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Presiden Joko Widodo membuka Pesta Kesenian Bali 
ke-43 tahun 2021 secara virtual, yang dipadukan 
dengan acara pembukaan secara luring dari Taman 
Budaya Provinsi Bali di Denpasar, Sabtu.

Presiden Buka 
Pesta Kesenian Bali ke-43

WAKIL Gubernur Bali 
Tjokorda Oka Artha Ardhana Su-
kawati mendorong para pelaku 
pariwisata agar lebih optimal 
menggarap pasar wisatawan do-
mestik, di tengah perkembangan 
kasus pandemi COVID-19 di luar 
negeri yang masih fluktuatif.

“Merujuk pada data, setiap 
tahunnya tercatat 11 hingga 12 
juta orang Indonesia berwisata 
ke luar negeri. Kalau setengahn-
ya saja bisa kita garap, ini akan 
berdampak positif bagi pemuli-
han sektor pariwisata,” kata 
Wagub Bali di Denpasar, Rabu.

Oleh karena itu, dalam acara 
Meet and Greet Badan Promosi 
Pariwisata Daerah (BPPD) se-
Indonesia yang dilaksanakan se-
cara daring tersebut, ia mengajak 
jajaran BPPD bersatu membuat 
terobosan dalam menggarap 
wisatawan domestik.

“Kita jaga optimisme pelaku 
pariwisata, semangat mereka 
tak boleh padam. Jika semangat 
mereka sampai padam, akan 
terjadi kerusakan permanen 
yang akan sangat sulit diperbai-
ki,” ucap pria yang biasa disapa 
Cok Ace itu.

Cok Ace pun berharap, 
kunjungan sejumlah menteri 
ke Pulau Dewata untuk melihat 
langsung kondisi setempat, 
menjadi angin segar bagi pari-
wisata Bali, khususnya dalam 
menggenjot pasar domestik.

Masih terkait dengan upaya 
pemulihan pariwisata Bali, 
Kemenko Kemaritiman dan 
Investasi pun juga menga-
gas program Work from 
Bali.

“Dengan memohon anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa, Pesta 
Kesenian Bali yang ke-43 Tahun 
2021, saya nyatakan dibuka,” 
kata Presiden dalam sambutan-
nya secara virtual.

Kepala Negara mengatakan 
Pesta Kesenian Bali (PKB) 
tahun ini merupakan bukti 
bahwa dalam tekanan pandemi 
yang sangat berat, kreativitas 
dan produktivitas karya seni 
masyarakat Bali tetap tumbuh, 
tampil dengan cara-cara baru 
untuk terus mewarnai pang-
gung seni dunia.

Ia juga mengapresiasi tema 
PKB tahun ini yakni Purna Jiwa: 
Prananing Wana Kerthi (Jiwa 
Paripurna Nafas Pohon Kehidu-
pan). Melalui tema ini mengajak 
umat manusia untuk berfokus 
pada pemuliaan flora fauna dan 
seluruh keragaman hayati.

Tema itu juga menebarkan 

semangat konservasi dan hidup 
harmoni dengan alam untuk pe-
nyembuhan terhadap pandemi 
COVID-19 dan “gering agung”.

“Warisan susastra yang meng-
ingatkan datangnya wabah den-
gan cara mencegah dan beradap-
tasi, perlu dibuka kembali serta 
dikembangkan untuk mengambil 
pelajaran dari pandemi COVID-19 
sekarang ini,” ucapnya.

Melalui kesempatan Pesta 
Kesenian Bali, Presiden juga 
mengajak untuk menunjukkan 
pada dunia bahwa Bali adalah 
destinasi wisata yang sangat 
aman dikunjungi.

Jokowi pun mengapresiasi 
upaya pemerintah daerah, para 
seniman pekerja seni dan selu-
ruh masyarakat Bali yang terus 
berkarya dan mengekspresikan 
karya seni yang terus mengem-
bangkan estetika dan tradisi 
adiluhung kebudayaan Bali den-

gan tetap menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat.

Sementara itu, Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kre-
atif (Menparekraf) Sandiaga 
Salahuddin Uno menancapkan 
Kayonan menandai Pembukaan 
PKB ke-43 didampingi Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Bintang Pus-
payoga, Gubernur Bali Wayan 
Koster, Wagub Bali Tjokorda Oka 

Artha Ardha Sukawati dan Ketua 
DPRD Provinsi Bali I Nyoman 
Adi Wiryatama.

Sandiaga Uno saat menyam-
paikan sambutan mengatakan 
PKB yang digelar dari 12 Juni-10 
Juli 2021 itu yang diselenggara-
kan dengan protokol kesehatan 
yang ketat mempunyai dampak 
pada sektor pariwisata dan 
menggerakkan roda perekono-
mian Bali. (ant)

Presiden Joko Widodo saat membuka Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 
secara virtual (ANTARA/Rhisma/2021)

Wagub Bali Dorong pelaku 
Pariwisata Garap Pasar Domestik

Kendati belum signifikan 
berpengaruh pada tingkat 
hunian kamar hotel di Bali yang 
jumlahnya mencapai 150 ribu, 
menurutnya upaya ini patut 
diapresiasi.

“Paling tidak, kita menunjuk-
kan kepada wisatawan bahwa 
Bali masih nyaman untuk dikun-

jungi. Ini penting 
untuk memuli-

hkan kepercayaan wisatawan, 
khususnya domestik,” kata pria 
yang juga Ketua PHRI Bali itu.

Dalam kesempatan itu, Cok 
Ace juga mengajak Badan Pro-
mosi Pariwisata Daerah (BPPD) 
se-Indonesia bersinergi dalam 
upaya pemulihan pariwisata 
yang terpuruk di tengah pan-
demi COVID-19.

Di sisi lain, lanjut dia, meru-
juk hasil survei Kementerian 
Kesehatan, Bali dinobatkan 
sebagai provinsi paling taat 
pakai masker. Selain peningka-
tan disiplin penerapan protokol 
kesehatan, Bali juga menggenjot 
program vaksinasi COVID-19 
yang mendapat sambutan luar 
biasa dari masyarakat. (ant)

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka 
Artha Ardhana Sukawati (Antaranews 

Bali/HO-Pemprov Bali/2021)



BALIANTARA NEWS BALI/1-15 Juni 2021 03

GUBERNUR Bali Wayan 
Koster mengingatkan masyarakat 
setempat agar tidak lengah dan 
mengendorkan disiplin protokol 
kesehatan meskipun kasus baru 
positif COVID-19 di “Pulau De-
wata” itu secara harian menunjuk-
kan tren penurunan.

“Jangan lengah. Melainkan 
harus terus waspada dengan 
penuh disiplin, harus semakin 
ditingkatkan disiplin penera-
pan protokol kesehatan, agar 
pencapaian yang baik penan-
ganan COVID-19 tetap dapat 
dijaga,” katanya di Denpasar, 
Kamis.

Bahkan, menurut dia, 
harus terus diupayakan 
menjadi semakin baik agar 
munculnya kasus baru 
COVID semakin menu-
run, angka kesembuhan 
semakin meningkat, 
angka kematian 
semakin menurun, dan 

kasus aktif semakin berkurang.
Koster mengemukakan 

berdasarkan data pada Mei 2021, 
rata-rata munculnya kasus baru 
mencapai 
angka dua 

Gubernur Bali: Jangan Lengah 
Meski COVID-19 Menurun

PEMERINTAH Provinsi Bali 
sepanjang 2021 ini akan mem-
berikan diskon piutang pajak 
bagi wajib pajak yang menunggak 
pajak lebih dari dua tahun juga 
akan menggratiskan bea balik 
nama kendaraan bermotor II 
(BBNKB II).

“Untuk kebijakan diskon pajak, 
cukup membayar pajak dua tahun 
saja, sedangkan pajak tahun 

ketiga dan seterusnya dibebaskan. 
Kebijakan diskon pajak tersebut 
dimulai 8 Juni hingga 3 September 
2021,” kata Sekretaris Daerah 
Provinsi Bali Dewa Made Indra di 
Denpasar, Rabu.

Dewa Indra dalam acara Sosial-
isasi Kebijakan Strategis Gubernur 
Bali Wayan Koster itu menambah-
kan untuk kebijakan gratis bea 
balik nama kendaraan bermotor II 

digit (di bawah 100 orang per hari) 
yaitu 83 kasus per hari, dengan 
kecenderungan semakin menurun.

Rata-rata jumlah pasien 
sembuh 99 orang per hari 
dengan kecenderungan yang 
semakin meningkat, dan rata-
rata kematian lima orang per hari 
dengan kecenderungan semakin 
menurun.

Sampai dengan 2 Juni 2021, 
angka kesembuhan mencapai 
95,62 persen (di atas rata-
rata nasional 91,74 persen), 
angka kematian mencapai 
3,18 persen (di atas rata-rata 

nasional 2,78 persen), dan 
jumlah kasus aktif 1,20 

persen (di bawah rata-rata 

Gubernur Bali Wayan 
Koster (ANTARA/

HO-Pemprov 
Bali)

Pemprov Bali berikan diskon tunggakan 
pajak dan gratis bea balik nama

(BBNKB II) dimulai dari 4 Septem-
ber-17 Desember 2021.

Gratis BBNKB II diberikan 
kepada wajib pajak yang akan 
melakukan proses balik nama, 
mutasi lokal dan mutasi dari luar 
Bali.

Selain dua kebijakan itu, 
Pemerintah Provinsi Bali juga 
akan memberlakukan kebijakan 
Pemutihan Pajak yang merupakan 
pembebasan bunga dan denda 
terhadap pembayaran pajak ken-
daraan bermotor (PKB) dan bea 
balik nama kendaraan bermotor 
II (BBNKB II), yang berlaku mulai 
tanggal 8 Juni hingga 17 Desember 
2021.

Untuk itu, dengan adanya 
relaksasi pajak tersebut, Dewa 
Indra berharap dapat memberikan 
ruang dan kesempatan kepada 
masyarakat untuk menyelesaikan 
urusan pajak di tengah pandemi 
COVID-19. Selain itu, relaksasi 
tersebut juga diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan daerah.

“Saya harap dengan adanya 

kebijakan ini dapat dipahami oleh 
para petugas yang ada di lapangan 
dan kemudian mensosialisasikan 
kepada masyarakat dan melaku-
kan pelayanan prima kepada 
masyarakat saat masyarakat 
melakukan kewajibannya,” ucap 
Dewa Indra.

Di samping itu, Dewa Indra 
pun meminta petugas harus 
memastikan masyarakat juga 
mendapatkan haknya sesuai yang 
diatur dalam Peraturan Gubernur 
Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Pembebasan Pokok Pajak Serta 
Penghapusan Sanksi Administratif 
Berupa Bunga dan Denda Terha-
dap Pajak Kendaraan Bermotor 
dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor itu.

Sementara itu Kepala Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Bali 
Made Santha mengatakan selain 
relaksasi pajak kebijakan Guber-
nur Bali, juga terdapat kebijakan 
relaksasi pajak yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Pusat melalui 
Kementerian Keuangan. (ant)

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra (tengah) didampingi Kepala 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Made Santha (kanan) (Antaranews Bali/
HO Pemprov Bali/2021)

nasional 5,48 persen).
Jumlah kasus aktif sudah men-

capai 568 orang, terdiri atas yang 
dirawat di rumah sakit sebanyak 
259 orang, diisolasi terpusat 
sebanyak 33 orang, dan isolasi 
mandiri sebanyak 276 orang.

Pihaknya tetap mengimbau, 
mengingatkan, dan menegas-
kan kembali kepada seluruh 
masyarakat Bali agar menaati 
pelaksanaan Surat Edaran Guber-
nur Bali Nomor 07 Tahun 2021 
tentang Perpanjangan Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat Berbasis Desa/Kelura-
han Dalam Tatanan Kehidupan Era 
Baru di Provinsi Bali.

Selanjutnya, tetap tertib dan 
disiplin menerapkan pola hidup 
sehat dan bebas COVID-19 den-
gan 6M, yaitu memakai masker 
standar dengan benar, mencuci 
tangan, menjaga jarak, menguran-
gi bepergian, meningkatkan imun 
tubuh, dan menaati aturan. (ant)
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Pemerintah Kota Denpasar memperingati Hari Ling-
kungan Hidup Sedunia dengan melakukan penyem-
protan cairan Eco Enzyme ke Sungai (Tukad) Badung 
bersama komunitas peduli lingkungan “Eco Enzyme 

Nusantara” agar lingkungan sungai menjadi bersih.

Pemkot Denpasar Peringati Hari 
Lingkungan Hidup Dengan ”Eco Enzyme”

PEMERINTAH Kota Denpasar 
akan melakukan sales mission 
atau promosi pariwisata secara 
online bekerjasama dengan PHRI 
Denpasar untuk memperkenalkan 
sekaligus mengingatkan destinasi 
wisata yang ada di Bali khususnya 
Denpasar bagi wisatawan man-
canegara.

“Untuk pelaksanaan promosi 
ini akan dimulai akhir Juni 2021 
dan kami telah menganggarkan 

dana sebesar Rp250 juta,” kata 
Kepala Dinas Pariwisata Kota 
Denpasar, MA Dezire Mulyani, di 
Denpasar, Rabu.

Ia menambahkan meskipun 
wisatawan ini belum bisa datang 
ke Bali khususnya ke Denpasar, 
tapi setidaknya mereka tidak 
melupakan Bali dengan berbagai 
destinasi wisatanya.

Pihaknya juga akan mem-
buat e-book yang memuat foto 

“Dengan cairan yang 
ramah lingkungan ini ke 
depannya berpengaruh 
juga terhadap lingkungan 
sekitar,” kata Wali Kota 
Denpasar, IGN Jaya Negaradi 
sela melepas mobil penyempro-
tan Eco Enzyme di Denpasar, 
Sabtu.

Jaya Negara mengucapkan 
terima kasih kepada komunitas 
peduli lingkungan dalam hal ini 
Eco Enzyme yang telah melak-
sanakan kegiatan penuangan 
cairan Eco Enzyme di Tukad 
Badung. Kesempatan yang sama 
juga komunitas memberikan 
dukungan dalam pembersihan 
udara dengan penyemprotan Eco 
Enzyme ke udara.

“Semoga langkah ini mampu 
memberikan dampak baik bagi 
lingkungan khususnya di Kota 

Denpasar dan sekitarnya,” kata 
Jaya Negara didampingi 
Penjabat Sekda Denpasar 

Made Toya dan instansi 
terkait lainnya.

Menurut Wali Kota  Jaya 
Negara, langkah bersama komu-
nitas Eco Enzyme Nusantara ini 
diharapkan membuat ekosis-
tem seperti di Tukad Badung 
dapat terjaga. Dalam peringa-
tan ini juga dapat menggugah 
kepedulian lingkungan. Terlebih 
dalam masa pandemi saat ini, 
dengan langkah kecil menjaga 
lingkungan yang berdampak 
pada kesehatan bersama.

“Sinergi bersama komuni-
tas peduli lingkungan di Kota 
Denpasar dapat terus bergerak 
memberikan manfaat yang baik 
bagi lingkungan,” ucapnya.

Sementara Ketua Koordinator 

Komunitas Eco Enzyme Nusan-
tara, Jokoryanto, mengatakan 
memperingati Hari Lingkungan 
Hidup Sedunia pada setiap 5 
Juni akan memberi makna luas 
pada lingkungan dan bumi masa 
depan.

Maka dari itu, kata Jokoryanto, 
Eco Enzyme Nusantara mengada-
kan kegiatan sosial berupa peny-
emprotan cairan Eco Enzyme ke 

udara. Sesuai dengan tema Hari 
Lingkungan Hidup Sedunia tahun 
ini yaitu “Ecosistem Restoration 
atau Pemulihan Ekosistem”.

“Harapan kami dengan 
penyemprotan Eco Enzyme bisa 
membantu memulihkan ekosis-
tem sehingga bumi kita menjadi 
tempat yang layak bagi kita untuk 
hidup dan juga semua bentuk 
kehidupan,” ujarnya. (ant)

Pemkot Denpasar bersama bersama komunitas tebar cairan Eco Enzyme (Foto 
ANTARA/I Komang Suparta/I020/Ist/2021)

Denpasar Promosikan 
Pariwisata Secara Daring

serta penjelasan masing-masing 
destinasi tersebut nantinya bisa 
diakses secara bebas sehingga 
wisatawan tahu destinasi yang 
ada di Denpasar.

Selain itu, pihaknya juga 
melakukan pengembangan 
daya tarik wisata dengan 
anggaran Rp1,2 miliar lebih 
menggunakan Dana Insentif 
Daerah (DID), sedangkan untuk 
pengadaan, pemeliharaan 
sarana dan prasarana juga 
dianggarkan Rp150 juta yang 
juga bersumber dari DID.

“Untuk menunjang pelaksan-
aan green zone di wilayah Sanur, 
kami sudah melakukan vaksinasi 
lebih dari 100 persen,” katanya.

Terkait sertifikat CHSE (Clean, 
Health, Safety, dan Environment), 
ia mengatakan sampai hari ini 
tercatat sudah banyak fasilitas 
pariwisata di Denpasar yang telah 

menerima sertifikat itu, seperti 64 
hotel (36 hotel di kawasan Sanur 
dan 28 hotel di luar Sanur) dan 34 
restoran (7 restoran di Sanur dan 
27 di luar Sanur).

Selain itu, lima atraksi wisata 
5 yang semuanya berada di luar 
Sanur, dua mall di luar Denpasar, 
empat toko oleh-oleh (1 toko di 
kawasan Sanur, 3 toko di luar 
Sanur), 15 lokasi usaha selam 
dan tirta (13 di Sanur dan 2 di 
luar Sanur), 27 usaha transpor-
tasi wisata (1 usaha di Sanur dan 
26 di luar Sanur), 43 usaha jasa 
travel (15 usaha di Sanur dan 26 
usaha di luar Sanur).

Walaupun demikian, Dezire 
mengatakan masih banyak 
fasilitas pariwisata yang masih 
enggan mengurus sertifikat CHSE. 
“Mungkin karena belum berop-
erasi makanya mereka enggan 
mengurusnya,” katanya. (ant)

Wisatawan menikmati suasana saat mengunjungi di Pantai Sindhu, Sanur, Den-
pasar, Bali, Rabu (9/6/2021). (Antara/Nyoman Hendra/2021)
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PERHIMPUNAN Hotel dan 
Restoran Indonesia (PHRI) Kota 
Denpasar menyambut baik rencana 
pemerintah pusat untuk pelaksan-
aan ‘Work From Bali” atau bekerja 
dari Bali, bahkan secara khusus 
menawarkan “Work From Sanur” 
untuk mendukung pemulihan sek-
tor pariwisata di Bali.

“Penerapan program ‘Work 
From Bali’ menjadi angin segar bagi 

pelaku pariwisata Kota Denpasar. 
Secara khusus, Kota Denpasar 
menawarkan program spesifik 
‘Work From Bali melalui Work 
From Sanur’,” kata Ketua PHRI Kota 
Denpasar, Ida Bagus Gede Sidartha 
Putra di Denpasar, Jumat.

Ia mengatakan penerapan 
program “Work From Bali” yang 
dicanangkan oleh Kementerian 
Koordinator Bidang Kemaritiman 

PEMERINTAH Kota 
Denpasar, Provinsi Bali 
meluncurkan aplikasi 
informasi virtual tentang 
layanan publik (Denpasar 
Virtual Asistant/DEVI) 
dan Literasi Media yang akan me-
mandu layanan informasi publik 
yang mudah, murah dan cepat 
bagi masyarakat.

Wali Kota Denpasar, I Gusti 
Ngurah Jaya Negara dalam sambu-
tan tertulis dibacakan Asisten 
Pembangunan Agung Risnawan 
saat pembukaan layanan tersebut 
di Denpasar, Kamis, mengatakan 
kebutuhan akan informasi serta 
kemudahan dan keterbukaan 
akses informasi merupakan hal 
strategis di berbagai bidang, 
termasuk dalam pelayanan publik. 
Oleh karenanya pemerintah berke-
wajiban menyediakan informasi 
layanan publik yang mudah dan 
dapat diakses dengan cepat.

“Saya memberikan apresiasi 
dan menyambut baik sinergi dan 
kolaborasi Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik 
bersama OPD dan Perumda 
pemberi layanan publik 
untuk menghadirkan DEVI 
yang bertujuan memfasili-
tasi kebutuhan masyarakat 

akan informasi layanan publik. 
Terlebih sistem berbasis media 
sosial populer di masyarakat ini 
dapat diakses setiap saat dari 
mana saja,” katanya.

Agung Risnawa mengatakan 
langkah ini sekaligus sebagai 
suatu wujud kerja nyata yang 
ditunjukkan pemerintah dalam 
mewujudkan misi Kota Den-
pasar yaitu “Kejujuran dan Spirit 
Sewakadarma Sebagai Penguat 
Reformasi Birokrasi Menuju Tata 
Kelola Kepemerintahan yang Baik 
(Good Government)”, sehingga 
dapat menciptakan Denpasar se-
bagai kota kreatif berbasis budaya 
menuju Denpasar MAJU (Makmur, 
Aman, Jujur, dan Unggul).

Sementara Kepala Dinas Kom-
info dan Statistik Kota Denpasar, 
I Dewa Made Agung mengatakan 

Pemkot Denpasar Luncurkan Aplikasi 
Informasi Layanan Publik DEVI

aplikasi pemandu virtual layanan 
informasi publik yang disebut DEVI 
(Denpasar Virtual Assistant) dibuat 
sebagai wujud komitmen Pemerin-
tah Kota Denpasar dalam me-
nyelenggarakan layanan informasi 
publik yang cepat bagi masyarakat.

Sedangkan kegiatan Literasi 
Media tahun 2021 mengusung 

tema “Agar Makin Cakap Digital : 
Berinteraksi Digital yang Aman, 
Cerdas, Berbudaya dan Beretika”. 
Dilatar belakangi semakin mening-
katnya keterhubungan masyarakat 
dengan dunia digital di era pan-
demi yang memerlukan peningka-
tan pengetahuan dan pemahaman 
tentang dunia internet. (ant)

Pemkot Denpasar meresmikan aplikasi pemandu virtual layanan informasi publik 
DEVI (Foto ANTARA/I Komang Suparta/I020/Ist/2021)

PHRI Denpasar Tawarkan 
”Work From Sanur” Dukung Pariwisata

dan Investasi (Kemenko Marves) 
yang mengajak Aparatur Sipil 
Negara (ASN) dan BUMN untuk 
menjadikan Bali sebagai tempat 
diadakannya aktivitas diharapkan 
menjadi angin segar dalam pe-
mulihan ekonomi dan pariwisata 
di Bali.

Denpasar sebagai Ibu Kota 
Provinsi Bali juga turut bergan-
tung kepada sektor pariwisata. 
Sehingga dengan program spesifik 
“Work From Sanur” diharapkan 
dapat mendukung geliat ekonomi 
di Kota Denpasar.

“Work From Bali khan masih 
luas, bisa di mana saja di Bali, tapi 
disini kami menawarkan Sanur 
untuk menjadi pilihan bagi mereka 
yang akan Work From Bali, dan 
itu kami sebut Work From Sanur,” 
katanya.

Hal ini bukan tanpa alasan, 
kata dia, sebelumnya kawasan 
wisata Sanur, Kota Denpasar 
telah ditetapkan menjadi zona 

hijau COVID-19 untuk penerapan 
Free Covid Corridor. Greenzone 
Sanur meliputi Desa Sanur Kaja, 
Kelurahan Sanur dan Desa Sanur 
Kauh. Ribuan warga dan pekerja di 
wilayah itu sudah mendapat vak-
sin COVID-19 tahap pertama dan 
kedua. Sehingga, “herd imunity” 
masyarakat sebesar 70 persen 
telah terpenuhi.

“Untuk kawasan wisata Sanur 
angka penyebaran COVID-19 men-
galami penurunan drastis dan ter-
endah sejak dilakukan vaksinasi di 
seluruh Sanur. Sehingga kawasan 
pariwisata Sanur jadi hijau dan 
bisa dibuka kembali,” ujarnya.

Sidharta Putra menekankan, 
yang lebih penting adalah wisata-
wan tidak takut datang ke Sanur. 
Hal ini lantaran hotel dan restoran 
di Sanur sudah menerapkan 
“Cleanlines, Health, Safey, Environ-
ment (CHSE)” dan seluruh fasilitas 
umum dan wisata sudah menerap-
kan protokol kesehatan. (ant)

Kawasan wisata Sanur, Bali (Foto ANTARA/I Komang Suparta/I020/Ist/2021)
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Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengajak 
seluruh masyarakat untuk terus mengimplementa-
sikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.

Bupati Badung Ajak Masyarakat Terus 
Implementasikan Nilai-Nilai Pancasila

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung Bali berkomitmen me-
nyukseskan proyek Kerjasama 
Pemerintah dan Badan Usaha 
(KPBU) Jalan Lingkar Selatan 
Badung yang telah tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 
Semesta Berencana Badung tahun 
2016-2021.

“Pembangunan infrastruktur 
ini bertujuan untuk mengurangi 
dampak kemacetan di beberapa 
ruas jalan serta menjadi alternatif 
jalan menuju kawasan-kawasan pa-
riwisata dan sekaligus meningkat-
kan investasi,” ujar Sekretaris Dae-
rah Badung, I Wayan Adi Arnawa 
saat kegiatan Capacity Building 
dalam rangka Project Development 

“Dengan diperingatinya Hari 
Lahir Pancasila ini kami harap-
kan betul-betul Pancasila dapat 
diimplementasikan oleh seluruh 
warga masyarakat Indonesia,” 
ujarnya saat mengikuti Peringa-
tan Hari Lahir Pancasila Tahun 
2021 secara virtual di Mangu-
pura, Selasa.

Ia mengatakan peringatan 
Hari Lahir Pancasila setiap 1 
Juni harus benar-benar diman-
faatkan untuk mengokohkan 
nilai-nilai Pancasila dalam 
bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara.

“Kami harap seluruh 
masyarakat bisa lebih memaha-
mi dalam melakukan pemban-
gunan di Badung yang dilan-
dasi oleh nilai-nilai pancasila. 
Pancasila ini yang akan menjadi 
bintang penuntun dalam ke-
hidupan kita bermasyarakat dan 

bernegara,” katanya.
Menurut Bupati Giri Prasta, 

seiring zaman, Pancasila sebagai 
ideologi negara memiliki tantan-
gan yang semakin berat, walau-
pun Pancasila telah menyatu 
dalam kehidupan sepanjang Re-
publik Indonesia berdiri, namun 
tantangan yang dihadapi Pan-
casila tidaklah semakin ringan.

Ia menjelaskan globalisasi 
dan interaksi antarbelahan dunia 
tidak serta merta meningkat-
kan kesamaan pandangan dan 
kebersamaan. Hal yang harus 
diwaspadai adalah meningkatnya 
rivalitas dan kompetisi, termasuk 
rivalitas antar pandangan, rivali-
tas antara nilai-nilai, dan rivalitas 
antar ideologi.

“Kita tidak boleh lepas 
dari keyakinan kepada Tuhan, 
mengembangkan nilai-nilai 
kemanusiaan yang adil dan be-

radab. Perjuangan untuk mewu-
judkan keadilan bagi seluruh 
rakyat Indonesia tidak dibeda-
bedakan demi terciptanya suatu 
keadilan sosial,” ungkap Bupati 
Giri Prasta.

Peringatan Hari Lahir Pan-
casila yang tahun ini diseleng-
garakan secara virtual tersebut 
mengambil tema “Pancasila 
dalam Tindakan, Bersatu untuk 
Indonesia Tangguh” dengan 
inspektur upacara Presiden Joko 
Widodo.

Di Badung, selain diikuti oleh 
Bupati Giri Prasta, Ketua DPRD 
Badung Putu Parwata, Wakil 
Ketua DPRD Badung I Wayan 
Suyasa, Komandan Kodim 
1611/Badung, Kolonel Infantri 
I Made Alit Yudana, Kapolresta 
Denpasar Kombes Pol Jansen 
Avitus Panjaitan, Kapolres 
Badung AKBP Roby Septiadi 
serta sejumlah pejabat lain juga 
mengikuti Peringatan Hari Lahir 
Pancasila tahun 2021 secara 
virtual itu. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (tengah) mengikuti Peringatan Hari Lahir 
Pancasila Tahun 2021 secara virtual di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Ba-
dung, Puspem Badung, Selasa (1/6/2021). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

Pemkab Badung: KPBU Jalan Lingkar 
Selatan Tingkatkan Investasi

Facility terkait proyek tersebut di 
Nusa Dua, Badung, Rabu.

Selain untuk meningkatkan 
kunjungan wisatawan dan penda-
patan daerah Badung, proyek itu 
diyakini juga dapat meningkatkan 
investasi, menumbuhkan orientasi 
desa wisata baru dan memberday-
akan potensi produk dan kesenian 
masyarakat setempat.

Badung juga merupakan pintu 
gerbang pariwisata Pulau Dewata 
serta menjadi tujuan Meeting, In-
centive, Conference dan Exhibition 
atau MICR tingkat internasional 
yang dihadiri oleh tokoh-tokoh 
dunia dan kepala negara dari 
berbagai belahan dunia.

Untuk itu, diperlukan dukun-
gan infrastruktur yang memadai 
dan berstandar internasional. 
Pembangunan infrastruktur Jalan 
Lingkar Selatan tersebut memiliki 
peranan yang sangat penting dan 
strategis dalam rangka men-

dukung kelancaran dan keny-
amanan berbagai kegiatan yang 
diselenggarakan di Bali.

“Badung memiliki berbagai 
potensi yang dapat menggerakkan 
perekonomian seperti sumber 
daya alam dengan keindahan alam 
yang eksotis, hasil-hasil pertanian 
yang mendukung sektor pari-
wisata, seni budaya dan kerajinan. 
Itu menjadikan Badung sebagai 
destinasi pariwisata internasional 
yang terkenal hingga mancane-
gara,” katanya.

Pembangunan proyek itu 
diproyeksikan untuk memudah-
kan koneksi antar destinasi pari-
wisata, salah satu bentuk upaya 
mendukung konektivitas antar 
kawasan pariwisata adalah den-
gan adanya jalan yang memadai 
dan bebas hambatan yang dapat 
meningkatkan konektivitas antar 
daerah dalam upaya pemerataan 
pembangunan di Badung. (adv)

Sekretaris Daerah Badung, I Wayan Adi Arnawa. Antaranews Bali/
HO-Humas Badung/fik
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, optimistis tar-
get sasaran masyarakat yang 
menerima vaksin COVID-19 akan 
dapat tercapai.

“Kami optimistis capaian 
untuk vaksinasi COVID-19 ini bisa 

tercapai dengan target yang di-
berikan pemerintah itu 70 persen 
masyarakat di Badung divaksi-
nasi,” ujar Wakil Bupati Badung 
I Ketut Suiasa saat meninjau 
pelaksanaan vaksinasi COVID-19 
dosis kedua di sebuah pusat perb-

Pemkab Badung Berkomitmen Jalankan 
Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung di Provinsi Bali berkomit-
men untuk menjalankan sistem 
pengelolaan sampah berbasis 
sumber di wilayah desa/kelura-
han dan desa adat mengacu pada 
Peraturan Gubernur Bali Nomor 
47 tahun 2019 tentang Pengelo-
laan Sampah Berbasis Sumber.

“Kami sangat siap untuk 
menerima arahan dari Gubernur 
Bali terkait pengelolaan sampah 
berbasis sumber yang menjadi ke-
bijakan Gubernur, tentunya nanti 
akan sampai kebijakan bersama di 
seluruh Badung dari tingkat desa 
adat sampai desa/kelurahan,” kata 
Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa 
di Denpasar, Selasa.

Ia menjelaskan, selama ini 
Pemerintah Kabupaten Badung 
berusaha menangani sampah 
dari hulu hingga hilir,  termasuk 
mengampanyekan pemilahan 
sampah dan pengolahan sampah 
organik.

Ketut Suiasa mengatakan bah-

wa warga Badung didorong untuk 
mengelola sampah rumah tangga, 
memilah sampah, dan mengolah 
sampah organik menjadi kompos.

“Di tingkat rumah tangga, 
sebisa mungkin sampah sudah 
terpilah, mana sampah yang bisa 
diolah jadi kompos dan mana 
yang tidak bisa diolah, dengan be-
gitu memudahkan pemilahannya 
saat diangkut ke TPST 3R desa/
kelurahan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Bali 
Wayan Koster mengemukakan 
pentingnya penerapan Peraturan 
Gubernur Bali Nomor 47 tahun 
2019 hingga tingkat desa/kelura-
han dan desa adat.

“Harus lebih digalakkan lagi 
program ini, yang nantinya sangat 
berperan dalam mengembalikan 
dan menjaga alam Bali agar tetap 
bersih dan indah dengan cara mel-
aksanakan pengelolaan sampah 
berbasis sumber di desa-desa, 
sesuai dengan pedoman yang kita 
berikan,” katanya.

Ia berharap aparat desa/
kelurahan dan desa adat bersin-
ergi dengan seluruh komponen 
masyarakat untuk mewujudkan 
desa yang bersih tanpa mengotori 
desa yang lain.

“Semua kegiatan harus dilak-

sanakan pada tahun 2021 atau 
paling lambat 2022 untuk semua 
desa/kelurahan serta desa dat di 
Pulau Dewata. Ditargetkan, pada 
tahun 2023 sudah bisa dideklar-
asikan bersih dari berbagai jenis 
sampah,” katanya. (adv)

Pemkab Badung Yakin Target 
Vaksinasi COVID-19 Tercapai

elanjaan yang berada di kawasan 
Kuta, Badung, Kamis.

Ia menjelaskan perkembangan 
dari target pelaksanaan vaksinasi 
COVID-19 yang diberikan oleh 
pemerintah dari jumlah sasaran 
target sebanyak 387.500 orang di 
Badung, saat ini sudah mencapai 
lebih dari 277.000 orang yang 
telah menerima vaksin COVID-19.

“Itu artinya sudah 72 persen, 
dan ini akan berkembang 
terus karena masyarakat kami di 
wilayah Badung Utara dan seka-
rang ini di Kecamatan Mengwi 
sedang menjalankan vaksinasi 
selanjutnya kawasan Abiansemal 
dan Petang,” katanya.

Wabup Ketut Suiasa menje-
laskan, apabila seluruh daerah 
tersebut sudah melaksanakan 
vaksinasi COVID-19 dosis per-
tama, maka 90 persen masyarakat 
Badung sudah menerima vaksin.

Ia juga mengingatkan seluruh 
masyarakat yang sudah menerima 
vaksin COVID-19 untuk terus 

disiplin menerapkan protokol 
kesehatan (prokes) untuk mene-
kan angka penyebaran pandemi 
COVID-19.

“Kami mengingatkan kepada 
seluruh lapisan masyarakat untuk 
tetap melakukan hidup sehat dan 
jalani protokol kesehatan walau su-
dah mendapatkan vaksin,” ujarnya.

Wabup Ketut Suiasa juga 
mengapresiasi berbagai kom-
ponen dan elemen masyarakat 
yang telah membantu pemerintah 
dalam bergerak melakukan sosial-
isasi dan edukasi ke masyarakat 
khususnya tentang penerapan 
protokol kesehatan.

“Bahkan saat vaksinasi hari 
ini, pemuda pemudi kami yang 
tergabung dalam Jegeg Bagus 
Bungan Desa Kuta juga ikut 
berpartisipasi untuk memberikan 
masker kepada masyarakat, ini 
adalah wujud kepedulian mereka 
para generasi muda yang patut 
kami apresiasi,” kata Wabup Ketut 
Suiasa. (adv)

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa (kanan) bersama Gubernur Bali Wayan Koster 
dalam acara pengarahan mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber. (AN-
TARA/HO-Humas Pemkab Badung)

Ilustrasi - Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada warga yang berada 
di atas kendaraan saat hari pertama pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan 
sistem ‘drive thru’ di Kuta, Badung, Bali, beberapa waktu lalu. ANTARA/Naufal 
Fikri Yusuf
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BUPATI Badung, Bali, I Ny-
oman Giri Prasta mengharapkan 
pelaksanaan Pesta Kesenian Bali 
(PKB) tahun 2021 dapat mele-
starikan warisan budaya dan seni 
yang adiluhung.

“Kami juga berharap pe-
nyelenggaraan PKB dapat men-

ciptakan kreasi dan inovasi baru 
dalam memperkaya khasanah 
budaya dan seni di daerah Bali,” 
ujar Bupati Giri Prasta dalam 
keterangan Humas Badung yang 
diterima di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan, pelestarian 
warisan budaya tanpa tekad 

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, bekerja sama 
dengan Eco-enzyme Nusantara 
merencanakan penyemprotan 
disinfektan organik dalam rangka 
peringatan Hari Lingkungan 
Hidup Sedunia pada 5 Juni 2021.

“Kami akan mengerahkan 
semua armada pemadam keba-
karan guna menyukseskan  pe-
nyemprotan disinfektan organik 
ini untuk menjernihkan udara di 
lingkungan Pusat Pemerintahan 
(Puspem) Badung pada khu-
susnya dan wilayah Badung pada 
umumnya,” ujar Bupati Badung 
Nyoman Giri Prasta, Kamis.

Nantinya, kegiatan tersebut 
akan mengambil titik kumpul di 
Puspem Badung dan akan me-
nyebar ke berbagai wilayah yang 
dikoordinasi dengan camat dan 
kepala desa terkait.

“Kami selaku pemerintah 
daerah sangat mengapresiasi 
komunitas Eco-enzyme yang 
mengolah limbah sampah rumah 

tangga organik berupa buah dan 
sayur menjadi cairan disinfektan 
organik Eco-Enzyme yang bisa 
menjernihkan udara,” katanya.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, 
apa yang dilakukan pihak Eco-
Enzyme Nusantara sejalan dengan 
upaya Pemkab Badung dalam 
menyelesaikan permasalahan 
sampah langsung pada sumbern-
ya, melalui pengelolaan sampah 
3R yang ada di masing-masing 
desa yang ada di Badung.

Di Kabupaten Badung, dalam 
menangani sampah organik 
masyarakat diarahkan untuk 
membuat pupuk kompos yang 
hasilnya dibeli pemerintah dan 
didistribusikan kepada petani 
sebagai pupuk organik.

“Apabila program eco-enzyme 
ini efektif, bisa kami padukan den-
gan program yang ada di Badung, 
sehingga kegiatan sosial ini bisa 
memberikan benefit setidaknya 
bisa merekrut tenaga kerja,” ung-
kap Bupati Giri Prasta.

Badung Rencanakan Penyemprotan 
Disinfektan Organik

Sementara itu, Koordinator 
Eco-Enzyme Nusantara Bali dan 
Indonesia Jokoryanto menjelas-
kan, cairan Eco-Enzyme berasal 
dari sampah organik yang difer-
mentasi selama tiga bulan.

“Kami melakukan penyempro-
tan disinfektan saat Hari Lingkun-
gan Hidup Sedunia nanti bertujuan 
untuk menjernihkan udara dengan 
disinfektan organik yang tidak ada 

efek sampingnya dan justru sangat 
bagus untuk manusia apabila 
terpapar disinfektan serta aman 
bagi lingkungan,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan 
itu akan dilakukan serentak di 
seluruh Bali dengan harapan pe-
nyemprotan disinfektan organik 
tersebut bisa cepat memulihkan 
pariwisata di Bali dan menyehat-
kan lingkungan. (adv)

Bupati Badung Harapkan Pesta Kesenian 
Bali Lestarikan Warisan Budaya

yang kuat tidak akan mungkin 
bisa terwujud dan tetap terus 
dipupuk dan dipelihara.

“Dan kami sadar, masyarakat 
manapun di dunia ini tidak akan 
pernah maju tanpa budaya,” katanya.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, 
pihaknya juga akan terus men-
dukung pembinaan dan mengapre-
siasi para duta seni perwakilan 
Badung yang akan tampil dalam 
Pesta Kesenian Bali tahun 2021.

“Dalam kegiatan pembinaan 
masing-masing punya peran 
sehingga penampilan ini bisa 
berjalan sukses dan lancar 
serta semua pihak bekerja sama 
dengan baik sehingga pelaksan-
aan Pesta Kesenian Bali dapat 
berjalan sesuai rencana.

Ia didampingi Wabup I Ketut 
Suiasa juga telah menyaksikan 
langsung rekaman duta seni Gong 
Kebyar Wanita Kabupaten Badung 
yang tampil di Panggung terbuka 
Ardha Candra, Denpasar, pada 
PKB 2021 di Panggung Terbuka 

Ardha Candra untuk memberikan 
semangat kepada para seniman.

Pelaksanaan Utsawa atau pa-
rade Gong Kebyar Wanita tersebut 
dilaksanakan secara daring dan 
rekaman tayangan tunda akan di-
tayangkan melalui media televisi.

Pada kesempatan itu, Badung 
diwakili Sanggar Tari dan Tabuh 
Rajapala Kelurahan Kerobokan 
Kelod, Kecamatan Kuta Utara yang 
menjadi Duta Kabupaten Badung 
pada Parade Gong Kebyar Wanita.

Penampilannya itu menampil-
kan Tabuh Kreasi “Utara Giri” 
sebuah karya bersama I Ketut 
Gede Asnawa dan I Wayan Rundu 
pada tahun 1987, tari kreasi 
“Swabhawa Semara” diciptakan 
pada Festival Gong Kebyar De-
wasa pada PKB Tahun 2006 dan 
tari kreasi “Wana Pering” dengan 
penata tari Agung Rahma Putra.

“Kehadiran kami ini sebagai 
salah satu motivasi bagi para seni-
man yang tampil dengan sangat luar 
biasa,” ujar Bupati Giri Prasta. (adv)

Penampilan duta seni Kabupaten Badung, Bali. 
Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

Ilustrasi - Petugas pemadam kebakaran melakukan penyemprotan disinfektan 
organik ‘eco-enzyme’ di kawasan Seminyak, Badung, Bali, beberapa waktu lalu. 
ANTARA/Naufal Fikri Yusuf



BADUNGANTARA NEWS BALI/1-15 Juni 2021 09

BUPATI Badung, Provinsi Bali, 
I Nyoman Giri Prasta mengatakan 
pihaknya sangat mendukung 
rencana program Work from Bali 
atau bekerja dari Bali oleh apara-
tur sipil negara (ASN) dari tujuh 
kementerian.

“Kebijakan Work from Bali 
berpengaruh besar terhadap 
Badung termasuk bagi industri 
pariwisata dan program ini 
memiliki efek berganda bagi 
masyarakat di Badung pada khu-
susnya dan Bali pada umumnya,” 

Pemkab Badung dan Ombudsman Sepakat 
Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

BUPATI Badung, Bali, Nyoman 
Giri Prasta melaksanakan pen-
andatanganan nota kesepakatan 
dengan Ombudsman RI dalam 
rangka peningkatan kualitas 
pelayanan publik di wilayah 
tersebut.

“Kami berkomitmen melaksan-
akan kerja sama antara Pemkab 
Badung dengan Ombudsman RI 
berkaitan dengan peningkatan 
kualitas pelayanan publik di 
Badung,” ujar Bupati Giri Prasta di 
Denpasar, Jumat.

Ia mengatakan, pemerintah 
daerah membutuhkan penga-
wasan baik secara internal mau-
pun secara eksternal termasuk 
dalam pelayanan publik kepada 
masyarakat.

“Kami juga sudah memberikan 
ruang sepenuhnya kepada Om-
budsman RI Perwakilan Bali untuk 
masuk melakukan pengawasan 
edukasi dan pendampingan terkait 
transparansi taat asas berkaitan 
urusan APBD Badung,” katanya.

Menurutnya, keberadaan Om-
budsman RI juga bisa mendorong 

pemerintah daerah untuk melaku-
kan evaluasi kecepatan layanan 
dan respon dari suatu persoalan 
yang terjadi.

Bupati Giri Prasta memberikan 
contoh, di Badung apabila terjadi 
kebakaran, sebelum 15 menit 
Dinas Damkar harus sudah ada di 
lokasi, Dishub sterilkan lalu lintas 
melalui ATCS, Satpol PP sudah 
mensterilkan lokasi agar petugas 
tidak terganggu saat bekerja dan 
Dinas Kesehatan sudah ada di 
tempat untuk memberikan pelay-
anan kesehatan.

“Kemudian besoknya Dinas 
Perkim melakukan bedah rumah 
bersamaan itu Dinas Sosial 
memberikan bantuan pakaian dan 
seterusnya, sehingga enam Organ-
isasi Perangkat Daerah bergerak 
bersama menyelesaikan satu per-
soalan dan masyarakat terlayani 
dengan tuntas,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Om-
budsman Perwakilan Bali, Umar 
Ibnu Alkhatab mengatakan, 
pihaknya berterima kasih atas 
respons kepala daerah dalam 

menghadiri acara penandatanga-
nan nota kesepakatan tersebut.

Menurutnya, para kepala dae-
rah yang baru terpilih sebelumnya 
juga sudah pernah diundang ke 
Ombudsman RI Perwakilan Bali 
untuk menandatangani Pakta 
Integritas/Komitmen Peningka-
tan Kualitas Pelayanan Publik di 
wilayah masing-masing.

“Kami ingin merangkul, mem-

pengaruhi, memberi masukan, 
mendorong perubahan berkenaan 
dengan peningkatan kualitas pe-
layanan publik. Semua masukan 
ke Ombudsman akan direspon 
cepat oleh kepala daerah jadi san-
gat mudah bagi kami memberikan 
pengawasan. Jadi saat ini kami un-
dang kembali untuk memperkuat 
komitmen peningkatan pelayanan 
publik tersebut,” katanya. (adv)

Pemkab Badung Dukung 
Program Kerja Dari Bali

katanya di Mangupura, Sabtu.
Menurutnya 80 persen penda-

patan asli daerah (PAD) Badung 
juga berasal dari pajak hotel dan 
restoran yang juga mendukung 
pertumbuhan pariwisata domestik.

Untuk mempersiapkan pro-
gram Work from Bali, pihaknya tel-
ah memastikan semua akomodasi 
wisata yang ada di Badung telah 
mematuhi protokol Cleanliness 
Health, Safety, and Environmental 
Sustainability atau CHSE.

“Inilah kekuatan jaminan zona 
hijau untuk pemulihan pariwisata 
sebagai bentuk kesiapan Badung 
dalam menyambut wacana 
pemerintah pusat membuka 
pariwisata internasional pada Juli 
2021 melalui skema travel bub-
ble,” katanya.

Sebagai upaya mendukung 
bangkitnya sektor wisata di Pem-
kab Badung juga terus menggen-
carkan dalam melaksanakan 
vaksinasi kepada masyarakat guna 

memperluas cakupan zona hijau di 
wilayahnya.

“Saat ini sekitar 283.000 orang 
masyarakat Badung yang sudah 
divaksin dan kami juga sudah 
mendapatkan 50 ribu tambahan 
vaksin, kami rasa akhir bulan ini 
akan tuntas untuk semua wilayah,” 
katanya.

Work From Bali yang dicanang-
kan oleh Kementerian Koordinator 
Bidang Kemaritiman dan Investasi 
akan menjadikan Bali sebagai 
tempat diadakannya aktivitas 
pekerjaan guna meningkatkan 
kunjungan dan tingkat hunian 
dalam upaya pemulihan pari-
wisata Bali.

Managing Director The 
Nusa Dua, I Gusti Ngurah Ardita 
menjelaskan, kawasan The Nusa 
Dua dipilih menjadi pilot project 
program Work From Bali karena 
sistem single management mem-
buat kawasan itu lebih terkendali 
dan terawasi. (adv)

Penandatanganan MoU Pemkab Badung dengan Ombudsman. 
ANTARA/HO-Humas Badung/fik

Bupati Badung, Provinsi Bali, I Nyoman Giri Prasta. 
(FOTO ANTARA/Naufal Fikri Yusuf)
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WAKIL Bupati Badung, Bali, 
I Ketut Suiasa mengapresiasi 
duta seni yang telah menjalani 
perekaman video pementasan 
virtual Lomba Bapang Barong 
tanpa penonton saat tampil dalam 
rangkaian Pesta Kesenian Bali 
(PKB) 2021.

“Meski dilakukan perekaman 
pementasan secara virtual dan 

tanpa ditonton masyarakat dan 
pecinta seni akibat COVID-19, 
namun penampilan duta seni 
Badung dari Juru Bapang Barong 
Desa Bongkasa sangat apik dan 
bersemangat serta penuh energik 
sehingga membuat terkesan,” ujar 
Wabup Ketut Suiasa dalam keter-
angan Humas Badung diterima di 
Badung, Senin.

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, melakukan peny-
emprotan cairan eco-enzyme 
organik di kawasan pusat 
pemerintahan setempat untuk 
menjernihkan udara yang ada di 
lingkungan tersebut, sekaligus 
dalam rangka memperingati 
Hari Lingkungan Hidup se-
Dunia.

“Penyemprotan eco-enzyme 
Organik ini dilakukan di areal 
Puspem Badung dan dilanjutkan 
ke wilayah Kecamatan Kuta Ut-
ara, Kuta dan Kuta Selatan yang 
merupakan daerah zona hijau,” 
ujar Bupati Badung I Nyoman 
Giri Prasta dalam keterangan 
Humas Badung yang diterima di 
Mangupura, Minggu.

Kegiatan yang mengerahkan 
armada pemadam kebakaran itu 
dilakukan bekerja sama dengan 
Eco-Enzyme Indonesia itu 
mengambil tema “Restorasi Eko-
sistem” yang bertujuan untuk 
pemulihan ekosistem dimana 
unsur-unsur hayati dan non-

hayati dikembalikan ke habitat 
ekosistemnya agar alam menjadi 
kuat, lingkungan akan menjadi 
higienis dan manusianya men-
jadi sehat.

“Dalam konsep ini, kami 
selaku pemerintah daerah 
sangat mengapresiasi komu-
nitas Eco-Enzyme Nusantara 
yang mengolah limbah sampah 
rumah tangga organik berupa 
buah dan sayur menjadi cairan 
disinfektan organik eco-enzyme 
yang bisa menjernihkan udara,” 
kata Bupati Giri Prasta.

Sementara itu, Koordinator 
Eco-Enzyme Nusantara Bali dan 
Indonesia Jokoryanto menjelas-
kan, cairan eco-enzyme berasal 
dari sampah organik yang difer-
mentasi selama tiga bulan.

“Tujuan kami menyem-
protkan disinfektan ini adalah 
untuk menjernihkan udara dan 
sebagai disinfektan organik,” 
ungkapnya.

Menurutnya, cairan tersebut 
juga tidak menimbulkan efek 

Pemkab Badung Lakukan Penyemprotan 
Eco-enzyme Organik Peringati Hari Lingkungan Hidup

samping dan justru sangat baik 
untuk manusia dan makhluk 
hidup lainnya.

Jokoryanto menambahkan, 
kegiatan penyemprotan cairan 
eco-enzyme organik itu juga 
dilakukan serentak di seluruh 
Bali dengan harapan bisa mem-
bantu mempercepat pemulihan 

pariwisata Pulau Dewata dan 
menyehatkan lingkungan di Bali.

“Kegiatan ini juga sejalan 
dengan konsep hidup orang 
Bali yaitu Tri Hita Karana yakni 
hidup selaras dengan Tuhan 
dengan sesama manusia dan 
dengan lingkungan,” ujarnya. 
(adv)

Badung Apresiasi Duta Seni yang 
Tampil Maksimal Dalam PKB Tanpa Penonton

Menurutnya, dalam penampi-
lan itu para seniman me-
nampilkan tarian barong yang 
sangat hidup dan atraktif, dan 
mengekspresikan jiwa seni para 
pemuda yang menggeluti seni 
tari barong.

Ia mengatakan, para duta seni 
yang mewakili Badung dalam PKB 
juga merupakan orang-orang yang 
memiliki idealisme dan dedi-
kasi yang luar biasa khususnya 
dalam pelestarian seni budaya 
yang memiliki kekompakan dan 
rasa kekeluargaan satu sama 
lain untuk semakin menjiwai 
penampilannya.

Atas nama pemerintah dan 
seluruh masyarakat Badung, saya 
ucapkan terima kasih kepada 
seniman yang benar- benar telah 
memberikan suatu penampilan 
yang menjadi ikon dan martabat 
Kabupaten Badung di pentas 
Pesta Kesenian Bali tahun ini,” 
kata Wabup Ketut Suiasa.

Ia menambahkan, Badung yang 
terkenal daya tarik wisatanya se-

lama ini juga menampilkan telah 
Tari Barong sebagai atraksi bagi 
para wisatawan dengan adanya 
beberapa stage atau tempat pe-
mentasan barong di wilayahnya.

Menurutnya, Tari Barong 
sebagai tari tradisional Bali yang 
hingga kini masih terus dilestari-
kan dan merupakan warisan seni 
leluhur yang berasal dari kebu-
dayaan pra hindu, maka dalam 
penggambarannya menceritakan 
tentang mitologis binatang yang 
memiliki kekuatan dan dianggap 
melindungi manusia.

Pada Pesta Kesenian Bali (PKB) 
2021, duta Lomba Bapang Barong 
Badung menampilkan gending 
petopengan, bagian kedua goak 
macok, bagian ketiga Pelayon 
Bongkasa dilanjutkan dengan 
ngintip jangkrik dan bagian akhir 
dengan gending Omang dengan 
pembina tari Nyoman Muliana, 
Gede Warsana dan Eka Dharma-
yasa dan sebagai pembina tabuh 
Komang Trisandhya dan Putu 
Sukadana. (adv)

Para petugas menyemprotkan eco-enzyme organik di Badung, Minggu 
(6/6/2021) ANTARA/HO-Humas Badung

Penampilan duta seni Kabupaten Badung. Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik
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DAERAH tujuan wisata 
(DTW) Jatiluwih, Kabupaten 
Tabanan, Bali, mengalami pe-
nurunan kunjungan wisatawan 
hingga 90 persen, karena itu 
pengelola objek wisata itu mem-
promosikan wisata panen raya 
lewat Duta Hijau Bali.

“Turunnya kunjungan wisa-
tawan ke objek wisata Jatiluwih 
hingga mencapai 90 persen, kami 

menggandeng kaum milenial 
yang terbentuk dalam Duta Hijau 
Bali dengan menggelar acara 
Panen Raya Jatiluwih 2021,” kata 
Manajer Gong Jatiluwih Tabanan, 
Wayang Agus P Wardhana, di 
lokasi wisata setempat, Kamis.

Untuk mengantisipasi penu-
runan jumlah kunjungan wisa-
tawan ke objek wisata Jatiluwih 
itu, pihaknya membuat gebrakan 

Pemkab Kembangkan Kebun Raya 
Gianyar Jadi Destinasi Wisata Edukasi

BUPATI Gianyar I Made 
Mahayastra berjanji akan terus 
mengembangkan Kebun Raya 
Gianyar menjadi destinasi wisata 
edukasi, sekaligus sebagai komit-
men Pemerintah Kabupaten 
Gianyar, Bali, untuk melestarikan 
lingkungan.

“Pemkab Gianyar akan terus 
mengembangkan Kebun Raya 
Gianyar agar bisa menjadi wisata 
edukasi,” ujar Bupati dalam ket-
erangan tertulis yang diterima di  
Gianyar, Jumat.

Ke depan, Kebun Raya Gianyar 
akan terus dilestarikan dan 
dikembangkan, sehingga Kebun 
Raya Gianyar menjadi ikon pele-
starian lingkungan hidup Kabu-
paten Gianyar, dan menjadi obyek 
wisata dan edukasi yang menarik 
di Kecamatan Payangan

Kini, Pemkab Gianyar sedang 
mempersiapkan berbagai sarana 
dan prasarana yang diperlukan 
Kebun Raya Gianyar agar nanti 

bisa ditetapkan sebagai bagian 
dari kebun raya Indonesia.

”Saat ini kami sedang mem-
persiapkan sarana dan prasarana 
untuk memenuhi persyaratan 
yang diperlukan, sehingga Kebun 
Raya Gianyar pada perayaan hari 
ulang tahunnya 17 Juli 2021, akan 
dapat diresmikan atau diluncur-
kan sebagai bagian dari kebun 
raya Indonesia,” tambah dia.

Bupati menanam pohon di 
kebun raya Gianyar itu terkait 
dengan peringatan hari Lingkun-
gan Hidup Sedunia. Tampak hadir 
pula, Ketua DPRD Gianyar, Sekda 
Kabupaten Gianyar dan seluruh 
pimpinan OPD melakukan pena-
naman pohon “Nyabah” sebagai 
ikon Kebun Raya Gianyar.  Selain 
itu, Ketua Tim Penggerak PKK Ida 
Ayu Surya Adnyani Mahayastra 
juga ikut melaksanakan penana-
man pohon Toga.

Pemkab Gianyar melaksanakan 
kegiatan menanam pohon dan 

bersih-bersih lingkungan secara 
serentak di seluruh desa/kelura-
han di Kabupaten Gianyar serta 
penyemprotan eco-enzim di area 
Kebun Raya Gianyar, Banjar Pilan 
Desa Kerta Payangan.

Dalam sambutan yang diba-
cakan Sekda Made Gede Wisnu 

Wijaya, Bupati Made Mahayastra 
mengatakan Peringatan Hari 
Lingkungan Hidup Sedunia di 
Kabupaten Gianyar Tahun 2021 
harus dimaknai sebagai upaya 
untuk mengingatkan pentingnya 
menjaga kelestarian lingkungan 
hidup. (ant)

DTW Jatiluwih Promosikan Wisata 
Panen Raya Lewat Duta Hijau

dengan melakukan acara panen 
raya jatiluwih dengan melibatkan 
anak-anak muda di Bali.

Lewat gerakan Panen Raya 
Jatiluwih 2021 dengan meli-
batkan Duta Hijau Bali ini lebih 
mengangkat kembali promosi 
wisata melalui edukasi kepada 
masyarakat dan wisatawan un-
tuk memperlihatkan bagaimana 
cara memanen padi.

“Bagian dari edukasi cara 
mempelajari memanen padi ini 
merupakan salah satu bentuk 
rasa syukur dan juga mem-
promisikan wisata jatiluwih,” 
ujarnya.

Dengan pagelaran acara 
panen raya jatiluwih tersebut, 
pihaknya berharap minat wisa-
tawan kembali berkunjung ke 
objek wisata Jatiluwih kembali 
menggeliat.

Terkait “Work From Bali”, 
pihaknya berharap program itu 
bisa memajukan para wisata-
wan untuk jadi tertarik kembali 
datang ke Pulau Dewata Bali.

“Work From Bali memberi-
kan semoga berdampak positif 
dan cepat memulihkan kondisi 
pariwisata di Pulau Dewata Bali,” 
kata Wayang Agus Wardhana.

Sementara itu, Duta Hijau 
Bali 2021, Ni Putu Anik Jayanthi, 
mengaku senang bisa terlibat 
dalam ajang promosi objek 
wisata di Jatiluwih dengan pro-
mosi lewat panen raya 2021.

Dalam acara tersebut, Duta 
Hijau Bali memberikan edu-
kasi kepada masyarakat dan 
wisatawan yang berkunjung ke 
objek wisata Jatiluwih tentang 
bagaimana menanam, memetik, 
dan sekaligus memanen padi.

“Selain menjadi ajang 
promisi wisata, kegiatan panen 
raya Jatiluwih 2021 ini seba-
gai cara mengedukasi seluruh 
masyarakat dan wisatawan agar 
mengetahui cara panen padi 
yang benar. Semoga dengan 
promosi ini kondisi pariwisata 
di Bali pada umumnya dapat nor-
mal kembali,” ujarnya. (ant)

Bupati I Made Mahayastra (berdiri baju merah) menanam pohon di kebun raya 
Gianyar itu terkait dengan peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia. ANTARA/
HO- Humas Pemkab Gianyar.

Daerah tujuan wisata (DTW) Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, mengalami 
penurunan kunjungan wisatawan hingga 90 persen, karena itu pengelola objek 
wisata itu mempromosikan wisata panen raya lewat Duta Hijau Bali yang terdiri 
dari kaum milenial. (Antara News Bali/Pande Yudha/2021)
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PEMERINTAHAN Kabupaten 
Bangli, Provinsi Bali membuat 
terobosan baru dalam pembuatan 
akta pernikahan di mana peny-
erahan akta tersebut bersamaan 
dengan pesta perkawinan kedua 
mempelai.

“Ini merupakan terobosan, dulu 
akta pernikahan diambil pasangan 

pengantin usai pesta pernikahan. 
Sekarang, petugas Disdukcapil 
Bangli yang menyerahkan akta 
pernikahan kepada pasangan 
pengantin bersamaan dengan 
pesta pernikahannya,” kata Bupati 
Bangli Sang Nyoman Sedana Arta 
usai menyerahkan akta pernika-
han kepada pasangan pengantin 

BUPATI Klungkung, I Nyoman 
Suwirta, mengampanyekan 
berhenti merokok lewat ap-
likasi SIPEKAT (Sistem Survailans 
Perilaku Merokok Masyarakat 
Kabupaten Klungkung) yang 
diluncurkan pada Peringatan Hari 
Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 
Tahun 2021.

Humas Pemkab Klungkung 
dalam keterangan tertulis yang di-
terima, Sabtu, menyebutkan Per-
ingatan HTTS itu menjadi momen-
tum ajakan kepada masyarakat 
untuk menjaga kesehatan dengan 
meningkatkan kesadaran diri 
untuk berhenti merokok.

Acara yang dirangkai dengan 
Peringatan Hari Bung Karno 
di Monumen Ida Dewa Agung 
Jambe pada Jumat (4/6) itu di-
hadiri Ketua TP PKK Kabupaten 
Klungkung Ny. Ayu Suwirta, 
Wakil Ketua DPRD Kabupaten 
Klungkung Tjokorda Gde Agung, 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Klungkung I Gede Putu Winastra, 
dan Kadis Kesehatan Kabupaten 

Klungkung, Dr. Ni Made Adi 
Swapatni.

Dalam sambutannya, Bupati 
Suwirta menyampaikan peringa-
tan ini merupakan kesempatan 
untuk meningkatkan kesadaran 
tentang efek bahaya dari konsum-
si rokok dan paparan asap rokok 
serta mencegah penggunaan 
rokok dalam bentuk apapun.

“Jadikan peringatan ini sebagai 
bentuk komitmen kita bersama 
untuk menjaga kesehatan dengan 
meningkatkan kesadaran tentang 
efek bahaya dari konsumsi rokok 
dan paparan asap rokok,” kata 
Bupati Suwirta.

Selain itu, Bupati Suwirta juga 
berharap GEBRAK (Gerakan Ber-
sama Remaja Anti Rokok) nantin-
ya bisa lebih gencar memberikan 
edukasi turun ke masyarakat di 
wilayah Kota maupun Desa.

“Langkah ini kita lakukan 
untuk mencegah sejak dini 
bagaimana bahayanya merokok, 
mengingat saat ini komitmen kita 
untuk menertibkan masyarakat 

Bupati Klungkung Kampanyekan 
Berhenti Merokok Lewat Aplikasi SIPEKAT

melalui Perda KTR di Klung-
kung. Saya sangat mengapresiasi 
gerakan pemuda yang ikut dalam 
GEBRAK. Mari lebih gencar mem-
berikan edukasi untuk mencegah 
bahayanya merokok kepada 
masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Klung-

kung Dr. Ni Made Adi Swapatni 
mengatakan pandemi COVID-19 
telah menyebabkan jutaan peng-
guna tembakau ingin berhenti, 
situasi ini juga terjadi di Kabu-
paten Klungkung berdasarkan 
survey yang dilakukan oleh kader 
GEBRAK tahun 2020 sebesar 60 
persen. (ant)

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, meluncurkan aplikasi SIPEKAT (Sistem 
Survailans Perilaku Merokok Masyarakat Kabupaten Klungkung) untuk kampa-
nye berhenti merokok pada Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 
Tahun 2021 yang dirangkai dengan Peringatan Hari Bung Karno di Monumen Ida 
Dewa Agung Jambe pada Jumat (4/6/2021). (Foto Antara News Bali/HO-Humas 
Klungkung/2021)

Pemkab Bangli Berikan Akta Pernikahan 
Saat Pesta Perkawinan

baru sebagai peluncuran program 
Gelar Wiwaha di Bangli, Sabtu.

Penyerahan akta pernikahan 
ini sebagai acara peluncuran Gelar 
Wiwaha (Gerakan Layanan Reaktif 
Wiwaha/Perkawinan) sebagai 
bentuk pelayanan kependudukan 
Bangli Era Baru dengan pola gerak 
cepat. Bupati Bangli Sang Nyoman 
Sedana Arta  menyerahkan akta 
pernikahan, KTP dan KK atas 
nama I Wayan Suwendra dengan 
Ni Wayan Sintia di Banjar Tiga, 
Desa Tiga, Susut.

Dalam layanan perdana ini 
turut hadir anggota DPRD Provinsi 
Bali Budi Utama, Pelaksana Tugas 
Kadisdukcapil Kabupaten Bangli 
Jro Penyarikan Widarta dan tim.

“Program Gelar Wiwaha adalah 
sebuah inovasi yang bertujuan 
untuk memberi kemudahan pada 
masyarakat kaitanya dengan 
pelayanan kependudukan dengan 
sistem jemput bola, sebagai aktual-
isasi Bangli Era Baru,” kata dia.

Masyarakat yang akan menikah 
dan mengundang bupati, wajib 
melengkapi administrasi, kemu-
dian tim Disdukcapil akan datang 
membawa akta perkawinan untuk 
diserahkan langsung oleh Bupati 
Bangli. 

 Pelaksana Tugas Kadisdukcapil 
Kabupaten Bangli Jro Penyarikan 
Widarta menjelaskan program 
inovasi Disdukcapil Bangli ini ada-
lah penyerahan akta perkawinan 
secara langsung kepada mempelai 
saat acara pernikahan.

Penyerahan akta perkawinan 
ini sekaligus sebagai ucapan sela-
mat berbahagia untuk mempelai 
dari bupati agar ke depan dengan 
terbentuknya keluarga baru bisa 
ikut berperan dalam pembentu-
kan karakter generasi penerus 
bangsa.

“Generasi penuh semangat, 
generasi pembangunan dalam 
balutan semangat era baru,” 
katanya. (ant)

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta (dua dari kanan) menyerahkan akta per-
nikahan secara langsung kepada pasangan pengantin baru (ANTARA/HO-Humas 
Pemkab Bangli)
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PEMERINTAH Kabupaten 
Jembrana, Provinsi Bali gencar 
membangun daerahnya di 
semua sektor dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat setempat, meski 
kini sedang pandemi Covid-19.

Bupati Jembrana Nengah 
Tamba mengemukakan hal itu 
di sela penandatanganan Nota 
Kesepakatan dengan Ombuds-
man RI di Denpasar, Jumat.

Pihaknya secara gencar mem-
bangun sektor yang mampu 
meningkatkan kesejahter-
aan masyarakatnya, 
walau kondisi saat 
pandemi COVID-19.

“Saya akan terus 
membangun Kabu-
paten Jembrana 
ini agar sejajar 
dengan kabu-
paten lainnya di 

Bali. Memang selama ini sektor 
pariwisata Pulau Dewata menja-
di andalan masyarakat. Namun 
bagi masyarakat Jembrana san-
gat kecil dapat menikmatinya,” 

katanya. 
Walau punya 

sejumlah objek 
wisata alam. 
Namun terk-
endala karena 
infrastruktur 

jalan 

BUPATI Karangasem, I Gede 
Dana, terus memperjuangkan 
32.731 pelaku UMKM di Karan-
gasem untuk menerima dana 
bantuan stimulus dari Pemer-
intah, karena pemerintah pusat 
kembali menggelontorkan dana 
kepada pelaku usaha mikro 
melalui program BPUM (Banpres 
Produktif Usaha Mikro) 2021 
sebesar Rp1,2 juta.

“Di tengah pandemi ini 
masyarakat kita sedang berjuang, 
tak heran banyak bermuncu-
lan UMKM dan ini harus kita 
apresiasi karena semangatnya 
yang luar biasa,” kata Bupati asal 
Desa Datah ini di ruang kerjanya, 
Kamis.

Ia mengatakan, BPUM sudah 
berjalan sejak tahun 2020 
atau sejak pandemi COVID-19. 
Kabupaten Karangasem, menjadi 
salah satu daerah yang menerima 
bantuan tersebut. Dari data yang 
dilaporkan Dinas Koperasi dan 
UMKM, sebanyak 57.456 pelaku 
UMKM Kabupaten Karangasem 
pada tahun 2020 telah diajukan 

ke Kementerian Koperasi dan 
UKM. Setelah diverifikasi, ternyata 
hanya sebagian usulan yang lolos 
verifikasi dan mendapatkan 
BPUM di tahun 2020.

Tak berhenti disana, tahun 
2021, Bupati Gede Dana melalui 
Dinas Koperasi dan UMKM Ka-
rangasem kembali mengusulkan 
sebanyak 32.731 pelaku usaha 
mikro untuk merasakan man-
faat banpres ini. Dari sembilan 
kabupaten/kota di Bali, pencairan 
BPUM Karangasem merupakan 
tertinggi kedua di Bali.

“Saya sudah memanggil Dinas 
Koperasi untuk menjelaskan 
tentang masalah ini. Saya ingin se-
luruh pelaku UMKM yang datanya 
sudah diajukan, dapat menerima 
bantuan ini,” tegasnya.

Mengetahui masih banyak 
pelaku usaha mikro belum men-
erima bantuan tersebut, Bupati 
Gede Dana melakukan koordinasi 
dengan Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Pusat. Akhirnya selu-
ruh usulan penerima BPUM tahun 
2020 bisa cair di tahun 2021.

Bupati Karangasem Perjuangkan 32.731 
Pelaku UMKM Terima Dana Stimulus

Tak berhenti disana, tahun 
2021, Bupati Gede Dana melalui 
Dinas Koperasi dan UMKM Ka-
rangasem kembali mengusulkan 
sebanyak 32.731 pelaku usaha 
mikro untuk merasakan manfaat 
banpres ini.

Berkat perjuangan orang 
nomor satu di Karangasem ini, 
Karangasem menjadi Kabupaten 
tertinggi ke-2 dari 9 Kabupaten 

di Bali yang usulan BPUM cair di 
tahun 2021.

Sementara itu, Plt. Kadis 
Koperasi dan UMKM Kabupaten 
Karangasem, I Wayan Kertya men-
gatakan, Karangasem patut ber-
bangga, karena sebanyak 36.160 
pelaku usaha mikro di tahun 2021 
telah menerima bantuan stimulus 
ini. Angka ini, nomor dua tertinggi 
setelah Kabupaten Gianyar. (ant)

Bupati Karangasem Gede Dana (Foto ANTARA/I Komang Suparta/I020/Ist/2021)

Pemkab Jembrana Gencar Tingkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat Meski Pandemi

belum sepenuhnya mendukung 
untuk akses terkait wisata, ujar 
Bupati Tamba yang juga mantan 
Ketua Komisi III DPRD Bali.

Menurut Bupati Tamba, 
potensi Kabupaten Jembrana 
cukup besar, baik bidang 
pertanian, perkebunan dan 
kelautan serta potensi objek 
wisata alamnya juga sangat 
mendukung.

“Kami juga menyambut baik 
perencanaan infrastruktur 

jalan tol yang meng-
hubungkan Gilimanuk 
(Jembrana), Tabanan, 
Badung dan Kota Den-

pasar. Jika ini cepat 
terwujud maka trans-
portasi ke Jembrana 

akan lancar. Tentu wisatawan 
yang datang ke Bali akan ter-
tarik mengunjungi Jembrana,” 
ucapnya.

Tamba lebih lanjut men-
gatakan pihaknya juga sudah 
melakukan pertemuan dan 
koordinasi dengan sejumlah 
lembaga dan perusahaan swasta 
yang bersedia bekerja sama 
dengan Pemerintah Kabupaten 
Jembrana.

“Sejumlah lembaga dan peru-
sahaan swasta ada kesepakatan 
akan mendukung pembangunan 
di Jembrana. Seperti PT Pelabu-
han Indonesia yang berkaitan 
dengan kapal-kapal ikan. Karena 
kami ada tempat penambatan 
kapal-kapal ikan tersebut. Begitu 
juga dengan perencanaan sirkuit 
motor, termasuk juga rencana 
membangun sentra UMKM,” 
ujarnya. (ant) 

Bupati Jembrana 
Nengah Tamba (Foto ANTARA/
I Komang Suparta/2021)
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WAKIL Ketua Komisi VI 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Gde Sumarjaya Linggih meminta 
pemerintah membantu permoda-
lan dan peralatan serta pemasa-
ran bagi idustri kecil menengah 
atau usaha kecil menengah di 

tengah menghadapi COVID-19.
“Saya selaku wakil rakyat dari 

Bali, meminta pemerintah pusat 
memperhatikan dan membantu 
pelaku IKM/UKM di Bali dalam 
permodalan, termasuk peralatan 
produksinya,” kata Sumarjaya 

BUPATI Buleleng Putu 
Agus Suradnyana mengatakan 
pembangunan akses jalan masih 
menjadi fokus perhatiannya untuk 
pengembangan pariwisata di Bali 
utara.

“Jadi saya lihat dari sisi 
geografis, Buleleng ini ada batas 
bukit dari ujung timur ke barat, se-
hingga pengembangan pariwisata 
masih difokuskan pada pemban-
gunan akses jalan,” kata Bupati 
Suradnyana di Singaraja, Buleleng, 
Selasa.

Menurut Bupati, kalau wisa-
tawan hendak ke Buleleng akan 
melewati jalan yang berliku, dan 
harus melewati batas perbukitan 
ini yang banyak menyebabkan 
orang mabuk lewat sana. Apalagi 
tipe wisatawan yang datang ke 
Buleleng berbeda dengan daerah 
lainnya.

“Wisatawan yang datang ke 
Buleleng adalah wisatawan yang 
long stay atau tinggalnya lama, 
otomatis para wisatawan meng-
habiskan waktu dan materinya 

lebih banyak di Buleleng,” katanya.
Oleh karena itu, pembangu-

nan akses jalan menjadi hal yang 
sangat penting untuk ditingkatkan 
agar wisatawan bisa dengan lan-
car dan cepat sampai di Buleleng. 
“Kami sudah melakukan upaya 
yang maksimal, termasuk kolabo-
rasi dengan berbagai pihak seperti 
pembangunan shortcut Singaraja-
Mengwitani,” katanya.

Dengan pembangunan shortcut 
tersebut, kata Bupati, dapat meng-
hilangkan batas bukit dengan jalan 
berliku menuju Buleleng. Namun 
sampai saat ini baru ada empat 
titik shortcut selesai, yakni dua 
titik di Kabupaten Tabanan dan 
dua titik di Kabupaten Buleleng.

“Sebanyak sepuluh titik diang-
garkan. Tahun 2021 ada dua titik 
lagi yang dibangun di Buleleng,” 
katanya.

Bupati Suradnyana mengata-
kan Buleleng sebenarnya memiliki 
potensi pariwisata yang luar biasa 
dengan alam dan topografinya 
yang berbeda dengan daerah lain 

Bupati Buleleng: Pembangunan Akses Jalan 
untuk Kembangkan Pariwisata Bali Utara

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (Antara/HO-Humas Pemkab Buleleng/2021)

di Bali. Buleleng sering disebut 
dengan nyegara-gunung, di mana 
antara gunung dan lautnya tidak 
terlalu jauh.

“Jika wisatawan ingin suasana 
yang sejuk bisa. Ketika ingin 
menuju pantai juga tidak jauh, 
sehingga suhu yang dirasakan 
langsung berbeda hanya dengan 
menempuh jarak 10 kilometer 

saja,” katanya.
Agus Suradnyana menambah-

kan ada keyakinan dalam dirinya 
jika aksesibilitas ke Buleleng 
sudah mendukung dan menuju 
Buleleng lebih mudah, dalam 
sepuluh tahun ke depan Buleleng 
akan menjadi salah satu pilihan 
terdepan destinasi wisata di Bali. 
(ant)

DPR Minta Pemerintah Bantu 
Permodalan IKM/UKM saat COVID-19

Linggih di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan sebelum 

terjadinya pandemi COVID-19, 
sektor andalan masyarakat Bali 
adalah pariwisata. Sehingga hasil-
hasil produksi dari para IKM/
UKM banyak terserap pada sektor 
tersebut. Selain itu juga produkn-
ya juga di ekspor ke sejumlah 
negara di dunia.

“Bali memang andalan dari 
sektor pariwisata. Tetapi dengan 
terjadinya pandemi ini, semua 
sektor yang bergerak di pariwisa-
ta mati suri. Aktivitas masyarakat 
pun terhenti dan mencoba juga ke 
sektor perkebunan dan pertanian 
untuk mengisi waktu-waktu 
luangnya,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini 
mengharapkan peran pemerin-
tah dapat membantu di tengah 
kondisi terpuruk akibat pandemi 
COVID-19 dengan cara membantu 
permodalan maupun restruktur-
isasi mesin produksinya.

“Termasuk juga melakukan so-
sialisasi pemasaran melalui duta 
besar Indonesia untuk negara-
negara sahabat di dunia. Saat ini 
‘berperang’ dalam perekonomian 
dan teknologi. Saat inilah para 
duta besar dan diplomat kita 
membawa misi untuk memasar-
kan hasil-hasil produk UKM 
kepada negara di dunia,” ucapnya.

Menurut Sumarjaya Linggih 
yang akrab dipanggil Demer, 
melalui langkah dan perjuangan 
dari para duta besar (dubes), 
maka produk UKM yang telah 
berstandar internasional ini 
bisa diperkenalkan di negara 
tersebut.

“Sehingga dengan pemasaran 
lewat pemerintah ke negara-
negara tujuan, maka produk UKM 
akan kembali dapat bergeliat 
menembus pasar internasional. 
Selain itu para UKM juga sudah 
pasti akan menggarap pasar lokal 
dan nasional,” ujarnya. (ant)

DPR minta pemerintah bantu permodalan UKM saat COVID-19 (Foto ANTARA/I 
Komang Suparta/2021)
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SALAH satu perusahaan opera-
tor telekomunikasi seluler di Indo-
nesia, Telkomsel, terus mengakse-
lerasi pengembangan ekosistem 
5G dengan meluncurkan layanan 
Telkomsel 5G di lima kota, yakni 
Surabaya, Makassar, Bandung, 

Batam, dan Denpasar, Senin.
“Hadirnya layanan Telkomsel 

5G di lima kota ini menjadi wujud 
komitmen Telkomsel sebagai 
the first 5G operator in Indone-
sia dalam menghadirkan akses 
konektivitas digital terdepan 

Undiksha Singaraja-Bali 
Raih Juara Umum Imbasadi 2021

UNIVERSITAS Pendidikan 
Ganesha (Undiksha) Singaraja, 
Kabupaten Buleleng, Bali, meraih 
juara umum dalam kompetisi 
serangkaian Sarasehan Nusantara 
VIII Ikatan Mahasiswa Bahasa 
dan Sastra Daerah se-Indonesia 
(Imbasadi) 2021.

“Dalam kompetisi dengan 
pelaksana Mahasiswa Program 
Studi Sastra Batak, Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sumatera 
Utara itu, Undiksha mengikutkan 
delegasi dari mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Bahasa Bali 
Jurusan Bahasa, Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Bahasa dan 
Seni,” kata Wakil Rektor Undiksha 
Prof. Suastra di Singaraja, Selasa.

Ia mengatakan delegasi Undik-
sha itu berhasil menorehkan juara 
pada tujuh bidang perlombaan. 
“Ini sebuah kebanggaan, karena 
di tengah pandemi COVID-19, ma-
hasiswa Undiksha tetap semangat 
untuk berprestasi,” katanya.

Menurut Suastra, prestasi 
ini tidak hanya penting untuk 

meningkatkan daya saing ma-
hasiswa, tetapi juga universitas, 
baik tingkat nasional maupun 
internasional.

“Klasterisasi perguruan tinggi 
tidak bisa dilepaskan dari prestasi 
mahasiswa. Tentu capaian ini 
kami apresiasi. Undiksha sangat 
fokus terhadap peningkatan pres-
tasi mahasiswa,” katanya.

Ia mengatakan keikutsertaan 
dalam kompetisi dilakukan seleksi 
secara ketat. Hal ini diharapkan 
selalu didukung oleh seluruh 
civitas akademika. “Pembinaan 
dan pendampingan terus dimaksi-
malkan. Itu upaya Undiksha untuk 
terus meningkatkan prestasi,” 
tegasnya.

Prestasi yang diraih Undiksha 
berupa Juara I untuk lomba video 
dokumentar budaya dengan 
delegasi Made Danuarta, Putu 
Ayu Evanti Andriani, Ni Putu Nevi 
Cahyana Dewi, Ketut Yudi Dharma 
Saputra, Putu Dani Arya Saputra, 
Luh Putu Juni Ari Setia Dewi, Putu 
Putri Maharani, Ni Ketut Ayu Nita 

Trisnayanti, Ida Bagus Mas Abdi 
Putra, Putu Suwidnyana, dan Ni 
Wayan Dewinta Tirta Sintyawati. 
Tim ini juga berhasil meraih juara 
I pada lomba drama Nusantara.

Selanjutnya, juara I untuk lom-
ba poster ilmiah dengan delegasi 
Luh Putu Juni Ari Setia Dewi, Juara 
untuk I lomba karya ilmiah den-

gan delegasi Ida Bagus Mas Abdi 
Putra, juara I dalam ajang juara 
berbakat putra putri Imbasadi 
tahun 2021 dengan delegasi Ketut 
Yudi Darma Saputra dan Ni Ketut 
Ayu Nita Trisnayanti, dan Juara I 
putri untuk Imbasadi tahun 2021 
dengan delegasi Ni Ketut Ayu Nita 
Trisnayanti. (ant)

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Kabupaten Buleleng, 
Bali, meraih juara umum dalam kompetisi serangkaian Sarasehan Nusantara 
VIII Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah se-Indonesia (IMBASADI) 2021 
dengan pelaksana Mahasiswa Program Studi Sastra Batak, Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sumatera Utara. ANTARA/Made Adnyana/2021

Telkomsel Luncurkan Layanan 
Telkomsel 5G di Denpasar

yang akan semakin mendorong 
keterbukaan peluang-peluang 
yang lebih luas lagi untuk segala 
kemungkinan, termasuk dalam 
hal pemberdayaan masyarakat 
dan transformasi sektor industri,” 
kata Direktur Network Telkomsel 
Nugroho dalam keterangan tertu-
lis yang diterima, Senin.

Kelima kota itu melanjutkan 
kehadiran sebelumnya di kota 
Jakarta, Medan, Surakarta, dan 
Balikpapan. “Komitmen kami 
selanjutnya adalah memastikan 
5G tersedia untuk semua orang 
di Indonesia, baik untuk segmen 
konsumen, pemerintah, akademi-
si, maupun industri,” katanya.

Untuk itu, pihaknya secara 
bertahap akan memperluas jang-
kauan 5G dan mengembangkan 
solusi digital melalui layanan 5G 
dengan kualitas terbaik, jaringan 
berkecepatan tinggi, dan latensi 
rendah, serta mendorong kolabo-
rasi yang semakin kuat antar 

pemangku kepentingan yang 
memiliki tujuan kuat yang sama 
dalam melakukan transformasi 
digital untuk mendukung aktivitas 
keseharian.

Nugroho menambahkan 
bahwa hadirnya jaringan Tel-
komsel 5G mampu meningkat-
kan kapabilitas digital nasional 
dengan memajukan sektor-sektor 
unggulan di kota-kota tersebut. 
Salah satunya sektor pariwisata 
dengan diversifikasi layanan dan 
jasa melalui optimalisasi teknologi 
digital terdepan.

Atau sektor pendidikan yang 
dapat mendukung upaya pengem-
bangan riset yang terukur dan 
tepat untuk memastikan pember-
dayaan teknologi 5G yang tepat 
guna ke masa mendatang. Selain 
itu, 5G juga dapat mendorong 
implementasi Industry 4.0 melalui 
peningkatan produktivitas dan 
efisiensi operasional untuk berba-
gai sektor industri. (ant)

Salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia, Telkomsel, 
terus mengakselerasi pengembangan ekosistem 5G dengan meluncurkan layanan 
Telkomsel 5G di lima kota, yakni Surabaya, Makassar, Bandung, Batam, dan Den-
pasar, Senin (7/6/2021). (Foto Antara News Bali/HO-Telkomsel Denpasar/2021)
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Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi 
Bali memperkirakan sepanjang tahun 2021, pereko-
nomian Bali dan Nusa Tenggara akan tumbuh positif 
di kisaran 2,8 – 3,8 persen (yoy).

BI Bali: Sepanjang Tahun 2021, 
Ekonomi Bali-Nusra Bisa Tumbuh 2,8-3,8 persen

SENIOR Manager Perenca-
naan PT PLN (Persero) Unit 
Induk Distribusi Bali, Putu 
Putrawan menjelaskan saat ini 
di Bali tercatat 128 pelanggan 
PLTS atap di Bali, baik yang on 
grid (tersambung ke jaringan 
PLN) maupun tidak, dengan 
total kapasitas 1.514.447 Wp.

“Ketersediaan sumber Energi 

Baru Terbarukan (EBT) di Bali 
cukup melimpah. Potensi EBT 
yang dapat dikembangkan di 
Bali antara lain potensi tenaga 
panas bumi sebesar 65 MW di 
Banyuwedang, Seririt, Batukaru, 
Penebel, Buyan dan Bratan, dan 
Kintamani,” katanya di Denpasar, 
Kamis.

Potensi lainnya seperti 

“Prospek perbaikan kin-
erja ekonomi Bali-Nusra 2021 
diperkirakan dalam tren menin-
gkat seiring pelaksanaan vaksi-
nasi yang mendorong ‘confident 
to travel’ dan meningkatnya 
optimisme pelaku usaha,” kata 
Kepala Perwakilan BI Provinsi 
Bali Trisno Nugroho di Den-
pasar, Rabu.

Dalam acara Webinar Trans-
formasi Ekonomi Bali Menin-
gkatkan Ketahanan Ekonomi 
Daerah itu, Trisno mengatakan 
kinerja ekspor barang juga 
diperkirakan akan terdorong 
oleh penambahan kapasitas 
penambangan dan seiring den-
gan meningkatnya kuota ekspor 
tembaga serta kenaikan eskpor 
kerajinan dan produk-produk 
pertanian ke luar negeri.

“Pandemi COVID-19 telah 
mengakibatkan tekanan men-

dalam pada perekonomian Indo-
nesia khususnya di Bali-Nusra. 
Meskipun mengalami perbaikan, 
perekonomian wilayah Bali-Nus-
ra masih mengalami kontraksi 
terdalam dibandingkan wilayah 
lainnya di Indonesia,” ucapnya.

Pada triwulan I 2021 pertum-
buhan ekonomi tercatat sebesar 
minus 5,16 persen (yoy), se-
mentara perekonomian nasional 
hanya terkontraksi sebesar 
minus 0,74 persen (yoy).

Kondisi ini mendorong para 
pemangku kepentingan, pelaku 
usaha, didukung oleh Bank Indo-
nesia untuk mencari terobosan 
agar wilayah Bali Nusra dapat 
tumbuh kembali sejajar dengan 
wilayah lain di Indonesia.

“Kami mengkaji bahwa pe-
mulihan berbeda antar-provinsi 
di Bali Nusra. Pada triwulan 
I 2021, Bali dan NTB masih 

terkontraksi masing-masing mi-
nus 9,85 persen dan minus 1,13 
persen(yoy) sedangkan NTT 
sudah mulai tumbuh positif 0,12 
persen (yoy),” ujarnya.

Masih terkontraksinya ekono-
mi Bali disebabkan oleh masih 
berlangsungnya penyebaran 
COVID-19 yang menyebabkan 
sejumlah negara masih melaku-
kan kebijakan travel restric-

tion (pembatasan perjalanan) 
termasuk Indonesia, selanjutnya 
berdampak pada menurunnya 
jumlah kunjungan wisatawan 
mancanegara (wisman) ke Bali.

Terdampaknya ekonomi Bali 
secara signifikan akibat pan-
demi COVID-19 tidak terlepas 
dari ekonomi Bali yang sangat 
bergantung pada sektor pari-
wisata. (ant)

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho (kanan) bersama Gubernur Bali 
Wayan Koster (Antara/Rhisma/2021)

PLN Bali: 128 pelanggan PLTS atap di Bali
tenaga air sebesar 30 MW, 
tenaga surya 100 MWp. Potensi 
tenaga sampah 15 MW, tenaga 
angin 30 MW, dan tenaga arus 
laut sebesar 12 MW.

“Total bauran energi EBT 
terhadap seluruh sumber en-
ergi listrik lainnya sebesar 0,12 
persen. Kami berupaya agar 
angka ini dapat meningkat di 
tahun – tahun mendatang untuk 
mencapai 23 persen pada bau-
ran energy di tahun 2025 sesuai 
dengan Rencana Umum Energi 
Nasional yang telah ditetapkan,” 
katanya.

Putrawan menambahkan 
bahwa salah satu upaya untuk 
mempercepat peningkatan 
bauran energy ini adalah dengan 
memanfaatkan pembangu-
nan photovoltaic (PV) pada 
atap-atap bangunan, termasuk 
kantor-kantor PLN.

“Untuk mendukung penera-
pan Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 45 Tahun 2019 tentang 
Penggunaan Energi Bersih, 

selain memanfaatkan atap 
bangunan untuk dipasang PV, 
kami juga melakukan langkah-
langkah lain seperti kerjasama 
dengan pemerintah daerah 
maupun pengembang yang ingin 
membangun pembangkit EBT,” 
katanya.

Ia pun mengatakan bahwa 
PLN telah menerapkan Bali 
Eco Smart Grid dengan tujuan 
untuk menjaga keandalan dan 
stabilitas suplai tenaga listrik, 
peningkatan efisiensi energi, 
pengurangan emisi CO2.

Dalam penjelasannya, konsep 
Smart Grid ini merupakan 
sistem jaringan listrik yang 
secara cerdas mampu menginte-
grasikan aksi - aksi dari seluruh 
komponen yang tersambung di 
dalamnya mulai dari pembang-
kit, perangkat transmisi, distri-
busi, hingga konsumen sehingga 
dapat menghantarkan listrik 
dengan lebih efisien, berkelanju-
tan, ekonomis, aman dan dengan 
keandalan yang tinggi. (ant)

PLN Bali: 128 pelanggan PLTS atap di Bali (Foto ANTARA/I Komang Suparta/I020/Ist/2021)


