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Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Festival Seni 
Bali Jani menjadi salah satu wadah yang disiapkan 
pemprov setempat untuk upaya memperkuat dan 
memajukan seni budaya di Pulau Dewata.

Gubernur: Festival Seni Bali 
Jani Perkuat Seni Budaya

WAKIL Gubernur Bali Tjokorda 
Oka Artha Ardhana Sukawati 
mengajak masyarakat di Pulau 
Dewata untuk mengobarkan 
semangat Hari Pahlawan dalam 
membangkitkan perekonomian 
Bali di tengah kondisi pandemi 
COVID-19.

“Saat ini, persoalan paling riil 
yang tengah kita hadapi adalah 
pandemi COVID-19,” kata Wagub 

Bali yang akrab dipanggil Cok 
Ace itu saat menjadi Inspektur 
Upacara pada apel peringatan Hari 
Pahlawan Tahun 2020, di Halaman 
Kantor Gubernur Bali, Denpasar, 
Selasa.

Menurut dia, pada zaman 
sebelum kemerdekaan, per-
juangan identik dengan angkat 
senjata untuk mengusir penjajah. 
Namun, dewasa ini perjuangan 

“Seni tradisi dan juga seni mod-
ern sama-sama memiliki gengsi 
dan mendapat kesempatan untuk 
turut berpartisipasi dalam per-
adaban dunia, apalagi Bali dikenal 
hingga kancah internasional 
karena budayanya yang kuat dan 
adiluhung,” kata Koster saat me-
nutup Festival Seni Bali Jani (FSBJ) 
II, di Gedung Ksirarnawa, Taman 
Budaya Denpasar, Sabtu (7/11) 
malam.

Menurut Koster, dengan pen-
guatan itu, maka seni budaya Bali 
akan terus berkembang berkelan-
jutan dan menjadi keunggulan 
Bali di tingkat nasional maupun 
internasional.

FSBJ yang digagas Putri Suas-
tini Koster pada tahun lalu, lanjut 
dia, sekaligus merupakan wadah 
bagi seniman modern untuk men-
uangkan apresiasi dan inovasinya 

yang kreatif dalam berkarya untuk 
memajukan kesenian, sekaligus 
melestarikan budaya Bali.

“Untuk menyinergikan dan 
mengkolaborasikan antara seni 
tradisi dan seni modern, masing-
masing diwadahi ke dalam Pesta 
Kesenian Bali (PKB) dan Festival 
Seni Bali Jani (FSBJ). Hal inipun 
telah diperkuat keberadaannya 
ke dalam payung hukum yang 
tertuang ke dalam Perda Provinsi 
Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Penguatan dan Pemajuan Kebu-
dayaan Bali,” ucap mantan anggota 
DPR tiga periode itu.

Gubernur Bali juga berharap di 
tengah globalisasi yang semakin 
kuat, budaya sebagai keunggulan 
Bali tidak akan pernah habis dan 
seluruh komponen yang mengge-
luti seni semakin menunjukkan 
kualitas karyanya, terutama 

generasi muda mau bangkit dan 
bergeliat membangun ekosistem 
dalam berkesenian, baik dalam 
jenis tradisional ataupun modern.

“Jangan pernah bosan dalam 
membangun seni dan budaya di 
Provinsi Bali sehingga mampu 
membangun eksistensi dan daya 
saing yang menjadi sumber ke-
hidupan di masa yang akan datang. 
Dengan lahir dan munculnya karya 
inovatif dan kreatif, maka saya 

yakni juga akan muncul individu-
individu yang memiliki gagasan 
kaya dengan ide-ide baru,” ujarnya.

Oleh karena itu, Gubernur 
Bali mengajak agar mengguna-
kan panggung tersebut dengan 
maksimal untuk mengkolaborasi-
kan kesenian secara kolektif dan 
berkelompok sehingga mutu dan 
kualitas yang tampil juga mampu 
berdaya saing di tingkat yang lebih 
tinggi. (ant)

 Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Putri Koster saat menyerahkan peng-
hargaan Bali Jani Nugraha saat penutupan Festival Seni Bali Jani II di Taman 
Budaya Denpasar. ANTARA/HO-Pemprov Bali/2020

Wagub Bali: Kobarkan Semangat 
Pahlawan untuk Kebangkitan Ekonomi

bersifat lebih dimanis, karena 
yang dihadapi bukan lagi penjajah, 
namun sejumlah persoalan seperti 
ketertinggalan, kemiskinan dan 
masalah lainnya.

“COVID-19 tak hanya mengan-
cam kesehatan, namun juga ber-
dampak sangat serius bagi sektor 
perekonomian Bali,” ujar pria yang 
juga guru besar ISI Denpasar itu.

Merujuk data Badan Pusat 
Statistik (BPS) Provinsi Bali, 
pertumbuhan Produk Domestik 
Bruto (PDB) Bali pada kuartal III 
Tahun 2020 mengalami kontraksi 
atau tumbuh negatif 12,28 persen. 
Situasi ini menjadi tantangan yang 
sangat berat bagi pemerintah, 
pelaku usaha dan seluruh kom-
ponen Bali.

Menyikapi hal itu, Pemprov 
Bali didukung oleh berbagai 
komponen terus berupaya men-
goptimalkan upaya pengendalian 
penyebaran COVID-19.

Terkait upaya penanganan 

COVID-19 di Provinsi Bali sudah 
memperlihatkan tren perkemban-
gan ke arah positif. Dalam bebera-
pa pekan terakhir, penambahan 
jumlah pasien terinfeksi dan yang 
meninggal sudah semakin menu-
run. “Bahkan dalam beberapa hari 
terakhir, jumlah pasien meninggal 
sempat nol,” ucapnya.

Ia menyebut kondisi ini 
memacu semangat optimistis 
untuk kebangkitan ekonomi Bali. 
“Saatnya secara perlahan kita mu-
lai memikirkan upaya mendorong 
pertumbuhan ekonomi tanpa 
mengabaikan protokol kesehatan 
pencegahan COVID-19,” katanya.

Pria yang juga Ketua PHRI Bali 
itu mengajak pelaku usaha dan se-
luruh komponen masyarakat tetap 
optimistis, tetap semangat dan 
bersatu padu di tengah pandemi. 
Karena ia yakin dengan optimistis 
dan semangat persatuan, segala 
persoalan akan dapat diselesaikan. 
(ant)

Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat menjadi Inspektur 
Upacara pada apel peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020 (Antaranews Bali/HO-
Pemprov Bali/2020)
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SEKRETARIS Daerah 
Provinsi Bali Dewa Made Indra 
meminta 1.000 orang relawan 
penanganan COVID-19 yang 
telah memperoleh pelatihan 
segera turun ke lapangan untuk 
mengedukasi masyarakat agar 
lebih disiplin menerapkan pro-
tokol kesehatan.

“Keberhasilan sebuah pelati-
han tak semata diukur dari jum-

lah peserta, durasi, materi dan 
sertifikat yang dibagikan kepada 
para peserta,” kata Dewa Indra 
saat menghadiri penutupan 
pelatihan relawan penanganan 
COVID-19, di Denpasar, Jumat.

Oleh karena itu, dia berharap, 
1.000 relawan yang telah mengi-
kuti pelatihan memahami bahwa 
kegiatan ini menjadi bagian 
penting dalam upaya pencega-

KETUA Tim Penggerak PKK 
Provinsi Bali Putri Suastini 
Koster berharap dinding-dinding 
di rumah sakit bisa dilengkapi 
sejumlah karya seni sehingga bisa 
menjadi semacam terapi bagi para 
pasien.

“Dengan pemandangan 
indah dan menentramkan yang 
dipancarkan oleh karya seni, bisa 
membuat pasien merasa nyaman, 
sekaligus menaikkan imun tubuh 
sehingga cepat sembuh,” kata istri 
Gubernur Bali itu saat membuka 
Pameran Lukisan Seniman Muda 
Bali dengan tema “Seni di tengah 
Pandemi” di Rumah Sakit Jiwa 
Provinsi Bali, di Kabupaten Bangli, 
Kamis.

Oleh karena itu, dia berharap 
hendaknya rumah sakit bisa men-
jadi tempat memajang karya seni, 
seperti lukisan, sekaligus men-
erapi pasien beserta tenaga medis 
di instansi layanan masyarakat itu.

“Tentunya lukisan yang mem-
berikan nuansa kenyamanan dan 
ketenangan bagi para pasien bisa 

mempercepat pemulihan sakit 
pasien tersebut,” ucapnya pada 
acara yang merupakan kolabo-
rasi dari Ubud Diary dengan RSJ 
Provinsi Bali itu.

Ke depan, pihaknya berharap 
tidak hanya RSJ Provinsi Bali yang 
menerapkan, tetapi semua rumah 
sakit di seluruh Bali.

Selain itu, dia mengajak seni-
man Bali bisa ikut berpartisipasi 
dalam memajang karya seni di 
rumah sakit, sekaligus dengan 
kolaborasi pasien juga jika ada 
yang berminat.

“Dengan langkah ini, saya 
bermimpi ke depan saya ingin 
memperkenalkan jika para 
seniman di Pulau Dewata juga 
mempunyai andil dalam memper-
cepat kesehatan pasien. Apalagi 
pandemi COVID-19 ini telah men-
gajarkan kita untuk kembali ke jati 
diri, kembali kepada kebutuhan 
sebagai manusia,” ujarnya.

Dalam kesempatan terse-
but, tak lupa ia menyampaikan 
apresiasi mendalam kepada para 

Putri Koster Inginkan Karya Seni 
Jadi Terapi Pasien di Rumah Sakit

seniman yang terlibat dalam 
pameran ini. Ia menyampaikan 
rasa terima kasih atas sumbangsih 
para seniman dalam memen-
uhi lorong rumah sakit dengan 
karya-karyanya. Karena, secara 
tidak langsung para seniman telah 
membantu mempercepat kesem-
buhan pasien.

Direktur RSJ Provinsi Bali 

dr I Dewa Gede Basudewa SpKJ 
menyatakan pameran ini tidak 
hanya untuk memajang karya seni 
semata, namun juga sebagai upaya 
perawatan jiwa serta rehabilitasi 
pasien dengan penyakit jiwa.

“Seni memberikan ketenan-
gan dan kedamaian, itu sangat 
diperlukan oleh para pasien kami,” 
katanya. (ant)

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster saat membuka pam-
eran lukisan di RSJ Bangli (Antaranews Bali/HO-Pemprov Bali/2020)

Bali Turunkan 1.000 Relawan COVID-19 
untuk Edukasi Masyarakat

han dan pengendalian penye-
baran COVID-19 di Provinsi Bali.

“Efektivitas pelatihan 
relawan dapat diukur melalui 
perubahan perilaku masyarakat 
dalam mematuhi protokol kes-
ehatan mencegah penyebaran 
COVID-19,” ucap birokrat yang 
juga Ketua Harian Satuan Tugas 
Penanganan COVID-19 Provinsi 
Bali itu.

Indikator keberhasilan lain-
nya, lanjut dia, adalah tingkat 
penularan COVID-19 yang di-
harapkan akan terus menurun.

“Sebanyak 1.000 orang ini 
saya minta langsung turun 
mengedukasi, mempengaruhi 
dan meyakinkan masyarakat 
agar mereka mematuhi protokol 
kesehatan seperti menggunakan 
masker saat beraktivitas di luar 
rumah, rajin mencuci tangan 
dengan sabun di air mengalir 
dan menjaga jarak,” ujarnya.

Hal itu karena menurut dia, 

langkah 3M merupakan satu-
satunya cara mengendalikan 
penyebaran COVID-19.

Dalam beberapa waktu 
ke depan, birokrat kelahiran 
Singaraja ini akan memantau 
efektivitas hasil pelatihan 1.000 
relawan.

“Bila penyebaran COVID-19 
dapat dikendalikan, itu me-
nandakan 1.000 relawan telah 
bekerja dan menerapkan apa 
yang mereka peroleh selama 
pelatihan,” katanya.

Sebelumnya Deputi Bidang 
Pencegahan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Lilik 
Kurniawan mengatakan pelati-
han 1.000 relawan itu bertu-
juan untuk lebih memberikan 
pemahaman kepada masyarakat 
tentang protokol kesehatan.

“Kunci terpenting untuk 
menekan penyebaran virus saat 
ini adalah taat akan protokol 
kesehatan,” katanya. (ant)

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra (tengah) berfoto dengan per-
wakilan relawan dan jajaran BPBD Bali. ANTARA/Rhisma/2020
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Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali menerima 
satu unit bus sekolah dari Agung Toyota dan se-
bagai upaya menambah fasilitas armada atau bus 
sekolah untuk mengangkut pelajar saat pergi dan 

pulang sekolah di tengah situasi pandemi COVID-19.

Pemkot Denpasar Terima 
Bantuan Bus Sekolah

TIM Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan (GTPP) COVID-19 
Kota Denpasar, Provinsi Bali 
terus melakukan sosialisasi dan 
pemantauan masyarakat untuk 
penerapan Peraturan Gubernur 
Bali dan Peraturan Wali Kota Den-
pasar tentang protokol kesehatan, 
hingga ke desa-desa.

Juru Bicara Tim GTPP COVID-19 

Kota Denpasar I Dewa Gede Rai 
di Denpasar, Jumat, mengatakan 
pihaknya bersama tim GTPP COV-
ID-19 hingga kelurahan dan desa 
terus melakukan sosialisasi menge-
nai protokol kesehatan tersebut.

“Dalam penanganan pandemi 
COVID-19 berdasarkan Peraturan 
Gubernur (Pergub) Nomor 46 
Tahun 2020 dan Peraturan Wali 

Pemerintah Kota Den-
pasar, Provinsi Bali men-
erima satu unit bus sekolah 
dari Agung Toyota dan 
sebagai upaya menambah 
fasilitas armada atau bus 
sekolah untuk mengangkut pelajar 
saat pergi dan pulang sekolah di 
tengah situasi pandemi COVID-19.

Kepala Dinas Perhubungan 
Kota Denpasar, Ketut Sriawan di 
sela penerima bantuan kepedulian 
perusahaan (corporate social 
responsibility/CSR) bus sekolah 
dari Agung Toyota di Denpasar, 
Selasa, mengatakan angkutan (bus 
sekolah) sangat diperlukan bagi 
para siswa saat pergi dan pulang 
sekolah di Denpasar.

“Langkah yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Denpasar dalam 
upaya membantu para pelajar ke 
sekolah. Angkutan bus sekolah 
ini secara gratis melayani pelajar,” 

ucapnya.
Penyerahan bantuan 

bus sekolah dilakukan Man-
ager Aging Toyota Denpasar 
Mahmud Fauzi kepada Wali 
Kota Denpasar Ida Bagus 

Rai Dharmawijaya Mantra didamp-
ingi Pjs Sekda Denpasar Made Toya 
dan dihadiri Dandim 1611 Badung, 
Kolonel Inf I Made Alit Yudana, 
Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. 
Jansen Avitus Panjaitan, serta unsur 
terkait lainnya.

Sriawan mengatakan walau-
pun masih dalam situasi pandemi 
COVID-19, pihaknya tetap men-
erima CSR bus sekolah. Adapun 
bus bantuan ini berukuran sedang 
dengan jumlah 20 tempat duduk.

“Saya berharap tahun 2021 
COVID-19 segera berakhir dan 
bus sekolah bisa melayani siswa. 
Sampai saat ini jumlah siswa yang 
terdaftar sudah 800 orang. Dan 

yang antre sebanyak 600 siswa. 
Mudah-mudahan dengan adanya 
tambahan armada ini, antrean 
akan berkurang,” katanya.

Walaupun sudah mendapat 
tambahan satu bus, kata dia, 
namun jumlah tersebut belum 
bisa melayani semua trayek. 
Karena sampai saat ini Kecamatan 
Denpasar Selatan belum terlayani 
bus sekolah. Idealnya, agar bisa 
melayani semua trayek ini mem-
butuhkan 28 unit bus sekolah. 
Sedangkan saat ini masih kurang 

15 unit bus sekolah.
“Walaupun demikian, bus ini 

akan diintegrasikan dengan lay-
anan yang sudah ada seperti Trans 
Metro Dewata yang merupakan 
bantuan pemerintah pusat. Bus ini 
juga akan diintegrasikan dengan 
jalur sepeda yang ada di Den-
pasar,” katanya.

Wali Kota Denpasar Ida Bagus 
Rai Dharmawijaya Mantr berharap 
nantinya armada ini bisa difungsi-
kan dengan baik dan mampu mel-
ayani siswa pergi dan pulang. (ant)

Pemkot Denpasar terima bantuan bus sekolah di tengah COVID-19 
(ANTARA/ I Komang Suparta/2020)

GTPP Denpasar Sosialisasikan 
Protokol Kesehatan hingga Desa

Kota (Perwali) Denpasar Nomor 
48 Tahun 2020 tentang Penerapan 
Disiplin dan Penegakan Hukum 
Protokol Kesehatan sebagai upaya 
Pencegahan dan Pengendalian 
Corona Virus Dissease 2019 (COV-
ID-19) Dalam Tatanan Kehidupan 
Era Baru,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, 
jajaran yang tergabung dalam tim 
GTPP COVID-19 secara gencar 
melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat dalam upaya wajib 
penerapan protokol kesehatan, 
yakni memakai masker, cuci tan-
gan dengan sabun di air mengalir, 
dan jaga jarak.

“Kami harapkan warga agar 
disipilin menerapkan protokol 
kesehatan tersebut dalam upaya 
mempercepat berakhirnya pan-
demi COVID-19, karena dengan 
pandemi ini semua sektor men-
galami kemunduran,” ujarnya.

Perbekel (Kepala) Desa Dauh 
Puri Kangin, Kota Denpasar, Ni 
Ketut Angreni Wati, mengatakan 
pihaknya juga melakukan patroli 
dialogis dan sosialisasi Peraturan 
Gubernur (Pergub) Nomor 46 
Tahun 2020 dan Peraturan Wali 
Kota (Perwali) Denpasar Nomor 
48 Tahun 2020.

“Kegiatan ini menyasar para 
pelaku usaha di Jalan Ternate, 
Jalan Sumatra, dan Jalan Kali-
mantan. Selain itu kami juga 
menyasar rumah kos, pengang-
kut buah, dan pelaksana acara 
perkawinan di wilayah Desa 
Dauh Puri Kangin,” ujarnya.

Ia mengatakan kegiatan ini 
dilaksanakan setiap Jumat dan 
Sabtu malam bersama babinsa, 
babinkamtibnas, linmas, perbekel, 
dan pelaksana kewilayahan me-
nyisir seluruh wilayah Desa Dauh 
Puri Kangin. (ant)

GTPP Denpasar lakukan sosialisasi protokol kesehatan hingga ke desa (ANTARA/ I 
Komang Suparta/Ist/2020)
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DINAS Koperasi dan UMKM 
Kota Denpasar, Provinsi Bali terus 
memberikan pelatihan dan pen-
didikan penggunaan informasi 
teknologi (IT) unuk mendorong 
koperasi menuju digitalisasi, atau 
digitalisasi koperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan 
UMKIM Kota Denpasar Made Er-
win Suryadharma Sena di Sanur, 
Kota Denpasar, Senin, mengata-
kan diklat tersebut pada dasarnya 
bertujuan untuk memberikan 

pemahaman kepada pengurus 
koperasi terkait pentingnya peng-
gunaan IT terlebih saat mengha-
dapi tantangan hidup era baru.

Ia mengatakan perubahan 
yang terjadi dalam era baru harus 
mampu diikuti termasuk oleh 
koperasi yang dulunya masih 
memakai pola konvensional, saat 
ini diharuskan mengikuti sistem 
baru untuk memberikan layanan 
cepat, aman dan tranparansi bagi 
para anggota di tengah pandemi 

Disdukcapil Denpasar Layani 
Masyarakat dengan ”Pelangi”

DINAS Kependudukan 
dan Catatan Sipil (Dis-
dukcapil) Kota Denpasar, 
Bali di tengah pandemi 
COVID-19 terus melaku-
kan pelayanan dengan sis-
tem Jemput Bola (JB) Pelayanan 
Langsung Jadi (Pelangi) pereka-
man dan pencetakan kartu tanda 
penduduk elektronik (e-KTP).

Kepala Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 
Kota Denpasar, Dewa Gde Juli 
Artabrata di Denpasar, Minggu, 
menjelaskan bahwa saat ini pelay-
anan Disdukcapil Kota Denpasar 
dilaksanakan dengan program 
daring berbasis IT.

“Langkah ini dilakukan guna 
mendukung pemenuhan kebu-
tuhan dokumen administrasi 
kependudukan (Adminduk) bagi 
masyarakat, pelayanan JB Pelangi 
yang mulanya difokuskan pada 
perekaman dan pencetakan KTP 
elektronik, kini dikembangkan 
dengan mencakup layanan pen-

catatan sipil,” ujarnya.
Ia mengatakan 

kegiatan pelayanan JB 
Pelangi untuk mendukung 
pemenuhan kepemilikan 
akta-akta yang berkaitan 

dengan dokumen kependudukan 
di masyarakat di bidang pencata-
tan sipil.

Lebih lanjut dijelaskan Dewa 
Juli, ada pun persyaratan yang 
wajib dilengkapi masyarakat 
secara umum sama dengan 
persyaratan yang tertera dalam 
Si Taring. Namun demikian pe-
layanannya dilaksanakan secara 
“offline” dengan menyasar desa/
kelurahan.

Pelayanan pencatatan sipil 
yang turut dilaksanakan JB Pelan-
gi yakni Paket Akta Kelahiran, Pa-
ket Akta Perkawinan, Paket Akta 
Perceraian, Paket Akta Kematian, 
Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik (KTP El), 
Surat Keterangan Pindah (SKP-
WNI, SKPOA, dan SKPLN), Kartu 

Identitas Anak (KIA), sinkronisasi 
data serta layanan administrasi 
kependudukan lainnya.

“Kami berharap bagi 
masyarakat yang merasa kesuli-
tan dalam memanfaatkan layanan 
Si Taring dalam memanfaatkan 
layanan JB Pelangi dengan 
melengkapi persyaratan terlebih 
dahulu, sehingga pelayanan dapat 
dimaksimalkan,” ujarnya.

Untuk diketahui bahwa pelak-
sanaan JB Pelangi Pencatatan Sipil 
saat ini menyasar empat desa/ke-
lurahan. Yakni Kantor Desa Dauh 
Puri Kauh pada 7-8 November 
2020, Kantor Kelurahan Pedun-
gan pada 14-15 November 2020, 
Desa Kesiman Petilan pada 21-22 
November 2020 dan Desa Dangin 
Puri Kaja pada 28-29 November 
2020. (ant)

Disdukcapil Denpasar layani masyarakat sistem pelangi (ANTARA/ I Komang 
Suparta/Ist/2020)

Dinas Koperasi/UMKM Denpasar 
Dorong Digitalisasi Koperasi

COVID-19.
“Langkah ini guna menin-

gkatkan daya saing pada era 
digitalisasi ini. Karena digitalisasi 
jadi sebuah keharusan. Mau tidak 
mau, suka tidak suka memang 
harus diikuti karena perkemban-
gan zaman harus kita dijalani,” 
ujar Erwin Suryadarma.

Pandemi COVID-19 kata Erwin 
Suryadarma, adalah menjadi 
momentum yang tepat untuk 
mendorong koperasi beralih ke 
teknologi digital terutama dalam 
meminimalkan pertemuan dan 
jaga jarak antar-anggota koperasi.

Namun, dia mengatakan digi-
talisasi koperasi memang menjadi 
agenda Diskop dan UMKM Kota 
Denpasar untuk mengarahkan 
koperasi mengikuti penggunaan 
IT dalam pengelolaanya. Hal ini 
juga sebagai upaya menambah 
kepercayaan masyarakat terha-
dap koperasi.

Demikian dikatakannya, 
beberapa koperasi di Denpasar 

telah menggunakan teknologi 
digital dalam operasionalnya, na-
mun beberapa diantaranya juga 
ada yang belum, sehingga diklat 
ini menjadi upaya mendorong 
koperasi yang belum untuk 
menuju ke digital. “Teknologi 
yang digunakan tidak perlu yang 
mahal ataupun bagus. Terpenting 
sesuai dengan yang dibutuhkan 
dan kemampuan masing-masing 
koperasi,” terangnya.

Ketua Panitia Diklat IT, seka-
ligus Kepala Bidang Pengawasan 
Diskop dan UMKM Kota Den-
pasar, IGA Yoni mengatakan diklat 
IT ini juga di latarbelakangi oleh 
dampak ekonomi yang sangat di-
rasakan oleh semua pelaku usaha 
pada masa pandemi COVID-19 
telah mengubah pola layanan 
kepada masyarakat di antaranya 
pemasaran dan belanja online 
(daring), transaksi non-tunai 
digital, promosi online dan semua 
menuntut layanan yang serba 
cepat, mudah dan murah. (ant)

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Denpasar, Erwin Suryadarma Sena saat meny-
ematkan tanda peserta diklat IT. (ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2020)
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Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Bali, siap 
mengajukan ratusan hotel dan restoran yang ada 
di wilayah tersebut sebagai calon penerima dana 
hibah pariwisata ke pemerintah pusat.

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, memastikan ada 
sejumlah persyaratan ketat yang 
harus dipenuhi oleh pelaku usaha 
hotel dan restoran di wilayah 
tersebut untuk bisa memeroleh 
bantuan hibah pariwisata dari 
pemerintah pusat.

“Setidaknya ada empat syarat 
mutlak yang harus dipenuhi oleh 
setiap pelaku usaha hotel dan 

restoran untuk bisa memeroleh 
bantuan tersebut,” ujar Pjs. Bupati 
Badung Ketut Lihadnyana saat 
memimpin rapat teknis terkait 
dengan hibah pariwisata di Pusat 
Pemerintahan Badung, Senin.

Ia mengatakan empat syarat 
yang ditetapkan tersebut adalah 
hotel dan restoran sesuai basis 
data wajib pajak tahun 2019, hotel 
dan restoran masih beroperasi, 

“Berdasarkan data hasil 
verifikasi sementara, sebanyak 
671 hotel dan 200 restoran akan 
kami sampaikan sebagai calon 
penerima dana hibah pariwisata 
ke Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif dengan terlebih 
dahulu memenuhi persyaratan 
yang ditentukan,” ujar Plt. Kepala 
Dinas Pariwisata Badung Cokorda 
Raka Darmawan di Mangupura, 
Badung, Senin.

Berdasarkan pengumuman No-
mor: 556/559/Dispar tertanggal 
30 Oktober 2020, pihaknya men-
gumumkan kepada pengusaha ho-
tel dan restoran calon sementara 
penerima dana hibah pariwisata 
di Badung berdasarkan verifikasi 
dari tim verifikasi pelaksana dana 
hibah pariwisata setempat untuk 
memenuhi beberapa persyaratan 
sebelum diajukan ke pusat.

Pengumuman tersebut juga 
sudah dikirimkan kepada calon 
penerima dana hibah pariwisata 
termasuk berbagai persyaratan 
yang harus dipenuhi sebelum 
proses pengajuan.

“Hotel dan restoran yang nanti 
dinyatakan lolos verifikasi semen-
tara wajib menyerahkan persyara-
tan yang dibutuhkan seperti nama 
perusahaan, alamat perusahaan, 
nomor rekening, NPWP, Surat Izin 
Usaha Pariwisata/Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata yang masih 
berlaku, Surat Pernyataan Masih 
Beroperasi oleh pemilik serta 
bukti pembayaran PHPR Tahun 
2019,” ungkapnya.

Cok Raka Darmawan menje-
laskan, persyaratan sudah dapat 
diterima mulai hari Senin (2/11) 
pada pukul 08.30-16.00 Wita di 
Kantor Dinas Pariwisata Kabupat-

Badung Siapkan Ratusan Hotel-Restoran 
Calon Penerima Dana Hibah Pariwisata

en Badung di pusat pemerintahan 
Badung.

Selanjutnya, persyaratan 
tersebut akan disampaikan ke 
Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif untuk mendapat-
kan verifikasi dan diusulkan untuk 
mendapat rekomendasi sebagai 
penerima dana hibah pariwisata 
tahun 2020.

Ia menambahkan, apabila ada 
usaha hotel dan restoran yang 

belum masuk datanya dan sudah 
memenuhi syarat, bisa langsung 
mengajukan ke Dinas Pariwisata 
Kabupaten Badung.

“Apabila ada usaha hotel dan 
restoran belum masuk dalam 
daftar pengumuman ini, kami 
persilakan untuk menyampaikan 
langsung ke Dinas Pariwisata den-
gan membawa data persyaratan 
seperti yang kami sebutkan tadi,” 
kata Cok Raka Darmawan. (adv)

Plt. Kepala Dinas Pariwisata Badung Cokorda Raka Darmawan. 
ANTARA/HO-Humas Badung/fik

Pemkab Badung Pastikan Pengusaha 
Harus Penuhi Syarat Untuk Hibah Pariwisata

mengantongi tanda daftar izin 
usaha yang masih berlaku dan 
memenuhi kewajiban membayar 
pajak pada 2019 disertai dengan 
bukti.

Menurut Ketut Lihadnyana, 
ketentuan tambahan tersebut 
ditujukan untuk menghindari 
berbagai hal yang tidak diingin-
kan yaitu pelaku usaha hotel dan 
restoran kembali beroperasi hanya 
karena ingin memperoleh bantuan 
hibah dari pemerintah.

“Khusus untuk syarat pertama 
yaitu hotel masih beroperasi, ada 
ketentuan tambahan yang harus 
dipenuhi yaitu sudah beroperasi 
sejak Agustus,” katanya.

Ia menjelaskan, berbagai 
persyaratan tersebut, disusun agar 
bantuan hibah pariwisata itu tidak 
justru menimbulkan permasala-
han di kemudian hari. Untuk itu 
pihaknya pun meminta pelaku 
usaha untuk legowo apabila tidak 
lolos pendataan atau verifikasi 
untuk memperoleh bantuan dari 

pemerintah pusat.
Sementara itu, Sekda Badung I 

Wayan Adi Arnawa mengatakan, 
Kabupaten Badung akan memper-
oleh total bantuan hibah pariwisa-
ta sebesar Rp948 miliar dimana 
70 persen atau senilai Rp663 
miliar dialokasikan kepada pen-
gusaha hotel dan restoran selaku 
penerima dana hibah pariwisata di 
wilayah itu.

“Dari Rp948 miliar, 70 persen-
nya yang akan diberikan kepada 
pengusaha hotel dan restoran. 
Sedangkan sisanya dikelola oleh 
pemerintah daerah,” katanya

Nantinya, bantuan akan 
dicairkan dalam dua tahap dan 
disalurkan tepat waktu yaitu mulai 
November untuk tahap pertama 
disusul Desember untuk tahap 
kedua dengan nilai bantuan yang 
diterima oleh setiap pelaku usaha 
akan berbeda-beda karena akan 
ada perhitungan berdasarkan 
pajak yang selama ini disetorkan. 
(adv)

Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana (kiri) didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa 
saat memimpin rapat teknis terkait dengan hibah pariwisata di Puspem Badung, 
Senin (2/11). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, membuka rekrut-
men bagi relawan pelacak kontak 
atau contact tracer dan petugas 
data atau data manager yang 
diberi tugas sampai bulan Desem-
ber 2020 untuk melacak kasus 
positif COVID-19 di wilayah itu.

“Saat ini di Badung membutuh-
kan 65 relawan yang akan bekerja 
sebagai pelacak kontak contact 
tracer dan petugas data atau data 
manager. Segala pembiayaan 
berkaitan dengan perekrutan ini 
semuanya dari pusat,” ujar Kepala 
Dinas Kesehatan Badung Nyoman 
Gunarta di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan, rekrut-
men tersebut dilakukan untuk 
menindaklanjuti Surat Satuan 
Tugas Penanganan COVID-19 
Pusat Nomor : B-091/SATGAS/
PD.01.02/10/2020, tertanggal 27 
Oktober 2020, perihal Rekrutmen 
Relawan Contact Tracer dan Data 
Manager di 51 Kabupaten/Kota 
Provinsi Prioritas.

Perekrutan relawan tersebut 

bertujuan untuk mengidentifikasi 
seluruh kontak erat dengan kasus 
terkonfirmasi (suspek), kedua 
menilai status kesehatan seluruh 
kontak dan melakukan follow up 
serta melakukan tindakan ruju-
kan bagi suspek sesuai prosedur.

“Relawan juga mengelola 
seluruh kasus dan suspek melalui 
respons karantina dan isolasi 
sesuai prosedur yang berlaku. 
Untuk surat perekrutan sudah 
kami kirimkan kepada perbekel 
dan lurah untuk membantu 
menyebarluaskan informasi ini,” 
katanya.

Nyoman Gunarta menjelaskan, 
pendaftaran dilakukan dengan 
cara mengisi formulir pendafta-
ran serta mengunggah ijazah tera-
khir dan surat keterangan sehat 
paling lambat 5 November 2020 
pukul 09.00 WITA.

“Pada hari itu juga langsung 
dilaksanakan seleksi administrasi 
dan tes lisan. Pengumuman hasil 
seleksi dilaksanakan pada hari itu 
juga,” ungkapnya.

WALI Kota Kediri, Jawa Timur 
Abdullah Abu Bakar didamp-
ingi rombongan mengunjungi 
Kabupaten Badung, Bali, untuk 
mempelajari keberhasilan Pem-
kab Badung dalam menerapkan 
Universal Health Coverage (UHC) 
atau sistem penjaminan kes-
ehatan yang memastikan semua 
orang menerima pelayanan 
kesehatan.

“UHC bukan semata-mata 
integrasi layanan kesehatan 
tingkat pusat ke daerah, namun 
juga pelayanan kesehatan terbaik 
yang diberikan pemerintah 
daerah kepada masyarakat,” ujar 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Badung I Wayan Adi Arnawa 
dalam keterangan tertulis Humas 
Badung yang diterima di Mangu-
pura, Selasa.

Pemkot Kediri Studi Penerapan 
”Universal Health Coverage” di Badung

Ia mengatakan berbagai komit-
men Pemkab Badung melak-
sanakan kebijakan dalam bidang 
kesehatan disesuaikan dengan UU 
No 36 Tahun 2009 tentang Kes-
ehatan. Untuk memberikan pelay-
anan kesehatan paripurna kepada 
masyarakat, Pemkab Badung juga 
melaksanakan program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) dan 
Krama Badung Sehat (KBS) secara 
paralel beriringan.

“Kami sudah melakukan bukan 
hanya JKN-KIS saja. Bahkan, 
masyarakat Badung yang belum 
terdaftar di JKN-KIS kami layani 
dengan Kartu Krama Badung 
Sehat (KBS), kami berikan layanan 
kesehatan yang terbaik,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan 
Badung Nyoman Gunarta menje-
laskan UHC Kabupaten Badung 
dilaksanakan dengan menyelaras-
kan program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) dengan Krama 
Badung Sehat (KBS).

“Dimana terdapat manfaat 
tambahan dari program KBS yang 

diatur dalam Peraturan Bupati 
Badung Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Perubahan Perbup No 
73 Tahun 2016 tentang Program 
KBS,” ujarnya.

Menurutnya, dengan program 
KBS, hal-hal yang tidak dijamin 
oleh JKN akan dipenuhi oleh KBS. 
Setidaknya ada 20 manfaat tamba-
han KBS, di antaranya pelayanan 
evakuasi dengan ambulans dari 
rumah pasien ke fasilitas keseha-
tan rujukan di wilayah Provinsi 
Bali. Bahkan, peserta yang tidak 
sesuai dengan prosedur JKN juga 
ditanggung KBS.

“Distribusi Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP) merata 
di setiap desa. Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) APBD bisa terdaftar di 
seluruh FKTP, rasio ideal dokter: 
penduduk 1:2500 sesuai standar 
WHO. Untuk pelayanan keseha-
tan masyarakat, saat ini Badung 
memiliki 140 FKTP dan sembilan 
Fasilitas Kesehatan Rujukan Ting-
kat Lanjut (FKRTL) atau rumah 
sakit,” paparnya. (adv)

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (keempat kanan) menerima kunjungan kerja 
dan studi komparasi Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar (kelima kiri) di Puspem 
Badung, Senin (2/11). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

Pemkab Badung Rekrut ”Contact Tracer” 
Lacak Kasus Positif COVID-19

Persyaratan bagi relawan 
pelacak kontak ialah pendidikan 
minimal D3 bidang kesehatan 
dan dapat mengoperasikan 
aplikasi di ponsel.

Sedangkan, persyaratan untuk 
petugas data tingkat kabupaten/
kota ialah pendidikan minimal S2 
bidang kesehatan dan diutama-
kan yang memiliki Surat Tanda 
Registrasi (STR) epidemiolog 
kesehatan.

Ia menambahkan, nantinya, 
para relawan yang direkrut akan 
ditempatkan di sejumlah puskes-
mas dan akan bekerja selama 
delapan jam dalam satu hari.

“Bagi masyarakat yang ber-
minat menjadi relawan pelacak 
kontak bisa dengan mengakses 
atau mengisi data rekrutmen di 
situs  http://bit.ly/Rekrutmen-
VolunterContactTracing ,” ujar 
Nyoman Gunarta. (adv)

Kepala Dinas Kesehatan Badung dr. Nyoman Gunarta. 
ANTARA/HO-Humas Badung
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SEBANYAK 713 hotel dan 
212 restoran yang ada di wilayah 
Kabupaten Badung, Bali, telah 
terdata sebagai calon penerima 
dari program dana hibah pari-
wisata.

“Sampai saat ini data untuk 
hotel yang masuk sekitar 713 
hotel dari sebelumnya 542 hotel, 
kemudian untuk restoran sebe-
lumnya hanya 158, setelah ada 
kelonggaran ini datanya menjadi 
212 restoran. Sekali lagi, ini terus 

dinamis,” ujar Pjs. Bupati Badung 
I Ketut Lihadnyana di Mangu-
pura, Badung, Jumat.

Ia mengatakan, terkait 
mekanisme pencairan dana 
hibah akan ditransfer dari kas 
negara ke kas umum daerah yang 
selanjutnya disalurkan kepada 
penerima serta pencairannya 
pun dibagi menjadi dua tahap 
yaitu tahap pertama dan kedua.

Nantinya, dana hibah stimu-
lus pariwisata tersebut akan 

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, mengupayakan dana 
hibah stimulus pariwisata dapat 
terserap dengan maksimal untuk 
membantu pelaku usaha hotel 
dan restoran di wilayah tersebut 
mengembangkan usahanya.

“Saya beserta jajaran telah 
melakukan pertemuan dengan 
Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 
di Jakarta dalam upaya menyelar-
askan syarat penerima dana 
hibah pariwisata. Ini merupakan 
bentuk perjuangan kami untuk 
pelaku usaha hotel dan restoran,” 
ujar Penjabat Sementara Bupati 
Badung I Ketut Lihadnyana di 
Mangupura, Badung, Jumat.

Ia mengatakan kedatangannya 
ke Jakarta untuk menyampaikan 
aspirasi dari para pelaku usaha 
hotel dan restoran agar diberikan 
sedikit kelonggaran terkait dengan 
sejumlah persyaratan dalam 
pemberian dana hibah stimulus 

pariwisata.
“Dengan demikian upaya pe-

mulihan pariwisata di Kabupaten 
Badung yang terdampak pandemi 
COVID-19 dapat terlaksana dan 
ekonomi masyarakat pun bisa 
kembali bangkit,” katanya.

Menurut dia, hal tersebut perlu 
diperjuangkan dan diselaraskan 
mengingat dalam petunjuk teknis 
pelaksanaan pemberian dana hibah 
stimulus itu terdapat sejumlah per-
syaratan, seperti disebutkan harus 
ada Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
(TDUP), harus beroperasi serta 
harus membayar pajak 2019.

Melihat kriteria tersebut, Ketut 
Lihadnyana menjelaskan, khusus 
TDUP yang terbit pada 2016 su-
dah ada kebijakan TDUP berlaku 
seumur hidup tetapi dalam petun-
juk pelaksanaan disebutkan TDUP 
yang masih berlaku.

“Bagaimana TDUP tahun 2015 
dan sebelumnya, ini yang kami 
dorong dan komunikasikan agar 

hotel dan restoran yang memiliki 
TDUP baik tahun 2016 maupun 
yang sebelum tahun 2016 memiliki 
hak yang sama untuk mendapatkan 
dana hibah stimulus ini,” ungkapnya.

Terkait dengan syarat lain yaitu 
hotel atau restoran yang harus 
masih beroperasi, pihaknya juga 
menyampaikan aspirasi kepada 
Kemenparekraf agar memper-

timbangkan kondisi pandemi 
COVID-19 dengan surat edaran 
dari Pemprov Bali untuk menutup 
kawasan wisata.

“Sehingga dengan adanya surat 
itu ada usaha hotel dan restoran 
mengajukan permohonan tutup 
sementara, kami harapkan yang 
ini juga berhak mendapatkan dana 
stimulus tersebut,” ujarnya. (adv)

Pemkab Badung Upayakan Dana Hibah 
Stimulus Pariwisata Terserap Maksimal

Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana (tengah) didampingi Sekda Badung I Wayan 
Adi Arnawa (kiri) dan Kabid Industri Pariwisata Ngakan Putu Tri Ariawan. Anta-
ranews Bali/Naufal Fikri

713 Hotel dan 212 Restoran di Badung 
Jadi Calon Penerima Dana Hibah Pariwisata

dialokasikan sebesar 70 persen 
untuk usaha hotel dan restoran, 
sedangkan 30 persen untuk 
pemerintah kabupaten.

“Yang 30 persen ini pun 
dibagi lagi menjadi dua yaitu 
5 persen untuk pengawasan 
(APIP) dan 25 persen dalam 
bentuk program kegiatan oleh 
perangkat daerah diantaranya 
untuk penataan lingkungan, 
untuk kesehatan maupun men-
dorong kegiatan ekonomi yang 
terdampak COVID-19,” katanya.

Ketut Lihadnyana menjelas-
kan, karena program tersebut 
dalam bentuk hibah uang dan 
atas kebijakan pemerintah, ka-
renanya mekanisme pemberian 
hibah yaitu utama Badung sudah 
memiliki data sesuai dengan 
kriteria yaitu memiliki Tanda 
Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), 
pernah beroperasi dan memba-
yar pajak tahun 2019.

Menurutnya, dengan memba-
yar pajak berarti sebagai wajib 
pajak. Itu sebagai instrumen be-

saran jumlah dana hibah stimulus 
yang akan diterima oleh usaha 
hotel dan restoran. Formulanya 
berapa pelaku usaha membayar 
pajak dibagi Pajak Hotel Restoran 
(PHR) yang diterima oleh Badung 
dikalikan pagu dana hibah 
stimulus pariwisata yang didapat 
Pemkab Badung dari Pusat.

“Misalnya seseorang yang 
punya hotel atau restoran 
membayar pajak Rp100 juta dan 
PHR Badung misalnya Rp1 miliar 
sehingga seratus juta dibagi 
Rp1 miliar dikalikan pagu dana 
yang kami dapatkan dari pusat, 
berarti sejumlah itu mereka 
mendapatkan dana hibah stimu-
lus ini, sehingga penerimanya 
proporsional,” ungkapnya.

Ia menambahkan, hal 
itu penting diketahui oleh 
masyarakat atau pelaku usaha 
bahwa dalam penyalurannya 
sesuai dengan ketentuan yang 
dipersyaratkan oleh pusat, 
karena rumusnya sudah jelas. 
(adv)

Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana (tengah) didampingi Sekda Badung I Wayan 
Adi Arnawa (kiri) dan Kabid Industri Pariwisata Ngakan Putu Tri Ariawan. Anta-
ranews Bali/Naufal Fikri
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TPID Kabupaten Badung, Bali, 
menerima secara langsung peng-
hargaan TPID Berprestasi untuk 
kawasan Jawa Bali berupa piala 
dan piagam dari pemerintah pusat 
setelah sebelumnya dinyatakan 
sebagai TPID Berprestasi kawasan 
Jawa Bali berdasarkan Keputusan 
Menko Perekonomian selaku Ketua 
TPIP Nomor 264 Tahun 2020.

Sebelumnya, penghargaan 
tersebut telah diterima secara vir-
tual oleh Kepala Bagian Perekono-
mian Setda Kabupaten Badung AA 
Sagung Rosyawati saat mengikuti 
Rapat Koordinasi Nasional (Rakor-
nas) Pengendalian Inflasi Nasional 
XI Tahun 2020 pada 22 Oktober 
2020.

“Atas nama masyarakat dan 

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, memperingati Hari 
Pahlawan 10 November  2020 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan secara ketat untuk 
mencegah penyebaran COVID-19.

Dalam pelaksanaan apel 
perdana non-virtual di masa pan-
demi COVID-19 tersebut, peserta 
upacara yang mengenakan busana 
adat Bali mengikuti kegiatan yang 
dilaksanakan sangat terbatas baik 
jumlah orang yang mengikuti 
upacara hingga pengaturan jarak 
orang dalam kerumunan saat apel.

“Kalau zaman dahulu pahla-
wan berjuang mengangkat 
senjata, tapi sekarang berjuang 
melawan berbagai permasala-
han bangsa seperti kemiskinan, 
bencana alam, narkoba, paham-
paham radikal termasuk berjuang 
melawan pandemi COVID-19 yang 
saat ini melanda dunia,” ujar Pjs. 
Bupati Badung Ketut Lihadnyana 
di Mangupura, Selasa.

Dalam kegiatan tersebut, 
sebelum mengikuti pelaksanaan 

upacara, para peserta menjalani 
berbagai protokol kesehatan 
COVID-19 seperti mencuci tangan, 
menjalani pemeriksaan suhu 
tubuh. Selama mengikuti acara, 
mereka juga tetap diwajibkan 
mengenakan masker.

“Peringatan Hari Pahlawan 
tahun ini kami harapkan dapat 
berlangsung secara khidmat tanpa 
menghilangkan makna,” ungkapnya.

Ketut Lihadnyana mengatakan, 
tema hari pahlawan saat ini yaitu 
“Pahlawanku Sepanjang Masa” 
memiliki arti nilai kepahlawanan 
tidak boleh hilang maupun luntur.

“Bahkan, jasa-jasa para 
pahlawan yang telah mendirikan 
republik ini dengan pengorbanan 
jiwa dan raga sekarang ini harus 
diteruskan dalam mengisi pem-
bangunan. Kepahlawanan itu pada 
hakikatnya adalah memberikan 
kebebasan, kesejahteraan bagi 
seluruh masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, apa yang tel-
ah dilakukan oleh para pahlawan 
diharapkan juga dapat mengin-

 Badung Peringati Hari Pahlawan   
 Dengan Protokol Kesehatan

spirasi dan memotivasi generasi 
penerus saat ini untuk dapat me-
neruskan perjuangan yang telah 
dilakukan para pahlawan.

Selain itu, semangat para 
pahlawan diharapkan juga dapat 
memberikan energi tambahan 
untuk menggugah kesadaran se-
genap elemen bangsa untuk terus 

bersatu mengutamakan persatuan 
dan kesatuan bangsa.

“Rela berkorban, pantang me-
nyerah, saling membantu, bergo-
tong royong itu adalah yang perlu 
terus dirawat dan dipupuk agar 
tumbuh bersemi di dalam hati 
sanubari setiap rakyat Indonesia,” 
katanya. (adv)

Peringatan Hari pahlawan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Badung di Lapan-
gan Puspem Badung, Selasa (10/11). Antaranees Bali/HO-Humas Badung/fik

TPID Badung Terima Penghargaan 
Berprestasi Di Kawasan Jawa-bali

Pemkab Badung, kami meny-
ampaikan terima kasih kepada 
pemerintah pusat atas penghar-
gaan TPID Berprestasi kabupaten/
kota Kawasan Jawa-Bali tahun 
2020 yang diberikan kepada 
kami,” ujar Plt. Asisten Pereko-
nomian dan Pembangunan AA 
Ngurah Bayu Kumara dalam 
keterangan Humas Badung yang 
diterima di Mangupura, Rabu.

Menurutnya, penghargaan 
tersebut tentunya sebagai motivasi 
bagi Pemkab Badung terutama 
jajaran TPID untuk bisa terus bek-
erja dan berinovasi dalam menjaga 
dan menekan tingkat inflasi khu-
susnya di wilayah tersebut.

Ia mengatakan, penghargaan 
itu berhasil diraih untuk kedua 
kalinya setelah TPID Badung juga 
meraih penghargaan yang sama 
pada tahun sebelumnya. Prestasi 
itu juga menunjukkan komit-
men Pemkab Badung di bawah 
arahan dan dukungan pimpinan 

serta koordinasi yang baik dengan 
Kantor Perwakilan BI Provinsi 
Bali serta kerja keras dari anggota 
TPID Badung.

Ngurah Bayu Kumara menjelas-
kan, meskipun tim TPID Badung 
berhasil menjaga tingkat inflasi 
serta sukses meraih penghargaan, 
namun ia berharap semua pihak 
untuk tidak cepat berpuas diri ka-
rena tantangan ke depan semakin 
besar, terlebih situasi saat ini 
masih dalam pandemi COVID-19.

“Situasi pandemi seperti ini 
merupakan tantangan bagi kami 
tidak saja menjaga tingkat inflasi 
tetapi juga penguatan daya beli 
masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Deputi 
Moneter dan Sektor Eksternal 
Kemenko Bidang Perekono-
mian Ferry Irawan mengatakan, 
keberhasilan TPID Badung tidak 
terlepas dari koordinasi yang 
baik antar instansi dan dukungan 
seluruh masyarakat. (adv)

Penyerahan Penghargaan TPID Berprestasi Tahun 2020 kepada Pemkab Badung. 
ANTARA/Humas Badung
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, mengajak para 
pelaku usaha pariwisata un-
tuk bergerak cepat memenuhi 
semua kriteria persyaratan yang 
tercantum dalam juknis yang 
sudah ditetapkan oleh pemerintah 
terkait adanya bantuan dana hibah 
stimulus pariwisata.

“Persyaratan ini diterapkan 
sebagai bentuk pembelajaran dan 
pendisiplinan pada pengusaha 
agar taat aturan dengan adanya 
bantuan dana hibah stimulus 
pariwisata dari pemerintah pusat,” 
ujar Plt. Kepala Dinas Pariwisata 
Kabupaten Badung Cokorda Raka 
Darmawan dalam keterangan 
Humas Badung yang diterima di 
Mangupura, Badung, Kamis.

Dalam persyaratan ditekankan 
pelaku usaha harus memiliki izin 
Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
(TDUP) dan untuk TDUP diberi-
kan kelonggaran berproses dalam 
memperpanjangnya hingga Jumat 
(13/11).

Pelaku usaha juga harus 

membuat surat pernyataan bahwa 
perusahaan membuka kegiatan 
sejak bulan Agustus sebagai ba-
gian dari persyaratan administrasi. 
Inspektorat juga akan melakukan 
review sambil berjalannya proses 
tersebut

Setelah ditetapkan, pekan 
depan pelaku usaha yang telah 
lolos verifikasi akan diundang 
melakukan penandatangan NPHD 
(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) 
antara pengusaha dan Pjs Bupati.

Untuk mensosialisasikan hal 
tersebut, Pemkab Badung juga 
telah menyelenggarakan Webi-
nar Sosialisasi “Badung Update 
Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata” 
yang diikuti oleh 353 peserta dari 
pelaku usaha hotel dan restoran 
yang ada di wilayah tersebut.

“Pelaksanaan webinar ini 
dalam upaya memberikan infor-
masi kepada pelaku pariwisata 
berkenaan dengan kondisi dan 
data pelaku usaha pariwisata yang 
sudah masuk dalam list calon 
penerima hibah dari pemerin-

ANAK Agung Gde Rahma Putra 
yang mewakili Kabupaten Badung, 
Bali, berhasil meraih peringkat 
ketiga tingkat nasional Lomba 
Inovasi Kategori Masyarakat dalam 
rangka Hari Kebangkitan Teknologi 
Nasional (Hakteknas) 2020.

“Kami akan terus melak-

sanakan penguatan dan pengem-
bangan inovasi yang berasal 
dari perangkat daerah maupun 
kelompok masyarakat guna 
meningkatkan daya saing daerah 
di Kabupaten Badung,” ujar Kepala 
Badan Penelitian dan Pengemban-
gan Kabupaten Badung I Wayan 

Wakil Badung Dapat Peringkat Ketiga 
Lomba Inovasi Kategori Masyarakat

Suambara dalam keterangan 
Humas Badung yang diterima di 
Mangupura, Badung, Rabu.

Ia mengatakan penghar-
gaan Lomba Inovasi Kategori 
Masyarakat kepada Anak Agung 
Gde Rahma Putra tersebut telah 
diserahkan bersamaan dengan 
pelaksanaan Inovasi Indonesia 
Expo 2020 yang dibuka oleh Pres-
iden RI Joko Widodo secara virtual 
pada Selasa (10/11).

Wayan Suambara menjelaskan 
prestasi yang diraih Anak Agung 
Gede Agung Rahma Putra dengan 
berhasil lolos di peringkat ketiga 
pemenang Anugerah Masyarakat 
Inovatif, merupakan anugerah 
yang diberikan masyarakat umum 
atau grass root serta start-up yang 
kreatif dan inovatif.

“Untuk penilaiannya dilaksana-
kan melalui beberapa tahapan 
yaitu pengumpulan proposal 
inovasi dan presentasi oleh 
peserta sebanyak delapan inovator 

di hadapan tim juri Kementerian 
Riset dan Teknologi/Badan Riset 
dan Inovasi Nasional yang telah 
dilaksanakan pada tanggal 31 Ok-
tober 2020 yang lalu,” kata Wayan 
Suambara.

Wayan Suambara mengatakan, 
lomba tersebut sendiri dilak-
sanakan oleh Kementerian Riset 
dan Teknologi/Badan Riset dan 
Inovasi Nasional dalam rangka 
mengisi peringatan Hari Ulang 
Tahun Kemerdekaan RI ke-75 dan 
Satu Tahun Pemerintahan Kabinet 
Indonesia Maju.

Rangkaian kegiatan Hari 
Kebangkitan Teknologi Nasional 
(Hakteknas) ke-25 dengan tema 
“Inovasi Sebagai Solusi”, telah 
dimulai sejak tanggal 10 Agustus 
2020. Sebagai penutup rangka-
ian kegiatan Hakteknas ke-25 
tersebut, diselenggarakan kegiatan 
“Inovasi Indonesia Expo (I2E) 
2020” secara virtual pada 10-13 
November 2020. (adv)

Kepala Balitbang Kabupaten Badung I Wayan Suambara didampingi Anak Agung 
Gede Agung Rahma Putra. Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

Pemkab Badung Minta Pelaku Usaha 
Patuhi Aturan Bantuan Hibah Pariwisata

tah pusat,” kata Cokorda Raka 
Darmawan.

Jajaran pemerintahan Kabu-
paten Badung memiliki komitmen 
yang sangat serius dalam mem-
bantu meringankan beban pelaku 
pariwisata di tengah pandemi 
COVID-19.

“Pimpinan betul-betul menga-
mati persyaratan penerima hibah 
hingga sampai melakukan konsul-
tasi langsung ke Menteri Pari-
wisata dan Ekonomi Kreatif untuk 
membantu para pelaku industri 
pariwisata,” ungkapnya.

Menurut Cokorda Raka Dar-
mawan, Pemkab Badung sebagai 
perpanjangan pemerintah pusat 
memiliki kewenangan dalam 
menetapkan calon penerima, 
menyalurkan, mengawasi sampai 
melakukan pelaporan realisasi pe-
manfaatan dana hibah pariwisata.

Dengan adanya kucuran dana 

hibah pariwisata dari pemerin-
tah pusat, akan sangat sulit bagi 
pelaku pariwisata bisa bangkit 
dalam situasi pandemi. (adv)

Plt. Kepala Dinas Pariwisata Ka-
bupaten Badung Cokorda Raka 

Darmawan. Antaranews Bali/
HO-Humas Badung/fik
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PEMERINTAH Kabupaten 
(Pemkab) Gianyar menjadi yang 
pertama di Indonesia memproses 
pencairan dana hibah pariwisata, 
kata Bupati Gianyar I Made 
Mahayastra saat membuka acara 
sosialisasi dana hibah pariwisata 
kepada wajib pajak hotel dan 
restoran di The Royal Pitamaha, 
Ubud, Selasa.

Bupati Mahayastra menga-
takan, “Kabupaten Gianyar hari 
ini memproses pencairan dana 
hibah pariwisata dari pemer-
intah pusat untuk para pelaku 
pariwisata khususnya untuk hotel 
dan restoran. Kabupaten Gianyar 
menerima hibah pariwisata sebe-
sar Rp135.136.610.000 yang akan 
dicairkan atau disalurkan bertahap 

BUPATI Gianyar Made Ma-
hayastra ditemani Wakil Bupati 
Anak Agung Gde Mayun bersama 
jajaran Forkopimda Kabupaten 
Gianyar, Provinsi Bali, melakukan 
kunjungan kerja ke sejumlah 
lokasi proyek pembangunan dan 
menyebutkan semua proyek yang 
sedang dikerjakan telah sesuai 
dengan target.

“Astungkara, semua proyek 
yang kami kunjungi hari ini telah 
berjalan sesuai dengan target,” 
ujar Bupati Gianyar dalam siaran 
pers Diskominfo Gianyar di Gian-
yar, Bali, Sabtu, seraya menam-
bahkan pihaknya secara rutin 
terus melakukan pemantauan 
secara langsung.

Kunjungan kerja ini dilakukan 
sebagai evaluasi dan pengawasan 
realisasi APBD. Bupati Mahayastra 
ingin memastikan perkembangan 
pengerjaan proyek di seluruh Ka-
bupaten Gianyar berjalan sesuai 
dengan target.

Proyek yang pertama kali 
dikunjungi dalam kunjungan kerja 
tersebut adalah proyek penataan 

Lapangan Astina dan Pedestrian 
Kota Gianyar.

Proyek senilai Rp22,28 miliar 
tersebut mulai dikerjakan 20 Mei 
2020 dan ditargetkan rampung 
pada 15 Desember mendatang. 
Saat ini pengerjaan telah menca-
pai 87,2 persen.

Kunjungan berlanjut ke proyek 
pembangunan Pasar Umum Gian-
yar yang berlokasi tidak jauh dari 
Lapangan Astina Gianyar.

Proyek pembangunan Pasar 
Gianyar mulai dikerjakan sejak 
14 Agustus 2020 dan ditarget 
rampung pada Nopember tahun 
depan dengan nilai Rp224,961 
miliar. Saat ini, pembangunan 
telah terealisasi 18,15 persen.

Selanjutnya, proyek pemban-
gunan Gedung Pelayanan RSUD 
Sanjiwani Gianyar. Pengerjaannya 
dimulai sejak 2 September 2020 
dan ditargetkan rampung 26 
September tahun depan.

Saat ini, proyek senilai 
Rp135,008 miliar tersebut telah 
terealisasi 20 persen.

Selanjutnya, proyek penataan 

Taman Kota Gianyar Jalan Dar-
magiri dan proyek rekonstruksi 
ruas Jalan Kemenuh Tegenungan 
yang masing-masing telah tereal-
isasi 100 persen.

Nilai proyek penataan Taman 
Kota Gianyar Jalan Darmagiri 
sebesar Rp1,9 miliar dan nilai 
proyek rekonstruksi ruas Jalan 
Kemenuh Tegenungan sebesar 

Rp1,9 miliar.
Selanjutnya, proyek pemban-

gunan Jembatan Siangan-Loksera-
na senilai Rp1,3 miliar.

Pengerjaan saat ini terealisasi 
70,5 persen. Berlanjut ke proyek 
pembangunan gedung AMDK dan 
gedung intake AMDK. Nilai proyek 
masing-masing sebesar Rp10,19 
miliar dan Rp4,2 miliar. (ant)

Bupati Gianyar: Semua Proyek 
Pembangunan Sesuai Target

Bupati Gianyar Made Mahayastra ditemani Wakil Bupati Anak Agung Gde Mayun 
bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, melihat proyek pem-
bangunan Pasar Umum Gianyar. ANTARA/Dokumentasi Humas Pemkab Gianyar

Bupati Gianyar Mulai Proses 
Pencairan Dana Hibah Pariwisata

sampai dengan akhir tahun 2020.”
Dari besaran dana hibah 

yang diterima, sebanyak 
Rp94.595.627.000 atau sebesar 
70 persen diberikan langsung 
kepada pelaku usaha hotel dan 
restoran. Sedangkan 30 persen 
digunakan untuk program pem-
bangunan yang mendukung 
pengembangan pariwisata, di 
antaranya pembuatan taman desa 
wisata dan pembelian mobil truk 
sampah, ambulans, dan lain-lain.

Bupati Gianyar Made Mahayas-
tra meyakini Gianyar mampu 
menyerap dana hibah pariwisata 
tersebut 90 persen. “Waktu pen-
gajuan yang diberikan pemerintah 
pusat untuk mendapatkan dana 
hibah ini sangat mepet, tiga bulan, 
karenanya saya memimpin lang-
sung semua prosesnya, termasuk 
berinisiatif bagaimana peman-
faatannya, sehingga saya yakin 
Gianyar bisa menyerap 90 persen 
dana hibah ini,” ujar Mahayastra.

Pihaknya mengajukan sebanyak 

1.850 hotel dan restoran yang ada 
di Gianyar untuk menerima hibah. 
“Dari daftar yang saya ajukan ke pu-
sat sehingga keluarnya bantuan ini 
senilai Rp135 miliar lebih, jumlah 
hotel dan restoran lebih dari 1.850 
yang kami ajukan, namun belum 
tentu semuanya dapat, karena 
untuk mendapatkan itu mereka 
diverifikasi kembali terkait dengan 
TDUP nya maupun persyaratan 
lainnya seperti perijinan, mereka 
membayar pajak tahun 2019, dan 
persyaratan-persyaratan lain yang 
prinsip,” katanya.

Menurut dia, Kabupaten 
Gianyar termasuk yang paling 
cepat dalam pengurusan proses 
pencairan dana hibah pariwisata.

Pada kesempatan tersebut 
ia mengatakan pelaku usaha 
pariwisata yang hadir sebagai 
pahlawan pembangunan, karena  
dengan pajak yang dibayarkan 
oleh hotel dan restoran, maka 
pembangunan Gianyar tetap bisa 
berjalan. (ant)

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mulai proses pencairan dana hibah pariwisata 
(Foto Humas Gianyar)
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BUPATI Klungkung, I Nyoman 
Suwirta, mengapresiasi rencana 
PT. Telkom Indonesia yang segera 
melakukan sambungan kabel laut 
di Nusa Penida, Kabupaten Klung-
kung, Bali, guna meningkatkan 
kualitas sinyal internet setempat.

“Walaupun saat ini sudah 
ada beberapa tower (menara 
telekomunikasi) yang dibangun 

di Nusa Penida, tetapi secara kes-
eluruhan sinyal internet masih 
menjadi kendala karena belum 
semua wilayah terakses,” kata 
Bupati Suwirta saat menerima 
audiensi PT. Telkom di ruang 
rapat Bupati Klungkung, Rabu.

Nampanya, kendala sinyal 
internet di Kecamatan Nusa Pe-
nida akan segera teratasi, karena 

PEMERINTAH Kabupaten 
(Pemkab) Klungkung, Bali, meraih 
prestasi Kinerja Sangat Tinggi 
dari Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) dengan skor 3,2897 
berdasarkan Laporan Penyeleng-
garaan Pemerintahan Daerah 
(LPPD) Tahun 2018.

Penghargaan tersebut diterima 
Bupati Klungkung, I Nyoman 
Suwirta, didampingi Sekretaris 
Daerah Kabupaten Klungkung di 
Ruang Rapat Kantor Bupati Klung-
kung, Kamis.

Penghargaan untuk LPPD 
tahun 2018 itu dalam Evaluasi 
Kinerja Penyelenggaraan Pemerin-
tah Daerah (EKPPD) tahun 2019, 
sedangkan hasil LPPD tahun 2018 
dalam Rapat Kinerja Penyeleng-
garaan Pemerintahan Daerah 
(RKPPD) tahun 2020 diserahkan 
pada proses EKPPD tahun 2020.

Bupati Suwirta menyampaikan 
apresiasi yang setinggi-tingginya 
karena penghargaan ini men-
unjukkan kinerja Pemerintah 
Kabupaten Klungkung beserta 

jajarannya telah berhasil memen-
uhi ekspektasi masyarakat dalam 
menyelenggarakan pemerintahan 
yang bersih.

“Kami pikir tidak ada penila-
ian. Kami bersama team work 
(tim kerja) bekerja saja dengan 
mengutamakan pelayanan dan 
kinerja ke masyarakat sebagai 
target yang paling penting,” ujar 
Bupati Suwirta dengan raut wajah 
gembira.

Menurut dia, penghargaan bu-
kan segala-galanya. “Tetap bekerja 
maksimal memberikan pelayanan 
ke masyarakat. Mudah-mudahan 
dengan penghargaan ini semakin 
memacu kita untuk bekerja lebih 
keras lagi dalam membangun Ka-
bupaten Klungkung,” harap Bupati.

Sebelumnya (11/11), Bupati 
Klungkung I Nyoman Suwirta 
menghadiri peresmian Taman 
Lalu Lintas di sebelah selatan 
Lapangan Puputan Klungkung 
yang pengerjaannya mulai 7 Agus-
tus hingga 4 November 2020.

Taman dengan sumber dana 

Pemkab Klungkung Raih ”Kinerja 
Sangat Tinggi” dari Kemendagri

berasal dari CSR Bank BPD Bali itu 
sesuai namanya dilengkapi dengan 
rambu-rambu lalu lintas, marka 
jalan dan lampu lalu lintas. Taman 
Lalu Lintas ini dipadukan dengan 
arena bermain anak.

Dalam sambutannya, Direktur 
Utama PT Bank Pembangunan 
Daerah Bali I Nyoman Sudharma 

menyampaikan apresiasi karena 
dapat bersinergi dengan Pem-
kab Klungkung dalam rangka 
memberikan edukasi kepada 
masyarakat, terutama pela-
jar dalam bentuk penyaluran 
CSR. “Semoga fasilitas ini dapat 
dipelihara dengan baik oleh 
masyarakat,” harapnya. (ant)

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri peresmian Taman Lalu Lintas di 
sebelah selatan Lapangan Puputan Klungkung yang pengerjaannya mulai 7 Agus-
tus hingga 4 November 2020 di lapangan setempat, Rabu (11/11/2020). (FOTO 
Antara News Bali/HO-Humas Klungkung/2020)

Bupati Klungkung: Telkom Segera 
Sambungkan Kabel Laut ke Nusa Penida

sebuah jaringan kabel bawah 
laut akan dipasang Telkom untuk 
mengatasi susahnya sinyal ke 
kepulauan tersebut. “Tentu saya 
menyambut baik rencana ini,” ujar 
Bupati Suwirta.

Terkait kelengkapan izin, 
Bupati meminta PT. Telkom 
untuk melengkapi dan berkoor-
dinasi dengan Dinas Perizinan 
Klungkung sehingga segera bisa 
ditindaklanjuti.

Dengan penyambungan jarin-
gan kabel bawah laut itu, Bupati 
berharap semua wilayah di Nusa 
Penida bisa mengakses internet 
dengan cepat.

Terlebih jika nanti situasi sudah 
normal, usai pandemi COVID-19 
berlalu, dan kunjungan wisatawan 
kembali meningkat, maka tidak 
akan ada lagi kendala-kendala 
sinyal internet yang lemah.

“Mudah-mudahan bisa selesai 
dalam waktu yang ditarget,” 
katanya.

Sementara itu, perwakilan 

dari PT. Telkom menyebutkan 
penyambungan kabel laut ke 
Nusa Penida itu dilakukan untuk 
mengatasi kendala-kendala yang 
terjadi saat ini.

Selama ini jaringan internet 
yang ada di Nusa Penida itu, akses 
globalnya masih menggunakan 
sistem radio yang ditembakkan 
dari daerah Kusamba.

Dalam program ini, Telkom 
berinisiatif menjadikan Nusa 
Penida sebagai “pulau digital” 
dengan membangun khusus kabel 
laut masuk ke Nusa Penida.

Langkah awal yang dilakukan 
yakni membangun sebuah gedung 
di wilayah Banjar Celagi Landan, 
Desa Suana, sebagai akses pen-
daratan kabel laut tersebut.

Jika semua lancar, dipastikan 
pada Februari atau Maret 2021, 
maka kabel laut sudah tergelar, 
sehingga kendala-kendala sinyal 
yang lemah, kapasitor yang 
lambat di Nusa Penida, akan bisa 
terselesaikan. (ant)

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta (paling kanan) menerima audiensi PT. 
Telkom di ruang rapat Bupati Klungkung, Rabu (11/11/2020). (FOTO Antara News 
Bali/HO-Humas Klungkung/2020)
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PJS Bupati Karangasem I 
Wayan Serinah bersama Kadis 
Perindag, Camat Bebandem dan 
Jajaran Forum Komunikasi Pimpi-
nan Daerah (Forkopimda) turun 
ke pasar tradisional untuk mel-
akukan sosialisasi pencegahan 

penyebaran COVID-19 dengan 
wajib menggunakan masker di 
Pasar Bebandem, Rabu.

Dengan berjalan kaki, Pjs Bupa-
ti Serinah menemui pedagang dan 
warga dari satu tempat ke tempat 
lain untuk melakukan sosialisasi 

PEMERINTAH Kabupaten Ta-
banan, Bali menerima sertifikat 
penghargaan dari Perusahaan 
Listrik Negara (PLN) sebagai 
mitra PLN di Bali yang paling 
tinggi sinerginya dengan PLN, 
terutama dalam kedisiplinan 
menjaga ketenagalistrikan yang 
ada.

“Dari seluruh Pemda di Bali 
berdasarkan penilaian tim juri 
PLN, Pemkab Tabanan yang 
berhak menerima penghar-
gaan kami untuk tahun ini,” 
kata Senior Manager Niaga dan 
Pelayanan Pelanggan PLN, Fintje 
Lumembang, dalam keterangan 
yang diterima di Tabanan, Rabu.

Saat menyerahkan peng-
hargaan yang diterima lang-
sung oleh Bupati Tabanan Ni 
Putu Eka Wiryastuti di Rumah 
Jabatannya (3/11) itu, ia 
berharap kerja sama dengan 
Pemkab Tabanan akan terus 
berlanjut sehingga PLN dan 
Pemkab Tabanan sama-sama 
dapat melayani masyarakat Bali 

dengan disiplin dan meningkat, 
khususnya di Tabanan.

“Kerja sama yang baik dari 
seluruh masyarakat yang men-
jaga aset-aset ketenagalistrikan, 
tentunya akan membantu PLN 
dalam meningkatkan pelayanan, 
sehingga kontinuitas pelayanan 
listrik, penyambungan baru bagi 
masyarakat yang belum menggu-
nakan listrik, bahkan yang untuk 
dunia usaha, juga dapat diting-
katkan oleh PLN,” ujar Fintje.

Dalam kesempatan itu, Bupati 
Eka mengatakan penghargaan ini 
menjadi sebuah kebanggaan bagi 
Pemkab Tabanan karena telah 
dengan disiplin dan bersinergi 
dengan PLN, sehingga sangat 
membantu program nasional.

“Kami juga sangat bangga 
terhadap masyarakat Tabanan 
yang menggunakan listrik 
dengan bijak dan juga disiplin 
dalam membayar iuran listrik, 
sehingga sangat mendukung 
program-program nasional 
Pemerintah,” ujar Bupati Eka.

Pemkab Tabanan Terima Penghargaan 
Paling Disiplin Dalam Kelistrikan di Bali

Bupati Eka berharap kerja 
sama ini bisa terus berlanjut 
dan masyarakat Tabanan selalu 
berkomitmen dan displin dalam 
menggunakan ketenagalistrikan. 
“Mudah-mudahan ini bisa mem-
micu kami tetap menjaga kuali-
tas pelayanan kita, kualitas ban-
tuan kita kepada masyarakat, 
sehingga masyarakat bisa 

memanfaaatkan kelistrikan ini 
dengan lebih baik lagi,” katanya.

Ia menambahkan PLN pada 
masa COVID-19 ini sudah 
banyak membantu masyarakat, 
termasuk subsidi kepada 
masyarakat Tabanan. “Ini sangat 
membantu masyarakat kami 
di Tabanan. Terima kasih PLN,” 
katanya. (ant)

Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN, Fintje Lumembang, saat 
menyerahkan sertifikat penghargaan PLN yang diterima langsung oleh Bupati 
Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti (kanan) di Rumah Jabatannya di Tabanan, Bali, 
Rabu (4/11/2020). ANTARA/Pande Yudha

Pjs Bupati Karangasem Turun ke Pasar 
Tradisional Sosialisasikan Wajib Masker

guna menggugah kesadaran dan 
kewaspadaam masyarakat terkait 
bahaya COVID-19.

Pjs Bupati juga mengimbau 
kepada masyarakat yang berada 
di pasar tradisional, baik pembeli 
maupun pedagang, agar selalu 
menggunakan masker, jaga jarak, 
mencuci tangan pakai sabun 
dengan air mengalir serta mel-
aksanakan protokol kesehatan 
guna mencegah penyebaran dan 
penularan COVID-19.

Serinah mengingatkan tentang 
pandemi COVID-19 dan pent-
ingnya menggunakan masker saat 
di luar rumah, terlebih di tempat 
umum seperti pasar.

Bila Serinah menemukan 
pedagang atau pembeli yang tidak 
menggunakan masker langsung 
diberi masker gratis.

Dalam waktu yang sama, 
Sekda Karangasem I Ketut Sedana 
Merta selaku Ketua Korpri Kabu-
paten Karangasem, didampingi 

Wakil Ketua I Korpri I Wayan 
Purna, dan Sekretaris Korpri I 
Nengah Mindra, memberikan 
santunan kepada 33 anggota Kor-
pri di Ruang Rapat Kantor PKK 
Kabupaten Karangasem, Bali.

“Sesuai ADRT keanggotaan 
Korpri, soal santunan itu sudah 
jelas tercantum dalam aturan 
yang di dalamnya mengatur apa 
yang sudah menjadi Hak dan 
Kewajiban sebagai Pengurus dan 
Anggota Korpri, tidak ada yang 
dibedakan, tentunya siapapun 
tidak berharap untuk sakit, dan 
selalu sehat,” katanya.

Dalam laporannya, Wakil 
Ketua I, Wayan Purna membaca-
kan 33 orang peserta penerima 
santunan sesuai aturan, ada yang 
sakit opname, melahirkan anak 
pertama dan meninggal dunia. 
Santunan diberikan sebesar nilai 
nominal sesuai aturan ADRT 
Kepengurusan Korpri senilai 
Rp750.000. (ant)

Pjs Bupati Karangasem turun ke pasar tradisional sosialisasikan wajib masker 
(ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2020)



LINTAS DAERAH ANTARA NEWS BALI/1-15 November 202014

ENAM desa di Kabupaten 
Buleleng Provinsi Bali meraih 
tropi Program Kampung Iklim 
(Proklim) dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan (KLHK).

“Tropi ini membuktikan 
bahwa desa-desa di Buleleng 
telah berupaya menjaga dan 
melestarikan lingkungan,” kata 
Bupati Buleleng Putu Agus 
Suradnyana setelah menyer-
ahkan tropi tersebut kepada 
perwakilan desa penerima di 
Singaraja, Selasa.

Dari enam desa itu satu desa 
yakni Desa Bukti di Kecamatan 
Kubutambahan meraih Proklim 
Lestari yang merupakan tropi 
satu-satunya di Bali.

Lima desa lagi meraih peng-
hargaan Proklim Utama yakni 
Desa Penuktukan (Kecama-
tan Tejakula), Desa Lemukih 
(Kecamatan Sawan), Desa Panji 
(Kecamatan Sukasada), Desa 
Tigawasa (Kecamatan Banjar) 
dan Desa Kedis (Kecamatan 
Busungbiu).

Bupati Agus Suradnyana 
menjelaskan capaian dan peng-
hargaan skala nasional yang 
diraih menjadi kebanggaan 
Buleleng dan sangat diapre-
siasi oleh Pemerintah.

“Apalagi penghargaan 
Proklim Lestari diraih Desa 
Bukti yang menjadi satu-
satunya di Bali,” kata Bupati 
Suradnyana.

Proklim KLHK adalah 
program untuk meningkatkan 
keterlibatan masyarakat guna 
melakukan penguatan kapasi-
tas adaptasi terhadap dampak 
perubahan iklim dan penu-
runan emisi gas rumah kaca.

Tercatat, Desa Bukti men-
jadi salah satu dari enam desa/
lokasi di seluruh Indonesia 
yang menerima tropi Proklim 
Lestari dan juga merupakan 
lokasi Proklim yang pertama di 
Bali yang mendapatkannya.

Sebelumnya, sejak tahun 
2012 Pemkab Buleleng telah 
mengusulkan sebanyak 26 
lokasi Proklim. Tiga desa men-

PEMERINTAH Kabupaten 
Jembrana, Bali memberikan 
bantuan beasiswa bagi maha-
siswa yang berasal dari keluarga 
kurang mampu.

“Ini merupakan program 
yang baru pertama kali ini dilak-
sanakan. Kami berharap, bantu-
an ini bisa memotivasi adik-adik 
mahasiswa untuk berprestasi,” 
kata Bupati Jembrana I Putu 
Artha saat menyerahkan secara 
simbolis beasiswa tersebut, di 
Negara, Jembrana, Rabu.

Dengan bantuan beasiswa 
bagi mahasiswa dari keluarga 
kurang mampu ini, pihaknya 
berharap, ada pemerataan sum-
berdaya manusia di kalangan 
masyarakat Kabupaten Jem-
brana.

Menurutnya, seluruh warga 
negara memiliki hak yang sama 
di bidang pendidikan, yang bagi 
keluarga kurang mampu, tentu 
pemerintah perlu berusaha 

memberikan bantuan, salah sa-
tunya dengan beasiswa tersebut.

“Kami berharap kelak para 
mahasiswa ini bisa menjadi 
pendorong pembangunan di 
Jembrana. Jadilah manusia yang 
produktif dan berpartisipasi 
dalam pembangunan,” katanya.

Sementara itu, Kepala 
Dinas Pendidikan, Pemuda Dan 
Olahraga Jembrana Ni Nengah 
Wartini mengatakan, sebanyak 
delapan orang mahasiswa dari 
keluarga kurang mampu menda-
patkan beasiswa Rp3 juta.

Pada tahun anggaran 2020, 
pihaknya sebenarnya meny-
iapkan dana Rp900 juta, namun 
yang memenuhi syarat hanya 
delapan orang tersebut.

“Mereka yang berhak men-
dapatkan beasiswa ini berasal 
dari keluarga kurang mampu, 
berdasarkan penetapan bupati 
serta data di Dinas Sosial,” ka-
tanya. (ant)

Enam Desa di Buleleng Terima 
Penghargaan Proklim KLHK

dapatkan penghargaan Proklim 
Utama yaitu Desa Sambangan, 
Kecamatan Sukasada (tahun 
2012), Desa Bukti Kecamatan 
Kubutambahan (tahun 2016), 
dan Desa Pemuteran Kecama-
tan Gerokgak (tahun 2018).

“Lingkungan di Buleleng 
sangat luar biasa telah banyak 

menerima penghargaan. Pen-
gakuan secara nasional yang 
diraih Bukti ini menunjukkan 
bahwa kita sudah menghargai 
upaya-upaya yang dilakukan 
untuk menjaga lingkungan agar 
iklim terjaga sudah berjalan 
dengan baik,” kata Bupati 
Suradnyana. (ant)

Enam desa di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali meraih tropi Program Kampung 
Iklim (Proklim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (FOTO 
Antara News Bali/Made Adnyana/2020)

Pemkab Jembrana Bantu Beasiswa 
Mahasiswa Kurang Mampu

Bupati Jembrana I Putu Artha menyerahkan beasiswa bagi mahasiswa yang 
berasal dari keluarga kurang mampu sebesar Rp3 juta, Rabu (4/10). (Antaranews 
Bali/Humas Jembrana/2020)



busana, Kecantikan, Pariwisata), 
Manajemen Informatika, Teknik 
Informatika dan Komputer, 
Teknik Elektro dan Elektronika, 
Teknik Mesin dan Pengabdian Ke-
pada Masyarakat di bidang vokasi 
dan teknologi.

“Konferensi ini dimaksudkan 
untuk mendapatkan informasi 
terkini mengenai hasil studi, hasil 

penelitian, pengembangan, pe-
mikiran dan penelaahan terutama 
di bidang vokasi dan teknologi. 
Selain itu juga untuk mendapat 
gambaran, masukan dan evaluasi 
dari instansi pemerintah, swasta, 
profesional, dosen, guru, alumni 
dan mahasiswa mengenai ino-
vasi pada bidang vokasional dan 
teknologi,” katanya. (ant)
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Akademisi Undiksha: Pengetahuan Vokasional 
Penting Untuk Wujudkan SDM Kompetitif

KEPALA Perwakilan BKKBN 
Provinsi Bali, Agus P Proklamasi 
mengatakan bahwa kondisi 
kesehatan masyarakat Bali yang 
semakin membaik berdampak 
pada peningkatan usia hara-
pan hidup sekitar 71,68 tahun 

sehingga ke depannya Bali akan 
memasuki era penduduk menua 
(ageing population).

 Selain itu, dengan adanya 
peningkatan ke arah yang baik 
untuk sektor ekonomi, sosial 
dan kesehatan masyarakat di 

AKADEMISI yang juga Wakil 
Rektor Bidang Akademik dan Ker-
jasama Universitas Pendidikan 
Ganesha (Undiksha), Singaraja, 
Kabupaten Buleleng, Bali, Dr. 
Gede Rasben Dantes, S.T.,M.T.I., 
mengatakan pengetahuan tentang 
vokasional dan teknologi sangat 
penting untuk mewujudkan SDM 
yang kompetitif.

“Untuk itulah, saya mengapre-
siasi terselenggaranya Interna-
tional Conference on Vocational 
Education and Technology (ICon-
VET) yang diadakan Fakultas 
Teknik dan Kejuruan Undiksha. 
Meski dalam situasi pandemi, 
kita tetap bisa menyelenggarakan 
kegiatan yang sangat positif ini,” 
katanya dalam sambutan mem-
buka konferensi itu di Singaraja, 
Sabtu.

Menurut Rasben, konferensi 
secara virtual ini sebagai media 
untuk mendapat masukan terkait 
inovasi Sumber Daya Manusia 
(SDM) dalam bidang vokasional 
dan teknologi, sehingga semakin 
kompeten dan kompetitif, khu-
susnya di era revolusi industri 4.0 
maupun era new normal.

“Konferensi ini membawa para 
akademisi, expert, peneliti untuk 
berbagi pengalaman dan pengeta-
huan,” katanya dalam konferensi 
yang diikuti peserta dari berbagai 
negara, seperti Indonesia, Taiwan, 
Netherlands, Iraq, dan Australia.

Sementara itu, tiga narasum-
ber konferensi adalah Prof. Dr. 
Thomas Kohler (Dresden Univer-
sity of Technology, Jerman), Prof. 
Dr. Drs. Putu Sudira, MP (Univer-
sitas Negeri Yogyakarta, Indone-
sia), dan Associate Prof. Ferry Jie, 
Ph.D., di Edith Cowan University, 
Australia.

Dalam kesempatan itu, Ketua 
Panitia, Gede Aditra Pradnyana, 
S.Kom.,M.Kom., menjelaskan 
konferensi ini mengusung tema 
utama “Future of TVET Graduates: 
Developing Talent for Industry 4.0 
and The New Normal” dan tema 
khusus, yaitu Pendidikan (Pendidi-
kan Teknik Elektro, Pendidikan 
Kesejahteraan Keluarga, Pen-
didikan Teknologi dan Kejuruan, 
Pendidikan Teknik Informatika, 
Pendidikan Teknik Mesin).

Tema khusus lainnya, Vokasi 
dan Kejuruan (Tata boga, Tata 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Pendidikan Gane-
sha (Undiksha), Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Dr. Gede Rasben Dantes, 
S.T.,M.T.I., membuka konferensi virtual bertajuk “International Conference on 
Vocational Education and Technology (IConVET)” yang diadakan Fakultas Teknik 
dan Kejuruan Undiksha di Singaraja, Sabtu (7/11/2020). (FOTO Antara News Bali/
Made Adnyana/2020)

BKKBN: Masyarakat Bali Masuki Era Penduduk Menua
Provinsi Bali juga berdampak 
terhadap penurunan angka 
kelahiran.

 “Dari 4.292.154 jiwa pen-
duduk Bali, terdapat sekitar 
568.380 jiwa penduduk lansia 
atau sekitar 12,37 persen 
kemudian kita melihat adanya 
berbagai permasalahan teru-
tama terkait dengan aspek kes-
ehatan dan ekonomi yang akan 
berdampak pada kualitas SDM 
sehingga lansia dapat menjadi 
salah satu kelompok rentan 
yang harus menjadi perhatian 
banyak pihak,” jelas Agus dalam 
keterangan persnya di Denpasar, 
Selasa.

 Ia mengatakan bahwa 
keterlibatan lansia sebagai 
kelompok yang rentan ini juga 
membutuhkan perhatian khu-
sus. Kata dia, berbagai sektor 
baik pemerintah maupun LSM 
telah melakukan upaya untuk 
menciptakan kehidupan yang 

layak bagi lansia.
Salah satunya melalui 

BKKBN melaksanakan program 
pembangunan keluarga lansia 
dan rentan dengan tujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan keluarga lansia 
melalui pendekatan secara 
mendalam untuk mewujudkan 
ketahanan keluarga.

 Pertemuan yang berlang-
sung di Kantor BKKBN Provinsi 
Bali tersebut bertujuan untuk 
memberikan arahan dalam 
meningkatkan kualitas hidup 
lansia melalui sinkronisasi dan 
koordinasi program kelanjutu-
siaan bersama mitra kerja.

 Untuk materi yang disampai-
kan yaitu tentang manajemen 
stres pada pendamping lansia , 
tujuh dimensi Lansia Tangguh 
dan Perawatan Dasar Keper-
awatan Lansia (Acitivity Daily 
Living/Instrumental Activity 
Daily Living). (ant)

Para peserta Pertemuan Integrasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang 
Bagi Lansia di Kantor BKKBN Bali, (10/11/2020). ANTARA/HO-Humas BKKBN Bali. 
(Antara/Ayu Khania Pranisitha/2020)
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Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provin-
si Bali Trisno Nugroho mendorong para petani 
di Pulau Dewata untuk memanfaatkan sarana 
pemasaran secara digital sebagai upaya untuk 

mengoptimalkan keuntungan.

BI Dorong Petani Bali Manfaatkan 
Sarana Pemasaran Digital

“Apalagi sejumlah komoditas pertanian 
pada Oktober 2020 juga telah menun-
jukkan peningkatan harga seperti cabai 
merah, sawi putih dan sawi hijau, 
hingga daging ayam ras,” kata Trisno, 

di Denpasar, Selasa.
Meskipun berdasarkan data 

BPS pada Oktober 2020 Provinsi 
Bali mengalami deflasi sebesar 0,24 
persen (mtm). Namun, untuk kelom-

pok barang volatile food (barang 
bergejolak) justru mengalami inflasi 

sebesar 0,14 persen (mtm), men-
ingkat dibandingkan bulan 

sebelumnya yang mengalami 
deflasi sebesar 1,43 persen 
(mtm).

“Peningkatan harga terlihat 
untuk komoditas cabai me-
rah, daging ayam ras, minyak 
goreng, sawi putih, dan sawi 
hijau. Peningkatkan harga cabai 
merah disebabkan oleh tidak 
optimalnya panen di penghu-
jung 2020, utamanya disebab-
kan oleh curah hujan yang 
tinggi,” ucapnya.

Selain itu, panen cabai 
merah di Provinsi Bali juga 
belum mencapai puncaknya, 
yang diperkirakan terjadi pada 
Desember 2020.

“Sementara itu, harga daging 
ayam ras naik sejalan dengan 
instruksi Kementerian Pertani-
an untuk mengurangi pasokan 
daging ayam ras sebagai upaya 
menstabilkan harga di tingkat 
peternak yang sudah sangat 

rendah. Adapun peningkatan 
harga minyak goreng disebab-
kan oleh naiknya harga CPO,” 
ujar Trisno.

Pihaknya memperkirakan 
inflasi pada November dan De-
sember 2020 akan tetap rendah 
dan memperkirakan inflasi Bali 
2020 akan berada di bawah 
target.

“Dalam upaya membantu 
petani karena terjadi penu-
runan harga di tingkat produs-
en, kami juga mendukung 
program Pasar Gotong Royong 
yang diinisiasi Pemerintah 
Provinsi Bali,” katanya.

Trisno menambahkan, Bali 
telah mengalami deflasi selama 
empat bulan berturut-turut 
sejak bulan Juli 2020 sampai 
dengan Oktober 2020. Jika dihi-
tung selama 10 bulan terakhir, 
Bali mengalami deflasi selama 
enam kali. (ant)

Kepala Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia Provinsi Bali Trisno 
Nugroho (Antaranews Bali/
HO-BI/2020)


