap tenaga pramukakti di 
Undiksha.

“Bantuan ini semoga bisa 
meringankan beban ekonomi 
di tengah situasi yang sulit aki-
bat pandemi COVID-19 saat 
ini,” kata Made Pageh.

Pageh mengatakan, gerakan 
berbagi ini juga sebagai rang-
kaian hari ulang tahun koperasi 
ke-73. Sembako sendiri berasal 
dari dana sosial yang biasan-
ya disuntikkan koperasi ke 
Dekopinda dalam rangka HUT 

Koperasi setiap tahun.
“Secara nyata, para pegawai 

kontrak itu yang kena dampak 
sesungguhnya, selain kita tahu 
penghasilan mereka tidak cu-
kup untuk sebulan, apalagi su-
dah dua bulan pandemi ini dan 
memang saya sering berdialog 
dengan mereka, tidak sedikit 
yang mengeluh, jadi kita tahu 
kondisi mereka,” katanya.

Rektor Undiksha, Prof. Dr. I 
Nyoman Jampel, M.Pd setelah 
penyerahan bantuan secara 
simbolis mengapresiasi ger-
akan berbagi ini. Hal tersebut 
dinilai sebagai bentuk kesiga-
pan dan responsif terhadap 
arahan dari Dekopinda Bule-
leng.

Gerakan ini diharapkan bisa 
terus diwariskan dan ditingkat-
kan. “Saya tidak melihat berapa 
harga sembako ini. Tetapi ger-
akan ini perlu kita wariskan 
atau tingkatkan, bagaimana di 
masa pandemic COVID-19 ini 
kita harus selalu bisa berbagi. 
Menurut pikiran saya, dalam 
pandemi ini kita harus menja-

ga diri kita dan harus menjaga 
orang lain,” ucapnya. 

Rektor Jampel mengatakan, 
program ini juga sebagai ben-
tuk implementasi falsafah Tri 
Hita Karana yang menjadi 
bingkai seluruh kegiatan di Un-
diksha, termasuk dalam mewu-
judkan visi universitas menjadi 
universitas unggul di Asia pada 
tahun 2045. “Program ini bisa 
dilanjutkan,” katanya. 

Plt. Ketua Dekopinda Bule-
leng Nengah Tenaya yang hadir 
dalam kegiatan itu menjelaskan 

kegiatan ini adalah salah satu 
rangkaian dari HUT Koperasi 
di tengah pandemi COVID-19, 
selain kegiatan persembahyan-
gan bersama dan pembersihan 
lingkungan.

“Kegiatan ini adalah rang-
kaian hari koperasi dan tahun 
2020 yang tidak akan bisa 
laksanakan seperti tahun se-
belumnya, sehingga kami dari 
Dekopinda berusaha melak-
sanakan perayaan hari kopera-
si ini dengan beberapa agenda 
saja,” jelasnya. (ant)

Rektor Undiksha Singaraja Prof Nyoman Jampel (kanan) secara simbolis menyerah-
kan bantuan sembako dari koperasi Undiksha kepada petugas kebersihan di kam-
pus setempat. Foto Humas Undiksha/Made Adnyana/2020
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BI Bali: Kebutuhan Uang Tunai Saat Lebaran Turun 40 Persen

Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia Provinsi Bali 

memproyeksikan kebutuhan 
uang tunai di Pulau Dewata 
pada masa Lebaran 2020 sebe-
sar Rp3,44 triliun atau terjadi 
penurunan 40 persen diband-
ingkan dengan realisasi kebu-
tuhan Lebaran tahun lalu.

“Berdasarkan hasil koordi-
nasi kami dengan perbankan, 

kami memproyeksikan kebutu-
han uang tunai di wilayah Bali 
untuk Lebaran tahun ini sebe-
sar Rp 3,441 triliun, sedangkan 
realisasi kebutuhan uang tunai 
di periode lebaran tahun lalu 
tercatat sebesar Rp5,727 tril-
iun,” kata Kepala Perwakilan 
Bank Indonesia Provinsi Bali 
Trisno Nugroho, di Denpasar, 
Sabtu.

Dengan demikian, ujar Tris-
no, diproyeksikan terjadi penu-
runan kebutuhan uang tunai 
sebesar Rp2,296 triliun atau 
turun 40 persen.

“Hal ini karena masih belum 
berakhirnya masa pandemi CO-
VID-19 dan imbauan untuk se-
lalu melakukan social distacing 
dan physical distancing serta 
larangan mudik sangat mem-
berikan pengaruh terhadap 
proyeksi kebutuhan uang tunai 
di masyarakat menjelang Leba-

ran tahun 2020,” ucap Trisno.
Kantor Perwakilan Bank In-

donesia Provinsi Bali sendiri 
telah menyiapkan uang tunai 
sebanyak Rp7,882 triliun untuk 
periode Lebaran 2020, yakni se-
banyak Rp1,6 triliun disiapkan 
untuk kebutuhan di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat dan se-
banyak Rp6,282 triliun untuk 
kebutuhan di Provinsi Bali.

Di sisi lain, Trisno menam-
bahkan bahwa penyediaan 
uang tunai dalam jumlah nomi-
nal yang cukup, jenis pecahan 
yang sesuai, tepat waktu dan 
layak edar merupakan salah 
satu tugas Bank Indonesia.

“Dalam menjalankan tugas 
tersebut di tengah pandemi 
COVID-19, Bank Indonesia 
melakukan beberapa kebijakan 
untuk pencegahan penyebaran 
COVID-19, yakni diantaranya 
melakukan karantina selama 14 

hari terhadap uang yang diteri-
ma dari perbankan sebelum 
diedarkan kembali ke masyara-
kat,” ucapnya.

Trisno mengemukakan, 
sampai dengan posisi 30 April 
2020, jumlah uang yang di-
karantina di KPwBI Provinsi 
Bali mencapai Rp1,915 triliun.

Selanjutnya untuk menin-
gkatkan pengamanan, uang 
tersebut dilakukan beberapa 
rangkaian proses pengolahan 
sebelum diedarkan kembali ke 
masyarakat.

“Bank Indonesia juga 
melakukan pembatasan ke-
giatan penukaran uang yaitu 
tidak memberikan layanan pe-
nukaran uang melalui kas kel-
iling tetapi mengoptimalkan 
jaringan kantor perbankan, dan 
melakukan pembatasan per-
mintaan klarifikasi uang palsu,” 
katanya. (ant)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia 
Provinsi Bali Trisno Nugroho (Antara/Ni 
Luh Rhisma/2020)

PLN Putuskan Pembebasan Tarif 
Listrik Pelanggan Bisnis Kecil dan 
Industri Kecil
Pemerintah memutuskan 

untuk membebaskan tarif 
listrik bagi pelanggan golongan 
bisnis skala kecil dan industri 
kecil yang menggunakan listrik 
450 VA. Kebijakan ini merupak-
an lanjutan dari kebijakan sebe-
lumnya yaitu pembebasan dan 
pemberian diskon bagi pelang-
gan rumah tangga. Kebijakan 
untuk golongan bisnis skala kecil 
dan industri kecil tersebut akan 
berlaku selama enam bulan, ter-
hitung mulai bulan Mei 2020.

“Mekanisme penggratisan lis-
trik untuk pelanggan golongan 
bisnis kecil B1/450 VA dan indus-
tri kecil I1/450 VA akan meng-
gunakan cara yang sama dengan 
pendistribusian pembebasan 
listrik untuk golongan rumah 
tangga. Tahap pertama untuk 
golongan rumah tangga, sudah 
terdistribusikan seluruhnya ke-
pada pelanggan yang berhak 
menerima,” kata Executive Vice 
President Communication & CSR 
PLN Made Suprateka dalam si-
aran pers yang diterima, Minggu.

Ia mengatakan, untuk pelang-
gan bisnis dan industri 450 VA 
pascabayar, secara otomatis 
tagihan untuk pemakaian pada 
rekening bulan Mei sampai den-
gan Oktober adalah nol rupiah. 
Sedangkan untuk pelanggan yang 
menggunakan token listrik, token 
gratis tersebut dapat diperoleh, 
baik melalui web yakni www.pln.
co.id maupun aplikasi WhatsApp 
ke nomor 0812-2-123-123.

Mekanisme menggunakan 
whatsApp akan memerlukan 
waktu beberapa hari karena PLN 
harus memasukkan database 
penerima yang berhak ke dalam 
sistem sehingga tepat sasaran. 
Jumlah database pelanggan yang 
harus dimasukkan ke dalam 
sistem sekitar 500 ribu ID pelang-
gan, dan dalam 12 jam, semua 
pelanggan dengan token listrik 
sudah dapat token gratisnya.

“Paling lambat hari Minggu, 
3 Mei 2020, seluruh pelanggan 
yang berhak dipastikan sudah 
dapat mengakses token yang 
diterima ke dalam meterannya 

dan menikmati listrik gratis,” 
katanya.

Ia menjelaskan pelanggan 
dapat mengirimkan nomor ID 
Pelanggannya ke nomor di atas 
melalui aplikasi WhatsApp, dan 
apabila pelanggan tersebut dat-
anya cocok sesuai dengan kri-
teria penerima program gratis 
listrik, maka si pelanggan akan 
mendapatkan token yang dapat 
diisikan ke dalam meteran pra-
bayarnya.

Made Suprateka juga menam-
bahkan, distribusi token juga 
akan dilakukan dengan bekerja 
sama dengan perangkat desa 
untuk menjangkau pelanggan-
pelanggan usaha dan industri 
yang kesulitan untuk mengakses 
jaringan internet. “Semoga den-
gan program listrik gratis selama 
enam bulan ini, para pelaku bis-
nis skala kecil ini dapat tetap ber-
tahan di masa pandemi COVID 
19 ini,” katanya. (ant)


