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Gubernur Bali Wayan Koster mengharapkan 
standar ajang Festival Seni Bali Jani (FSBJ) yang 
mewadahi kesenian modern dan kontemporer 
Pulau Dewata itu ke depannya bisa terus diting-

katkan menjadi bertaraf nasional dan internasional.

Gubernur Bali Harapkan Ajang FSBJ Bisa 
Berstandar Nasional-Internasional

WAKIL Gubernur Bali 
Tjokorda Oka Artha Ardhana 
Sukawati (Cok Ace) mengharap-
kan hubungan daerah setempat 
dengan Pemerintah India semakin 
erat, seiring dengan pembe-
rian penghargaan tertinggi yang 
diberikan kepada dua tokoh asal 
Pulau Dewata.

“Saya juga berharap melalui 

pemberian penghargaan ini dapat 
mempererat hubungan Indonesia 
dengan India khususnya Bali yang 
sangat memiliki kedekatan emo-
sional dengan India,” kata Wagub 
Bali di Denpasar, Kamis.

Dua tokoh asal Bali yakni Ida 
Rsi Putra Manuaba dan Prof Dr 
I Wayan Dibia akan menerima 
penghargaan Padma Shrii Award 

“Kepada para pegiat seni mod-
ern dan kontemporer Bali, saya 
berharap ajang tahunan FSBJ ini 
dirawat dengan baik melalui kerja 
kreatif, peningkatan tata kelola, 
disertai sikap profesional,” kata 
Koster dalam Penutupan FSBJ III 
Tahun 2021 di Taman Budaya, 
Denpasar, Sabtu (6/11) malam.

Gubernur asal Sembiran 
Buleleng itu mengucapkan terima 
kasih kepada semua pihak yang 
berperan dan berpartisipasi meny-
ukseskan Festival Seni Bali Jani III 
Tahun 2021 yang digelar pada 23 
Oktober hingga 6 November 2021.

“Suksesnya penyelenggaraan 
FSBJ di masa pandemi ini merupa-
kan upaya penyadaran bahwa ma-
nusia yang diberkati pikiran harus 
mampu mengatasi permasalahan 

hidup, termasuk mengelola 
diri dalam keadaan daru-
rat,” ucapnya.

Bidang seni dan 
budaya yang bers-
inergi dengan adat, 
agama dan tradisi, 
kata Koster, telah 
menjadi salah 
satu Program 
Prioritas 
Pembangunan 
Bali 2018-
2023. Bahkan, 
paradigma 
baru pemban-
gunan Bali 
menjadikan 
kebudayaan 
sebagai 
hulu, 

karena dengan membangun 
budaya akan berdampak sistemik 
terhadap bidang lainnya.

“Secara kema-
nusiaan, seni 

dan budaya 
merupakan 
kebutuhan jiwa 

karena ia dapat 
mempengaruhi 

suasana hati 
dan menga-

sah sensi-
bilitas, 

sehingga menjadikan manusia 
peka rasa, baik terhadap keinda-
han maupun nilai kemanusiaan,” 
ucapnya.

Bali tidak memiliki sumber 
daya alam yang melimpah, seperti 
minyak, emas, batubara dan hu-
tan, akan tetapi harus bersyukur 
pulau ini dianugerahi kekayaan 
seni dan budaya sebagai sistem 
kognitif untuk mengelola perilaku 
masyarakat berlandaskan logika, 
etika dan estetika (Satyam, Siwam, 
Sundaram).

Menurut Koster, seni dan 
budaya bagi masyarakat Bali ada-
lah hidup itu sendiri, yang telah 
terkonstruksi secara sosial, ter-
bukti dan teruji menjadikan Bali 

unggul di mata dunia. (ant)

Wagub Cok Ace Ingin Hubungan 
India Dengan Bali Kian Erat

dari Pemerintah India. Penghar-
gaan akan diserahkan langsung 
oleh Presiden India pada 8 No-
vember 2021.

Wagub yang biasa disapa Cok 
Ace itu menyampaikan apresiasi 
atas penghargaan yang diterima 
oleh Ida Rsi dan Budayawan Prof 
Dibia atas konsistensi yang telah 
dilakukan selama ini.

Menurut dia, untuk mem-
peroleh penghargaan tertinggi 
dari suatu negara tentunya tidak 
mudah, pasti ada konsistensi dan 
pengabdian di dalamnya.

Untuk itu, kedua tokoh yang 
telah melakukan audiensi pada 
Rabu (3/11) itu diharapkan 
dapat menjadi contoh masyarakat 
Bali, sehingga ke depannya akan 
banyak muncul tokoh-tokoh 
masyarakat yang memiliki presta-
si dalam bidangnya, terlebih dapat 
diakui oleh dunia internasional.

Sementara itu, Ida Rsi Putra 
Manuaba mengatakan penghar-

gaan tersebut diberikan dalam 
merayakan Republic Day 2020. 
Pemerintah India memberikan 
penghargaan tertinggi Padma 
Awards 2020 kepada para tokoh, 
publik figur, ilmuwan dan individu 
yang dianggap memberikan 
kontribusi penting bagi kemajuan 
India.

Penghargaan tertinggi Padwa 
Awards ini diserahkan langsung 
oleh Presiden India, Shri Ram 
Nath Kovind dibagi menjadi tiga 
kategori, Padma Vibhushan (for 
exceptional and distinguished 
service), Padma Bhusan (distin-
guished service of higher order), 
dan Padma Shri (distinguished 
service).

Pemerintah India memberi-
kan penghargaan kepada dirinya 
karena kontribusinya yang secara 
konsisten dalam bidang sosial dan 
kebudayaan melalui pengemban-
gan nilai-nilai Gandhianisme di 
Indonesia. (ant)

Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat menerima audiensi dua to-
koh penerima Padma Shrii Award dari Pemerintah India. ANTARA/HO-Pemprov Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster 
saat menyampaikan sambu-

tan dalam Penutupan Festival 
Seni Bali Jani III Tahun 2021 

di Taman Budaya Provinsi Bali, 
Denpasar, Sabtu (6/11/2021). 
ANTARA/HO-Pemprov Bali.
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KOMISI Penyelenggara 
Perlindungan Anak Daerah (KP-
PAD) Bali menyatakan eksploi-
tasi anak di jalanan sebagai 
pengamen, pengasong, hingga 
mengemis maupun dibawa oleh 
orang tuanya bisa dikenakan 
sanksi pidana, karena membiar-
kan anak menjadi korban.

“Jadi kalau ada orang tua 
sengaja mengeksploitasi dan 
membiarkan anak jadi korban 
ya bisa dipidana,” kata Ketua KP-
PAD Bali Ni Luh Gede Yastini  di 
Denpasar, Bali, Senin.

 Ia menilai, aktivitas anak 
jalanan, atau anak balita yang 
dibawa orang tuanya berkelil-
ing di jalanan untuk mengamen, 
mengemis dan sebagainya, 
sudah berlangsung lama dan 
pihaknya sudah berkoordinasi 
dengan Pemda setempat untuk 
mengambil langkah represif.

 Ia mengatakan apabila 
langkah persuasif berupa pem-
binaan, pengawasan hingga 

kebijakan juga tidak bisa 
ditanggapi dan diikuti 
maka langkah represif 
melalui jalur hukum 
akan dilakukan 
agar tidak ada lagi 
temuan anak-anak 
di bawah umur bek-
erja di jalanan. 

“Untuk target 
penyelesaian ya 
kalau bisa 
sece-
patnya. 

KETUA Tim Penggerak PKK 
Provinsi Bali Putri Suastini Koster 
meminta jajaran PKK memain-
kan peran strategis dengan terus 
menyosialisasikan penerapan 
protokol kesehatan, meskipun 
kasus COVID-19 di Pulau Dewata 
terus menurun.

“Saya tetap mewanti-wanti 
masyarakat agar tidak abai meng-
gunakan masker, meski pandemi 
saat ini terbilang terkendali,” kata 
Putri Koster dalam kegiatan aksi 
sosial menyapa dan berbagi di 
Jabupaten Jembrana, Selasa.

Menurut istri Gubernur Bali 
itu, PKK merupakan mesin yang 
mendukung dan menggerakkan 
program pemerintah hingga ke 
hilir terkait sosialisasi penerapan 
protokol kesehatan, terutama 
penggunaan masker, menjaga 
jarak dan mencuci tangan secara 
rutin.

Dalam kesempatan itu, Putri 
Koster mengingatkan agar PKK 
kabupaten bisa mengayomi semua 

kepengurusan di bawahnya dalam 
mencapai tujuan organisasi.

“Misalnya, membantu program 
pemerintah dalam meningkatkan 
kesejahteraan keluarga, khu-
susnya di lingkungan kabupaten, 
maupun dalam mendukung 
program Pemerintah Provinsi Bali 
pada umumnya,” ujarnya.

Terkait dengan aksi sosial 
tersebut, katanya, merupakan keg-
iatan yang sengaja dirancang den-
gan menggeser beberapa kegiatan 
yang dianggap kurang relevan 
dengan situasi pada saat ini.

“Supaya menjadi kegiatan yang 
lebih bermanfaat dan menyentuh 
kepentingan masyarakat paling 
bawah yang terdampak pandemi 
COVID-19. Terlebih lagi menjelang 
Hari Raya Galungan dan Kunin-
gan yang tentunya menimbulkan 
kebutuhan keluarga semakin men-
ingkat,” ucapnya.

Menurut dia, kunjungan kerja 
tersebut juga untuk memperha-
tikan perkembangan balita yang 

Putri Koster Minta PKK Bali Terus 
Sosialisasikan Penerapan Prokes

mengalami gangguan pertumbu-
han dan mengalami gizi buruk/ 
kurang, para lansia, ibu hamil 
kekurangan energi kronis (KEK) 
yang memiliki potensi melahir-
kan anak stunting dan anak-anak 
disabilitas.

Putri Koster juga mengajak 

seluruh jajaran Tim Penggerak 
PKK untuk selalu peduli dengan 
apa yang terjadi di sekitarnya. 
Apabila memiliki rezeki lebih 
agar turut serta menumbuh-
kan kembali semangat berbagi 
kepada mereka yang membu-
tuhkan. (ant)

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster dalam kegiatan ber-
bagi di Kabupaten Jembrana, Selasa (2/11/2021). ANTARA/HO-Pemprov Bali.

KPPAD Bali: Manfaatkan ”Anak Jalanan” 
Bisa Dikenai Sanksi Pidana

Kalau kita memasang 
target harus ada 

sarana prasarana 
yang disiapkan 
Pemda. Seka-
rang kan masih 

persuasif dibina 
dan dipulang-

kan tapi terjadi 
lagi,” katanya.
 Ia menegaskan 

bahwa KPPAD Bali 
menyatakan anak 

bekerja di jalanan 
adalah salah satu 
bentuk pekerjaan 
terburuk bagi 

anak, bahwa di 
usia anak hak 
anak adalah 

untuk 
mendapat 

pendidikan, belajar dan bermain 
mengisi waktu luang dengan hal 
positif.

 Untuk itu, kata Yastini, KP-
PAD Bali merekomendasikan 
agar Bupati/Walikota se-Bali 
bisa mengintensifkan penga-
wasan aktivitas anak yang di 
jalanan ini hingga ke tingkat 
kelurahan atau desa. Lalu, 
adanya regulasi hukum baik 
hukum positif maupun hukum 
adat yang sama-sama mengatur 
kepentingan terbaik anak.

 “Apabila tindakan humanis 
tidak efektif maka wajib ditera-
pkan upaya hukum sebagai efek 
jera. Jika upaya hukum positif 
diterapkan oleh pemerintah 
agar bisa menyediakan sarana 
dan prasarana penunjang dalam 
penegakan hukum,” jelasnya. 
(ant)

 Ketua KPPAD Bali Ni Luh Gede Yastini. 
ANTARA/Ayu Khania Pranisitha
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Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya 
Negara mengatakan siap mendukung pe-
nyelenggaraan Liga Bola Basket Indonesia 
(IBL) musim 2022, yang rencananya akan 

mulai bergulir pada Januari tahun depan.

Bali siap Sambut IBL 2022 
untuk Kebangkitan Pariwisata

PEMERINTAH Kota Denpasar, 
Bali menyebutkan realisasi Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) dari periode 
Januari hingga September menca-
pai Rp2 triliun lebih.

Pelaksana Tugas Kepala 
Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Denpasar, I Made Saryawan saat 
rapat evaluasi penyaluran KUR 
di Denpasar, Rabu, mengatakan 
pemkot terus berkomitmen dalam 

mendukung dan memfasilitas 
UMKM untuk mendapatkan akses 
permodalan. Sehingga, dengan 
adanya akses permodalan yang 
mumpuni diharapkan dapat 
meningkatkan daya saing UMKM 
di Kota Denpasar.

Ia mengatakan berdasarkan data, 
dari angka capaian penyaluran KUR 
periode Januari - September 2021 
mencapai Rp2 triliun lebih.

“Kami berharap hadirnya 
IBL nanti dapat memban-
tu kebangkitan sektor pa-
riwisata di Bali, khususnya 
kota Denpasar,” ujar I Gusti 
saat menerima kunjungan 
Direktur IBL Junas Miradiarsyah 
di Denpasar, Senin, yang dilansir 
laman IBL di Jakarta.

I Gusti berharap kehadiran 
kompetisi bola basket tertinggi 
Tanah Air itu dapat membantu 
meningkatkan sektor pariwisata 
di Pulau Dewata tersebut. “Kota 
Denpasar didatangi IBL ini ibarat 
orang haus kekeringan, lalu diberi 
air,” kata dia menambahkan.

IBL musim kompetisi 2022 
rencananya bakal kembali digelar 
di beberapa kota di Indonesia 
setelah pada kompetisi 2021, 

pandemi COVID-19 memak-
sa liga harus berlangsung 
dengan sistem gelembung 

di dua lokasi, yaitu Rob-
inson Cisarua Bogor dan 

Mahaka Arena, Jakarta.
Denpasar menjadi salah satu 

kota yang masuk sebagai tuan 
rumah seri IBL tahun depan, 
dan dijadwalkan bergulir pada 
pertengahan Maret 2022.

Junas mengaku gembira 
dengan sambutan dan dukungan 
yang diberikan Wali Kota Den-
pasar. Menurut dia, Bali merupa-
kan salah satu daerah pemasok 
pemain basket nasional. IBL 2022 
di Bali juga disebut akan makin 
semarak karena Pulau Dewata 
kini memiliki klub Bali United.

“Kami gembira mendapat 

dukungan dan bisa bermain di Den-
pasar. Bali adalah salah satu daerah 
yang memiliki animo dan talenta 
basket yang luar biasa,” kata Junas.

IBL 2022 akan diikuti oleh 16 
tim yang merupakan jumlah ter-
banyak dalam sejarah kompetisi 
bola basket profesional Indonesia.

Keberadaan 16 tim pe-
serta membuat musim reguler 
IBL 2022 akan diwarnai 176 

pertandingan, meningkat dari 94 
laga di musim sebelumnya.

Seturut rencana terakhir IBL 
2022 akan kembali menghadir-
kan pemain asing untuk masing-
masing tim dengan jumlah yang 
belum ditentukan, setelah pada 
musim sebelumnya liga harus 
berjalan sepenuhnya bermateri-
kan pemain lokal imbas pandemi 
COVID-19. (ant)

Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah (kiri) bersama Wali Kota Denpasar I Gusti 
Ngurah Jaya Negara usai melakukan pertemuan membahas IBL musim kompetisi 
2022 di Denpasar, Senin (1/11/2021). (iblindonesia.com)

Pemkot Denpasar Catat 
Realisasi KUR Rp2 Triliun Lebih

Saryawan menjelaskan dari 
penyaluran KUR tersebut terdiri 
KUR kategori mikro telah disalurkan 
sebanyak Rp500 miliar lebih dengan 
jumlah rekening sebanyak 19.057.

Selanjutnya untuk KUR katego-
ri kecil telah disalurkan sebanyak 
Rp.500 miliar lebih dengan jumlah 
rekening mencapai 2.840. Sedang-
kan untuk KUR kategori mikro dan 
kecil telah tersalurkan sebanyak 
Rp1 triliun lebih dengan jumlah 
rekening mencapai 21.897.

“Saat ini penyaluran KUR di 
Kota Denpasar dapat dikatakan 
sangat baik. Namun demikian saya 
mendorong sektor perbankan 
penyalur KUR agar senantiasa 
memprioritaskan penyaluran 
bagi UMKM yang belum tersentuh 
permodalan,” ujarnya.

Ia berharap juga agar penyalu-
ran KUR menyasar UMKM yang 
masih kecil, termasuk pelaksanaan 
pemibinaan berkelanjutan, seperti 
pedagang canang dan PKL, sehing-

ga ke depannya dapat berkembang 
dan berdaya saing.

Sementara Kepala Bagian Edu-
kasi dan Perlindungan Konsumen 
OJK regional VIII Bali-Nusra, Gusti 
Bagus Adi Wijaya mengatakan un-
tuk di Kota Denpasar penyaluran 
KUR sudah sangat baik.

Namun demikian, kata dia, 
untuk diketahui bersama bahwa 
pandemi COVID-19 yang mewa-
bah saat ini membuat penurunan 
pergerakan perekonomian.

Menurut dia, pemerintah juga 
telah menetapkan beberapa kebija-
kan, seperti halnya subsidi KUR tam-
bahan dan restrukturisasi KUR yang 
dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Kami juga berharap ke-
pada Pemkot Denpasar agar 
terus melaksanakan pembinaan 
terhadap penerima KUR, sehingga 
nanti mereka tidak hanya menjadi 
usaha kecil saja, melainkan dapat 
berkembang dan berdaya saing,” 
ujarnya. (ant)

Pemkot Denpasar sebutkan realisasi KUR Rp2 triliun lebih 
(ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)
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FORUM Pengurangan 
Resiko Bencana (FPRB) Kota 
Denpasar dideklarasikan 
sebagai wujud kepedulian 
masyarakat untuk kelestarian 
sungai dan kesigapsiagaan 

menghadapi bencana dengan 
berbasis komunitas.

Pada deklarasi organisasi 
tersebut dihadiri Wali Kota 
Denpasar, IGN Jaya Negara 
didampingi Kepala BPBD 

KEGIATAN “Den-
pasar Youth Fest 2021” 
selalu menampilkan 
ajang berkualitas, yakni 
lomba kostum karnaval 
dengan menghadirkan 
karya dan kreatifitas anak 
muda.

Panitia pelaksana kegiatan 
yang juga Kabid Pengemban-
gan Sumber Daya Pariwisata 
dan Ekraf Kota Denpasar, I 
Wayan Hendaryana di Den-
pasar, Minggu, mengatakan 
lomba kostum karnaval diikuti 
18 peserta yang merupakan 
sekaa teruna (kelompok pe-
muda), dan juga komunitas di 
Kota Denpasar.

Pelaksanaan lomba, kata 
Hendaryana, dimulai dari 
pembekalan (workshop) oleh 
dewan juri dan panitia. Hal ini 
berkaitan dengan pembuatan 
kostum dan juga aspek dalam 
pembuatan serta penampilan 

fashion dari kostum 
karnaval.

“Lomba ini dilak-
sanakan dari penilaian 
detail, yang dilaksana-
kan di selasar Taksu, 

Gedung Dharma Negara Alaya, 
dilanjutkan dengan fashion 
show di dalam Gedung Taksu 
dan juga inagurasi kolaborasi 
antara peserta dengan penari 
dari Naluri Manca,” ujarnya.

 Hendaryana mengatakan 
pelaksanaan kegiatan ini 
bertujuan guna memberi-
kan kreatifitas bagi desainer 
muda Kota Denpasar, sehingga 
dengan adanya ruang ekspresi 
tersebut dapat memberikan 
dukungan terhadap berkem-
bangnya seni dan kreasi kos-
tum karnaval di Kota Denpasar.

“Kami harapkan bisa men-
jadi ikon baru dalam mem-
perkenalkan seni budaya dan 
tradisi di Kota Denpasar lewat 

”D’Youth Fest 2021” 
Lombakan 
Kostum Karnaval

kostum karnaval,” ujarnya.
Perwakilan Akari Bali, Ny-

oman Sarjana juga turut mem-
berikan apresiasi pelaksanaan 
lomba karnaval serangkaian 
D’Youth Fest 2021.

“Luar biasa, saya merasa 
begitu bangga kepada Pemkot 
Denpasar yang mempunyai 
ide brilian. Dalam situasi saat 
ini anak muda bingung dalam 
mengekspresikan diri, Pemkot 
Denpasar berani mengambil 

langkah untuk memberikan 
ruang,” ujarnya

Ia mengharapkan apa yang 
dilakukan Denpasar dalam 
mendukung seni kostum 
karnaval dapat menjadi contoh 
yang luar biasa bagi kabupaten 
lainnya untuk lebih memberi-
kan ruang dalam kreatifitas 
bagi generasi muda, utamanya 
kostum karnaval. “Mudah-
mudahan bisa berlanjut setiap 
tahun,” ujarnya. (ant)

Kegiatan “D’Youth Fest 2021” gelar lomba kostum karnaval. 
ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

FPRB Denpasar Dideklarasikan untuk 
Siaga Hadapi Bencana Berbasis Komunitas

Kota Denpasar, Ida Bagus Joni 
Ariwibawa dan Ketua Yayasan 
Tukad Bindu, I Gusti Rai 
Ari Temaja ditandai dengan 
penanaman pohon langka 
Katilampit sebanyak 20 pohon 
di Sungai Bindu, Denpasar, 
Sabtu.

Wali Kota Jaya Negara 
mengapresiasi terbentuknya 
Forum Pengurangan Resiko 
Bencana (FPRB) Kota Den-
pasar karena diperlukan kerja 
sama semua pihak terkait 
dalam menciptakan kesiapsia-
gaan menghadapi bencana.

Ia mengatakan dalam 
situasi cuaca tidak menentu 
akhir ini yang rentan terjadi 
bencana alam seperti banjir 
dan tanah longsor perlu di 
antisipasi melalui aksi yang 
sistematis.

“Dengan terbentuknya 
FPRB Kota Denpasar ini, kami 

harapkan muncul kesadaran 
akan kesiapsiagaan meng-
hadapi bencana di tengah 
masyarakat guna menganti-
sipasi hal yang tidak diingin-
kan dan mampu mengurangi 
resiko bencana serta korban 
maupun kerugian” ujar Jaya 
Negara.

Kepala BPBD Kota Den-
pasar Joni Ariwibawa menga-
takan kegiatan ini bertujuan 
menyatukan visi berbagai 
pemangku kepentingan dalam 
memantapkan kesiapsiagaan 
menghadapi bencana khusu-
nya di Kota Denapsar.

“Dalam kegiatan ini 
terus berupaya menyatukan 
komitmen mengenai mitigasi 
bencana, sosialisasi kepada 
masyarakat, dan juga kegiatan 
lain yang berkenaan dengan 
kepedulian mengenai lingkun-
gan,” katanya. (ant)

Deklarasi FPRB Denpasar hadapi bencana berbasis komunitas 
(ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)
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Kabupaten Badung, Bali, menambah jumlah desa 
wisata di wilayahnya yang sebelumnya berjumlah 
11 desa wisata menjadi 17 desa wisata.

Pemkab Badung Tambah 
Desa Wisata Jadi 17 Desa

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, mulai mencairkan 
stimulus untuk membantu para 
pelaku UMKM setempat yang 
belum pernah tersentuh Ban-
tuan Produktif Usaha Mikro dari 
pemerintah pusat atau tidak 
sedang menerima Kredit Usaha 
Rakyat dari perbankan.

Dana stimulus sebesar Rp2 

juta bagi setiap penerima dari Be-
lanja Tidak Terduga (BTT) APBD 
Badung tahun 2021 itu dicairkan 
guna menjaga momentum perce-
patan pemulihan ekonomi akibat 
dampak pandemi COVID-19.

“Penyerahan bantuan UMKM ini 
bertujuan agar para pelaku UMKM 
tetap bisa bertahan dan dapat mel-
aksanakan aktivitas usahanya pada 

“Badung menambah enam desa 
diantaranya Desa Wisata Bongka-
sa dan Desa Abiansemal Dauh Yeh 
Cani Kecamatan Abiansemal, Desa 
Wisata Sobangan, Desa Wisata 
Cemagi, Desa Wisata Penarun-
gan dan Desa Wisata Kecamatan 
Mengwi,” ujar Sekretaris Daerah 
Kabupaten Badung I Wayan Adi 
Arnawa di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan, pembangunan 
desa menjadi sebuah prioritas 
bagi pemerintah sehingga dengan 
berkembangnya desa-desa di In-
donesia akan berdampak kepada 
majunya bangsa Indonesia.

Menurut dia, hal tersebut juga 
dilakukan di wilayah Badung, dari 
desa membangun Kabupaten 
Badung yang apabila dikaitkan 
dengan pengembangan pari-
wisata di Badung dimana sektor 

pariwisata merupakan sektor 
yang diandalkan oleh karena itu 
maka Badung terus mengembang-
kan desa wisata sebagai wisata 
alternatif dengan mengedepankan 
partisipasi masyarakat.

“Oleh karena itu, saya menyam-
but baik bertambahnya jumlah desa 
wisata di Badung sesuai dengan 
Peraturan Bupati Badung Nomor 22 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Badung nomor 
47 Tahun 2010 Tentang Penetapan 
Kawasan Desa Wisata di Kabupaten 
Badung,” katanya.

Sebagai bentuk apresiasi dan 
dukungan terhadap keberadaan 
desa wisata, Sekda Adi Arnawa 
juga telah menyerahkan Piagam 
Penghargaan Peserta Anugerah 
Desa Wisata Indonesia (ADWI) 
2021 dari Kementerian Pariwisata 

Kreatif (Kemenparekraf) kepada 
kepada sembilan desa wisata dan 
dua daya tarik wisata.

Desa wisata itu diantaranya 
adalah Desa Wisata Bongkasa 
Pertiwi, Desa Wisata Pelaga, Desa 
Wisata Petang, Desa Wisata Pang-
san, Desa Wisata Sangeh, Desa 
Wisata Kapal, Desa Wisata Baha, 
Daya Tarik Wisata Pantai Pandawa 

Kutuh, Desa Wisata Munggu, 
Pantai Melasti Ungasan dan Desa 
Wisata Carangsari.

Adi Arnawa menjelaskan, 
pemerintah daerah dan pusat san-
gat memperhatikan keberadaan 
desa wisata, terbukti dengan 
adanya ADWI Tahun sebagai ajang 
pembinaan desa wisata di seluruh 
Indonesia. (adv)

Pemkab Badung Mulai Cairkan 
Insentif Bagi Pelaku UMKM

masa pandemi ini dan juga dalam 
rangka pemulihan ekonomi akibat 
dampak COVID-19,” ujar Kepala 
Dinas Koperasi UKM Dan Perda-
gangan Badung Made Widiana di 
Mangupura, Senin.

Ia mengatakan, berdasarkan 
data yang ada, bantuan stimulus 
itu akan disalurkan kepada total 
8.832 penerima yang merupakan 
pelaku UMKM dari ebrbagai sek-
tor di wilayah Badung

“Rincian penerimanya di 
wilayah Kecamatan Petang ada 
239, Kecamatan Mengwi sebanyak 
2078, Kecamatan Abiansemal 
tercatat 2590, Kecamatan Kuta 
Utara ada 859, Kecamatan Kuta se-
banyak 1244 dan Kecamatan Kuta 
Selatan total ada 1.822,” katanya.

Made Widiana menjelaskan, 
dasar pelaksanaan pembe-
rian stimulus itu mengacu pada 
Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2021 tentang pe-
nyediaan dan percepatan penyalu-

ran bantuan sosial dan atau jaring 
pengaman sosial yang bersumber 
dari anggaran dan belanja daerah.

Selain itu, stimulus diberikan 
sesuai dengan Keputusan Bupati 
Badung Nomor 47/046/Hk/2021 
tentang penetapan penerima 
bantuan bagi pelaku UMKM di 
Kabupaten Badung tahun 2021.

Dalam proses pencairan 
stimulus, Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Badung melaksana-
kan cleansing data penerima yang 
akan divalidasi lagi oleh perangkat 
desa/kelurahan untuk meng-
hindari duplikasi penerimaan 
bantuan.

“Sementara bagi pelaku UMKM 
yang masih tercecer dan belum 
pernah mendapatkan bantuan, 
kami akan lakukan proses pen-
dataan lanjutan dan data itu akan 
tetap melalui proses cleansing dan 
berapapun hasilnya nanti akan 
diserahkan pada tahap kedua,” 
ungkap Made Widiana. (adv)

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan Piagam Penghargaan Peserta 
Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 dari Kementerian Pariwisata 
Kreatif (Kemenparekraf). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Bupati Badung Nyoman Giri Prasta (kedua kiri) melakukan pencairan stimulus 
bagi pelaku UMKM Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, berkomitmen untuk 
terus memajukan sektor peri-
kanan untuk meningkatkan kondi-
si perekonomian masyarakat 
dengan menyiapkan Balai Benih 
Ikan (BBI) yang ada di Desa Baha 
Kecamatan Mengwi.

“Kami telah siap dengan Balai 
Benih Ikan (BBI) yang ada di Desa 
Baha Kecamatan Mengwi seluas 3 
hektare yang memproduksi benih 
ikan seperti nila, lele, ikan mas 
dan lainnya,” ujar Bupati Badung I 
Nyoman Giri Prasta saat menerima 
Kunjungan Kerja anggota Komisi 
IV DPR RI I Made Urip bersama Ke-
menterian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) dalam rangka Bulan Bakti 
Nelayan di Kuta, Badung, Minggu.

Ia mengatakan, Balai Benih 
Ikan (BBI) yang ada di Desa Baha 
nantinya akan memiliki Edu Mina 
Wisata yang meliputi pendidikan 
perikanan, musium ikan, pembeni-
han ikan, pembesaran dan kuliner 
ikan yang bertujuan untuk mening-

BUPATI Badung, Bali, I Nyoman 
Giri Prasta meminta jajaran Pen-
gurus Forum Kerukunan Umat Be-
ragama (FKUB) Badung untuk dapat 
terus melakukan berbagai program 
guna menciptakan sinergitas dan 
kerukunan antar umat beragama.

“FKUB harus cerdas mel-
ayani masyarakat Badung serta 
mampu membuat program yang 
bersentuhan langsung dengan 
masyarakat,” ujar Bupati Giri 
Prasta dalam keterangan yang 
diterima di Manguura, Selasa.

Menurut dia keberadaan FKUB 
sangat penting dan ikut berkon-
tribusi dalam pembangunan di 
Badung karena terciptanya situasi 
aman dan nyaman tidak terlepas 
dari tetap terjaganya kerukunan 
umat beragama.

“Kami berharap, kerukunan 
umat beragama di Badung ini 
dapat menjadi role model bagi 
daerah lainnya di Indonesia. 
Mungkin saja di daerah lain itu 
ada persoalan antar etnis, tetapi 

kami tunjukkan di Badung kami 
solid bergerak dan bersatu mem-
bangun Badung,” katanya.

Pihaknya juga telah menguku-
hkan Pengurus Forum Keruku-
nan Umat Beragama (FKUB) 
Badung periode tahun 2020-
2025 yang diketuai I Wayan Adi 
Arnawa yang juga merupakan 
Sekretaris Daerah Badung.

Bupati Giri Prasta mengatakan, 
pengurus FKUB yang dikukuh-
kan nantinya harus mampu dan 
berkomitmen untuk memberikan 
solusi terhadap semua per-
masalahan yang dihadapi umat 
beragama di Badung, sehingga 
Badung dapat berkembang men-
jadi kabupaten yang cerdas.

Selain itu, FKUB juga diminta 
agar mampu menggerakkan se-
luruh komponen umat beragama 
dan memanfaatkan berbagai 
potensi yang dimiliki.

“Ini semua dalam upaya 
memajukan dan meningkatkan 
kesejahteraan umat beragama 

Bupati Badung Minta FKUB Lakukan Program 
Ciptakan Kerukunan Umat Beragama

agar keharmonisan masyarakat 
semakin maju, lebih baik dan man-
diri serta bisa mendukung terwu-
judnya kesejahteraan masyarakat 
Badung,” ungkap Bupati.

Pihaknya juga menyambut baik 
dikukuhkannya pengurus FKUB 
Badung periode 2020-2025 kare-
na hal itu menurutny merupakan 
bentuk kepercayaan masyarakat 
dan amanat umat beragama ke-

pada FKUB untuk melaksanakan 
tugas yang sangat penting agar 
menjadi lebih baik lagi.

“Pada masa pandemi COVID-19, 
hendaknya momentum penguku-
han ini dimaknai sebagai titik 
awal yang baik dalam mengem-
ban tugas-tugas FKUB dalam 
upaya meningkatkan kerukunan, 
kedamaian dan kesejahteraan umat 
beragama,” ujar Giri Prasta. (adv)

Pengukuhan Pengurus FKUB Kabupaten Badung periode tahun 2020-2025. 
ANTARA/HO-Pemkab Badung

Pemkab Badung Siapkan 
BBI Majukan Sektor Perikanan

katkan sektor perikanan di Badung.
“Semestinya itu kami sudah 

bergerak pada tahun 2020 lalu, 
namun karena pandemi COVID-19 
maka program ini akan dilanjutkan 
di tahun yang akan datang,” katanya.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, 
perikanan juga merupakan salah 
satu sektor yang mampu berta-

han selama pandemi COVID-19 
yang terlihat dari saat ini banyak 
nelayan yang sebelumnya adalah 
pekerja di hotel, restoran dan kafe.

Untuk para nelayan, menu-
rutnya Pemkab Badung memiliki 
prinsip nelayan ini tidak lagi 
mencari ikan, namun menangkap 
ikan sehingga nelayan tidak mem-

butuhkan waktu yang lama di laut 
namun cukup datang ke satu titik 
dengan banyak ikan yang mem-
buat kerja nelayan lebih efisien.

Bupati Giri Prasta menjelas-
kan, untuk memudahkan nelayan 
dalam menangkap ikan, Pem-
kab Badung telah meluncurkan 
program aplikasi Fish Go yang 
berguna dalam rangka pencarian 
titik lokasi ikan di laut.

“Ini sudah diterapkan di be-
berapa kelompok nelayan, kalau 
dulu nelayan mencari ikan tetapi 
sekarang dengan adanya aplikasi 
Fish Go mereka bisa langsung 
menangkap ikan di laut,” ungkap 
Giri Prasta.

Sementara itu, Direktur Periz-
inan dan Kenelayanan Dirjen DJPT 
KKP RI Ridwan Mulyana menjelas-
kan, dalam kegiatan bakti nelayan 
pihaknya juga berdiskusi serta 
mendengarkan aspirasi nelayan di 
daerah yang akan menjadi masu-
kan pihaknya guna merumuskan 
kebijakan. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kanan) menyerahkan bantuan kebutuhan 
pokok kepada nelayan dalam rangkaian kegiatan Bakti nekayan di kawasan kuta, 
Badung, Bali, Minggu (31/10/2021). ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, berhasil meraih 
penghargaan Top Inovasi Pelay-
anan Publik tahun 2021 melalui 
inovasi PATRIOT atau Pendeteksi 
Area Tangkapan Ikan mengguna-
kan sistem Internet of Things yang 
dilahirkan Balitbang Badung.

Pada ajang tersebut, Pemkab 

Badung masuk nominasi dan 
menerima penghargaan pada 
kategori Outstanding Achievement 
Of Public Service Innovation yang 
diserahkan KemenPAN RB.

“Penghargaan ini merupakan 
pencapaian luar biasa dari inovasi 
PATRIOT sebagai pendeteksi area 
tangkapan ikan dengan menggu-

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, mendukung 
program pengembangan sektor 
UMKM di tengah masyarakat 
termasuk kebangkitan UMKM 
yang ada di lingkungan banjar 
(dusun).

“Kami mendukung program 
pengembangan UMKM di tengah-
tengah masyarakat. Bahkan 
sekarang kami sudah menunjuk-
kan implementasi terkait dengan 
Banjar Creative Space atau ruang 
kreatif banjar dan mini expo. 
Nantinya di semua banjar akan 
kami lakukan hal yang sama,” 
ujar Bupati Badung Nyoman Giri 
Prasta dalam keterangan Humas 
Badung yang diterima di Mangu-
pura, Minggu.

Ia mengatakan, pihaknya saat 
ini sedang melakukan berbagai 
upaya agar kondisi perekonomi-
an kembali bangkit. Sebagai dae-
rah yang mengandalkan sektor 
pariwisata, Badung mengalami 
dampak ekonomi yang sangat 
besar akibat pandemi COVID-19.

Selain mendorong agar kun-
jungan wisatawan mulai bangkit 
dengan menyesuaikan protokol 
kesehatan, upaya menggerakkan 
perekonomian juga dilakukan 
dengan memaksimalkan po-
tensi ekonomi kreatif dan UMKM 
termasuk UMKM yang ada di 
berbagai banjar di Badung.

“Gerakan awal kami adalah 
dengan membangun balai banjar 
karena balai banjar merupakan 
pusat pelestarian dan pengem-
bangan budaya melalui kreator 
yang ada di banjar setempat,” 
katanya.

Bupati Giri Prasta mengung-
kapkan, pihaknya mencoba 
untuk dapat memfasilitasi ruang 
eksplorasi kreativitas dan inovasi 
generasi muda Badung dalam 
menghasilkan produk industri 
kreatif.

‘Seluruh Bumdes yang ada di 
desa akan kami kolaborasikan 
dengan Banjar Creative Space 
sehingga gerakan ini bisa dilaku-
kan secara berkelanjutan mulai 

Pemkab Badung Majukan Sektor 
UMKM dari Lingkungan Banjar

dari tingkat desa, kecamatan, 
kabupaten hingga kepada level 
Smesco Hub Indonesia Timur 
yang ada di wilayah Badung,” 
ungkap Giri Prasta.

Bupati menambahkan, ke de-
pannya pengembangan ekonomi 
kreatif di wilayah Badung juga 
akan masuk ke sistem e-Com-
merce.

“Kami pastikan yang menon-
jol kedepannya adalah ekosistem 
digital, karena kami komitmen 
untuk selalu mendukung pro-
gram pemerintah pusat melalui 
Kementerian Koperasi dan UKM. 
Badung siap menjadi perconto-
han di tingkat nasional dalam hal 
pengembangan UMKM berbasis 
akar rumput,” ujarnya. (adv)

Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki (tengah) didampingi Bupati Badung 
Nyoman Giri Prasta (kiri). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Pemkab Badung Raih penghargaan 
”Top Inovasi Pelayanan Publik 2021”

nakan sistem Internet Of Things 
yang kami harapkan dapat ikut 
memberikan kontribusi dalam 
pembangunan di Badung,” ujar 
Sekretaris Daerah Badung I Wayan 
Adi Arnawa dalam keterangan 
yang diterima di Mangupura, 
Kamis.

Ia menjelaskan, kekayaan 
perairan laut di wilayah Badung 
tidak hanya terkenal sebagai 
objek wisata namun juga memiliki 
potensi yang besar bagi nelayan 
tradisional yang hingga saat ini 
masih bisa menjaga eksistensinya 
dan seiring dengan gerak sektor 
pariwisata.

Oleh karena itu, inovasi pen-
angkapan ikan yang diinisiasi Ba-
litbang Badung melalui PATRIOT 
menurutnya telah memberikan 
sesuatu yang sangat berarti bagi 
para nelayan di Badung dalam 
penangkapan ikan di tengah laut.

Selain itu, Balitbang Badung 
dinilai juga telah menunjukkan 

betapa pentingnya sektor perta-
nian dan perikanan yang ada di 
Badung agar dapat terus ditangani 
secara maksimal.

“Penghargaan ini kami dedi-
kasikan untuk HUT Mangupura ke-
12  yang untuk tahun ini mengam-
bil tema Bayu Mukti Parahita 
yang berarti Bersama Masyarakat, 
Badung Berjuang Menuju Pemuli-
han Ekonomi,” katanya.

Adi Arnawa mengungkapkan, 
kehidupan tradisional nelayan ini 
juga dapat dijadikan sebagai ke-
kayaan lokal yang dimiliki Badung 
dan cara penangkapan ikan para 
nelayan yang masih tradisional 
dapat dijadikan sebagai daya tarik 
wisata yang tidak dimiliki oleh 
negara lain.

“Yang paling penting, aplikasi 
PATRIOT ini sangat berguna bagi 
para nelayan untuk meningkatkan 
tangkapan dan tentunya bisa men-
ingkatkan kehidupan para nelayan 
di Badung,” ujarnya. (adv)

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (tengah). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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BUPATI Badung Nyoman 
Giri Prasta menghadiri Rapat 
Paripurna DPRD Kabupaten 
Badung, dengan agenda Peny-
ampaian Jawaban Pemerintah 
terhadap Pemandangan Umum 
Fraksi–Fraksi DPRD Kabupaten 
Badung atas 8 Rancangan Peratu-
ran Daerah, di Ruang Rapat Utama 
DPRD Badung, Jumat (5/11).

Rapat Paripurna yang diseleng-
garakan secara hybrid tersebut 
dipimpin oleh Ketua DPRD 
Kabupaten Badung Putu Parwata 
didampingi Wakil Ketua 1 Wayan 
Suyasa dan Wakil Ketua 2 Made 
Sunarta. Dihadiri oleh pimpinan 
Forkopimda Badung, Wakil 
Bupati Badung Ketut Suiasa, Sek-
retaris Daerah Wayan Adi Arnawa 
beserta seluruh pejabat di ling-
kungan Pemerintah Kabupaten 
Badung, pimpinan Instansi Ver-
tikal, Direksi Perusahaan Daerah 
dan para tenaga ahli DPRD/Fraksi 
DPRD Kabupaten Badung.

Dalam sambutannya Bupati Giri 

Prasta menyampaikan apresiasi 
atas kerja keras dan pencermatan 
dewan terhadap 8 (delapan) ran-
cangan peraturan daerah, sehingga 
dapat memberikan masukan 
bersifat konstruktif dalam rangka 
menyempurnakan rancangan pera-
turan daerah, sebelum disepakati 
bersama sebagai 
produk hukum 
daerah yang 
akan sangat 
berguna untuk 
mening-
katkan 

ROMBONGAN Pemerintah Ka-
bupaten Tulungagung, Jawa Timur 
melakukan kunjungan kerja ke 
wilayah Kabupaten Badung, 
Provinsi Bali dalam rangka 
studi banding untuk mempelajari 
pengelolaan koperasi dan UMKM 
sekaligus melihat Mal Pelayanan 
Publik (MPP) Badung.

“Kami dari Kabupaten Tu-
lungagung bersama rombongan 
dari Dinas Koperasi dan UMKM 
bersama Forkopimda mengun-
jungi Badung untuk mempelajari 
koperasi dan UMKM sekaligus 
melihat pelaksanaan pelayanan 
publik langsungndi MPP Badung,” 
kata Bupati Tulungagung Maryoto 
Birowo di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan, pihaknya 
memilih Badung sebagai lokasi 
kunjungan kerja karena menilai 
Pemkab Badung lebih berpen-
galaman terkait dengan koperasi 
serta regulasi ekonomi khususnya 
pada kondisi sebelum pandemi 

COVID-19.
Selain itu, kata dia, sebelum 

pandemi COVID-19 merebak, 
wilayah Badung banyak dikun-
jungi oleh para wisatawan yang 
diimbangi dengan penanganan 
terhadap usaha-usaha kecil di 
wilayahnya.

“Kami ingin mengetahui 
bagaimana teknisnya, di daerah 
kami dengan dibukanya wilayah 
selatan, para wisatawan dan 
pengusaha baik itu kecil maupun 
menengah bisa datang ke sana,” 
katanya.

“Selain mempelajari regulasi-
regulasi pada Dinas Koperasi, 
UMKM Badung dan Mal Pelayanan 
Publik di Badung, kami juga men-
jalin silaturahmi dengan jajaran 
Pemerintah Kabupaten Badung 
pada kunjungan ini,” tambah 
Maryoto Birowo.

Sementara itu, Bupati Badung 
I Nyoman Giri Prasta menyatakan 
pihaknya berterima kasih dan 

Tulungagung Pelajari Pengelolaan 
Koperasi-UMKM dan MPP di Badung

mengapresiasi Bupati Tulun-
gagung bersama jajaran yang 
telah memilih wilayah Kabupaten 
Badung sebagai lokasi studi band-
ing.

Menurutnya, kunjungan kerja 
itu merupakan salah satu sarana 
bertukar pikiran untuk mening-
katkan kinerja instansi di masing-
masing daerah khususnya terkait 

dengan koperasi, UMKM dan 
pelayanan publik, termasuk juga 
penerapan dari UU Cipta Kerja.

“Dengan saling bertukar 
pikiran terkait dengan ilmu yang 
dimiliki, harapannya nantinya 
hubungan baik silaturahmi agar 
tetap bisa terjaga dengan baik dan 
dapat memajukan masing-masing 
daerah,” ungkap Giri Prasta. (adv)

Bupati Badung, Provinsi Bali I Nyoman Giri Prasta menerima kunjungan kerja 
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo. (FOTO ANTARA/HO-Pemkab Badung

Bupati Giri Prasta Ikuti Rapat 
Paripurna DPRD Badung

pelayanan dan kinerja Pemerintah 
Kabupaten Badung.

“Saya sepakat dengan dewan 
bahwa dalam kondisi wabah pan-
demi Covid-19, kita mesti cermat 
dan hati-hati dalam mengkalkulasi 
kapasitas keuangan daerah untuk 
memenuhi kebutuhan minimal 
belanja yang bersifat prioritas, 
mandatori, wajib dan mengikat, 
sehingga keberlangsungan pelay-
anan dasar publik, penyelengga-
raan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyaraka-
tan dapat 
terpenuhi 
secara 
optimal,” 

ujarnya
Se-

mentara 

berkenaan dengan tunggakan pa-
jak, Bupati Giri Prasta mengung-
kapkan penagihan piutang pajak 
daerah saat ini terus dilakukan 
oleh pihaknya melalui penyampa-
ian surat tagihan pajak daerah 
(STPD) kepada wajib pajak yang 
memiliki tunggakan pajak, den-
gan mencantumkan jumlah pokok 
pajak yang harus dibayarkan 
beserta sanksi administrasi akibat 
keterlambatan pembayaran 
pokok pajak.

Selain itu, upaya penagihan 
terhadap wajib pajak yang pailit 
tetap dilakukan melalui kehadiran 
dalam sidang di pengadilan niaga. 
“Pajak ini merupakan titipan dari 
tamu domestik dan mancanegara 
yang diberikan kepada Pemkab 
Badung, namun setelah melihat 
kondisi riil yang ada kami tidak 
bisa memaksa pelaku usaha. (adv)

Bupati Giri Prasta saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD 
Kabupaten Badung dengan agenda Penyampaian Jawaban 
Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi–Fraksi 
DPRD di Kantor DPRD Badung, Jumat (5/11).
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SEBANYAK 35 staf 
Prokompim dan Wartawan 
Kabupaten Buleleng, melakukan 
kunjungan kerja ke Kabupaten 
Badung, kunjungan rombongan 
Bagian Protokol dan Komuni-
kasi Pimpinan (Prokompim) 
Kabupaten Buleleng beserta para 
Wartawan dipimpin oleh Kadis 
Kominfo Kabupaten Buleleng I 
Ketut Suwarmawan didampingi 
Kabag Prokompim I Nyoman 
Agus Tri Kartika Yuda, Kasubag 
Pemberitaan I Gede Jumat Adi 
Jaya diterima Kabag Prokompim 
Setda Kabupaten Badung Made 
Suardita di Ruang Pertemuan 
Kriya Gosana, Puspem Badung, 
Jumat (5/11).

Bupati Badung dalam sambu-
tannya yang dibacakan Kabag 
Prokompim Badung Made Suar-
dita, menyambut baik kunjungan 
rombongan dari Kabupaten 
Buleleng. Melalui kunjungan ini 
diharapkan dapat mempererat 
silaturahmi yang sudah terjalin 
selama ini. “Apa yang menjadi 

tujuan kunjungan ini, nantinya 
dapat saling mengisi baik 
kekurangan maupun kelebihan 
masing-masing daerah baik Kabu-
paten Buleleng dan Kabupaten 
Badung.

Kabag Prokompim Made Su-
ardita juga mengatakan mudah-
mudahan Prokompim Badung 
nantinya bisa membalas kun-
jungan ke Kabupaten Buleleng 
sehingga tali silaturahmi dapat 
terjalin dengan baik sehingga per-
tukaran informasi dan pengala-
man  bisa bermanfaat di daerah 
masing-masing,” imbuhnya.

Sementara Kadis Kominfo 
Kabupaten Buleleng I Ketut Su-
warmawan mengatakan, tujuan 
kunjungan ini untuk belajar 
bagaimana dalam mengelola 
tugas dan kewajiban Kehumasan 
dan Keprotokolan di Kabupaten 
Badung, untuk dapat dilaksana-
kan di Kabupaten Buleleng.

“Kami dari Prokompim Bule-
leng ingin belajar tentang pengelo-
laan dan kewajiban Kehumasan 

Prokompim Badung Sambut Hangat 
Kunjungan Kerja Prokompim Buleleng

maupun Protokol yang dilaksana-
kan di Pemerintahan Kabupaten 
Badung, sehingga dapat kami 
terapkan di Buleleng,” jelasnya.

Pihaknya juga ingin meng-
etahui jalinan kemitraan antara 
Pemkab Badung dengan para 
wartawan yang mendukung infor-
masi pelaksanaan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyaraka-

tan di Badung.  
Sedangkan Kabag Prokompim 

Kabupaten Buleleng I Nyoman 
Agus Tri Kartika Yuda menyampai-
kan apresiasi dan terimakasih ke-
pada Pemkab Badung yang dalam 
hal ini Kabag Prokompim Badung 
yang sudah menyambut hangat 
kunjungan Prokompim Buleleng 
ke Kabupaten Badung. (adv)

Kabag Prokompim Setda Kabupaten Badung Made Suardita disaat menerima 
kunjungan kerja Prokompim dan Wartawan Kabupaten Buleleng di Puspem 
Badung, Jumat (5/11).
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MENYAMBUT Hari Raya 
Galungan dan Kuningan, 
Bupati Tabanan I Komang 

Gede Sanjaya bersama den-
gan Wakil Bupati Tabanan I 
Made Edi Wirawan mewakili 

PEMKAB Gianyar, Bali, 
memastikan akan membangun 
gedung mal di eks bangunan 
supermarket Hardys untuk 
menindaklanjuti rencana 
tersebut.

Bupati Gianyar Made Ma-
hayastra bersama OPD terkait 
dan tim ahli menegaskan hal 
itu setelah mengadakan per-
temuan di ruang kerja Bupati 
Gianyar, demikian siaran pers 
Diskominfo Gianyar, Minggu.

 Sebelumnya, rencana 
pembangunan mal diutarakan 
Bupati Mahayastra menyusul 
laporan dari Sekda (selaku 
pengelola barang milik daer-
ah/pengguna aset dan barang) 
bahwa aset Pemkab Gianyar 
yakni gedung eks Hardys tidak 
termanfaatkan setelah bera-
khirnya masa kontrak pada 
Januari lalu.

Menindaklanjuti rencana 
bupati, Sekda membentuk tim 
yang terdiri dari OPD terkait, 
juga melibatkan ahli ekonomi 
dan ahli hukum.

 Usai rapat, Bupati Made 
Mahayastra menjelaskan 

bahwa eks bangunan Har-
dys sudah selesai kontrak 
gedung pada Januari 2021 
lalu. Dengan selesainya masa 
kontrak tersebut, Pemkab Gi-
anyar membuat perencanaan 
membangun gedung yang baru 
pada lahan tersebut.

“Perencanaannya sudah 
ada, eks Hardys akan dibangun 
mal yang di dalamnya akan 
ada mal pelayanan publik, 
restoran termasuk parkir,” 
jelas Bupati Mahayastra.

Ditambahkan, bangunan 
mal nanti sama megahnya den-
gan Pasar Rakyat Gianyar yang 
dalam waktu dekat akan serah 
terima pekerjaan.

Bupati Mahayastra juga 
menjelaskan proses lelang 
pembongkaran bangunan 
juga sudah dilakukan. “Proses 
tender pembongkaran ge-
dung sudah dilakukan jumat 
kemarin, sudah ada peme-
nang dengan nilai penawaran 
Rp851 juta lebih, paling lam-
bat Selasa besok pembayaran 
harus sudah dilakukan oleh 
yang bersangkutan dan uang 

Pemkab Gianyar Akan Bangun 
Mal di Gedung eks Hardys

tersebut masuk kas daerah,” 
jelasnya lagi.

Selanjutnya, pembongkaran 
akan berlangsung selama 40 
hari sejak tanggal 12 No-
vember 2021. Setelah proses 
pembongkaran selesai, akan 
dilanjutkan dengan tender 
pembangunan.

Dijelaskan, pembangunan 
dan pengelolaan mal nantinya 
akan menggunakan sistem 
Bangun Guna Serah (Built Op-
erate and Transfer/BOT). BOT 

adalah bentuk perjanjian kerja 
sama yang dilakukan antara 
pemegang hak atas tanah 
dengan investor, yang menya-
takan bahwa pemegang hak 
atas tanah memberikan hak 
kepada investor untuk mendi-
rikan bangunan selama masa 
perjanjian BOT, dan mengali-
hkan kepemilikan bangunan 
tersebut kepada pemegang 
hak atas tanah selama masa 
bangun guna serah berakhir. 
(ant)

Bupati Gianyar, Bali, I Made Mahayastra saat memimpin rapat bahas rencana 
pembangunan mal di gedung eks Hardys (supermarket). ANTARA/HO-Humas 
Kabupaten Gianyar.

Pemkab Tabanan Ucapkan Selamat 
Hari Raya Galungan dan Kuningan

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bersama dengan Wakil Bupati Tabanan 
I Made Edi Wirawan mewakili seluruh jajaran Pemkab dan masyarakat Tabanan 
mengucapkan Selamat Merayakan Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan bagi 
seluruh umat yang merayakan. (FOTO Antara News Bali/HO-Humas Tabanan/2021)

seluruh jajaran Pemkab dan 
masyarakat Tabanan mengu-
capkan Selamat Merayakan 
Hari Raya Suci Galungan dan 
Kuningan bagi seluruh umat 
yang merayakan.

Momen hari raya yang jatuh 
setiap 210 hari atau 6 bulan 
sekali ini dimaknai sebagai 
kemenangan dharma (kebe-
naran) melawan adharma 
(kejahatan). Juga, ditandai 
umat Hindu untuk melakukan 
persembahyangan kehadapan 
Sang Hyang Widhi dan Dewa/
Bhatara dengan segala mani-
festasinya sebagai wujud puji 
dan syukur atas rahmat-Nya, 
serta keselamatan selan-
jutnya.

Bupati Sanjaya, berharap 
agar momen suci ini semakin 
memperkuat keyakinan diri 

dalam melakukan perubahan 
menuju perilaku yang lebih 
baik dan positif, serta men-
ingkatkan animo masyarakat 
terhadap penerapan hidup 
sehat dan tertib dengan pro-
tokol kesehatan, mengingat 
pandemi masih melanda.

“Khususnya untuk 
masyarakat Tabanan, semoga 
selalu diberikan kesehatan, 
kekuatan, kedamaian dan 
senantiasa dalam lindungan 
Ida Sang Hyang Widi Wasa, 
dan bersama saling bers-
inergi dalam mewujudkan 
visi Tabanan, yakni Nangun 
Sat Kerthi Loka Bali, melalui 
pola pembangunan semesta 
berencana menuju Tabanan 
era baru yang aman, unggul 
dan madani (AUM),” katanya. 
(ant)
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WAKIL Bupati Bangli I Wayan 
Dinar menghadiri pembagian 
ikan di Desa Batur Utara, Minggu, 
ini untuk  mewujudkan program 
pemerintah dalam meningkatkan 
gizi dan tumbuh kembang anak 
sebagai generasi penerus yang 
bebas stunting.

“Melalui Program Gemarikan 
di Desa Batur Utara Kec. Kin-
tamani digelar acara pembagian 

bingkisan ikan mujair hasil panen 
masyarakat setempat,” kata 
Wabup dalam siaran pers di Ban-
gli, Provinsi Bali, Minggu.

Acara yang dipusatkan di Balai 
Serbaguna Desa Batur Utara juga 
dihadiri Wakil Ketua DPRD Ka-
bupaten Bangli I Komang Carles, 
Kepala Dinas PPKP Kab. Bangli 
I Wayan Sarma, Perbekel Batur 
Utara I Wayan Tinggal, pendamp-

PEMERINTAH Kabupaten 
(Pemkab) Klungkung kembali 
meraih penghargaan dari Kemen-
terian Keuangan (Kemenkeu) 
karena berhasil mempertahankan 
opini Wajar Tanpa Pengecual-
ian (WTP) secara berturut-turut 
untuk keenam kalinya dari BPK. 
Pemkab Klungkung juga meraih 
“BKN Award 2021”.

Penghargaan Kemenkeu dit-
erima Bupati Klungkung, Nyoman 
Suwirta, dari Kepala Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pem-
bendaharaan Provinsi Bali, Teguh 
Dwi Nugroho di Kantor Bupati 
Klungkung, Senin (1/11/2021).

“Penghargaan ini diraih, karena 
sebelumnya Pemkab Klungkung 
telah berhasil mempertahankan 
opini Wajar Tanpa Pengecual-
ian (WTP) secara berturut-turut 
untuk keenam kalinya dari BPK 
pada beberapa waktu lalu,” ujar 
Bupati Suwirta.

Bupati Suwirta menambah-
kan penghargaan ini diraih tidak 
terlepas dari kerja sama semua 

pihak, baik itu pemerintah dan 
masyarakat dalam mewujudkan 
sistem transparansi dan pengelo-
laan keuangan yang baik.

“WTP ini bisa diraih berturut-
turut untuk keenam kalinya tidak 
terlepas dari adanya kerja sama 
yang baik antara pemerintah dan 
masyarakat,” ujar Bupati Suwirta, 
didampingi Sekretaris Daerah 
Kabupaten Klungkung, I Gede 
Putu Winastra.

Atas penghargaan itu, Bupati 
Suwirta berharap kedepannya 
bisa semakin memacu seluruh 
jajaran Pemerintah Kabupaten 
Klungkung untuk berbuat dan 
memberikan pelayanan yang lebih 
baik kepada masyarakat. “Dengan 
penghargaan ini kita tingkatkan 
pelayanan kepada masyarakat,” 
katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pem-
bendaharaan Provinsi Bali, Teguh 
Dwi Nugroho menyampaikan 
apresiasi kepada Pemkab Klung-
kung sebagai Pemerintah Daerah 

Pemkab Klungkung Raih 
Penghargaan Kemenkeu dan BKN

yang mendapatkan opini WTP 
sebanyak enam tahun berturut-
turut.

Opini WTP adalah wujud dari 
pengelolaan keuangan megara 
yang telah dilakukan secara 
optimal, dengan berusaha selalu 
menyajikan laporan keuangan 
sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintah, mematuhi peraturan 
perundang-undangan, kecakupan 

pengungkapan dan efektivitas 
Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pihaknya berharap dengan 
didukung peningkatan kuantit-
tas dan kualitas SDM pengelola 
keuangan pemerintah daerah 
di Kabupaten Klungkung, maka 
akuntabilitas dan transparansi 
pelaporan keuangan harus dapat 
terus dipertahankan dan diting-
katkan. (ant)

Wabup Bangli Hadiri Pembagian Ikan 
untuk Anak di Desa Batur Utara

ing desa dan tokoh masyarakat.
Sementara itu Wakil Bupati 

Bangli I Wayan Diar menyampai-
kan apresiasi dan rasa bangga 
pada terobosan yang dilakukan 
Perbekel Desa Batur Utara, 
sebab apa yang menjadi program 
pusat telah diterjemahkan secara 
langsung oleh perbekel dengan 
“Gerakan Makan Ikan” hal ini 
adalah pertama kali dilihat dan 
tentu harus di-getoktular-kan 
pada seluruh desa yang ada di 
kawasan Kintamani dan Bangli 
pada umumnya.

Perbekel (kepala desa) Batur 
Utara I Wayan Tinggal menyam-
paikan kegiatan Gemarikan adalah 
implementasi terhadap program 
pemerintah pusat dalam penang-
gulangan anak-anak dengan gizi 
buruk yang tergolong stunting.

Kegiatan ini sudah dilakukan 
selama dua kali setiap enam bulan 
sekali dengan setiap kali pembagi-
an sebanyak satu ton ikan mujair 

yang mana setiap kepala keluarga 
yang hadir mendapatkan satu 
setengah kilogram ikan.

Kemudian untuk para 
penglingsir atau para orang suci 
baik pemangku paduluan staf 
desa mendapatkan seberat tiga 
kg seterusnya para pemucuk pura 
dan mantan perbekel, ketua BPD 
dan perbekel aktif mendapatkan 
mendapatkan 4 kg ikan yang total 
ikan didistribusikan sebanyak 
satu ton ikan.

Sumber dana dari kegiatan 
itu berasal dari Dana Desa yang 
jumlahnya mencapai 30 persen.

Sementara pasokan ikan 
yang dibagikan itu dibeli dari 
para petani ikan yang berada di 
lingkungan masyarakat Batur 
Utara yang berlokasi di Danau 
Batur. Secara tidak langsung aksi 
itu uga telah memfasilitasi para 
petani ikan agar tidak kesulitan 
dalam pemasaran hasil ikan yang 
dibudidayakan. (ant)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung kembali meraih penghargaan dari 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena berhasil mempertahankan opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut untuk keenam kalinya 
dari BPK. (Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Klungkung/2021)

Wabup Bangli I Wayan Dinar hadiri pembagian ikan untuk masyarakat Desa Batur 
Utara dalam rangka meningkatkan gizi keluarga. ANTARA/HO-Humas Bangli
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PEMERINTAH Kabupaten 
Buleleng melalui Dinas Komu-
nikasi, Informatika, Persandian 
dan Statistik (Diskominfosanti) 
Kabupaten Buleleng dan Bagian 
Protokol dan Komunikasi Pimpi-
nan (Prokom) Buleleng melaku-
kan Studi Komparasi ke Pemkab 

Gianyar dan Pemkab Badung 
guna peningkatan informasi 
publik melalui media elektronik 
dan media sosial, terutama radio 
pemerintah, videotron, dan media 
sosial (medsos).

“Kami dari Pemkab Buleleng 
melakukan studi komparasi ini 

PEMERINTAH Kabupaten 
Karangasem sangat antusias 
mendukung Program Desa 
“Kerthi Bali Sejahtera (KBS)”, 
salah satu kegiatan prioritasnya 
adalah pengelolaan sampah. Hal 
itu disampaikan  Bupati Gede 
Dana dan Wabup Artha Dipa saat 
memimpin Kegiatan Gerakan 
Pengurangan Timbulan Sampah 
Plastik di Wisata Budaya Bali 
Amed dan Wisata Desa Tabola, 
Sabtu (6/11/2021).

Meskipun memimpin keg-
iatan ditempat berbeda tidak 
menyurutkan semangat Para 
Pemimpin Karangasem untuk 
bersatu padu melaksanakan 
kegiatan yang merujuk pada Per-
gub Bali Nomor 97 Tahun 2018 
tentang Pembatasan Timbunan 
Sampah Plastik Sekali Pakai dan 
Pergub Nomor 24 Tahun 2020 
Tentang Perlindungan Terha-
dap Danau, Mata Air,Sungai dan 
Laut. Kegiatan yang dipelopori 

Kabupaten Karangasem ini tidak 
hanya melakukan pembersihan 
sampah di darat saja, namun juga 
hingga di dasar laut.

Bupati Gede Dana menga-
takan program KBS ini bertu-
juan tidak hanya bersih-bersih 
sampah melainkan untuk mem-
bangun desa, membangun adat 
dengan gotong royong.

“Saya berharap para koordi-
nator jangan hanya datang se-
cara seremonial saja melainkan 
dikerjakan secara bersungguh 
sungguh, ini harus di kawal den-
gan ketat, kordinator kabupaten 
harus mengawal program yang 
tujuannya sangat mulia ini,” kata 
Bupati Gede Dana yang did-
ampingi oleh Koordinator KBS 
Kabupaten Gede Darmawa dan 
Sekda Sedana Merta.

Bupati Gede Dana juga men-
jelaskan Program Gubernur Bali 
ini juga memiliki tujuan yang 
sangat bagus yaitu mendekatkan 

Bupati dan Wabup Karangasem 
dukung Program KBS

masyarakat yang walaupun mer-
antau sejauh apapun untuk ikut 
kembali membangun kampung 
halaman. Selain hal tersebut, 
program ini juga bertujuan untuk 
memperkuat agama,tradisi 
budaya yang dimana juga ingin 
mewujudkan Bali yang bersih 
dari sampah plastik.

Bupati Gede Dana juga berter-
ima kasih kepada para penyelam 
profesional yang sudah turut 
serta dalam kegiatan KBS ini

“Kegiatan bersih sampah plas-
tik ini tidak akan sempurna kalau 
hanya dilaksanakan di darat, 
oleh karena itu di dasar laut juga 
harus dibersihkan, saya sangat 
berterimakasih kepada para 
penyelam atas semangat dan 
kinerjanya dalam membersihkan 
sampah di dasar laut, begitu 
pula dengan seluruh komponen 
yang turut hadir dan mengikuti 
kegiatan ini,” ucap Bupati Gede 
Dana. (ant)

Bupati Gede Dana dan Wabup Artha Dipa dukung Program KBS 
(ANTARA/HO-Humas Pemkab Karangasem/2021)

Pemkab Buleleng Lakukan Studi Komparasi 
ke Pemkab Gianyar dan Badung

untuk mempelajari, menimba 
ilmu dan kelebihan-kelebihan 
yang ada di Pemkab Gianyar. Be-
berapa diantaranya yakni media 
elektronik berupa radio milik 
pemerintah dan videotron yang 
dikelola oleh Pemkab Gianyar. 
Kebetulan di Buleleng belum 
ada, sehingga ini bisa menjadi 
referensi untuk meningkatkan 
informasi publik melalui media 
elektronik,” ujar Kepala Dinas 
Kominfosanti Kabupaten Bule-
leng Ketut Suwarmawan setelah 
melakukan kunjungan ke Kantor 
Bupati Gianyar, Kamis (4/11).

Mengenai radio dan videotron 
tersebut, lanjut Kadis Suwar-
mawan, tidak menutup kemung-
kinan akan dibangun di Buleleng, 
karena sarana itu juga dirasa 
dapat menyalurkan informasi-
informasi penting dengan mudah, 
terkait dengan pembangunan 
daerah, termasuk juga program 
dari seluruh instansi yang ada di 
Kabupaten Buleleng.

“Saya rasa untuk radio dan 

videotron itu bisa saja dibangun 
di Buleleng, karena bagi saya itu 
cukup efektif dalam pemberian 
informasi kepada masyarakat. 
Ini juga perlu dukungan dari 
rekan-rekan media, sehingga 
kami bisa membuatkan konsep 
untuk pembangunannya nanti. 
Tapi saat ini kami dari Pem-
kab Buleleng masih fokus pada 
penanganan pandemi COVID-19,” 
kata Suwarmawan.

Sementara itu, Kadis Kom-
info Gianyar Anak Agung Gde 
Raka Suryadiputra menjelaskan 
Pemkab Gianyar terus melakukan 
peningkatan komunikasi dan 
pemberian informasi kepada 
masayarakat. Sesuai dengan salah 
satu poin pada misi Pemkab Gian-
yar yaitu meningkatkan kuantitas 
dan kualitas layanan publik.

“Sehingga kerja sama antara 
pemerintah dengan media cetak, 
online, maupun elektronik itu 
dirasa sangat penting untuk 
menyebarluaskan informasi,” 
jelasnya. (ant)

Kepala Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng Ketut Suwarmawan setelah 
melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Gianyar, Kamis (4/11/2021). (FOTO 
Antara News Bali/Made Adnyana/2021)
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PEMERINTAH Kabupaten 
Jembrana, Bali segera mem-
perbaiki jembatan di Desa 
Yehembang Kangin, yang putus 
diterjang banjir Kamis (4/11) 
malam lalu.

“Jembatan ini merupakan 
akses yang penting bagi belasan 
keluarga. Kami akan segera 
membangun yang baru,” kata 
Bupati Jembrana I Nengah Tam-
ba, saat mendatangi sejumlah 
titik banjir di Desa Yehembang 
Kangin, Kecamatan Mendoyo, 
Jumat.

Ia mengatakan, sebagai akses 
warga di Banjar Dauh Tukad 
Nusamara tersebut, pihaknya 
akan membangun jembatan 
sementara, agar mereka tidak 
terisolasi.

Akibat putusnya jembatan 
gantung tersebut, sedikitnya 
19 keluarga terisolasi, sehingga 
petugas dari Badan Penanggu-

langan Bencana Daerah (BPBD) 
Jembrana mengirimkan bantuan 
dengan menggunakan perahu 
karet.

Banjir di Desa Yehembang 
Kangin menyebabkan 32 rumah 
warga di sejumlah titik teren-
dam air, yang langsung didatangi 
Bupati Tamba beserta Ketua 
DPRD I Made Sri Sutharmi.

Selain bantuan dari pemer-
intah, Tamba minta kepedulian 
pengusaha atau masyarakat 
yang lebih mampu untuk juga 
memberikan bantuan, khususn-
ya bagi 19 keluarga yang teriso-
lasi, sampai jembatan sementara 
selesai dibangun.

Kepala Pelaksana BPBD Jem-
brana I Putu Agus Artana Putra 
mengatakan, untuk sementara 
pihaknya fokus memberikan 
bantuan sembako, karena hal itu 
yang paling dibutuhkan warga 
korban banjir. (ant)

Pemkab Jembrana Segera Perbaiki 
Jembatan Putus Diterjang Banjir

Bupati Jembrana I Nengah Tamba bersama Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi 
memeriksa puing-puing jembatan gantung yang putus, menyebabkan belasan 
warga terisolasi, Jumat (5/11). (Antaranews Bali/Gembong Ismadi/2021)
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PLN UP2B Bali menunjuk-
kan kepedulian terhadap 
masyarakat dengan menyalur-
kan “Corporate Social Respon-
sibily” (CSR) di Kelurahan 
Kapal, Kecamatan Mengwi, 
Kabupaten Badung, Bali, Se-
lasa (2/11).

Bantuan bertajuk “Kegia-

tan Bersama antara PLNers 
dengan Electrizens” itu disusul 
dengan sosialisasi bahaya 
listrik yang dipimpin oleh biro 
K3L PLN UP2B Bali.

Kepala Lurah Kapal, I Ny-
oman Sudiarta, menyambut den-
gan antusias program CSR PLN 
itu, karena dengan program ini, 

TIM mahasiswa Universitas 
Pendidikan Ganesha (Undik-
sha) Singaraja, Kabupaten 
Buleleng, Bali, meraih me-
dali emas (Gold Medal) dalam 
kategori Appropriate Technol-
ogy pada ajang International 
British Innovation, Invention 
Technology Exhibition (IBIX 
2021) di United Kingdom, 
London pada 15-30 September 
2021 yang penghargaannya 
diumumkan, Rabu (3/11).

Tim yang terdiri atas Kadek 
Yuda Wiryanatha (prodi Pen-
didikan Teknik Elektro), Kadek 
Reda Setiawan Suda (Alumni 
Pendidikan Teknik Elektro), 
Gede Sandita Widiada (prodi 
Pendidikan Teknik Elektro), 
Luh Putu Restu Adi Utami 
(prodi S2 Pendidikan Bahasa 
Inggris), dan Komang Putraya-
sa (Prodi Ilmu Hukum) itu 
menampilkan inovasi terkait 
pencegahan COVID-19.

Anggota tim, Sandita Widi-
ada, menjelaskan ajang IBIX 
2021 tersebut diikuti peserta 
dari 28 negara, yang masing-
masing menampilkan inovasi. 

Khususnya timnya, menampil-
kan sebuah karya dengan 
brand “MADITION” yang meru-
pakan sebuah alat teknologi 
tepat guna untuk mendukung 
pencegahan penyebaran 
COVID-19.

“Jadi, alat ini dibuat saat 
virus corona sedang menin-
gkatnya di Indonesia khu-
susnya di daerah Bali,” ungkap 
mahasiswa asal Kelurahan 
Banyuning, Kabupaten Bule-
leng ini.

 Menurut dia, cara kerja 
alat tersebut adalah dapat 
memberikan sinyal berupa 
alarm ketika ada orang yang 
tidak menggunakan masker di 
tempat umum. “Diharapkan, 
dengan adanya alat tersebut 
dapat mengurangi maupun 
mencegah penyebaran virus 
corona di Indonesia, khususn-
ya di Bali,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, 
Ketua Tim, Yuda Wiryanatha 
menerangkan untuk meraih 
prestasi tersebut tidak mudah. 
Ada kesulitan yang dialami, 
terutama dalam hal membagi 

Mahasiswa Undiksha Bali Raih 
Medali Emas di IBIX 2021 London

waktu antara kuliah, organ-
isasi, dan persiapan lomba.

“Untuk membagi waktunya 
kami bersama tim biasanya 
bekerja pada saat waktu 
kosong dan kami juga bi-
asanya menggunakan aplikasi 
media sosial untuk melakukan 
diskusi bersama tim,” ujar 
mahasiswa yang juga Ketua 

Himpunan Mahasiswa Jurusan 
(HMJ) Teknologi Industri ini.

Mahasiswa semester V ini 
juga tidak memungkiri keber-
hasilannya meraih prestasi 
gemilang ini tidak terlepas 
dari peran pembimbing Dr. Ny-
oman Santiyadnya, S.Si., M.T., 
maupun dukungan pimpinan 
Undiksha. (ant)

Tim MADITION   mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, 
Kabupaten Buleleng, Bali, meraih medali emas (Gold Medal) dalam kategori Ap-
propriate Technology pada ajang International British Innovation, Invention Tech-
nology Exhibition (IBIX 2021) di United Kingdom, London pada 15-30 September 
2021. (FOTO Antara News Bali/Made Adnyana/2021)

PLN UP2B Bali 
Salurkan CSR 
di Mengwi
masyarakat merasa terbantu, 
terlebih lagi dampak pandemi 
COVID-19 yang masih terasa.

Dalam kesempatan itu, 
Manager PLN UP2B Bali Mo-
hammad Bachtiar mengharap-
kan pelaksanaan Program CSR 
ada pendekatan yang mengin-
tegrasikan kepedulian sosial 
perusahaan tersebut dalam 
melakukan operasi bisnis dan 
berinteraksi dengan stake-
holder berdasarkan prinsip 
kemitraan dan kesukarelaan.

“CSR ini kita lakukan 
bertujuan untuk memberikan 
sebagian yang masyarakat 
butuhkan,” katanya.

Ia menjelaskan PLN 
UP2B Bali menyadari bahwa 
keberadaannya tidak hanya 
untuk mencari keuntungan 
dan meningkatkan sumber 
penerimaan bagi perusahaan 
saja, namun diharapkan dapat 
meningkatkan kesejahter-
aan masyarakat, khususnya 
masyarakat di wilayah operas-
inya yaitu Kelurahan Kapal.

“Kami berharap sembako 
dan voucher listrik ini, dapat 
memberikan manfaat dan 
meringankan sebagian beban 
masyarakat yang sedang ber-
juang menghadapi COVID-19 
ini,” katanya. (ant)

Manager PLN UP2B Bali Mohammad Bachtiar menyerahkan “Corporate Social 
Responsibily” (CSR) di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, 
Bali, Selasa (2/11/2021). (Foto Antara News Bali/HO-PLN UP2B Bali/2021)
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Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi 
Bali meminta pelaku usaha dan masyarakat di Pulau 
Dewata untuk terus berpartisipasi aktif memantap-
kan tranformasi digital karena sektor ini terbukti 

mampu bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19.

BI Minta Pelaku Usaha 
di Bali Mantapkan 

Transformasi Digital

“Hal ini bisa dilakukan mis-
alnya melalui digital farming, 
UMKM go digital, meningkat-
kan ekonomi kreatif digital 
dan sebagainya,” kata Kepala 
KPwBI Provinsi Bali Trisno 
Nugroho di Denpasar, Jumat.

Trisno menyampaikan 
hal tersebut terkait dengan 
pertumbuhan ekonomi Bali 
yang pada triwulan III-2021 
yang kembali tumbuh negatif 
(minus 2,92 persen). Pertum-
buhan ekonomi yang terkon-
traksi ini sebelumnya juga 
telah diprediksi KPwBI Bali.

Berdasarkan lapangan usa-
hanya, pertumbuhan terendah 
terjadi pada lapangan usaha 
Transportasi dan Pergudan-
gan, Akomodasi Makan dan 
Minum serta Jasa Perusahaan.

“Hal ini tidak lepas dari 
implementasi kebijakan peng-
etatan mobilitas akibat mel-
onjaknya kasus COVID-19 di 
triwulan III 2021,” ujar Trisno.

Sedangkan lapangan usaha 
yang dapat tumbuh positif 
adalah Informasi dan Komuni-
kasi (Infokom), Jasa Kesehatan 
dan Konstruksi Pemerintah.

“Dari kondisi ini, pelajaran 
yang dapat kita petik yakni 
perbaikan ekonomi sangat 
tergantung pada kondisi 
COVID-19. Demikian pula sek-
tor Infokom merupakan ‘lead-
ing sector’ dalam mengawal 
pemulihan ekonomi Bali.

Di samping perlu adanya 
kebijakan strategis, inovatif dan 
adaptif dalam kondisi ketidak-
pastian yang tinggi ini,” ucapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya 
merekomendasikan dalam 
jangka pendek ini harus men-
gawal kondisi COVID-19 yang 
sudah melandai ini dengan 
terus disiplin terhadap pro-

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali Trisno Nugroho 
dalam diskusi virtual di Denpasar belum lama ini. ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

tokol kesehatan dan menerus-
kan vaksinasi.

Hal ini penting untuk men-
ingkatkan tingkat kepercayaan 
wisatawan.

Rekomendasi berikutnya, 
pelaku usaha maupun kon-
sumen hendaknya berparti-
sipasi aktif dalam transfor-
masi digital karena sektor ini 
terbukti yang mampu bertahan 
di tengah pandemi.

“Pemerintah kami harapkan 
dapat terus mengawal pemuli-
han ekonomi bersinergi den-
gan masyarakat dan pemangku 
kepentingan lainnya,” kata 
mantan Kepala KPwBI DKI 
Jakarta itu. (ant)


