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Gubernur Bali Wayan Koster akan melibatkan maha-
siswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di kabupaten/kota un-
tuk menjadi “swaber” yang bertugas membantu tenaga 

medis puskesmas melakukan tes usap COVID-19.

Gubernur Koster Libatkan Mahasiswa 
Jadi Petugas Tes Usap COVID-19

WAKIL Gubernur Bali Tjokor-
da Oka Artha Ardhana Sukawati 
mengajak masyarakat Bali untuk 
kembali menekuni pertanian 
dan membangkitkan kerajinan 
lokal di tengah kondisi pandemi 
COVID-19.

“Masyarakat Bali kini men-
galami kewalahan, saat sektor 
tersier khususnya pariwisata 

mengalami keterpurukan seperti 
saat ini,” kata Wagub Bali saat 
menjadi narasumber dalam 
Kuliah Kerja Dalam Negeri 
(KKDN) Peserta Didik Sespimti 
Polri Dikreg ke-30 Tahun 2021 di 
Denpasar, Selasa.

Padahal, lanjut dia, Bali pada 
awalnya hidup di sektor agraris 
kemudian beralih pada sektor 

“Tenaga ‘swaber’ dari maha-
siswa akan bergabung dengan 
tim ‘swaber’ dan ‘tracer’ (petugas 
pelacakan) dari TNI dan Polri 
untuk bergerak bersama-sama,” 
kata dia di Denpasar, Senin.

Pelibatan mahasiswa terse-
but menjadi tenaga tes usap 
merupakan salah satu butir 
yang menjadi keputusan rapat 
bersama antara Gubernur Bali 
Wayan Koster, Kapolda Bali Irjen 
Pol Putu Jayan Danu Putra dan 
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI 
Maruli Simanjuntak pada Senin 
ini sebagai strategi mempercepat 
penurunan kasus COVID-19.

Ia menjelaskan rencana pem-
bentukan beberapa tim sesuai 
jumlah lokasi yang ditargetkan 
untuk pelacakan dan pengetesan 
kasus di tempat.

“Kontak erat yang harus 
di-’tracing’ dan ‘testing’ (peng-
etasan) adalah keluarga, tetangga 
kontak erat dan tempat bekerja,” 
ucapnya.

Bagi yang positif COVID-19 
akan langsung dibawa tempat iso-
lasi terpusat yang disediakan di 
wilayah masing-masing berbasis 
desa.

Isolasi terpusat dan kebutu-
han yang diperlukan, katanya, 
disiapkan oleh pemerintah kabu-
paten/kota, kecamatan, dan desa 
dengan memanfaatkan fasilitas 
kecamatan/desa, seperti balai 
latihan dan sekolah.

“Dinas Kesehatan menyiapkan 
tim tenaga kesehatan yang bertu-
gas keliling ke lokasi isolasi terpu-
sat. Semua orang yang menjalani 
isolasi terpusat dilakukan ‘swab’ 

(tes usap) PCR pada hari ke-10,” 
ujar dia.

Pengecekan data orang yang 
menjalani isolasi mandiri, lanjut 
dia, oleh tim gabungan yang dip-
impin dandim, kapolres, BPBD, 
dan Dinas Kesehatan kabupaten/
kota.

Pengetesan di tempat-tempat 
kerumunan/keramaian, seperti 

pasar, terminal, dan pusat perb-
elanjaan oleh tim gabungan yang 
dipimpin dandim, kapolres, BPBD, 
dan Dinas Kesehatan kabupaten/
kota.

“Keputusan rapat ini agar 
dilaksanakan bupati/wali kota 
beserta jajaran dengan sebaik-
baiknya dan penuh tanggung 
jawab,” ucap Koster. (ant)

Wagub Bali: Tekuni Pertanian 
di Tengah Pandemi
pariwisata, dan secara tanpa 
sengaja melompati sektor industri 
pengolahan (sekunder).

Kontribusi sektor pariwisata 
sebelum pandemi mencapai 68 
persen, sedangkan sektor perta-
nian dan pengolahan berkisar 15 
hingga 17 persen.

“Oleh karena itu, beberapa 
langkah yang saat ini bisa dilaku-
kan yakni kembali menekuni 
sektor pertanian, kelautan dan 
perikanan serta membangkitkan 
kerajinan lokal sebagai mata 
pencaharian penopang ekonomi 
rakyat,” ucapnya

Menurut pria yang biasa disapa 
Cok Ace itu, hikmah yang dapat 
dipetik saat ini, salah satunya kita 
harus kembali kepada sektor pen-
golahan hasil-hasil pertanian.

“Yakni diantaranya memetik 
buah yang kita tanam contohnya 
jeruk dan salak masing-masing 
buah ini dapat diolah menjadi 

jus dan wine yang kemudian bisa 
dijual untuk masyarakat lokal. 
Dengan begitu perputaran ekono-
mi juga akan kembali tumbuh,” 
katanya.

Selain itu, Cok Ace juga men-
dorong masyarakat Bali untuk 
menggunakan transaksi digital 
dalam kegiatan jual beli hasil 
produksi.

Sementara Kepala Kepolisian 
Daerah Bali Irjen Pol Putu Jayan 
Danu Putra mengatakan dalam 
menghadapi pandemi COVID-19 
ini, tentu seluruh negara memiliki 
cara atau kebijakan tersendiri 
guna memutuskan rantai penye-
baran COVID-19.

“Melalui diskusi ini, nantinya 
rekan-rekan peserta didik dapat 
mengetahui berbagai kegiatan, 
peran dan komitmen dari semua 
stakeholders di Provinsi Bali 
dalam penanggulangan COV-
ID-19,” katanya. (ant)

Gubernur Bali Wayan Koster, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, dan 
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak mengadakan rapat strategi 
mempercepat penurunan kasus COVID-19 di Denpasar, Senin (9/8/2021). AN-
TARA/HO-Pemprov Bali.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat menjadi nara-
sumber dalam Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Peserta Didik Sespimti Polri 
secara virtual di Denpasar, Selasa (3/8/2021). ANTARA/HO-Pemprov Bali.
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INSPEKTORAT Provinsi Bali 
segera melakukan pemeriksaan 
terkait dugaan pemborosan ang-
garan dalam pengadaan masker 
di Dinas Kesehatan provinsi 
setempat.

“Pak Sekda sudah menu-
gaskan Inspektur Provinsi Bali 
sesuai kewenangannya untuk 
segera melakukan pemerik-
saan terkait hal tersebut,” kata 
Kepala Dinas Komunikasi, Infor-
masi dan Statistik (Kominfos) 
Provinsi Bali Gede Pramana di 
Denpasar, Senin.

Pramana mengemukakan, 
terkait munculnya informasi 
tersebut, maka sesuai kewenan-
gan Inspektur Provinsi Bali 
selaku aparat pengawasan 
internal pemerintah (APIP) akan 
menindaklanjutinya.

Inspektorat Bali Segera Periksa Dugaan 
Pemborosan Pengadaan Masker di Dinkes

SATGAS Penanganan COVID-19 
Provinsi Bali mencatat capaian vak-
sinasi COVID-19 di daerah setempat 
untuk tahap pertama, hingga 
Minggu (1/8) ini sudah mencapai 
102,43 persen dari target sasaran 
sebanyak 2.996.060 orang.

“Hingga 1 Agustus ini, vaksinasi 
COVID-19 tahap pertama sudah 
menyasar sebanyak 3.068.906 
orang atau 102,43 persen dari 
target penduduk Bali yang akan 
divaksinasi,” kata Sekretaris Satgas 
Penanganan COVID-19 Provinsi Bali 
I Made Rentin di Denpasar, Minggu.

Dari sembilan kabupaten/
kota di Bali, capaian vaksinasi 
COVID-19 tahap pertama yang 
tertinggi yakni di Kota Denpasar 
sebanyak 650.197 orang (142,55 
persen), disusul Kabupaten 
Badung sebanyak 464.287 orang 
(130,71 persen) dan Kabupaten 
Tabanan sebanyak 334.129 orang 
(103,89 persen).

Sementara itu, capaian 
vaksinasi COVID-19 untuk enam 
kabupaten lainnya yakni Kabu-
paten Klungkung (96,32 persen), 
Kabupaten Gianyar (94,41 pers-
en), Kabupaten Jembrana (87,75 

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan 
Statistik (Kominfos) Provinsi Bali Gede 
Pramana dalam suatu kesempatan di 
Denpasar. ANTARA/HO-Pemprov Bali.

Satgas Bali: 102,4 Persen Capaian 
Vaksinasi COVID-19 Tahap Pertama

Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 
Provinsi Bali I Made Rentin dalam suatu 
kesempatan di Denpasar. ANTARA/HO-

Pemprov Bali.

persen), Kabupaten Karangasem 
(86,82 persen), Kabupaten Bangli 
(83,42 persen), dan Kabupaten 
Buleleng (80,90 persen).

“Sedangkan untuk vaksinasi 
tahap kedua, hingga hari ini sudah 
tercapai sebanyak 29,20 persen 
atau sebanyak 874.847 orang,” 
ucap Rentin yang juga Kepala 
Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Provinsi Bali itu.

Untuk menggenjot capaian 
vaksinasi COVID-19 di Provinsi 
Bali, masyarakat tidak hanya bisa 
mendapatkan pelayanan vaksi-
nasi di fasilitas kesehatan seperti 
puskesmas dan rumah sakit, juga 
pelaksanaan vaksinasi berbasis 
banjar (dusun adat).

Selain itu, vaksinasi COVID-19 
juga telah diberikan kepada 
pelajar atau anak-anak usia 12-17 
tahun, yang pelaksanaan vaksinas-
inya berbasis sekolah.

Selain itu juga disiapkan 
sejumlah tempat untuk pelaksan-
aan vaksinasi massal seperti di 

Wantilan DPRD Bali dan Gedung 
Narigraha, Denpasar. Selain itu, 
kalangan perbankan dan pari-
wisata, dan dunia usaha lainnya 
juga memfasilitasi pelaksanaan 
vaksinasi.

Sebelumnya Gubernur Bali 
Wayan Koster mengatakan 
pencapaian vaksinasi COVID-19 
di daerah setempat merupakan 
persentase tertinggi di Indonesia.

Menurut Koster, hal itu berkat 
dukungan kuat pemerintah pusat 
yang sudah mengalokasikan vak-
sin sebanyak 4,6 juta 
dosis (76,7 persen) 
dari 6 

juta dosis vaksin yang diperlukan 
untuk dua kali suntik.

Mulai akhir bulan Juli 2021 
dilakukan percepatan vaksinasi 
suntik tahap kedua dengan target 
pada akhir bulan September 2021 
sudah tuntas semuanya untuk 
mencapai kekebalan komunitas 
(herd immunity) 70 persen.

Untuk itu akan dilakukan 
koordinasi dan komunikasi secara 
intensif kepada pemerintah pusat 
agar Bali memperoleh tambahan 
jumlah vaksin sebanyak 1,4 juta 
dosis. (ant)

Terlebih informasi 
yang mencuatkan 
dugaan prose-
dur yang tidak 
sesuai terkait 
dengan pen-
gadaan masker 
oleh Dinas Kese-
hatan Provinsi Bali. 
“Segera setelah 
diperiksa 
akan 

dilaporkan hasil pemeriksaan-
nya,” ujar birokrat dari Wan-

gaya, Kota Denpasar itu.
Sementara itu, Inspek-

tur Provinsi Bali I Wayan 
Sugiada yang dikonfirmasi 
secara terpisah mengatakan 
telah membentuk tim audit 
untuk memeriksa dugaan 

pemborosan ang-
garan melalui 

Surat Per-

intah Tugas Nomor 8371 tahun 
2021 yang diterbitkan pada 9 
Agustus 2021.

Melalui tim audit yang be-
ranggotakan 10 orang tersebut 
telah langsung melaksanakan 
audit untuk pengadaan alat 
kesehatan belanja bahan lainnya 
(masker bedah) yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) serta 
Dana Alokasi Umum tahun 2021.

“Tim telah bekerja mulai hari 
ini sesuai tanggal diterbitkannya 
surat (9/8-red) hingga tanggal 31 
Agustus 2021,” ucap Sugiada. (ant)
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Pemkot Denpasar kembali menerima bantuan dari 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Denpasar, berupa 
vitamin untuk diserahkan kepada warga yang saat 
ini melakukan isolasi mandiri atau isoman akibat 

terpapar COVID-19.

 Pemkot Denpasar Terima Bantuan 
Vitamin untuk COVID-19 dari IDI

PEMERINTAH Kota Denpasar, 
Bali melalui Dinas Pendidikan, Pe-
muda dan Olahraga (Disdikpora) 
menginstruksikan kepada sekolah 
negeri maupun swasta dalam 
tahun ajaran baru 2021 menunda 
memungut pembayaran uang 
pakaian seragam saat pandemi 
COVID-19.

Wali Kota Denpasar, IGN Jaya 
Negara didampingi Plt Disdikpora 
IGN Eddy Mulya saat rapat dengan 
kepala sekolah melalui virtual 
di Denpasar, Rabu, mengatakan 
pihaknya menginstruksikan 
kepada kepala sekolah se-Kota 
Denpasar untuk menunda me-
mungut pembayaran uang paka-

Bantuan tersebut diserahkan 
Ketua IDI Kota Denpasar, dr. 
I Ketut Widiyasa MPH 
kepada Wali Kota Denpasar, 
I Gusti Ngurah Jaya Negara 
didampingi Kabag Kerjasama 
Setda Kota Denpasar, I Gusti 
Ayu Laxmy Saraswati di Kantor Wali 
Kota Denpasar, Senin (2/8).

Ketua IDI Kota Denpasar, dr. 
I Ketut Widiyasa MPH didamp-
ingi Wakil Ketua IDI Denpasar 
dr. AA. Darmayuda mengatakan 
penyerahan bantuan ini meru-
pakan dukungan IDI terhadap 
penanganan pandemi COVID-19 
di Kota Denpasar.

Adapun bantuan yang diserah-
kan meliputi Vitalong C sebanyak 
25 bok, Bionicom C sebanyak 40 
bok, Enervon C sebanyak 20 bok 
dan Mywell sebanyak 25 bok.

“Jadi bantuan ini kami 
kumpulkan dari teman-

teman IDI Kota Denpasar 
untuk diserahkan kepada 

Pemkot Denpasar guna 
mendukung penanganan 

COVID-19,” ujarnya.
Widiyasa menjelaskan mening-

katnya kasus COVID-19 membuat 
masyarakat wajib menjalani iso-
lasi mandiri, baik secara terpusat 
maupun di rumah. Karenanya, 
untuk mendukung percepatan 
proses kesembuhan bagi pasien 
yang isoman, maka diperlukan 
vitamin pendukung.

“Untuk diberikan kepada 
warga yang sedang isolasi mandiri 
dan semoga dapat memperca-
pat proses kesembuhan, serta 
memberikan motivasi kepada 
masyarakat sedang jalani isoman 

untuk mempercepat proses kes-
embuhan,” katanya.

Sementara, Wali Kota Den-
pasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara 
mengucapkan terima kasih atas 
bantuan yang diberikan IDI 
Kota Denpasar. Tentunya hal 
ini menjadi angin penyemangat 
dalam penanganan COVID-19 di 
Kota Denpasar. Utamanya sebagai 
upaya untuk mendukung kes-
embuhan pasien COVID-19 yang 
menjalani isolasi mandiri atau 

isolasi terpusat di Kota Denpasar.
“Kami jajaran Pemkot 

Denpasar mengucapkan terima 
kasih atas bantuan vitamin yang 
diberikan IDI Kota Denpasar, 
ini merupakan angin segar bagi 
penanganan pandemi COVID-19 
di Kota Denpasar, semoga dengan 
vitamin ini pasien yang sedang 
isolasi mandiri atau isolasi 
terpusat dapat cepat sembuh dan 
bersemangat,” ujar Jaya Negara. 
(ant)

Pemkot Denpasar terima bantuan vitamin dari IDI untuk COVID-19 (ANTARA/HO-
Humas Pemkot Denpasar)

Pemkot Denpasar: Tunda Pembayaran 
Uang Seragam Sekolah saat Pandemi

ian sekolah.
“Menyikapi situasi tersebut 

dan melihat kondisi perekono-
mian masyarakat saat ini kami 
berharap kepada sekolah di Kota 
Denpasar agar menunda memun-
gut pembayaran uang pakaian 
seragam oleh orang tua siswa,” 
kata Wali Kota Jaya Negara.

Ia mengatakan penundaan ini 
dilaksanakan bagi sekolah yang 
berada di bawah naungan Pemkot 
Denpasar, yakni PAUD/TK, SD, dan 
SMP baik negeri dan swasta.

Hal tersebut lantaran proses 
pembelajaran masih menggu-
nakan metode dalam jaringan 
(daring atau online), sehingga 
penggunaan seragam masih 
belum diperlukan.

“Ini hanya ditunda karena 
melihat situasi saat pandemi ini. 
Jika nanti kebijakan sudah diizin-
kan pembelajaran tatap muka 
tentu pembelian seragam akan 
dilaksanakan, tentunya pembela-

jaran tatap muka akan didahului 
dengan persiapan penerapan pro-
tokol kesehatan atau prokes serta 
vaksinasi yang optimal,” ujarnya.

Selain meminta untuk 
penundaan pembayaran uang 
pakaian, kata Wali Kota Jaya 
Negara mengatakan pihaknya juga 
mengajak seluruh jajaran sekolah 
di Kota Denpasar untuk bergo-
tong royong dalam penanganan 
pandemi.

Hal ini utamanya dalam 
mendukung sosialisasi penerapan 
protokol kesehatan, percepatan 
vaksinasi bagi siswa dan men-
dukung UMKM di wilayah sekolah 
masing-masing.

“Kami mengajak jajaran 
sekolah di Kota Denpasar untuk 
bergotong royong bersama 
dalam membantu sesama, hal ini 
utamanya dalam mendukung so-
sialisasi penerapan protokol kes-
ehatan, serta membantu UMKM di 
kawasan sekolah,” ucapnya. (ant)

Wali Kota Jaya Negara saat memberikan pengarahan kepada para kepala sekolah 
secara daring di Denpasar, Rabu (4/8/2021) ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar
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WALI Kota Denpasar, 
IGN Jaya Negara menanda-
tangani jalinan kerja sama 
dengan AIDS Healthcare 
Foundation (AHF) dalam 
program rehabilitasi sosial 
dalam pencegahan, deteksi dini 
HIV, perawatan, terapi dan dukun-
gan bagi ODHA (Orang Dengan 
HIV/AIDS).

Penandatangan bersama 
antara Wali KOta Denpasar Jaya 
negara dengan pihak AHF Indo-
nesia tersebut dilakukan secara 
virtual di Denpasar, Kamis.

Dalam acara tersebut juga 
dihadiri Wawali Kota Denpasar 
I Kadek Agus Arya Wibawa 
bersama Penjabat Sekda Kota 
Denpasar I Made Toya, Kadis 
Kesehatan dr. Luh Putu Sri Armini, 
Direktur RSUD Wangaya, dr. Anak 
Agung Made Widiasa, Kabag 
Kerjasama Laxmy Saraswati dan 
Kabag Protokol dan Komunikasi 
Pimpinan Dewa Gede Rai, Plt. 
Kepala Biro Perencanaan Kemen-
terian Sosial RI, Adhy Karyono, 

dari Biro Pemerintahan 
dan Kesra Provinsi Bali, 
serta perwakilan dari AHF 
Indonesia.

Wali Kota Denpasar, IGN 
Jaya Negara mengatakan 

bahwa Kota Denpasar sebagai 
Ibu Kota Provinsi Bali dengan 
mobilitas penduduk yang sangat 
tinggi tentu risiko penyebarannya 
juga tinggi.

Menyikapi situasi ini pemkot 
melalui Komisi Penanggulangan 
AIDS (KPAD) Kota Denpasar den-
gan menggandeng lembaga swa-
daya masyarakat serta melibatkan 
seluruh komponen masyarakat 
selalu berupaya menekan penye-
baran penularan HIV/AIDS.

Ia mengatakan semakin 
meningkatnya pemahaman 
masyarakat tentang HIV/AIDS 
akan lebih mudah menggerak-
kan peran serta aktif masyarakat 
secara luas dalam upaya pencega-
han dan penularannya.

“Kami sangat menyambut 
baik dengan adanya kontrak 

PEMERINTAH Kota Denpasar, 
Bali, melalui Tim Penggerak PKK 
bekerja sama dengan perusahaan 
swasta, membantu operasional 
dapur umum gotong royong guna 
membantu masyarakat yang ter-
dampak pandemi COVID-19.

“Kali ini kami bekerja sama den-
gan pihak swasta, antara lain den-

gan PT Pertamina Bali dan Hiswana 
Migas untuk pengadaan bahan ba-
kar di dapur umum gotong royong,” 
kata Ketua TP PKK Kota Denpasar 
Nyonya Sagung Antari Jaya Negara 
di Denpasar, Senin.

Pada peninjauan dapur umum 
gotong royong juga dihadiri Kadis 
Perindag Denpasar, Ni Nyoman 

Denpasar-AHF Jalin Kerja Sama 
Perawatan dan Pencegahan HIV/AIDS

kerja sama ini, sehingga Pemkot 
Denpasar melalui RSUD Wangaya 
akan dapat lebih banyak lagi 
berbuat untuk masyarakat Kota 
Denpasar yang mempunyai resiko 
tinggi terhadap penularan HIV/
AIDS,” ujar Jaya Negara

Jaya Negara lebih lanjut 
menjelaskan dalam kerja sama ini 
memberikan program dukungan 
biaya rawat jalan dan layanan 

terapi yang berkualitas, ramah 
dan nyaman bagi ODHA. Se-
hingga ODHA yang kesulitan biaya 
perawatan dapat dibantu dengan 
segera. Dapat menurunkan angka 
lost to follow up dengan mel-
akukan pendampingan secara 
maksimal bagi ODHA agar rutin 
melakukan terapi sehingga tidak 
ada lagi ODHA berhenti melaku-
kan pengobatan. (ant)

Pemkot Denpasar-AHF tandatangani kerja sama pencegahan dan perawatan HIV/
AIDS. ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

Pemkot Denpasar Bantu 
Operasional Dapur Umum COVID-19

Sri Utari, dan Sales Area Manager 
Pertamina Bali Ferry Pasalini.

Ia mengatakan sinergi Pemkot 
Denpasar dengan berbagai 
pihak untuk meringankan beban 
masyarakat sangat penting teru-
tama di masa pandemi. Karena 
itu, salah satu membangun dapur 
umum tersebut guna pemberian 
konsumsi masyarakat yang sangat 
membutuhkan saat ini.

“Pemerintah tidak bisa sendi-
rian dalam memberikan uluran 
tangan kepada masyarakat yang 
terdampak pandemi, dengan 
adanya bantuan dari pihak swasta 
ini dapat lebih luas menjangkau 
masyarakat dan menyentuh 
langsung masyarakat yang mem-
butuhkan melalui adanya dapur 
umum gotong royong ini,” ucap 
Sagung Antari Jaya Negara.

Kadis Perindag Kota Denpasar, 
Ni Nyoman Sri Utari mengatakan 
bantuan yang diberikan kali ini 
adalah dari pihak Pertamina Bali 

berupa voucher Bahan Bakar 
Minyak (BBM) sebesar Rp5 juta, 
serta dari pihak Hiswana Migas 
memberikan 180 buah tabung 
gas LPG 12 kg yang diserahkan 
bertahap sebanyak 30 buah.

“Bantuan berupa bahan bakar 
minyak untuk memasak di dapur 
umum gotong royong menjadi 
sinergi dalam membantu sesama 
di masa pandemi COVID-19,” ucap 
Sri Utari.

Sementara Ferry Pasalini 
selaku Sales Area Manager Per-
tamina Bali mengatakan pihaknya 
mendukung penuh operasional 
dapur umum gotong royong Jaba 
Paon Kaliasem, Denpasar.

“Bantuan yang kami salurkan 
berupa voucher BBM sebesar Rp5 
juta, selain bantuan lain dari pihak 
Hiswana Migas. Tentu kami ingin 
bantuan tersebut tepat menyentuh 
masyarakat yang membutuhkan 
uluran tangan di masa pandemi,” 
kata Ferry Pasalini. (ant)

Pemkot Denpasar kerja sama swasta bantu operasional dapur umum saat CO-
VID-19 (ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)
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Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, terus melakukan 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ber-
sumber dari APBD Badung dengan memanfaatkan 
sistem “QR Code”.

Badung Terus Salurkan BLT 
dengan Sistem ”QR Code”

BUPATI Badung, Bali, I Ny-
oman Giri Prasta terus melaku-
kan pemantauan penyaluran 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
yang bersumber dari APBD 
setempat untuk meringankan 
beban masyarakat khususnya 
pada masa penerapan Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM).

“Kami terus melakukan 
pengawasan untuk memas-
tikan bantuan dan kebijakan 
politik anggaran itu diterima 
masyarakat khususnya yang 

terdampak pandemi COVID-19,” 
kata Bupati Giri Prasta saat 
memantau penyaluran BLT di 
wilayah Kecamatan Kuta Utara, 
Badung, Rabu.

Ia mengatakan, pemberian 
BLT sebesar Rp300 ribu terse-
but selain untuk membantu me-
ringankan beban perekonomian 
masyarakat juga diharapkan 
dapat meningkatkan imun tu-
buh masyarakat Badung selama 
masa pandemi COVID-19.

Bersama seluruh jajaran 
dan DPRD Badung, pihaknya 

“Kami bersama jajaran 
terus melakukan kontrol untuk 
memastikan BLT Badung ini 
dapat diterima oleh masyarakat 
yang penyalurannya dilakukan 
langsung oleh kepala lingkun-
gan ke rumah-rumah penerima 
dengan memanfaatkan QR Code,” 
ujar Bupati Badung Nyoman Giri 
Prasta dalam keterangannya yang 
diterima di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan, pihaknya 
juga terus melakukan proses 
penyelarasan atau cleansing 
data dalam penyerahan bantuan 
tersebut. Ia mencontohkan, sep-
erti di wilayah Kecamatan Kuta, 
terdapat 80 persen KK yang 
telah melewati proses penyelar-
asan data di dinas terkait, yang 
selanjutnya akan diberikan BLT 
oleh pihak kelurahan bersama 
Bank Pembangunan Daerah Bali.

“Inilah pentingnya kami mel-
akukan cleansing data karena 
ke depan kami ingin setiap desa 
atau kelurahan memiliki big 
data, untuk mewujudkan desa 
presisi,” katanya.

Bupati Giri Prasta menjelas-
kan, pemberian BLT sebesar 
Rp300 ribu itu selain untuk 
membantu meringankan pere-
konomian masyarakat selama 
masa pandemi, juga diharapkan 
dapat meningkatkan imun tu-
buh masyarakat Badung di masa 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ia jyga akan terus memasti-
kan bantuan-bantuan dan kebi-
jakan politik anggaran Pemkab 
Badung dapat menyentuh selu-
ruh masyarakat khususnya yang 
terdampak pandemi COVID-19.

“Ini yang kami maksud dengan 

gerakan gotong royong bersama 
untuk masyarakat. Ini semua 
tergantung pemimpinnya, ketika 
semua pihak terkait mampu di-
gerakkan dengan baik, apa yang 
menjadi mimpi akan bisa kami 
ubah menjadi perencanaan, komit-
men dan kenyataan,” tegasnya.

Selain bantuan langsung 
tunai yang bersumber dari 
dana APBD Badung, saat ini di 

kabupaten itu juga sudah ada 
penyaluran beberapa bantuan 
dari pemerintah pusat.

Bantuan tersebut diantara-
nya adalah Program Keluarga 
Harapan (PKH), Bantuan Pangan 
Non Tunai (BPNT), Bantuan 
Sosial Tunai (BST) dan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa 
(BLTDD) yang diberikan kepada 
masyarakat. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kiri). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Bupati Badung 
Terus Pantau 
Penyaluran BLT

juga akan terus melakukan 
kontrol untuk memastikan BLT 
Badung ini dapat diterima oleh 
masyarakat yang penyalurannya 
dilakukan langsung oleh kepala 
lingkungan atau kelian dinas 
dengan memanfaatkan Quick 
Response (QR) Code.

“Sekalipun bantuannya 
sedikit, tapi inilah wujud bakti 
saya kepada seluruh masyarakat 
Badung. Ini yang kami maksud 
dengan gerakan gotong royong 
bersama untuk masyarakat,” 
katanya.

Ia menjelaskan, seiring 
dengan penyaluran BLT kepada 
masyarakat, Pemkab Badung 
juga terus melakukan proses pe-
nyelarasan atau cleansing data 
dalam penyerahan bantuan itu.

Bupati Giri Prasta men-

contohkan, seperti di wilayah 
Kecamatan Kuta Utara, per Rabu 
(4/8) terdapat 10 ribu lebih KK 
yang telah melewati proses pe-
nyelarasan data di dinas terkait, 
yang selanjutnya akan diberikan 
BLT oleh pihak kelurahan atau 
desa bersama Bank Pembangu-
nan Daerah Bali.

“Inilah pentingnya kami mel-
akukan cleansing data karena 
ke depan kami ingin setiap desa 
atau kelurahan memiliki big 
data untuk mewujudkan desa 
presisi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Bantuan 
Langsung Tunai yang bersum-
ber dari dana APBD Badung itu 
diharapkan dapat membantu se-
luruh masyarakat Badung seir-
ing dengan beberapa bantuan 
dari pemerintah pusat. (adv)

Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta (kanan). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, terus melakukan 
penyelarasan atau cleansing 
data dalam penyerahan Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) untuk 
membantu masyarakat selama 
masa Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Kami terus melakukan cleans-
ing data. Inilah pentingnya kami 
melakukan cleansing data karena 
ke depan kami ingin setiap desa 
atau kelurahan memiliki big data, 
untuk mewujudkan desa presisi,” 
ujar Sekretaris Daerah Kabupaten 
Badung I Wayan Adi Arnawa di 
Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan BLT yang 
bersumber dari APBD Badung 
sebesar Rp300 ribu itu diharapkan 
dapat meningkatkan imun tubuh 
masyarakat Badung di masa Pem-
berlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM).

Menurutnya, pihak desa/ke-
lurahan, dibantu tokoh desa adat, 
juga harus aktif berkoordinasi 

dengan dinas terkait di Badung 
seperti Dinas Sosial, Disdukcapil 
dan Diskominfo untuk melakukan 
proses penyelarasan atau cleans-
ing data untuk menghindari ter-
jadinya tumpang tindih penyalu-
ran bantuan maupun permasala-
han hukum di kemudian hari.

“Jangan sampai penyaluran 
BLT ini menyebabkan polemik 
dan menimbulkan permasala-
han hukum di kemudian hari,” 
katanya.

Adi Arnawa 
menjelaskan 
saat ini di 
Badung juga su-
dah ada penyalu-
ran beberapa 
bantuan dari 
pemerin-
tah pusat. 
Bantuan 
tersebut 
diantara-
nya adalah 
Program 

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, merancang APBD 
tahun anggaran 2022 pada Ran-
cangan Kebijakan Umum APBD 
(KUA) Kabupaten Badung tahun 
anggaran 2022 serta Rancangan 
Prioritas Dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) APBD Badung 
tahun anggaran 2022 
dirancang sebesar 
Rp2,9 triliun lebih.

“Kami men-
erapkan prinsip 
kehati-hatian dalam 

Pemkab Badung Rancang APBD 
2022 Sebesar Rp2,9 triliun

menyusun proyeksi APBD tahun 
anggaran 2022 ini,” ujar Bupati 
Badung, I Nyoman Giri Prasta 
dalam keterangan yang diterima 
di Mangupura, Rabu.

Pandemi COVID-19 menyebab-
kan penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Badung pada tahun 
2021 mengalami penurunan yang 
sangat tajam, khususnya dari sek-
tor pajak hotel dan restoran yang 
selama ini menjadi sumber utama 
pendapatan daerah

Menurutnya berdasarkan 
penurunan penerimaan PAD 

tahun 2021 yang sangat signifikan 
tersebut, maka pihaknya menera-
pkan prinsip kehati-hatian dalam 
menyusun proyeksi APBD tahun 
anggaran 2022.

“Sehingga, target pendapatan 
dan belanja daerah yang diran-
cang dapat lebih realistis, efektif, 
efisien dan dapat dipertanggung-
jawabkan secara sosio-ekonomis 
maupun aspek teknokratisnya,” 
katanya.

Rancangan KUA dan PPAS 
yang diajukan saat ini, telah 
menyesuaikan dengan ketentuan 
baru berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang pengelolaan keuan-
gan daerah.

Di mana atas struktur belanja 
daerah tidak lagi menggunakan 
nomenklatur belanja langsung 
dan belanja tidak langsung, na-
mun sudah menyesuaikan dengan 

nomenklatur belanja daerah yang 
baru terdiri dari belanja ope-
rasi, belanja modal, belanja tidak 
terduga.

Belanja daerah pada rancan-
gan KUA-PPAS tahun anggaran 
2022 dirancang sebesar Rp2,9 
triliun lebih. Anggaran belanja 
tersebut dialokasikan untuk 
membiayai program atau kegia-
tan strategis, wajib dan mengikat 
sesuai dengan bidang prioritas 
yang tercantum dalam PPNSB.

Komposisi rancangan KUA-
PPAS tahun anggaran 2022 terdiri 
dari kontribusi Pendapatan Asli 
Daerah terhadap belanja daerah 
adalah sebesar 66,59 persen.

Sedangkan Komposisi belanja 
daerah berdasarkan kelompok 
belanja yaitu belanja operasi 
sebesar 82,63 persen, belanja 
modal sebesar 1,82 persen, 
belanja tidak terduga sebesar 
6,39 persen dan belanja transfer 
sebesar 9,16 persen dari total 
belanja daerah. (adv)

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta. 
ANTARA/HO-Humas Badung

Pemkab Badung Terus Selaraskan 
Data untuk Salurkan BLT PPKM

Keluarga Harapan (PKH), Bantuan 
Pangan Non Tunai (BPNT), Ban-
tuan Sosial Tunai (BST) dan Ban-

tuan Langsung Tunai 
Dana Desa (BLTDD) 

yang diberi-
kan kepada 
masyarakat 

terdampak.
Pemkab 

Badung me-
miliki program 

bagi warga di 
luar pen-

erima 
bantu-

an dari 

Warga menunjukkan uang tunai Bantuan 
Langsung Tunai PPKM dari Pemkab Badung. 
ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

pemerintah pusat yang disalurkan 
oleh Kemensos dan Kemendes.

“Jangan sampai ada yang ter-
cecer. Semoga bantuan ini dapat 
dimanfaatkan dengan baik di 
tengah pandemi COVID-19. Kami 
bersama tentu sangat berharap 
dan menginginkan pandemi ini 
bisa cepat sirna,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Badung 
Nyoman Giri Prasta menjelaskan 
bahwa BLT itu merupakan wujud 
nyata perhatian dan pelayanan 
Pemkab Badung dalam meringan-
kan beban ekonomi masyarakat 
khususnya di masa PPKM.

Pihaknya juga menekankan 
kepada seluruh kepala desa atau 
Perbekel dan Kelian Dinas untuk 
menuntaskan pendataan warg-
anya di masing-masing wilayah 
agar jangan sampai ada yang 
tercecer. (adv)
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TIM Pakar Satgas COVID-19 
Pusat melakukan kunjungan ke 
wilayah Kabupaten Badung, Bali, un-
tuk memantau langkah serta upaya 
yang dilakukan pemerintah daerah 
beserta satgas setempat dalam pen-
anganan pandemi virus corona.

“Pemantauan langsung ke 
Badung ini sangat penting untuk 
mengetahui sejauh mana langkah 
strategi yang dilakukan dalam 
menangani pandemi COVID-19,” 
ujar Tim Pakar Satgas COVID-19 
Pusat yang dipimpin I Nyoman 
Gde Agus Asrama dalam keteran-
gan Humas Badung yang diterima 
di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan, saat ini 
COVID-19 sudah bermutasi dan 
menyebabkan banyak kematian. 
Hal tersebut menjadi cambuk bagi 
seluruh pihak untuk tidak lengah 
dan terus meningkatkan kewas-
padaan dalam penanganan dan 

pencegahan kasus penyebaran 
COVID-19 di Indonesia.

Tim Pakar Satgas COVID-19 
Pusat juga mendorong berkolabo-
rasi agar penanganan COVID-19 
bisa terpadu mulai dari tingkat 
pusat, daerah hingga struktur 
pemerintahan terbawah yakni 
desa dan kelurahan.

“Jangan sampai di Badung 
banyak terjadi peningkatan kasus, 
karena Badung ini merupakan 
pintu gerbang pariwisata di Pulau 
Bali,” katanya.

Nyoman Gde Agus Asrama 
menjelaskan, pihaknya mengapre-
siasi penanganan COVID-19 yang 
dilaksanakan di Badung yang 
responsif dan kolaboratif.

Menurutnya, sinergi yang kuat 
mulai dari Forkopimda dan juga 
Satgas tingkat desa/kelurahan 
serta desa adat dan dinas menjadi 
salah satu cara yang sangat baik di 

Tim Pakar Satgas 
COVID-19 Pusat 
Pantau Badung

dalam penanganan pandemi.
“Kami berikan apresiasi atas 

kerjasama yang dilaksanakan 
oleh Satgas COVID-19 Badung 
dalam penanganan pandemi, 
dengan penanganan yang baik 
mudah-mudahan pariwisata di 
Badung bisa cepat kembali pulih,” 
ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Daerah 
Badung I Wayan Adi Arnawa 
mengatakan, Pemkab Badung 
terus melakukan berbagai upaya 
berkaitan dengan penanganan 

COVID-19 melalui berbagai 
kebijakan seperti pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat 
(PPKM), penyediaan sarana pusat 
karantina dan isolasi terpusat 
yang ada di lima lokasi dengan 
jumlah 700 bed.

“Kami juga akan membentuk 
tim tracing dan testing berbasis 
desa/kelurahan dengan melibat-
kan semua dinas/kepala lingkun-
gan, yang dikoordinir oleh TNI/
Polri sesuai arahan pemerintah 
pusat,” ujarnya. (adv)

Polisi memasang pagar di objek wisata pantai yang ditutup saat melakukan 
pengawasan PPKM di kawasan Canggu, Badung, Minggu (4/7/2021) ANTARA/
Naufal Fikri Yusuf

PEMERINTAH Kabu-
paten Badung, Bali, mengajak 
masyarakat untuk menggeluti 
sektor pertanian sebagai upaya 
menjaga kebutuhan pangan 
masyarakat serta menjaga 
ekonomi masyarakat, khususnya 
di masa pandemi COVID-19.

“Pandemi COVID-19 yang 
melanda hampir seluruh dunia 
memberikan pelajaran penting 

bagi kita semua untuk tidak me-
lupakan sektor pertanian, karena 
sektor ini telah terbukti mampu 
bertahan dalam menghadapi 
berbagai gejolak perekonomian 
dan menjadi tulang punggung 
dalam menjaga ketahanan pangan 
masyarakat,” ujar Sekretaris Dae-
rah Kabupaten Badung I Wayan 
Adi Arnawa dalam keterangannya 
di Mangupura, Sabtu.

Pemkab Badung Ajak 
Masyarakat Geluti Pertanian

Ia memberikan apresiasi 
kepada petani karena meskipun 
dalam situasi pandemi COVID-19, 
para petani tetap dapat bekerja 
guna memenuhi kebutuhan pan-
gan masyarakat.

Pemkab Badung juga telah me-
nyelenggarakan Gerakan tanam 
(Gertam) Padi Varietas Inbrida 
sebagai wujud komitmen mema-
jukan sektor pertanian sekaligus 
untuk mengajak masyarakat 
bangga menjadi petani.

“Pandemi ini mengajarkan 
kami agar tidak terlalu ketergan-
tungan dengan sektor pariwisata, 
momentum ini harus diman-
faatkan untuk mengelola sektor 
pertanian agar dapat membangun 
ketahanan pangan dan menin-
gkatkan kesejahteraan petani,” 
katanya.

Sekda Adi Arnawa menam-
bahkan, Pemkab Badung juga 
tetap mengingatkan seluruh 
masyarakat, termasuk para petani, 
untuk mendukung upaya pemer-

intah dalam menekan penyebaran 
COVID-19 dengan menerapkan 
protokol kesehatan secara ketat 
dan disiplin.

“Ini agar sektor pariwisata 
yang menjadi andalan dalam 
menggerakkan roda perekonomi-
an di Badung bisa segera dibuka 
kembali,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Pertanian dan Pangan Kabupaten 
Badung I Wayan Wijana menjelas-
kan, dalam upaya menggerakkan 
sektor pertanian dan menjaga 
ketersediaan pangan, pemerintah 
menggelontorkan berbagai pro-
gram dan kegiatan di Badung.

Program tersebut diantaranya 
adalah, Gerakan Tanam Padi selu-
as 2.000 hektare, tanaman kedelai 
66 hektare, tanaman jeruk 1.000 
pohon dan gerakan tanam cabai 
seluas 10 hektare yang dilakukan 
selain bantuan rehabilitasi jarin-
gan irigasi, Alsintan dan alat-alat 
pasca panen yang dibutuhkan 
petani. (adv)

Gerakan Tanam Padi Varietas Inbrida di Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung
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BUPATI Badung Nyoman Giri 
Prasta didampingi Sekda Wayan 
Adi Arnawa dan Kapolres AKBP 
Leo Dedy Defretes menuntaskan 
safari pemantauan penyaluran 
BLT melalui QR Code di Kecama-
tan Petang, Senin (9/8).

Turut hadir anggota DPRD 

Badung dapil Petang IGA Inda Tri-
mafo Yuda, Gusti Lanang Umbara, 
Nyoman Suka, Kadis Sosial Ketut 
Sudarsana, Kepala BPD Cabang 
Mangupura IGN Bagus Artawan, 
Camat petang Wayan Darma 
beserta Perbekel terkait.

“Inilah wujud nyata perha-

SEKRETARIS Kabupaten 
Badung, I Wayan Adi Arnawa 
mengikuti Rapat Koordinasi 
terkait pemberian BLT bersama 
Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Perwakilan 
Provinsi Bali di ruang pertemuan 
BPKP perwakilan Provinsi Bali, 
Denpasar, Kamis (12/8).

Dalam rapat koordinasi 
tersebut, hadir Kepala BPKP Per-
wakilan Provinsi Bali Mohammad 
Masykur, Koordinator Pengawas 
(Korwas) Bidang APD Adrian 
Puspawijaya, plt Kepala BPKAD 
Luh Putu Suryanithi, Kadis Sosial 
I Ketut Sudarsana, Kabag Hukum 
Setda Pemerintah Kabupaten 
Badung A.A. Asteya Yudhya.

Sekda Wayan Adi Arnawa 
dalam sambutannya mengatakan 
ucapan terima kasih kepada Kepa-
la BPKP Perwakilan Provinsi Bali 
Bapak Muhammad Masykur dan 
jajaran yang telah meluangkan 
waktunya untuk melaksanakan 
konsultasi terkait pemberian BLT 

di Kabupaten Badung yang telah 
disalurkan kepada masyarakat.

“Bantuan ini sangat berman-
faat di tengah pandemi Covid-19 
untuk membantu meringankan 
beban perekonomian masyarakat 
serta meningkatkan imun tubuh 
masyarakat Badung di masa Pem-
berlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM). Namun 
pemberian BLT bagi masyarakat 
ini penyalurannya harus sesuai 
aturan yang berlaku agar tidak 
menyebabkan polemik dan men-
imbulkan permasalahan hukum di 
kemudian,” ujarnya.

Kebijakan Bupati Badung I 
Nyoman Giri Prasta dengan pem-
berian BLT kepada masyarakat 
Badung tentu sangat di apre-
siasi dan disambut antusias oleh 
masyarakat Badung.

Sementara itu, plt. Kepala 
BPKAD Luh Putu Suryanithi me-
nambahkan, sejalan dengan pem-
berian BLT kepada masyarakat 
Kabupaten Badung ada beberapa 

Sekda Ikuti Rapat Koordinasi bersama 
BPKP Perwakilan Provinsi Bali

regulasi yang harus kami lakukan 
di Pemerintah Kabupaten Badung.

Rapat koordinasi ini bertu-
juan regulasi pemberian BLT 
dapat dikemas dengan baik 
dan benar demi Badung yang 
bersih secara administrasi 
dalam laporan keuangan terkait 

dengan perundang-undangan 
yang berlaku serta jelas dalam 
segi hukum.

“Kami berharap bimbingan 
dan arahan BPKP perwakilan 
Provinsi Bali untuk kami pakai 
sebagai acuan dalam pemberian 
BLT di Badung,” ucapnya. (adv)

Sekda Wayan Adi Arnawa mengikuti Rapat Koordinasi terkait pemberian BLT 
bersama Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali Mohammad Masykur di ruang 
pertemuan BPKP Perwakilan Provinsi Bali Renon Denpasar, Kamis (12/8). AN-
TARA/HO-Pemkab Badung

Bupati Giri Prasta Tuntaskan Pemantauan 
Penyaluran BLT di Kecamatan Petang

tian dan pelayanan kami dalam 
meringankan beban ekonomi 
masyarakat Badung di masa 
PPKM. untuk itu saya mengajak 
semua pihak dari tingkat kecama-
tan sampai pemerintahan desa, 
mari kita bekerja keras, cerdas, ik-
las dan tuntas untuk masyarakat,” 
tegas Bupati Giri Prasta saat 
melakukan pemantauan langsung 
ke rumah warga penerima BLT

Bupati Giri Prasta menambah-
kan untuk saat ini seluruh elemen 
masyarakat Kabupaten Badung 
merasakan dampak dari pandemi 
Covid-19. Untuk itu pihaknya 
menekankan kepada seluruh 
Perbekel dan Kelian Dinas untuk 
menuntaskan pendataan wargan-
ya di masing-masing wilayah agar 
jangan sampai ada yang tercecer.

“Ayo kita jawab pernyataan 
BLT sebagai Bantuan Lewat 
Terus menjadi Bantuan Langsung 
Terima oleh masyarakat. Mari kita 
bekerja dengan hati, sepenuh hati 
dan berhati-hati dalam men-

data semua masyarakat. diluar 
warga kita yang sudah menerima 
bantuan dari pemerintah pusat 
yang disalurkan oleh Kemensos 
dan Kemendes, jangan sampai ada 
yang tercecer,” ajaknya.

Sedangkan terkait upaya re-
covery perekonomian masyarakat 
Badung pasca pandemi, Bupati 
Giri Prasta berkomitmen untuk 
membangkitkan sektor UMKM 
menjadi Soko Guru Ekonomi Ber-
basis Kerakyatan. “Mari kita peta-
kan seluruh potensi UMKM yang 
ada di setiap wilayah, nanti akan 
kita berikan dana stimulus untuk 
mempercepat recovery ekonomi 
pasca pandemi,” ujarnya.

Dalam pemantauan tersebut, 
secara khusus Bupati Giri Prasta 
turut memberikan bantuan bedah 
rumah sebesar 55 juta rupiah 
kepada salah satu KK di Banjar 
Sekarmukti Desa Pangsan, meng-
ingat rumah yang menjadi tempat 
tinggal oleh keluarga tersebut 
tidak layak huni. (adv)

Bupati Badung didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa melaksanakan safari 
pemantauan penyaluran BLT QR Code dari dana APBD Kabupaten Badung di 
Kecamatan Petang, Senin (9/8). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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WAKIL Ketua DPRD Provinsi 
Bali I Nyoman Sugawa Korry 
mendorong gabungan kelompok 
tani yang telah menerima bantuan 
program Sistem Pertanian Ter-
padu (Sipadu) untuk memproduk-
si pupuk organik bersertifikasi, 
sehingga bisa lebih meningkatkan 
pendapatan yang diperoleh.

“Setelah kami cek ke lapangan 

terhadap beberapa unit Sipadu 
atau yang sebelumnya dikenal 
dengan Simantri, mereka yang 
masih jalan itu membutuhkan 
pendampingan produksi pupuk 
agar bersertifikasi,” kata Sugawa 
Korry di Denpasar, Minggu.

Sugawa Korry yang juga Ketua 
DPD Partai Golkar Bali itu menga-
takan juga sudah membentuk tim 

”Koral Restaurant” di Bali Raih 
Predikat ”Picture-Perfect Restaurants”

KORAL Restaurant yang terle-
tak di The Apurva Kempinski Bali, 
Nusa Dua, Kabupaten Badung, 
Bali, dinobatkan sebagai “Picture-
Perfect Restaurants” nomor satu 
di dunia versi Travelers’ Choice 
Best of the Best tahun 2021 di 
situs TripAdvisor.

“Kami sangat bangga bisa 
meraih predikat internasional dari 
TripAdvisor ini. Raihan ini sesuai 
dengan visi untuk menjadikan 
hotel kami sebagai Bali’s market 
leader yaitu adalah best luxury 
resort di Bali,” ujar Director of 
Marketing The Apurva Kempinski 
Bali Danti Yuliandari di Mangu-
pura, Sabtu.

Ia mengatakan, pihaknya 
akan terus melakukan berbagai 
inovasi agar dapat memperta-
hankan predikat “Picture-Perfect 
Restaurants” itu dan menjadi yang 
terbaik dibanding kompetitor 
lainnya.

“Kata kuncinya adalah inovasi, 
di mana kami tidak hanya berino-

vasi dalam sisi culinary-nya, tapi 
juga inovasi dalam arti peningka-
tan service dari sisi akuariumnya 
itu sendiri,” ungkapnya.

Koral Restaurant menawar-
kan konsep restoran bernuansa 
akuarium dengan lebih dari 2.300 
ekor ikan yang terdiri dari 63 jenis 
dengan mengusung konsep bis-
tronomy atau yang berarti casual 
fine dining.

“Dari sisi pengoperasian itu 
memang sistemnya casual jadi 
tidak ada space ataupun tidak ada 
jarak antara tamu dengan para 
tim Koral Restaurant,” katanya.

Sedangkan dari sisi hidangan 
makanan yang disajikan bagi 
pengunjung, Danti Yuliandari 
menjelaskan, memiliki kualitas 
tinggi dengan menggunakan 
teknik-teknik internasional, yang 
tetap menggunakan bahan dan 
rempah asli khas dari Indonesia.

“Jadi konsepnya adalah 
bistronomy restoran yang tetap 
berbasis kepada unity in diver-

sity of Indonesia dengan kualitas 
bintang lima,” ujarnya.

Danti menambahkan, Koral 
Restaurant menawarkan sejumlah 
menu makanan di antaranya yang 
terdiri dari three course, four 
course dan five course dengan 
kisaran harga mulai dari Rp 850 
ribu per orang.

“Nusa Dua sebagai destinasi 
yang terus berkembang tidak 
hanya fokus kepada kamar atau-
pun Meeting, Incentive, Conven-
tion, Exhibition (MICE), tetapi juga 
berkembang dari sisi kulinernya. 
Dan kami sangat berbangga sekali 
bisa menjadi bagian dari visi ini,” 
katanya. (ant)

Penyelam memberikan makanan kepada ikan di akuarium Koral Restaurant, Bali. 
ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

DPRD Bali Dorong Unit Sipadu 
Produksi Pupuk Organik Bersertifikat

untuk memberikan pendampingan.
Tim tersebut saat ini juga se-

dang melakukan kajian dan meru-
muskan terkait dengan pendamp-
ingan produksi pupuk organik 
kepada unit penerima Sipadu, di 
samping kajiannya nanti juga akan 
dibahas dalam webinar.

Simantri atau Sipadu merupa-
kan salah satu program unggulan 
Pemprov Bali yang digagas oleh 
Made Mangku Pastika (Gubernur 
Bali periode 2008-2018) dan telah 
terbentuk sebanyak 752 unit di 
berbagai kabupaten/kota di Bali.

Tujuan pembentukan Simantri 
saat itu untuk menjadikan Bali 
sebagai Pulau Organik dan mem-
berikan pendapatan tambahan bagi 
petani. Selain mendapatkan hasil 
dari anakan sapi, juga dari pengola-
han kotoran dan urine sapi menjadi 
pupuk, biogas dan biourine.

“Produksi pupuk organik 
belum bisa maksimal terserap 
karena hasil produksi Simantri 
banyak yang belum tersertifikasi. 

Melalui APBD Bali, juga akan di-
dorong anggaran untuk program 
subsidi pupuk sehingga bisa me-
nyerap pupuk produksi Simantri,” 
ucapnya.

Selain persoalan sertifikasi 
pupuk organik, penerima pro-
gram Simantri pun membutuhkan 
pendampingan pembuatan pakan 
alternatif terutama pada musim 
kemarau dan masalah ketersedi-
aan air di musim kemarau.

“Kita harus bersinergi untuk 
membangun sektor pertanian, 
jangan memandang warna, kelom-
pok atau golongan. Komitmen 
membangun sektor pertanian di 
Bali sudah menjadi keharusan,” 
ujarnya.

Menurut Sugawa Korry, dengan 
kondisi pandemi COVID-19 saat 
ini, maka struktur ekonomi Bali 
harus bertransformasi menuju 
keseimbangan baru antara sektor 
primer, sekunder dan tersier 
dengan pendekatan teknologi 
informasi. (ant)

Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry pada saat pengecekan dan diskusi 
lapangan dengan pengurus Simantri di Desa Musi, Kabupaten Buleleng belum 
lama ini. ANTARA/HO-Golkar Bali.
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BUPATI Tabanan I Komang 
Gede Sanjaya menyerahkan 
langsung bantuan langsung tunai 
(BLT) bersumber Dana Desa atau 
BLT-DD secara simbolis kepada 
empat orang keluarga penerima 
bantuan di Kantor Desa Gunung 
Salak, Kecamatan Selemadeg 
Timur, Kabupaten Tabanan, Rabu.

“Pemerintah pusat, Provinsi, 

dan Kabupaten sudah berupaya, 
bekerja keras semaksimal mung-
kin, untuk selalu memperhatikan 
warganya, khususnya masyarakat, 
dengan salah satu solusinya adalah 
pemberian BLT, sejumlah Rp300 
ribu per bulan,” katanya di Taba-
nan, Rabu.

Didampingi anggota DPRD 
dan Sekda Tabanan, Bupati 

KEPALA KPP Pratama Gianyar 
Moch Luqman Hakim menye-
butkan Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) Kementerian Keuangan 
resmi memberikan insentif pajak 
berupa pajak pertambahan nilai 
(PPN) atas sewa ruangan atau 
bangunan ditanggung pemerintah 
(DTP) kepada para pedagang di 
mal hingga pasar.

“Insentif ini diberikan untuk 
PPN yang terutang atas sewa bu-
lan Agustus 2021 sampai Oktober 
2021 yang ditagihkan pada Agus-
tus 2021 sampai November 2021,” 
ungkap Kepala KPP Pratama 
Gianyar Kemenkeu Moch Luqman 
Hakim saat ditemui di ruang ker-
janya di Gianyar, Bali, Selasa.

Kebijakan pemberian insentif 
tersebut tertuang dalam Pera-
turan Menteri Keuangan (PMK) 
No 102 Tahun 2021 tentang 
Pajak Pertambahan Nilai atas 
Penyerahan Jasa Sewa Ruangan 
atau Bangunan kepada Pedagang 

KPP Gianyar: Pemerintah Tanggung PPN 
Sewa Ruangan Guna Ringankan Pedagang

Pemkab Tabanan Serahkan BLT 
Bersumber Dana Desa

berharap dana BLT-DD yang yang 
diterima perbulan adalah sebesar 
Rp300.000 akan cukup untuk me-
menuhi sembako dan kebutuhan 
harian yang bermanfaat.

BLT yang bersumber dana 
desa merupakan program dari 
pemerintah pusat melalui kemen-
terian desa dan daerah tertinggal 
yang telah dilakukan sejak tahun 
2020, guna membantu pemulihan 
ekonomi masyarakat yang ter-
dampak pandemi COVID-19.

Anggaran yang disediakan 
untuk 133 desa di Tabanan itu ber-
jumlah total Rp13,7 Miliar dengan 
jumlah Kelompok Penerima Man-
faat (KPM) sebanyak 3.786 KK.

Di Desa Gunung Salak, Kecama-
tan Selemadeg Timur sendiri, 
90 persen dari 533 KK dengan 
total penduduk 1.657 orang telah 
menerima akses bantuan selama 
pandemi COVID-19.

“Terkait dengan proses 
pencairan dana, sudah masuk ke 
rekening desa, di 133 desa per hari 
Senin 2 Agustus lalu dan bersa-
maan dengan penyerahan secara 

simbolis BLT-DD oleh Bupati 
Sanjaya yang dilakukan hari ini, 
target kami adalah 90 persen 
bersamaan dengan desa-desa yang 
lain juga sudah menyerahkan ke-
pada KPM di masing-masing desa,” 
kata Kepala Dinas PMD Tabanan, 
Liestyowati.

Dalam kesempatan itu, Bupati 
Sanjaya juga mengimbau kepada 
masyarakat untuk selalu menera-
pkan protokol kesehatan 3M yang 
ketat. Jika masyarakat senantiasa 
tertib dalam menjaga kesehatan 
dan menerapkan 3M yang pal-
ing dasar, maka angka kenaikan 
penyebaran virus COVID-19 akan 
berangsur turun.

“Semoga, kita di Kabupaten Ta-
banan selalu diberikan kekuatan, 
perlindungan, sehingga Tabanan 
dalam rangka nangun Sat Kerthi 
Loka Bali, melalui pola pemban-
gunan semesta berencana menuju 
Tabanan Era Baru, yang aman 
unggul madani ini bisa cepat mem-
baik dengan satu konsep yaitu 
kebersamaan dan gotong royong,” 
ujarnya. (ant)

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyerahkan langsung bantuan langsung 
tunai (BLT) bersumber Dana Desa atau BLT-DD secara simbolis kepada empat orang 
keluarga penerima bantuan di Kantor Desa Gunung Salak, Kecamatan Selemadeg 
Timur, Kabupaten Tabanan, Rabu (3/8). (Antara News Bali/HO-Pande Yudha/2021)
sampah berbasis sumber di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Ta-
banan, Sabtu (3/7/2021). (FOTO Antara News Bali/Pande Yudha/2021)

Kepala KPP Pratama Gianyar Moch 
Luqman Hakim. ANTARA/HO

Eceran yang Ditanggung Pemerin-
tah Tahun Anggaran 2021.

Pedagang eceran yang di-
maksud adalah pengusaha yang 
seluruh atau sebagian kegiatan 
usahanya melakukan penyerahan 
barang atau jasa kepada kon-
sumen akhir.

Sementara bangunan 
atau ruangan yang di-
maksud dalam insentif 
ini dapat berupa toko 
atau gerai yang berdiri 
sendiri atau yang 
berada di pusat perb-
elanjaan, kompleks 
pertokoan, fasilitas 
apartemen, 
hotel, rumah 
sakit, fasilitas 
pendidikan, 
fasilitas trans-

portasi publik, fasilitas perkan-
toran, atau pasar rakyat.

Sektor perdagangan eceran 
menjadi salah satu sektor yang 
paling terdampak oleh pandemi 

COVID-19.
Adanya pembatasan 

kegiatan sosial dan 
kemasyarakatan 

yang bertu-
juan untuk 
menghindari 
kerumunan 

mengaki-
batkan 

sebagian besar konsumen beralih 
menggunakan platform online 
dari pada datang langsung ke toko 
atau gerai yang tersedia.

Hal tersebut mengakibatkan 
omzet para pengusaha di sektor 
ini menurun drastis. Terlebih pen-
gusaha yang bergerak pada sektor 
ini lebih banyak diisi oleh pengu-
saha yang tergolong usaha mikro, 
kecil dan menengah (UMKM).

Di sisi lain, para pengusaha 
tersebut tetap harus membayar 
gaji karyawan serta biaya sewa 
atas penggunaan gerai atau toko 
yang digunakannya.

Adanya kebijakan tersebut 
diharapkan mampu meringankan 
beban para pelaku usaha perda-
gangan di wilayah kerjanya yang 
banyak bergantung pada sektor 
pariwisata. (ant)
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KETUA Tim Penggerak PKK 
Bangli Sariasih Sedana Arta me-
nyerahkan secara simbolis paket 
sayuran dari kelompok wanita 
tani (KWT) P2L (Pekarangan 
Pangan Lestari ) tahun 2020 se-
banyak 200 paket sayuran kepada 
warga penyandang disabilitas di 
Kabupaten Bangli.

Ketua TP PKK Bangli Sariasih 
Sedana Arta dalam keterangan 
pers Diskominfo Bangli, Kamis, 

menyampaikan terima kasih 
kepada ibu-ibu KWT karena 
sudah ikut membantu warga yang 
membutuhkan terutama warga 
penyandang disabilitas yang ada 
di Bangli terkait penerapan PPKM 
di Kabupaten Bangli.

Ia juga menjelaskan bahwa 
KWT-KWT yang ada di seluruh 
Kabupaten Bangli mendapat 
bantuan tahun 2020-2021 itu 
dibantu dari anggaran APBN, dari 

PEMERINTAH Kabupaten 
(Pemkab) Klungkung akan 
membangun Pusat Layanan 
Usaha Terpadu Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah 
(PLUT KUMKM) dengan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
Bidang Koperasi dan UMKM 
Tahun Anggaran 2022 di eks SD 
4 Kamasan, Banjar Kacangdawa, 
Desa Kamasan.

Bupati Klungkung I Nyoman 
Suwirta, dalam keterangan ter-
tulis Humas Pemkab Klungkung, 
di Klungkung, Kamis, menye-
butkan rencana pembangunan 
PLUT itu telah dilaporkan-
nya dalam video conference 
(vidcon) untuk penilaian pada 
DAK Fisik Bidang Koperasi dan 
UMKM dengan Kementerian 
PPN/Bappenas pada Selasa 
(10/8/2021).

Dalam vidcon itu, Bupati 
menjelaskan gedung PLUT-
KUMKM di eks SD 4 Kamasan 
itu akan dibangun di atas lahan 

seluas kurang lebih 24 are. Dip-
ilihnya lokasi tersebut dikarena-
kan Desa Kamasan merupakan 
salah satu desa wisata, dan 
dekat dengan perkotaan, serta 
dekat dengan Pusat Kebudayaan 
Bali.

“Jadi, dengan adanya Pusat 
Kebudayaan Bali yang akan 
dibangun di eks galian C oleh 
Bapak Gubernur Bali I Wayan 
Koster itu, maka akan terjadi 
pergerakan UMKM, berupa 
suvenir dan sebagainya,” ujar 
Bupati, didampingi Kepala 
Badan Perencanaan, Penelitian 
dan Pengembangan (Baperlit-
bang) Kabupaten Klungkung 
Anak Agung Gede Lesmana.

Program PLUT KUMKM 
merupakan program kemente-
rian dalam upaya meningkatkan 
kinerja produksi, pemasaran, 
pembiayaan, pengembangan 
sumber daya manusia (SDM) 
melalui peningkatan kapasitas 
kewirausahaan, teknis, dan 

Klungkung Akan Bangun Pusat 
Layanan Usaha Terpadu K-UMKM

manajerial guna meningkatkan 
daya saing UMKM.

Suwirta mengatakan pro-
gram ini berupa pendampingan 
dari Kementerian Koperasi dan 
UKM terhadap koperasi, usaha 
mikro, kecil, dan menengah 
sebagai perhatian pemerintah 
dalam meningkatkan peran 
koperasi dan UMKM dalam 

meningkatkan perekonomian 
masyarakat.

“Inti dari program tersebut 
adalah membantu memberikan 
pelayanan yang optimal kepada 
pembangunan dan pengem-
bangan usaha dalam upaya 
meningkatkan ekonomi daerah 
dan kesejahteraan masyarakat,” 
katanya. (ant)

Bupati Klungkung, Bali, I Nyoman Suwirta dalam video conference untuk 
penilaian DAK Fisik Bidang Koperasi dan UMKM dengan Kementerian PPN/Bap-
penas pada Selasa (10/8/2021). ANTARA/HO-Humas Pemkab Klungkung

PKK Bangli Berikan Paket Sayuran 
untuk Penyandang Disabilitas

bantuan itu sehingga tahun 2021 
ini hasilnya sekarang yang kita 
berikan kepada penyandang disa-
bilitas, sehingga ada 200 paket 
sayuran.

“Jadi hasil pertanian kaum 
wanita di Bangli   itu diberikan 
kembali atau disalurkan kepada 
masyarakat yang membutuhkan 
sehingga dalam situasi COVID-19 
ini bisa meringankan beban 
masyarakat,” tambah dia.

Ia juga sudah memberikan 
arahan, nantinya KWT-KWT  
bisa memberikan bibit kepada 
masyarakat di sekitarnya sehingga 
apa yang menjadi program TP 
PKK provinsi dan Kabupaten yaitu 
bagaimana “Hatinya PKK” yang 
ada di seluruh Kabupaten Bangli 
bisa terwujud.

Dengan demikian, seluruh 
pekarangan yang ada di Kabupat-
en Bangli bisa dimanfaatkan oleh 
keluarga itu sendiri sehingga apa 
yang mereka tanam bisa mereka 
nikmati dan tentunya akan merin-

gankan beban dari pada keluarga 
itu sendiri.

Dalam kegiatan ini turut hadir 
Kadis PKP Kabupaten Bangli I 
Wayan Sarma, Kedis Sosial Kabu-
paten Bangli I Nengah Karmawan 
dan Perwakilan Ketua KWT Ka-
bupaten Bangli di Rumah Jabatan 
Bupati Bangli.

 Perwakilan ketua KWT di 
Kabupaten Bangli Ni Ketut Sutri 
mengatakan bahwa kegiatan hari 
ini yang disasar sebanyak 200 
orang disabilitas karena terkait 
dengan penerapan PPKM.

“Intinya kegiatan ini adalah 
untuk membantu meringankan 
beban mereka di saat situasi 
Covid-19 ini, bantuan yang diberi-
kan sebanyak 200 paket sayuran. 
Walaupun hanya sekedar ini 
merupakan perhatian kami dari 
KWT dan PIPL (Pengembangan 
Industri Pangan Lokal) se- Kabu-
paten Bangli menyisihkan dari 
kegiatan tersebut,” kata Ni Ketut. 
(ant)

PKK Bangli menyerahkan secara simbolis paket sayuran dari kelompok wanita tani 
sebanyak 200 paket sayuran kepada warga penyandang disabilitas.(Dok Humas)
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PEMERINTAH Kabupaten 
Jembrana, Bali, mengesahkan 
dua rancangan peraturan daerah 
(ranperda) menjadi peraturan 
daerah (perda) lewat persidan-

gan paripurna secara virtual di 
Negara, Kabupaten Jembrana, Se-
lasa, guna menyesuaikan dengan 
kondisi pandemi COVID-19.

Meski berlangsung secara vir-

BUPATI Karangasem, Bali, I 
Gede Dana mengunjungi kelu-
arga korban bencana longsor 
di Banjar Pejeng, akibat hujan 
lebat hingga merenggut nyawa 
seorang bocah I Komang Putra 
Adnyana (5) karena disambar 
bongkahan tembok rumah 
yang roboh, Selasa.

“Saya atas nama pemer-
intah dan pribadi menyam-
paikan keprihatinan yang 
mendalam atas musibah yang 
menimpa keluarga I Putu 
Merta Nadi, hingga anaknya 
I Komang Putra Adnyana, 
meninggal dunia. Kami akan 
memberikan bantuan di 
tengah musibah yang terjadi,” 
kata Bupati Gede Dana di Desa 
Menanga, Kabupaten Karan-
gasem, Bali.

Menyikapi potensi bahaya 
terjadi dan kondisi yang 
memasuki musim penghujan, 
masyarakat diimbau untuk 
membangun kewaspadaan dan 
kesiapsiagaan.

“Melihat kejadian ini 

Bupati Karangasem Kunjungi Korban 
Tanah Longsor di Banjar Pejeng

Pemkab Jembrana Sahkan 
Perda Secara Virtual

 Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, mengesahkan dua rancangan peraturan dae-
rah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda) lewat persidangan secara virtual di 
Negara, Kabupaten Jembrana, Selasa (10/8/2021). (ANTARA/Gembong Ismadi/2021)

tual, sidang paripurna ini dihadiri 
pimpinan daerah secara lengkap 
seperti Ketua DPRD Ni Made 
Sutharmi yang menjadi pimpinan 
sidang serta Bupati I Nengah 
Tamba dari eksekutif.

“Meskipun dalam suasana 
pandemi COVID-19, kita masih 
bisa menyusun dan mengesahkan 
peraturan daerah. Semua ini wu-
jud dari kerja keras kita bersama,” 
kata Tamba, saat memberikan 
sambutan dalam sidang paripurna 
virtual tersebut.

Dua ranperda yang disahkan 
menjadi perda adalah perda ten-
tang penanggulangan kemiskinan 
dan perda tentang pembangunan 
jangka menengah daerah.

“Dalam pembahasan perda 
tersebut terkadang muncul 
pandangan yang berbeda-beda, 
namun hal itu merupakan bagian 
dari dinamika dan prosedur yang 

harus dilalui,” kata Tamba.
Menurut dia, ide, pandangan 

dan masukan yang beragam 
terkait peraturan daerah tersebut, 
justru menjadi pelengkap dan 
penyempurna peraturan tersebut.

Dengan pengesahan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pemban-
gunan Jangka Menengah Daerah 
Semesta Berencana Kabupaten 
Jembrana Tahun 2021-2026, 
pihaknya sebagai Bupati kini telah 
memiliki pedoman dalam meran-
cang setiap program.

“Berbagai program Pemkab 
Jembrana tentunya akan mengacu 
dari perda tersebut, untuk mewu-
judkan masyarakat Jembrana yang 
bahagia,” katanya.

Dari DPRD Jembrana, dua 
wakil rakyat yaitu I Ketut Sudiasa 
dan Ida Bagus Susrama, memba-
cakan laporan dari panitia khusus 
terkait dua perda tersebut. (ant)

saya mengimbau kepada 
masyarakat agar tetap was-
pada dan berhati-hati, apalagi 
saat musim penghujan karena 
tanah menjadi tidak stabil dan 
rawan longsor,” ujarnya.

Kepala Desa (Perbekel) 
Menanga, I Wayan Suartana 
mengatakan peristiwa tersebut 

terjadi akibat hujan deras yang 
mengguyur daerahnya sejak 
Senin (2/8) hingga membuat 
tanah menjadi labil. Terlebih, 
di sekitar rumah korban ter-
dapat tebing-tebing yang men-
julang cukup tinggi, sehingga 
rawan terjadi bencana longsor 
saat hujan turun deras.

“Peristiwa tersebut terjadi 
pada pagi hari, dan suasan-
anya juga masih cukup gelap, 
sehingga korban tidak sempat 
untuk menyelamatkan diri ka-
rena kejadiannya sangat cepat. 
Selain itu, saat kejadian juga 
sedang turun hujan yang cukup 
deras,” kata Suartana. (ant)

Bupati Karangasem 

Gede Dana meninjau 

korban tanah longsor 

telan seorang bocah 

di Desa Menanga, 

Kecamatan Rendang. 

ANTARA/HO-Humas 

Pemkab Karangasem
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PEMUDA Desa Gobleg, Kabu-
paten Buleleng, Bali, mengadakan 
Pelatihan Pertanian Berbasis 
Teknologi di desa setempat, 
Minggu, yang diikuti sebanyak 20 
peserta dari kalangan pelajar dan 
masyarakat umum di desa itu.

Pemuda Gobleg yang ter-
gabung dalam Pusat Pelatihan 
Pertanian dan Pedesaan Swadaya 
(P4S) Petani Muda Keren (PMK) 

Gobleg itu mengadakan pelatihan 
budidaya tanaman hortikultura 
berjenis sayur-mayur dengan 
metode pertanian cerdas berbasis 
teknologi atau smart farming.

Pelatihan pertanian tersebut 
memberikan motivasi kepada 
anak-anak muda untuk menekuni 
dan mencintai sektor pertanian 
yang selama ini dipandang sebagai 
pekerjaan yang kotor dan secara 

BUPATI Buleleng Bali Putu 
Agus Suradnyana meminta 
masyarakat sadar dan peduli 
lingkungan benar-benar dari hati, 
bukan karena  regulasi atau pera-
turan, namun karena sadar akan 
datangnya bencana dari lingkun-
gan yang rusak.

“Sadar dan peduli lingkungan 
itu bukan paksaan. Namun dari 
hati dan bukan karena takut kena 
hukuman yang tercantum di atu-
ran,” ujar Bupati Suradnyana saat 
memberikan sambutan pada serah 
terima pekerjaan dan peresmian 
Tempat Pengelolaan Sampah-
Reduce Reuse Recycle (TPS3R) 
Temukus Sadar Lingkungan (Kus-
sadari) Desa Temukus, Kecamatan 
Banjar, Buleleng, Bali, Rabu.

Agus Suradnyana menjelaskan 
nama Kussadari artinya jangan 
semata-mata melakukan kegiatan 
kebersihan lingkungan karena 
takut dengan regulasi, atau takut 
dengan imbauan dari Pemerintah 
Provinsi tentang sampah.

“Memberi nama Kussadari 
agar bisa menjadikan masyarakat 

untuk memiliki kesadaran sendiri 
akan kebersihan, memperhatikan 
sanitasi untuk langkah preventif di 
bidang kesehatan,” ujarnya.

Menurut Bupati, param-
eter utama perkembangan dan 
pertumbuhan suatu daerah itu 
salah satunya adalah pengelolaan 
sampah, apalagi dibarengi dengan 
hasil-hasil ekonomi dari pengelo-
laan yang memiliki nilai tambah.

“Saya sangat berterima kasih 
kepada Balai Prasarana Permuki-
man Wilayah Bali yang telah 
banyak membantu dalam mewu-
judkan TPS3R ini,” jelasnya.

Kabupaten Buleleng sudah me-
miliki 24 TPS3R yang dibantu oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) dan 14 dibuat dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD).

Tahun ini dibantu tiga dari 
dana pusat yakni dua lewat 
balai dan satu dari Dana Alokasi 
Khusus (DAK). Lokasinya ada di 
Desa Pejarakan dan di Desa Patas, 
Kecamatan Gerokgak serta satu di 
Desa Temukus, Kecamatan Banjar, 

Bupati Buleleng: Sadar Lingkungan 
Bukan Karena Peraturan

sehingga dengan penyelesaian 
masalah sampah dari lingkun-
gan desa, banyak manfaat yang 
diberikan.

Bukan hanya mengurangi 
tekanan sampah ke tempat 
pembuangan terpusat di Desa 
Bengkala, tetapi juga memberikan 
manfaat untuk para petani.

“Bagi saya yang penting itu 
adalah bagaimana TPS3R ini 
benar-benar dimiliki oleh seluruh 
masyarakat Desa Temukus. Ingat 
menyadarkan masyarakat tanpa 
takut dengan regulasi itu berat 
sekali. Kita harus benar-benar 
menjalankan tugas ini dengan 
baik,” ucap Agus Suradnyana. (ant)

Bupati Buleleng Bali Putu Agus Suradnyana saat serah terima pekerjaan dan 
peresmian Tempat Pengelolaan Sampah-Reduce Reuse Recycle (TPS3R) Temukus 
Sadar Lingkungan (Kussadari) Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, 
Rabu (11/8). (FOTO ANTARA/Made Adnyana/2021)

Pemuda Gobleg Adakan Pelatihan 
Pertanian Berbasis Teknologi

penghasilan dianggap tidak jelas.
“Pelatihan pertanian ini digelar 

bertujuan mengajak anak muda di 
Bali dan Indonesia untuk bergerak 
di sektor pertanian karena sangat 
energik dan berpotensi di masa 
depan,” kata Ketua Forum Petani 
Muda Bali - Petani Muda Keren 
(PMK) Anak Agung Gede Agung 
Wedhatama P.

Ia berharap sektor pertanian 
kedepan menjadi pekerjaan yang 
dicita-citakan bagi generasi muda 
sebagai regenerasi pertanian di 
Indonesia.

Pelatihan pertanian tersebut 
memberikan edukasi mengenai 
mendevelop pertanian dari hulu 
hingga hilir, mulai dari cara pem-
buatan bibit, pengolahan lahan, 
Penanaman, pemeliharaan, panen, 
dan pemasaran.

Kebun tanaman hortikultura 
milik warga di desa itu sebagian 
besar menggunakan metode per-
tanian cerdas berbasis teknologi 

atau smart farming dan dipasangi 
panel surya.

Setiap peserta pelatihan perta-
nian mendapatkan sepada untuk 
berpindah tempat dari kebun 
warga ke kebun warga lainnya 
yang digunakan sebagai lokasi 
praktek.

Peserta juga langsung bisa 
berkomunikasi dan melihat cara 
kerja petani sekaligus mem-
pratekkan teknik bertani sayur-
mayur dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan, khususnya 
penggunaan masker.

Salah satu peserta pelatihan 
yang masih mengeyam pendidikan 
kelas XII jurusan agribisnis tana-
man pangan dan hortikultura di 
SMK Pertanian Negeri 1 Petang, 
Kabupaten Badung, mengaku an-
tusias mengikuti kegiatan tersebut 
untuk menambah pengetahuan dan 
memajukan pertanian di kampung 
halamannya di Desa Tambakan, 
Kubutambahan, Buleleng. (ant)

Pemuda Gobleg-Buleleng adakan Pelatihan Pertanian Berbasis Teknologi di desa 
setempat. (Foto Antara/Nyoman Hendra/2021)
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PT PLN (Persero) mendukung 
langkah pemerintah untuk 
membentuk “Holding Geothermal 
Indonesia” (HGI) guna mem-
percepat dan mengoptimalkan 

pengembangan potensi panas 
bumi di Tanah Air demi kemak-
muran rakyat.

“Saat ini, potensi energi panas 
bumi Indonesia mencapai 25 GW, 

SATUAN Tugas (Satgas) 
Penanganan COVID-19 Buleleng, 
Bali, bersama IDI-Undiksha 
membentuk tim dokter tel-
ekonsultasi untuk membantu 
para pasien COVID-19 berstatus 
Orang Tanpa Gejala (OTG) yang 
sedang melakukan isolasi man-
diri (isoman).

“Telekonsultasi ini mem-
bantu para pasien COVID-19 
berstatus OTG yang melakukan 
isoman,” kata Sekretaris Daerah 
(Sekda) yang juga Sekretaris 
Satgas Penanganan COVID-19 
Gede Suyasa saat memimpin 
rapat koordinasi (rakor) per-
siapan pelaksanaan program 
telekonsultasi kepada pasien 
COVID-19 yang melakukan 
isoman di Singaraja, Buleleng, 
Jumat.

Jika ada keluhan, pertanyaan 
bisa langsung ditujukan kepada 
dokter yang bertugas. Dokter-
dokter yang masuk dalam tim 
telekonsultasi ini berasal dari 
unsur Ikatan Dokter Indonesia 
(IDI) dan Fakultas Kedokteran 

(FK) Undiksha. “Kita berkolabo-
rasi dengan IDI dan FK Undik-
sha,” jelasnya.

Dalam tim tersebut, satu 
dokter bisa memberikan 
konsultasi terhadap 10 sampai 
15 pasien COVID-19 berstatus 
OTG-GR yang sedang melakukan 
isoman. Konsultasi dilakukan 
melalui sambungan whatsapp/
WA antara nomor dokter dan 
pasien. Satgas memberikan no-
mor whatsapp pasien ke dokter 
dan sebaliknya.

Namun, telekonsultasi ini 
konsepnya berbeda dengan 
telemedicine. Jika telemedicine 
bisa memberikan resep obat 
kepada pasien. Sedangkan, tel-
ekonsultasi hanya memberikan 
konsultasi kepada pasien. “Jika 
dalam konsultasi diketahui su-
dah bergejala,  diarahkan untuk 
ke fasilitas kesehatan. Jadi, tidak 
memberikan resep obat,” ucap 
Suyasa.

Mengenai jumlah dokter yang 
dilibatkan, Suyasa mengungkap-
kan tergantung dengan kebutu-

Satgas COVID-19 Buleleng-IDI-Undiksha 
Bentuk Tim Dokter Telekonsultasi

han. Dari anggota IDI Buleleng 
saja berjumlah sekitar 200 
orang. Dokter umum digunakan 
saat telekonsultasi. Setiap dua 
atau tiga hari akan diadakan 
zoom meeting kepada para 
pasien OTG yang isoman. Jika 
pasien berhalangan, diwakili 
oleh saudara atau keluarga lain.

Pada saat zoom meeting, ma-
teri diisi oleh dokter spesialis, 

sehingga bisa mengedukasi, me-
nyosialisasikan COVID-19 dan 
juga menjaga stabilitas kejiwaan 
dari pasien.

“Karena orang isolasi kadang 
juga ada tekanan ya terhadap 
psikisnya. Ini dibangun supaya 
tetap lebih rileks, lebih bisa disi-
plin lalu mendapat pemahaman 
terkait dengan COVID-19 yang 
diderita,” ungkapnya.  (ant)

Ilustrasi - Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Kabupaten Bule-
leng, Bali, menyiapkan satu blok asrama mahasiswqa di Kampus Jinengdalem 
sebagai tempat isolasi mandiri bagi warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di 
kabupaten setempat. (FOTO Antara News Bali/Made Adnyana/2021)

PLN Dukung ”Holding Geothermal Indonesia” 
untuk Optimalkan Panas Bumi

atau setara 40 persen cadangan 
potensi panas bumi dunia, namun 
pemanfaatannya baru sekitar 2,1 
GW,” kata Executive Vice President 
Komunikasi Korporat dan CSR 
PLN, Agung Murdifi, dalam keter-
angan resmi yang diterima, Jumat.

Melihat besarnya potensi 
tersebut diperlukan upaya 
terobosan untuk mengakselerasi 
pemanfaatan panas bumi untuk 
pembangkit listrik, karena itu PLN 
memastikan dukungan terhadap 
rencana pemerintah mengonsoli-
dasikan entitas-entitas usaha yang 
selama ini mengelola energi panas 
bumi ke dalam HGI.

“Sebab, tujuan utama dari 
pembentukan holding ini bukan 
untuk mengerdilkan satu sama 
lain, melainkan justru untuk 
membesarkan setiap entitas dan 
menggarap potensi panas bumi 
sebesar-besarnya,” kata Agung.

Melalui holding ini, lanjut 

Agung, seluruh sumber daya, aset 
yang dimiliki oleh setiap entitas, 
termasuk sumber daya manusia 
dengan keahlian-keahlian spesifik, 
akan tetap dioptimalkan. Proses 
ini akan menghasilkan holding 
panas bumi yang jauh lebih besar 
daripada yang sekarang ada.

 Agung menambahkan, rencana 
pemerintah membentuk Holding 
Panas Bumi tersebut juga sesuai 
dengan Transformasi PLN dalam 
pilar Green yang dicanangkan 
sejak 21 April 2020. PLN terus 
mendukung transisi energi di In-
donesia dengan gencar mengem-
bangkan pembangkit energi baru 
terbarukan yang ramah lingkun-
gan, salah satunya panas bumi.

“PLN tentunya akan men-
dukung keputusan Pemerintah. 
Harapannya pembentukan hold-
ing ini bisa memberikan manfaat 
sebesar-besarnya bagi negara dan 
masyarakat,” tutupnya. (ant)

Ilustrasi - PT PLN (Persero) mendukung langkah pemerintah untuk membentuk 
“Holding Geothermal Indonesia” (HGI) guna mengoptimalkan pengembangan 
potensi panas bumi (Foto Antara News Bali/2021)
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Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno 
Nugroho berpandangan wisata medis menjadi pilihan 
yang cerdas untuk membangkitkan kembali dunia 
pariwisata di Pulau Dewata, di tengah kondisi pari-

wisata saat ini yang menghadapi tantangan cukup besar.

BI: Program Kerja Dari Bali 
Jadikan Ekonomi Tumbuh Positif

“Saat ini momentum bagi Bali 
untuk melihat berbagai strategi, 
peluang, inovasi untuk mendatang-
kan wisatawan ke Bali. Kami melihat 
pengembangan medical tourism 
(wisata medis) sebagai salah satu 
andalan pariwisata Bali,” kata Trisno 
Nugroho di Denpasar, Minggu.

Menurut Trisno, wisata medis 
di Bali memiliki lima keuntungan. 
Pertama, perhatian masyarakat 
saat ini tercurah pada dunia kes-
ehatan. Perhatian kesehatan tidak 
hanya terbatas dari sisi “terbebas” 
dari COVID-19. tetapi juga keseha-
tan dalam arti luas yang mencakup 
berbagai jenis penyakit.

“Banyak sekali warga negara 

Indonesia yang berkunjung ke Sin-
gapura dan Malaysia hanya untuk 
memenuhi kebutuhan kesehatan. 
Peluang ini dapat dimanfaatkan 
sebaik-baiknya oleh Bali,” ucapnya.

Kedua, Badan Pengembangan 
Pemberdayaan SDM Kesehatan 
Kementerian Kesehatan menya-
takan bahwa Bali memiliki tenaga 
medis dokter sebanyak lebih dari 
3.000 dokter. Jika dibandingkan 
secara rasio penduduk terhadap 
dokter, satu orang dokter di Bali 
cukup melayani 1.300 pasien, 
lebih baik dibandingkan dengan 
Jawa Timur sebesar 4.500 pasien 
dan Jawa Tengah 5.800 penduduk.

Ketiga, Bali memiliki dukungan 

Pekerja beraktivitas di ruangan penunjang program Work from Bali di Courtyard 
by Marriott Bali Nusa Dua Resort, Badung, Bali. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/pras.

sarana dan prasarana kesehatan 
yang memadai. Bali memiliki 
setidaknya ada lima rumah sakit 
bertaraf internasional di daerah 
pusat-pusat wisata.

“Selain itu, Bali memiliki pelay-
anan pengobatan khusus seperti 
RSUP Sanglah memiliki keunggulan 
di bidang penyakit jantung, RS 
Gianyar di bidang syaraf, RSU Man-

gusadha Badung di bidang penyakit 
trauma dan RS Bali Mandara di bi-
dang penyakit kanker,” ujar Trisno.

Wisata medis juga didukung 
oleh tersedianya layanan di bidang 
kesehatan lainnya yaitu layanan 
wisata kebugaran (wellness tour-
ism). Layanan ini menjadikan orang 
yang sehat untuk tetap sehat atau 
menjadi semakin sehat. (ant)


