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Dinas Pariwisata Provinsi Bali menyatakan kesia-
pan dalam menyambut kedatangan wisatawan 
domestik dan wisatawan mancanegara yang 
akan menikmati momen Natal hingga pergantian 

tahun dengan melakukan pengetatan di 94 objek wisata.

Bali Perketat 94 Objek Wisata 
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru

PEMERINTAH Provinsi Bali 
melarang pesta kembang api 
saat merayakan Tahun Baru 
2022, setelah pemerintah pusat 
melarang pelaksanaan acara 
tahun baru, guna mencegah 
peningkatan kasus COVID-19.

“Untuk pesta kembang 
api, sejak pandemi COVID-19 
melanda Indonesia, termasuk 
Pulau Bali, kami melarang 
adanya pesta kembang api saat 
perayaan pergantian tahun 
atau malam tahun baru, sampai 

Plt Kadispar Bali Tjok Bagus 
Pemayun di Denpasar, Selasa, 
mengatakan pihaknya meny-
iapkan langkah-langkah SOP 
dalam penanganan wisatawan 
dan pengetatan di sejumlah 
kawasan objek pariwisata di 
Pulau Bali.

“SOP untuk wisatawan man-
canegara saat tiba di Pulau De-
wata Bali antara lain pemerik-
saan dokumen perjalanan, surat 
vaksin, PCR, kemudian wisman 
tersebut akan di bawa men-
uju hotel untuk dikarantina,” 
ujarnya.

Terkait masa karantina bagi 
wisman yang semula diberlaku-
kan selama tiga hari, pihaknya 
kini mengusulkan kepada 
pemerintah pusat agar masa 
karantina bagi turis asing hanya 
satu hari, untuk menjaring 
minat para wisman berlibur ke 

Bali.
Untuk meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan mancane-
gara, Provinsi Bali juga mengu-
sulkan lima negara tambahan 
setelah 19 negara yang sudah 
diizinkan masuk ke Indonesia, 
khususnya Bali. Kelimanya ada-
lah Australia, Amerika Serikat, 
Rusia, Jerman dan Inggris.

Selain penerapan SOP bagi 
wisman, pihaknya juga melaku-
kan pengetatan di objek wisata 
di Bali yang sudah mempunyai 
Sertifikasi CHSE (Cleanliness, 
Health, Safety & Environment 
Sustainability).

Menurut dia, ada 94 objek 
wisata di sembilan kabupaten di 
Bali yang sudah mempunyai ser-
tifikat CHSE dan siap member-
lakukan pengetatan bagi pelan-
cong untuk menghindari klaster 
penyebaran virus COVID-19 di 

objek wisata.
“Memperketat CHSE di 

objek wisata dimulai dari pintu 
masuk, petugas menyiapkan alat 
cuci tangan, pemeriksaan suhu 
tubuh bagi wisatawan, kemu-
dian mereka diwajibkan pengisi 
aplikasi peduliLindungi yang 
sudah terpasang di objek wisata 
tersebut,” katanya.

Pengetatan SOP kepada wisa-
tawan mancanegara dan peng-

etatan CHSE di objek wisata 
Pulau Dewata Bali ini tak lain 
bertujuan untuk menghindari 
penularan virus COVID-19 
gelombang ketiga saat momen 
libur Natal-Tahun Baru tiba.

Tjok Bagus Pemayun menam-
bahkan pasca pandemi ini pari-
wisata Bali harus digarap dengan 
lebih serius lagi untuk menuju 
pariwisata budaya Bali berkuali-
tas dan berkelanjutan. (ant)

Menyambut kedatangan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara 
yang akan menikmati momen Natal hingga pergantian tahun atau Tahun Baru di 
Pulau Dewata Bali, Dinas Pariwisata Bali melakukan pengetatan 94 objek wisata. 
(ANTARA/Pande Yudha)

Pemprov Bali Larang Pesta 
Kembang Api Saat Tahun Baru 2022

sekarang,” kata Wakil Gubernur 
Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana 
Sukawati, setelah menghadiri 
peringatan 75 tahun Perang 
Puputan Margarana di Tabanan, 
Bali, Sabtu.

Meski pemerintah membuat 
aturan larangan perayaan tahun 
baru, Pemprov Bali tetap melak-
sanakan perayaan pergantian ta-
hun di wilayahnya dengan aturan 
ketat mengenai jumlah warga 
dan wisatawan yang hendak 
merayakan pergantian malam 
tahun baru di Pulau Dewata.

Menurut Wakil Gubernur 
Bali, pada acara pergantian 
malam tahun baru nanti, jumlah 
warga dan wisatawan yang 
merayakannya malam pergan-
tian tahun baru di objek wisata 
dan tempat umum lainnya 
akan dibatasi hingga 50 persen. 

Pembatasan jumlah tersebut se-
bagai upaya untuk menghindari 
penularan COVID-19.

Selain itu, prokes di tempat 
perayaan malam pergantian 
tahun baru juga akan diperketat. 
Wagub berharap pembatasan 
aturan pengetatan Natal dan 
Tahun Baru di Bali tidak men-
gurangi upaya pelaku ekonomi 
meningkatkan usaha di pergan-
tian tahun ini.

“Guna menghindari pe-
nyebaran COVID-19, teman-
teman di pariwisata dan Satgas 
COVID-19 akan memantau 
jalannya perayaan Natal dan 
Tahun Baru dari aturan prokes 
dan jaga jarak para warga dan 
wisatawan yang merayakan 
malam pergantian tahun itu,” 
kata Tjokorda Oka Artha Ardana 
Sukawati. (ant)

Perayaan malam pergantian tahun baru di objek wisata Bali dibatasi dengan 
prokes yang ketat (FOTO ANTARA/Pande Yudha/2021)
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PEMERINTAH Provinsi Bali 
merancang target pendapatan 
daerah untuk 2022 sebesar 
Rp5,04 triliun lebih dan telah 
disetujui dalam Sidang Paripurna 
DPRD provinsi setempat dengan 
agenda penetapan ranperda 
APBD Semesta Berencana Tahun 
Anggaran 2022 menjadi perda.

“Kami menyampaikan terima 
kasih dan apresiasi yang setinggi-
tingginya kepada pimpinan dan 
segenap anggota Dewan, atas 
kerja keras dan kerjasamanya 
dalam pembahasan ranperda ini,” 
kata Gubernur Bali Wayan Koster 
di Denpasar, Senin.

Dalam sidang paripurna yang 
dipimpin oleh Ketua DPRD Bali 
Provinsi Bali itu I Nyoman Adi 
Wiryatama itu juga ditetapkan 
belanja daerah sebesar Rp6,1 
triliun lebih dan defisit sebesar 
Rp1,05 triliun lebih.

“Dinamika yang berkembang 
selama pembahasan, merupa-
kan bagian dari wujud komit-

men Pemerintah Provinsi Bali 
bersama DPRD, untuk dapat 
menetapkan kebijakan yang 
mendukung peningkatan kinerja 
pemerintahan,” ujar Koster.

Selain itu untuk mengoptimal-
isasikan tugas-tugas pemerin-
tahan dan pembangunan, serta 
mewujudkan pelayanan dan 
pengabdian  kepada masyarakat.

“Seluruh pandangan, usul 
dan saran dari segenap anggota 
Dewan, akan menjadi catatan 
dalam mengimplementasi-
kan kebijakan-kebijakan pada 
masa-masa mendatang. Dengan 
disetujuinya Raperda ini maka 
selanjutnya saya akan sampai-
kan ke pemerintah pusat untuk 
dievaluasi,” kata Koster.

Pihaknya juga berupaya 
memberikan penjelasan yang 
diperlukan secara lengkap dan 
transparan berkenaan dengan 
pertanyaan, pandangan, usul dan 
saran yang telah disampaikan 
dalam pembahasan dan dialog 

SATGAS Penanganan COVID-19 
Provinsi Bali mengingatkan 
masyarakat setempat dan wisata-
wan untuk tetap menaati protokol 
kesehatan saat mengisi libur Natal 
dan menyambut Tahun Baru 2022 
agar jangan sampai terjadi lonja-
kan kasus COVID-19.

“Ini karena belajar dari tiga kali 
kenaikan kasus COVID-19 di Bali, 
semuanya berawal dari ramainya 
saat liburan,” kata Sekretaris 
Satgas Penanganan COVID-19 
Provinsi Bali I Made Rentin di 
Denpasar, Selasa.

Menurut Rentin, masyarakat si-

Bali Targetkan Pendapatan Daerah 
2022 Sebesar Rp5,04 triliun

khususnya atas substansi ran-
perda tersebut.

“Dengan demikian, tercipta 
persepsi yang sama dalam per-
encanaan dan penganggaran pro-
gram serta kegiatan,” ucap mantan 
anggota DPR tiga periode itu.

Dalam sidang paripurna yang 
dihadiri sekitar 40 anggota DPRD 
Provinsi Bali itu, secara daring 
dan luring ini, juga mengagenda-
kan penyampaian pandangan 

umum fraksi terkait lima rancan-
gan peraturan daerah.

Lima ranperda tersebut yakni 
Perubahan Perda No 3 tahun 2019 
tentang RPJMD Semesta Berenca-
na Provinsi Bali Tahun 2018-2023, 
Pembentukan Perusahaan Umum 
Daerah Penyelenggara Pariwisata 
Digital Budaya Bali, dan Bentuk 
Badan Hukum Perusahaan Daerah 
Bali menjadi Perusahaan Umum 
daerah Bali. (ant)

Gubernur Bali Wayan Koster dalam Sidang Paripurna DPRD provinsi setempat di 
Denpasar, Senin (22/11/2021). ANTARA/HO-Pemprov Bali.

Satgas COVID-19 Bali Ingatkan Masyarakat 
Tetap Taat Prokes saat Berlibur

lakan tetap beraktivitas, tetapi taat 
dan disiplin prokes tetap menjadi 
kuncinya, yang diimbangi dengan 
pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Terkait dengan rencana 
pemerintah pusat yang akan 
memberlakukan kebijakan PPKM 
Level 3 dan akan berlaku di selu-
ruh Indonesia selama libur akhir 
tahun mulai dari 24 Desember 
2021, Rentin mengatakan masih 
menunggu arahan resmi dari 
Satgas Nasional.

“Jadi, kami masih menunggu. 
Biasanya yang resmi berupa 
Instruksi Menteri Dalam Negeri 
dan Surat Edaran Satgas Nasional,” 
ucapnya.

Menjelang libur Natal dan 
Tahun Baru, pihaknya kembali 
mengingatkan masyarakat agar 
senantiasa mematuhi 6 M yakni 
memakai masker standar dengan 
benar, menjaga jarak, mencuci 
tangan, mengurangi bepergian, 
meningkatkan imun, dan menaati 
aturan.

Pihaknya berharap kasus 
COVID-19 yang saat ini di Pulau 
Dewata sudah melandai jangan 
sampai mengalami peningkatan 
karena aktivitas berlibur yang lalai 
dengan protokol kesehatan.

Hingga Senin (22/11), jumlah 
kasus aktif COVID-19 di Provinsi 
Bali tinggal 139 orang dan dalam 
dua pekan terakhir ini penamba-
han kasus harian telah berada di 
angka satu digit.

Terkait dengan cakupan 
vaksinasi COVID-19 di Provinsi 
Bali, hingga 20 November 2021 
tercatat untuk suntikan dosis per-
tama sudah menyasar 3.436.524 
orang (100,92 persen) dari target, 
sedangkan untuk suntikan hingga 
dosis kedua sebanyak 2.999.720 
orang (88,09 persen).

“Target vaksinasi COVID-19 di 
Provinsi Bali untuk mencapai herd 
immunity sebanyak 3.405.130 
orang,” kata birokrat yang juga 
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi 
Bali itu. (ant)

Ilustrasi - Sejumlah penumpang yang berada di Bandara Internasional I Gusti 
Ngurah Rai, Bali, belum lama ini. ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dis-
dukcapil) Kota Denpasar, Bali, berkomitmen 
untuk meningkatkan kualitas layanan adminis-
trasi kependudukan (Adminduk) dengan cara 

melakukan jemput bola bagi penduduk rentan.

Disdukcapil Denpasar Tingkatkan 
Layanan Adminduk Bagi Penduduk Rentan

KEMENTERIAN Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif kembali men-
etapkan Kota Denpasar sebagai 
kota kreatif saat pelaksanaan 
evaluasi dilaksanakan melalui 
video conference zoom meeting 
yang diikuti 10 kabupaten dan 
kota di Indonesia.

Wali Kota Denpasar, I Gusti 
Ngurah Jaya Negara, Jumat, men-
gatakan program yang dipapar-
kan dalam pertemuan tersebut 

terkait pariwisata budaya sinergi 
ekonomi kreatif.

“Denpasar tidak memiliki 
sumber daya alam untuk diek-
splorasi. Karena itu kami memak-
simalkan pembangunan sumber 
daya manusia. Sesuai visi dan misi 
‘Denpasar Kota Kreatif Berbasis 
Budaya Menuju Denpasar Maju’,” 
ujar Jaya Negara.

Jaya Negara lebih lanjut 
mengatakan Denpasar telah 

Kepala Dinas Dukcapil Kota 
Denpasar, Dewa Gde Juli 
Artabrata menyampaikan 
komitmen itu pada acara 
perencanaan, pengang-
garan dan evaluasi kinerja 
dan perangkat daerah serta 
sosialisasi pendaftaran penduduk 
dengan Direktur Penduduk Direk-
torat Jenderal Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kementerian Dalam 
Negeri (Ditjen Dukcapil Kemend-
agri), David Yama dan seluruh 
kepala desa serta lurah Denpasar 
dalam virtual meeting, Kamis.

Menurut Dewa Juli, Kota 
Denpasar selalu meningkatkan 
dan mengoptimalkan layanan 
pendaftaran penduduk. Dalam hal 
ini terutama dalam memberikan 
layanan untuk penduduk.

“Yang dikategorikan sebagai 
penduduk rentan Adminduk 

adalah penduduk yang men-
galami hambatan dalam 
memperoleh dokumen 
kependudukan karena 

keadaan tertentu. Dalam hal 
ini misalnya, disabilitas, orang 

dalam gangguan jiwa (ODGJ) 
dan anak-anak terlantar,” ujarnya.

Sementara itu, David Yama 
menyampaikan Kementerian 
Dalam Negeri sudah mencanang-
kan tahun 2021 sebagai “Tahun 
Kualitas Layanan Dukcapil”.

“Cermin peningkatan kualitas 
layanan Adminduk itu ditandai 
dengan kecepatan dan kemudahan 
layanan dengan adanya layanan 
online. Ditambah, mendekatkan 
layanan untuk membantu layanan 
‘offline’ sampai ke desa-desa bahkan 
sampai jemput bola langsung. Kalau 
menambah persyaratan itu bukan 
mempermudah tapi malah mem-

persulit masyarakat,” kata Yama.
Selain itu, David Yama menga-

takan masih banyak daerah yang 
menambah persyaratan baru. 
Kemungkinan mereka karena 
keliru memahami Peraturan Pres-
iden (Perpres) Nomor 96 Tahun 
2018 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil, dan Aturan 
Pelaksananya Permendagri Nomor 
108 Tahun 2019.

Yama menyatakan dengan atu-
ran itu tadi, pemerintah merefor-
masi dan menderegulasi pelay-
anan Adminduk dengan memberi-
kan kemudahan pelayanan.

“Dokumen yang tidak diperlu-
kan, tidak perlu dipersyaratkan ka-
rena itu merepotkan masyarakat. 
Hanya bikin ribet, jadi jangan 
menambah persyaratan di luar 
dari yang seharusnya,” kata David 
Yama. (ant)

Arsip - Tim Disdukcapil saat melakukan perekaman KTP elektronik. 
(ANTARA/Rahmat Fajri)

membentuk Badan Kreatif sejak 
tahun 2016 melalui riset dan 
pengembangannya. Selanjutnya 
melaksanakan penyusunan 
rantai ekosistem yakni, kreasi, 
produksi, distribusi, konsumsi, 
konservasi dan kesinambungan.

“Di bidang kreasi, kami men-
gupayakan ketersediaan ruang 
kreatif, sarana pengembangan 
sumber daya manusia, serta 
fasilitasi pengembangan bisnis, 
kapasitas, dan keahlian,” ujarnya.

Sedangkan di bidang produk-
si, kata Jaya Negara, memban-
gun infrastruktur, sarana, dan 
prasarana produksi. Begitu juga 
di bidang distribusi dan kon-
sumsi, pihaknya membangun 
rantai distribusi untuk apresiasi, 
pemasaran, dan komersialisasi.

“Dengan langkah tersebut kami 
dapat menjaga keberlangsungan 
dan kesinambungan melalui pro-

gram terpadu dan jangka panjang,” 
ujar Jaya Negara.

Wali Kota Jaya Negara menga-
takan dalam ranah kreasi, Pemkot 
Denpasar telah mendirikan 
beberapa fasilitas. Antara lain Ge-
dung Dharma Negara Alaya (DNA) 
yang merupakan pusat kreativitas 
yang memiliki fasilitas ruang pam-
eran, bioskop, radio, ruang diskusi, 
panggung teater, dan beberapa 
area terbuka tempat anak muda 
berkreasi (extreme park, mural 
space dan youth park).

Kreatif hub ini sudah dua kali 
menyelenggarakan kegiatan besar 
secara Hybrid. Pada tahun 2020 
Denpasar Festival (Denfest) ke-13 
dengan melibatkan 1.500 kreator 
dan berkolaborasi dengan 10 
sister city di antaranya Australia, 
Inggris, Jepang, Amerika, RRT, 
Italia, Swiss, Hungaria, Vietnam, 
dan Zimbabwe. (ant)

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara 
(ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)

Kemenparekraf Tetapkan 
Denpasar Jadi Kota Kreatif
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WALI Kota Denpasar, Bali I 
Gusti Ngurah Jaya Negara men-
gatakan keberadaan guru seba-
gai garda terdepan pencegahan 
penularan COVID-19 saat 
pembelajaran tatap muka (PTM) 
terbatas.

Saat memimpin peringatan 
Hari Guru Nasional dan HUT 

Ke-76 PGRI di Denpasar, Kamis, 
Wali Kota Jaya Negara mengata-
kan di tengah kondisi pandemi 
saat ini, peranan dan inovasi 
para guru dalam kegiatan 
belajar-mengajar sebagai vital.

Ia mengatakan para guru di-
tuntut untuk tetap berkarya dan 
terus berinovasi melangsungkan 

PEMERINTAH Kota 
Denpasar, Bali, melak-
sanakan berbagai program 
inovatif untuk memacu 
kreativitas generasi mile-
nial berkarya dan upaya 
tersebut berhasil menjadikan 
kota itu paling kreatif dan inovatif 
di Indonesia.

Wakil Wali Kota Denpasar, 
Kadek Agus Arya Wibawa saat 
membuka “Indonesian Invention 
and Innovation Promotion As-
sociation (INNOPA)” di Denpasar, 
Sabtu, mengatakan perkemban-
gan inovasi, ilmu pengetahuan, 
dan teknologi telah menjadi salah 
satu fokus utama bagi Pemerintah 
Kota Denpasar selama beberapa 
tahun terakhir.

“Sebagai bentuk dukungan 
pemerintah terhadap inovasi dan 
kreativitas di Denpasar, dibangun 
pusat kreatifitas generasi muda, 
yakni Gedung Dharma Negara 
Alaya. Tempat ini dibangun untuk 
meningkatkan kreativitas dan 

inovasi masyarakat Den-
pasar,” katanya.

Selain itu, kata Wawali 
Arya Wibawa, bahwa 
Kota Denpasar sebagai 
Ibukota Provinsi Bali, 

sangat tergantung kepada 
sektor pariwisata. Oleh karena 
itu, diperlukan pengembangan 
sumber daya manusia yang lebih 
baik untuk mengatasi persain-
gan global, khususnya di masa 
pandemi ini, serta tetap membuat 
Kota Denpasar mampu berdiri 
dan bersaing dengan kota-kota 
lainnya.

Ia mengatakan Pemerintah 
Kota Denpasar mendukung 
segala kegiatan positif yang dapat 
memberdayakan masyarakat, 
khususnya generasi muda untuk 
menunjukkan kreativitasnya. 
Kegiatan Indonesia Inventors 
Day sejalan dengan visi Pemer-
intah Kota Denpasar, yaitu “Kota 
Kreatif Berbasis budaya Menuju 
Denpasar Maju”.

Pemkot Denpasar Lakukan Program 
INNOPA Pacu Kaum Milenial Berkarya

Acara ini, kata Arya Wibawa 
berkolaborasi dengan INNOPA di-
harapkan dapat menjadi platform 
untuk memperkenalkan produk 
kreatif lokal, terutama dari 
usaha mikro kecil, dan menengah 
(UMKM) Kota Denpasar.

Sementara President of 
INNOPA, Erricha Insan Pratisi 
mengatakan “Indonesia Inventors 
Day atau IID” adalah ajang tingkat 

internasional bagi para penemu 
lokal dan internasional juga 
ilmuwan riset untuk mempresen-
tasikan hasil penemuannya.

Adapun fokus dalam ajang ini 
adalah pameran dan kompetisi. 
Para peserta dapat membawa 
produk akhir, sampel, prototipe 
atau mock-up untuk dipresenta-
sikan di Indonesia Inventors Day. 
(ant)

Pemkot Denpasar lakukan program inovatif pacu generasi milenial 
(ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)

Wali Kota Denpasar: Guru Garda Terdepan 
Pencegahan Penularan COVID-19

kegiatan belajar mengajar, baik 
secara dalam jaringan (daring) 
maupun tatap muka dengan 
para siswa di rumah siswa atau 
dengan pembelajaran tatap 
muka terbatas.

“Guru-guru harus terus ber-
adaptasi dengan cepat, beralih 
menggunakan teknologi, men-
gubah metode belajar, bekerja 
sekuat tenaga agar anak-anak 
bisa tetap belajar dengan baik. 
Dengan diberlakukannya PTM 
terbatas guru semakin dituntut 
aktif untuk melindungi generasi 
muda. PTM terbatas tidak boleh 
menurunkan kualitas pembela-
jaran,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PGRI 
Kota Denpasar Ketut Suarya 
mengharapkan peringatan 
HGN dan HUT PGRI mendorong 
guru semakin bermartabat dan 
sejahtera.

Pihaknya juga berpesan 
kepada para guru pada masa 
pandemi dewasa ini untuk terus 

meningkatkan diri.
“Masa pandemi COVID-19 

merupakan tantangan bagi 
kami, mari kita terus belajar dan 
belajar untuk peningkatan diri 
sehingga dapat menyesuaikan 
serta tetap memberikan pen-
didikan yang berkualitas untuk 
anak didik,” ucapnya.

Selain itu, Suarya mengucap-
kan terima kasih atas perha-
tian Wali Kota Denpasar yang 
tak pernah surut memajukan 
pendidikan, khususnya dalam 
penyediaan anggaran pendidi-
kan. PGRI Kota Denpasar akan 
selalu berusaha meningkatkan 
profesionalisme guru sehingga 
menghasilkan kualitas pendidi-
kan yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, 
Jaya Negara juga menyerahkan 
penghargaan Widya Purna 
Nugraha kepada guru yang telah 
purna bakti sebagai bentuk 
apresiasi terhadap jasa dan 
pengabdiannya. (ant)

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memberikan penghargaan ke-
pada guru yang memasuki purna tugas (ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)
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Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mengapresia-
si dukungan Badan Intelijen Daerah (Binda) Bali 
dalam program vaksinasi COVID-19 massal bagi 
masyarakat setempat.

Pemkab Badung Apresiasi Binda Bali 
Dukung Vaksinasi COVID-19 Massal

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, mengajak seluruh 
masyarakatnya untuk dapat ber-
sama-sama memulihkan kondisi 
ekonomi yang yang terdampak 
pandemi COVID-19 melalui mo-
mentum perayaan HUT Ibu Kota 
Kabupaten Badung “Mangupura” 
Ke-12 tahun 2021.

Peringatan HUT Ibu Kota 
Kabupaten Badung “Mangupura” 
Ke-12 tahun 2021 mengambil 
tema “Bayu Mukti Parahita” yang 
memiliki arti Bersama Masyarakat, 
Badung Berjuang Menuju Pemuli-
han Ekonomi.

“Bersama seluruh masyarakat 
kami akan berjuang untuk pemuli-

“Kami berterima kasih serta 
menyambut baik peranan BIN 
dalam membantu pelaksanaan 
vaksinasi COVID-19 secara 
nasional,” ujar Sekretaris Daerah 
Badung I Wayan Adi Arnawa 
dalam keterangan yang diterima 
di Mangupura, Senin.

Pada pelaksanaan program vak-
sinasi COVID-19 massal itu, Binda 
Bali bekerja sama dengan Sosial 
Ummat Masjid Agung Palapa dan 
pihak Gereja Bukit Pujian Pecatu.

Uniknya, vaksinasi COVID-19 
yang ditujukan bagi pelajar dan 
masyarakat itu dilaksanakan 
secara terpusat di Gereja Bukit Pu-
jian Pecatu, dengan pendaftaran 
yang dilakukan di Masjid Agung 
Palapa, Badung.

Terkait hal tersebut, Sekda Adi 
Arnawa yang juga merupakan 

Ketua Forum Kerukunan Umat 
Beragama Badung mengakui keg-
iatan itu juga merupakan bentuk 
kerukunan beragama karena 
fenomena unik di dalamnya, yakni 
pendaftaran di masjid dan pelak-
sanaan vaksinasi di gereja.

“Ini adalah hal yang sangat 
baik dan positif bagi kerukunan 
beragama sehingga harus dile-
starikan,” katanya.

Ia menambahkan, Pemkab 
Badung juga telah berupaya men-
dorong masyarakat untuk me-
matuhi protokol kesehatan serta 
mendorong pelaksanaan vaksinasi 
massal agar sektor pariwisata di 
Badung dapat segera pulih.

“Kami harap tidak ada warga 
Badung yang tertinggal dalam 
melaksanakan vaksin dan 
masyarakat tidak ragu-ragu 

dalam melaksanakan vaksinasi 
COVID-19 karena ini merupakan 
satu-satunya langkah dalam me-
nyelamatkan saudara satu sama 
lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Binda 
Bali Brigjen Pol Hadi Purnomo 
mengatakan, kegiatan vaksinasi 
COVID-19 itu di wilayah Bali se-
lain dilaksanakan di Badung juga 

akan dilaksanakan di Kabupaten 
Jembrana kemudian dilanjutkan 
ke Karangasem dan Klungkung.

Di Badung, Binda Bali juga 
melakukan vaksinasi door to door 
atau jemput bola yang menyasar 
warga kurang mampu, terutama 
lansia yang memiliki keterbatasan 
pendengaran dan kemampuan 
berjalan yang terbatas. (adv)

Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa (kanan) bersama Kepala Binda 
Bali Brigjen Pol Hadi Purnomo. ANTARA/HO-Pemkab Badung

Pemkab Badung Ajak Masyarakat 
Bersama-sama Pulihkan Ekonomi

han ekonomi. Kami juga berharap 
semua stakeholder terkait di 
Badung juga bisa meningkatkan 
soliditas dan sinergitas lebih baik 
lagi, menuju masyarakat Badung 
yang bahagia dan sejahtera,” ujar 
Bupati Badung I Nyoman Giri 
Prasta di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan, Pemkab 
Badung memaknai perayaan 
HUT Mangupura setiap tahunnya 
sebagai ajang untuk evaluasi dan 
introspeksi dan dalam peringatan-
nya telah melaksanakan apel ber-
sama di lapangan Puspem Badung 
Mangupraja Mandala serta Sidang 
Paripurna di Ruang Sidang Utama 
Gosana Kantor DPRD Badung

“Ini adalah merupakan 
momentum yang bagus bagi 
Badung untuk melakukan evaluasi, 
bagaimana kami bisa melakukan 
sebuah evaluasi berkenaan den-
gan good governance dan clean 
government. Kami punya prinsip 
perayaan hari ulang tahun ini bu-

kan euforia, ini adalah merupakan 
ajang sebuah introspeksi,” katanya.

Menurut Bupati Giri Prasta, 
pihaknya tidak pernah membang-
gakan diri meskipun selama ini 
kebijakan politik anggaran sudah 
digunakan sepenuhnya untuk 
memberikan sentuhan kepada 
masyarakat Badung di segala 
bidang.

Hal itu diwujudkan dengan 
pembangunan dalam sektor 
pangan sandang dan papan, sektor 
kesehatan dan pendidikan, sek-
tor jaminan sosial dan ketena-
gakerjaan, sektor adat agama 
tradisi seni dan budaya, dan sektor 
pariwisata, yang lengkap dengan 
infrastrukturnya.

“Kami juga menyampaikan 
terima kasih kepada seluruh 
masyarakat Badung yang sudah 
memberikan bantuan pikiran 
maupun gerakan dalam memban-
gun Badung selama ini,” ungkap 
Giri Prasta. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. ANTARA/HO-Humas Badung/fik
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, menginginkan agar 
pembukaan gerai baru PT Rumah 
Mebel Indonesia (IKEA Indo-
nesia) di wilayah Kuta, Badung, 
dapat mendukung kondisi pere-
konomian di wilayah itu.

“Kami harap kehadiran IKEA 
dapat memberikan dukungan 
ekonomi bagi Badung dalam 
peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah dan pemberdayaan 
masyarakat. Jika itu berhasil 
tercapai, tentunya akan menjadi 
stimulus bagi Badung dalam 
membantu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat,” ujar 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Badung, Wayan Adi Arnawa, 
dalam keterangan tertulis yang 
diterima di Mangupura, Jumat.

Terkait dengan kondisi 
pandemi CIVID-19 yang sangat 
berdampak terhadap Badung, 
kehadiran customer meeting 
point IKEA Bali juga diharapkan 
dapat memberikan menggairah-

kan perekonomian Badung 
agar segera pulih salah satunya 
dengan penyerapan tenaga kerja 
baru.

“Mudah-mudahan dengan 
kehadiran IKEA Bali bisa menjadi 
stimulus bagi daerah dalam mer-
ancang pertumbuhan ekonomi. 
Kami juga ingin kehadiran IKEA 
mampu menampung tenaga 
kerja pasca-COVID-19, karena 
cukup banyak pekerja di sektor 
pariwisata di Badung yang ban-
yak yang berhenti bekerja karena 
dampak pandemi ini,” katanya.

Sekda Adi Arnawa mengaku, 
pihaknya juga akan mendukung 
kehadiran gerai IKEA di Bali 
yang dapat memudahkan 
masyarakat dalam mendapatkan 
akses perabot rumah tangga 
yang berkualitas dengan harga 
menjangkau.

Melalui kehadiran IKEA 
Bali di tengah situasi pandemi 
COVID-19 menurutnya juga akan 
mengundang berbagai pihak 

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, mengapresiasi sin-
ergitas dan kolaborasi yang dijalin 
tiga institusi atau lembaga negara 
yakni Badan Narkotika Nasional, 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
dan Badan Nasional Penanggulan-
gan Terorisme.

Apresiasi itu disampaikan Bu-

pati Badung I Nyoman Giri Prasta 
didampingi Sekretaris Daerah 
Badung I Wayan Adi Arnawa 
mengikuti diskusi panel dengan 
tema “Bersinergi Bersama Beran-
tas Narkoba, Korupsi dan Teror-
isme untuk Pembangunan SDM 
Unggul di Era VUCA” di Mapolda 
Bali, Kota Denpasar, Rabu.

Pemkab Badung: Pembukaan Gerai 
Baru IKEA Bali Dukung Perekonomian

lainnya untuk berinvestasi di Bali 
dan di Badung khususnya.

“Pada dasarnya, kami di Kabu-
paten Badung sangat terbuka 
dengan investasi, sepanjang 
mengikuti peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak 
ilegal,” ungkapnya.

Sementara itu, President 
Director PT Rumah Mebel Nu-
santara (IKEA Indonesia), Patrick 
Lindvall menjelaskan, IKEA Bali 
hadir untuk membawa solusi dan 
inspirasi perabot rumah tangga 
untuk menjawab kebutuhan 
masyarakat Bali. (adv)

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (kiri) saat pembukaan gerai IKEA Bali, Kamis 
(18/11). ANTARA/HO-Humas Badung

Bupati Badung Apresiasi 
Sinergi BNN-KPK-BNPT

“Pemerintah Kabupaten 
Badung sangat mengapresiasi 
sinergitas dan kolaborasi BNN, 
KPK dan BNPT dalam rangka 
kerja sama untuk memberantas 
narkoba, korupsi dan terorisme,” 
ujar Bupati Giri Prasta.

Ia mengatakan, pihaknya 
berharap dilaksanakan kesepa-
katan antar lembaga tersebut 
nantinya dapat berkontribusi 
untuk negara khususnya dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi 
lembaga itu masing-masing.

“Khususnya dalam upaya 
pemberantasan segala bentuk 
penyalahgunaan obat terlarang, 
tindak pidana korupsi, terorisme 
dan radikalisme,” katanya.

Kegiatan diskusi panel itu 
dihadiri Kepala BNN Komjen Pol. 
Petrus Reinhard Golose, Ketua 
KPK Firli Bahuri dan Kepala BNPT 
Komjen Pol. Boy Rafli Amar.

Dalam kesempatan itu, Kepala 
BNN Komjen Pol. Petrus Reinhard 
Golose mengatakan, pihaknya 

bersama KPK dan BNPT sepakat 
dan telah menandatangani MoU 
untuk bersama bersinergi serta 
berkolaborasi untuk memberan-
tas permasalahan narkoba, ko-
rupsi dan terorisme di Indonesia.

Menurutnya, keterkaitan 
narkotika dengan korupsi sangat 
memungkinkan beberapa pelaku 
kejahatan narkotika untuk 
melancarkan kegiatan terlarang 
mereka untuk beroperasi dengan 
sedikit campur tangan dari pihak 
berwenang dan untuk memper-
oleh keuntungan maksimal dari 
pasar obat terlarang.

“Contoh kasusnya di Australia 
pada tahun 2010, terjadi kejahatan 
korupsi yang terjadi di perbatasan 
Australia dilakukan oleh petugas 
perbatasan yang divonis 20 tahun 
penjara, sebabnya ditemukan 
bersalah karena menerima suap 
memfasilitasi penyelundupan gan-
ja dan imigran gelap ke Australia. 
Mudah-mudahan ini tidak terjadi 
di Indonesia,” ungkapnya. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (tengah) saat mengikuti Diskusi Panel 
dengan BNN, KPK dan BNPT bersinergi bersama berantas narkoba, korupsi dan 
terorisme di Gedung PRG Polda Bali, Rabu (24/11). ANTARA/HO-Pemkab Badung



BADUNG ANTARA NEWS BALI/16-30 November 202108

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, berkomitmen 
terus melakukan penanaman 
pohon di berbagai lokasi seba-
gai upaya melakukan penghi-
jauan lingkungan.

“Kami juga mengajak 
masyarakat untuk turut 
menjaga lingkungan dan alam 
sehingga bisa dirasakan man-
faatnya bagi generasi men-
datang,” ujar Bupati Badung 
I Nyoman Giri Prasta dalam 
keterangan yang diterima di 

Mangupura, Badung, Senin.
Ia mengatakan gerakan 

merawat bumi salah satunya 
dengan menggalakkan penana-
man pohon adalah salah satu 
momentum yang harus terus 
dilakukan bersama-sama den-
gan mengajak berbagai kom-
ponen masyarakat termasuk 
para generasi milenial.

Menurutnya, apabila satu 
pohon saja yang ditanam dapat 
memberikan banyak manfaat, 
maka apabila melakukan pe-

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung di Provinsi Bali mem-
berikan dokumen adminis-
trasi kependudukan kepada 
anak-anak penghuni 11 panti 
asuhan di wilayahnya.

Sekretaris Daerah Kabu-
paten Badung I Wayan Adi 
Arnawa dalam keterangannya 
di Mangupura, Jumat, menga-
takan bahwa pemberian doku-
men kependudukan seperti 
akta kelahiran, kartu keluarga, 
kartu identitas anak, dan 
kartu tanda penduduk kepada 
anak-anak penghuni panti 
asuhan merupakan bagian dari 
layanan Si Cakep Keren.

Ia menjelaskan, Si Cakep 
Keren atau Sistem Integrasi 
Catatan Sipil dan Kependudu-
kan Penduduk Rentan 
dilaksanakan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil bekerja sama dengan Di-
nas Sosial Kabupaten Badung.

Layanan itu, dia mengata-
kan, ditujukan untuk memban-

tu warga yang tidak memiliki 
dokumen kependudukan kare-
na ketidaktahuan, ketidakpa-
haman, dan keterbatasan 
akses terhadap pelayanan 
pemerintah.

Menurut dia, di antara 
penghuni panti asuhan di Ka-
bupaten Badung masih ada 34 
anak yang belum punya kartu 
keluarga, 37 anak yang belum 
punya akta kelahiran, dan 21 
anak yang belum punya kartu 
tanda penduduk.

Oleh karena itu, ia menga-
takan, pemerintah kabupaten 
akan melanjutkan dan mem-
perluas program pelayanan 
kependudukan bagi anak-anak 
yang tinggal di panti asuhan.

“Dengan kepemilikan doku-
men kependudukan nantinya 
anak-anak panti asuhan akan 
memiliki kemudahan dalam 
mengakses berbagai layanan 
dasar seperti pendidikan, 
perbankan, bantuan sosial, BPJS 
kesehatan, dan lainnya,” katanya.

Pemkab Badung Berikan Dokumen 
Kependudukan bagi Penghuni Panti Asuhan

Kepala Panti Asuhan Wid-
hya Asih Agustina Tri me-
wakili pemimpin panti asuhan 
yang lain menyampaikan 
apresiasi pada upaya pemer-
intah kabupaten membantu 
anak-anak penghuni panti 

asuhan memperoleh dokumen 
kependudukan.

“Saat ini anak-anak kami 
telah lengkap memiliki admin-
duk, yang akan sangat penting 
ke depannya untuk mereka,” 
ujarnya. (adv)

Sekretaris Daerag Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan doku-
men kependudukan anak-anak penghuni panti asukan kepada pemimin pantu 
asuhan. (ANTARA/HO-Pemkab Badung)

Pemkab Badung 
Terus Lakukan 
Penghijauan

nanaman ratusan pohon akan 
memberikan jutaan manfaat 
bagi generasi penerus.

“Pohon-pohon hanya diam 
di tempat saja begitu luar biasa 
manfaatnya jadi kami seba-
gai umat manusia yang bisa 
bergerak yang bisa berbicara 
yang bisa ke mana-mana tidak 
boleh dikalahkan oleh pohon,” 
katanya.

Bupati Giri Prasta menam-
bahkan, pihaknya akan selalu 
melakukan penanaman sejum-
lah pohon seperti tanaman 
penghasil air, misalnya pohon 
pule, lateng dan lainnya.

Selain itu, Pemkab Badung 
bersama masyarakat juga akan 
menanam tanaman penyerap 
air, seperti pohon bambu di 
wilayah Badung.

Pohon-pohon yang ditanam 
di berbagai wilayah tersebut 
diyakini akan memberikan 
manfaat 10 tahun, 25 tahun 
hingga 100 tahun kemudian 
dan bisa merawat sumber 
air yang bermanfaat bagi 
masyarakat.

Selain penanaman pohon, 
Pemkab Badung memiliki 
program Gertak atau Gerakan 
Serentak Badung Bersih yang 
dilakukan setiap bulan di 
minggu pertama sebagai upaya 
lain dalam merawat alam.

“Apa yang kami lakukan 
ini sangat luar biasa, mari 
terus rawat dam jaga alam ini. 
Terima kasih kepada semua 
pihak yang sudah membantu 
untuk menjaga alam,” ungka-
pnya. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (tengah). ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
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BUPATI Badung Nyoman Giri 
Prasta didampingi sekda Wayan 
Adi Arnawa, kepala Bappeda Made 

Wira dharmajaya dan inspektur 
sekaligus PLT BPKAD kabupaten 
Badung Luh suryaniti mengikuti 

SEKRETARIS Daerah Ka-
bupaten Badung I Wayan Adi 
Arnawa menerima kunjungan 
kerja Komisi XI DPR RI bertem-
pat di Gedung BNDCC Bali Nusa 
Dua, Kamis (18/9).

Kunjungan ini dalam rangka 
pembahasan Rancangan Un-
dang-Undang (RUU) Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah (HKPD).

Turut hadir Ketua komisi XI 
DPR RI H. Dito Ganinduto be-
serta jajaran Komisi XI DPR RI 
lainnya, Bupati Klungkung I Ny-
oman Suwirta, Wakil Walikota 
Denpasar I Kadek Agus Arya 
Wibawa dan pejabat terkait.

Sekda Adi Arnawa mengata-
kan pihaknya memenuhi Komisi 
XI DPR RI terkait Rancangan 
Undang-Undang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah (RUU HKPD) 
dalam rangka mendapatkan 
masukan dari daerah.

RUU HKPD disusun untuk 
mengganti dua Undang-Undang, 
yakni UU Nomor 33 Tahun 2004 

Sekda Adi Arnawa Terima 
Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI

tentang Perimbangan Keuan-
gan Pusat dan Daerah dan UU 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak dan Retribusi Daerah.

Dengan hadirnya RUU HKPD, 
diharapkan akan menyelesaikan 
permasalahan hukum terkait 
hubungan keuangan pemerin-
tah pusat dan daerah sehingga 

memberikan kepastian hukum 
di dalam hubungan antara pusat 
dan daerah.

RUU HKPD juga diharapkan 
menghapus disharmoni dan 
tumpang tindih pengaturan 
terkait hubungan keuangan 
pemerintah pusat dan daerah di 
masa lalu.

“RUU HKPD diharapkan men-
jadi Undang-Undang yang lebih 
komprehensif untuk menuju 
tata kelola keuangan pusat dan 
daerah yang sinergi, terinte-
grasi, akuntabel, dan transparan 
dalam mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang adil dan mak-
mur,” imbuhnya. (adv)

Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menerima kunjungan kerja Komisi XI DPR RI sekaligus menghadiri pembahasan RUU 
HKPD di Gedung BNDCC Bali Nusa Dua, Kamis (18/11). (ANTARA/HO-Pemkab Badung)

Bupati Giri Prasta Ikuti Rapat 
Evaluasi Penyerapan Anggaran 
Daerah dari Kemendagri

Bupati Giri Prasta saat mengikuti Rapat Evaluasi Penyerapan anggaran Daerah 
Tahun 2021 dari Kemendagri secara virtual dari Ruang kerja Bupati Badung, 
Senin (22/11). (ANTARA/HO-Pemkab Badung)

Rapat Evaluasi Penyerapan ang-
garan Daerah Tahun 2021 secara 
virtual dari Ruang kerja Bupati 
Badung, Senin (22/11).

Rakor yang diselenggarakan 
Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) tersebut dipimpin 
langsung oleh Mendagri Tito 
Karnavian dan dihadiri pula 
secara daring, oleh menteri 
keuangan Sri Mulyani

Menteri Tito dalam arahan-
nya meminta para kepala daerah 
untuk memanfaatkan sisa waktu 
tahun 2021 kurang lebih 1 bulan 
1 minggu ini, dengan melak-
sanakan rakor internal bersama 
seluruh perangkat daerah. “Sisir 
betul program mana yang bisa 
dieksekusi sesuai dengan aturan, 
intinya untuk mempercepat 

belanja di lingkungan masing-
masing,” tegasnya.

Sementara Menkeu Sri Muly-
ani menyebut 2021 merupakan 
tahun yang tidak biasa meskipun 
saat ini Indonesia berhasil mene-
kan angka kasus varian delta, oleh 
sebab itu pihaknya mengingatkan 
semua pihak agar tidak terlena.

“Kita bisa lihat di Eropa 
maupun RRT juga terjadi kenai-
kan kasus yang menyebabkan 
mereka harus melakukan peng-
etatan ekonomi dan kegiatan 
masyarakat, ini menimbulkan 
ketegangan sosial ekonomi,” 
ungkapnya seraya menyampai-
kan tahun kedua Covid-19 me-
nyebabkan daya tahan ekonomi 
keuangan dan psikologis menjadi 
sangat berat. (adv)
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BERTEPATAN dengan rahina 
Sukra Umanis Wuku Langkir, Bu-
pati Badung I Nyoman Giri Prasta 
bersama Wakil Gubernur Bali 
Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, 
Ketua DPRD Badung Putu Parwata 
dan Sekda Adi Arnawa menghadiri 
upacara Tawur Agung serangkaian 
Karya Panca Wali Krama Pedu-

dusan Agung Mapeselang di Pura 
Luhur Uluwatu, Jumat (26/11).

Sebagai wujud bakti keha-
dapan Ida Betara yang berstana 
di Pura Luhur Uluwatu, Bupati 
Giri Prasta menghaturkan punia 
Kabupaten Badung sebesar 4.7 
M kepada manggala karya, dan 
pada kesempatan itu pula TP. PKK 

SEBAGAI bentuk sinergi 
dalam rangka pemulihan ekonomi 
akibat dampak pandemi Covid 19, 
Pemerintah Kabupaten Badung 
menerima bantuan Tanggung 
Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) 
dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang 
Badung berupa 500 paket beras (5 
kg/paket).

Penyerahan dilakukan lang-
sung oleh Deputi Direktur BPJS 
Ketenagakerjaan Wilayah Bali, 
Nusa Tenggara dan Papua, Toto 
Suharto kepada Bupati Nyoman 
Giri Prasta bertempat di Rumah 
Jabatan Bupati Badung, Kamis 
(25/11).

Kegiatan tersebut juga dirang-
kaikan dengan pemberian jaminan 
kematian (JKM) kepada ahli waris 
pegawai Pemkab Badung atas 
nama Nyoman Wardana yang 
meninggal pada bulan Oktober 
2021 karena mengidap penyakit 
jantung.

Turut hadir Kepala Kantor 
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali 
Opik Taufik, Kepala Kantor BPJS 
Ketenagakerjaan Cabang Badung 

Nurul Indahyati, Asisten Ekonomi 
Pembangunan Pemkab Badung 
IB. Gede Arjana, Kadis Sosial Ketut 
Sudarsana, Kadis Kesehatan dr 
Nyoman Gunarta, Kadis Perinaker 
IB. Oka Dirga, Sekretaris DLHK 
Thomas Yuniarta, dan Kabag Pem-
bangunan AA Putri Mas Agung.

Bupati Giri Prasta dalam 
pengantarnya mengucapkan 
terimakasih kepada BPJS Ketena-
gakerjaan atas bantuan TJSL yang 
diberikan kepada Pemkab Badung. 
“Kami menyampaikan terimakasih 
kepada pihak BPJS Ketenagaker-
jaan atas bantuan TJSL sembako 
berupa 500 paket beras yang 
dirangkaikan dengan penyerahan 
santunan kepada ahli waris dari 
pegawai kami yang meninggal.

Termasuk juga tadi diserah-
kan beasiswa kepada anaknya 
sampai tingkat kuliah. Inilah cara 
kami berkolaborasi dengan BPJS 
kesehatan dan ketenagakerjaan 
karena kami bermimpi di Badung 
ini harus ada One Card For All 
sehingga semua warga Badung 
tanpa membedakan suku agama 

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan 
Bantuan 500 Paket Beras

ras dan golongan mendapatkan 
jaminan kesehatan, jaminan 
kecelakaan kerja, jaminan pensiun, 
jaminan hari tua dan jaminan ke-
matian maupun jaminan yang lain-
nya,” pungkas Bupati Giri Prasta.

Lebih lanjut Bupati Giri 
Prasta menegaskan, bahwa hal ini 
sebagai salah satu upaya konkret 

yang ditempuh pihaknya dalam 
mewujudkan konsep hidup 
bernegara dan bermasyarakat 
berjalan dengan baik. “Mudah-
mudahan dalam hal ini kami tidak 
mendapatkan halangan, karena 
kedepannya ini gerakan kami 
harus berdasarkan urgensi dan 
priority,” tegasnya. (adv)

Bupati Nyoman Giri Prasta menerima bantuan Tanggung Jawab Sosial Lingkun-
gan yang diserahkan oleh Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, 
Nusa Tenggara dan Papua, Toto Suharto di Rumah Jabatan Bupati Badung, Kamis 
(25/11). (ANTARA/HO-Pemkab Badung)

Bupati Giri Prasta Hadiri Upacara 
Tawur Agung Pura Luhur Uluwatu

Kabupaten Badung yang dipimpin 
Ny. Seniasih Giri Prasta turut 
ngaturang ayah menarikan Tari 
Rejang Sari.

Upacara yang di puput oleh 9 
sulinggih tersebut turut dihadiri 
oleh Penglingsir Puri Klungkung, 
Puri Ubud, Puri Kesiman, Puri 
Denpasar, Puri Jero Kuta, Kadisbud 
Badung Gde Eka Sudarwitha, ca-
mat se-Badung, Majelis Desa Adat 
Kabupaten Badung serta para 
bendesa adat wilayah kuta selatan.

Bupati Giri Prasta dalam 
sambrama wacananya menyam-
paikan  apresiasi atas terlaksan-
anya Karya Panca Wali Krama 
di Pura Sad Kayangan Luhur 
Uluwatu yang diselenggarakan 
setiap 10 tahun sekali.

“Setiap 5 tahun sudah pasti akan 
dilaksanakan upacara Pedudusan 
Alit sementara setiap 10 tahun 
sekali dilaksanakan upacara Panca 
Wali Krama Pedudusan Agung 

sebagai wujud bakti krama keha-
dapan Ida Hyang Widhi. Pujawali 
ini di puput oleh ida sulinggih dan 
dilengkapi pula dengan tari wali.

Dikatakan lebih lanjut hal ini 
sangat sejalan dengan visi dan 
misi Bupati Giri Prasta dan Wakil 
Bupati Ketut Suiasa, dimana sejak 
periode pertama kepemimpinann-
ya di Kabupaten Badung pihaknya 
komit dalam hal pelestarian dan 
pembangunan adat dan budaya 
sampai tingkat banjar. “Karena di 
banjar itu ada krama istri, krama 
lanang, sekehe gong, sekeha 
kidung, ada puri ada griya. Untuk 
itu kami melakukan pelestarian 
estetika adat dan budaya. Semoga 
pandemi ini segera berlalu agar 
kita bisa melanjutkan swadarma 
masing-masing seperti sedia kala. 
Satu yang saya minta, masyarakat 
Badung harus guyub masemeton, 
karena kita adalah saudara was-
udewa kutumbakan. (adv)

Bupati Giri Prasta bersama Wagub Cok Ace dan Sekda Adi Arnawa disaat menghadiri 
upacara Tawur Agung serangkaian Karya Panca Wali Krama Pedudusan Agung Mape-
selang di Pura Luhur Uluwatu, Jumat (26/11).(ANTARA/HO-Pemkab Badung)
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PULAU Dewata menjadi 
salah satu tujuan wisata favorit 
turis-turis asal Swedia, khu-
susnya mereka yang melakukan 
perjalanan secara ringkas hanya 
bermodalkan ransel.

“Pada umumnya, orang Swedia 
suka sekali ke Bali, terutama 
backpacker,” kata Duta Besar 
Swedia untuk Indonesia Marina 
Berg dalam konferensi pers dar-
ing, Kamis.

Marina menuturkan, rata-rata 

masyarakat Swedia memang 
suka melancong dan pulau Bali 
serta Indonesia adalah salah satu 
tujuan favorit. Dia yakin para 
wisatawan asal Swedia telah 
rindu menikmati waktu di pulau 
tersebut setelah pandemi ber-
dampak besar terhadap industri 
pariwisata dunia akibat perjala-
nan yang dibatasi.

Marina juga berpendapat 
situasi di Bali telah cukup aman 
untuk berwisata.

BUPATI Karangasem I Gede 
Dana meresmikan IPAL Komu-
nal Sanimas Sistem Pengelolaan 
Air Limbah Domestik Terpusat  
(SPALD-T) skala permukiman 
di Tiga Desa di Karangasem, , 
Selasa (24/11/2021), diantaranya 
di Desa Ngis, Desa Pesedahan 
Kecamatan Manggis dan Desa 
Muncan Kecamatan Selat.

Dalam acara yang dihadiri 
Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 
II , Ni Made Dhina Avianti Irawan, 
mewakili Kepala Balai Prasarana 
Permukiman Wilayah (BPPW) 
Bali itu, Bupati Gede Dana men-
gungkapkan tantangan terbesar 
Kabupaten Karangasem dalam 
bidang sanitasi, yakni masih 
tingginya angka BABS (Buang Air 
Besar Sembarangan) yang masih 
berada di angka 12,93 persen.

Untuk mempercepat peningkatan 
layanan sanitasi tahun 2022, Pemkab 
Karangasem telah mengajukan 
pembangunan IPAL melalui dana 

alokasi khusus serta memperoleh 
alokasi pembangunan sanitasi pede-
saan (Sandes) dari Balai Prasarana 
Permukiman Wilayah Bali.

“Sektor Sanitasi ini sangat 
penting, khususnya bagi kesehatan 
masyarakat. Untuk itu, saya ucap-
kan terima kasih kepada Kepala 
Balai telah membangun sanitasi 
ini di Karangasem. Kami harap 
masyarakat dapat menggunakan 
dan merawat sanitasi ini, agar bisa 
digunakan dalam jangka wakt 
panjang,” ujarnya.

Bupati Gede Dana juga menye-
butkan Karangasem telah mem-
punyai Prasaranan IPAL Komunal 
sebanyak 29 unit yang tersebar di 
beberapa kecamatan. Tahun 2021 
dibangun kembali 3 unit IPAL, 
maka sekarang Kabupaten Karan-
gasem memiliki total 32 IPAL.

“Dengan terbangunnya 3 unit 
SPALD-T lewat program Sanimas 
di Desa Ngis, Desa Pesedahan 
Kecamatan Manggis dan Desa 

Bupati Karangasem Resmikan 
IPAL Komunal di Tiga Desa

Muncan Kecamatan Selat Tahun 
2021 diharapkan dapat menin-
gkatkan layanan sanitasi sesuai 
dengan target RPJMD Semesta 
Berencana Kab. Karangasem ta-
hun 2021-2026 sebesar 90 persen 
sekaligus meningkatkan kesehatan 
masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi 

Pelaksanaan Wilayah II , Ni Made 
Dhina Avianti Irawan, menyampai-
kan Program Sanimas ini merupa-
kan program swadaya masyarakat 
yang dilaksanakan oleh Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM) yang 
didampingi oleh Tenaga Fasilitator 
Lapangan (TFL) bidang teknik dan 
pemberdayaan. (ant)

Bupati Karangasem I Gede Dana meresmikan IPAL Komunal Sanimas Sistem Pen-
gelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman di Tiga Desa 
di Karangasem, Selasa (24/11/2021), diantaranya di Desa Ngis, Desa Pesedahan 
Kecamatan Manggis dan Desa Muncan Kecamatan Selat. (Antara News Bali/HO-
Humas Pemkab Karangasem/2021)

Bali Jadi Tujuan 
Favorit ”Backpacker” 
Swedia

Pihak kedutaan besar Swedia 
di Indonesia dan kedutaan 
besar Indonesia di Swedia juga 
senantiasa saling bertukar infor-
masi dan memasarkan pariwisata 
masing-masing di negaranya.

Swedia menjadi salah satu 
negara yang diizinkan oleh 
pemerintah Indonesia untuk 
melakukan penerbangan inter-
nasional ke Bali.

Ke 19 negara tersebut yaitu 
Saudi Arabia, United Arab Emir-
ates (UAE), Selandia Baru, Kuwait, 
Bahrain, Qatar, China, India, 
Jepang, Korea Selatan, Liechten-
stein, Italia, Perancis, Portugal, 
Spanyol, Swedia, Polandia, Hun-
garia, dan Norwegia.

Negara-negara tersebut dipilih 
sesuai standar Badan Kesehatan 
Dunia (WHO) karena angka kasus 
terkonfirmasi COVID-19-nya 
berada pada level 1 dan 2, dengan 
angka positivity rate yang rendah.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali 
menyatakan kesiapan dalam men-
yambut kedatangan wisatawan 
domestik dan wisatawan man-
canegara yang akan menikmati 
momen Natal hingga pergantian 
tahun dengan melakukan peng-
etatan di 94 objek wisata.

Terkait masa karantina bagi 
wisman yang semula diberlaku-
kan selama tiga hari, pihaknya 
kini mengusulkan kepada pemer-
intah pusat agar masa karantina 
bagi turis asing hanya satu hari, 
untuk menjaring minat para wis-
man berlibur ke Bali.

Untuk meningkatkan jumlah 
kunjungan wisatawan mancane-
gara, Provinsi Bali juga mengu-
sulkan lima negara tambahan 
setelah 19 negara yang sudah 
diizinkan masuk ke Indonesia, 
khususnya Bali. Kelimanya adalah 
Australia, Amerika Serikat, Rusia, 
Jerman dan Inggris. (ant)

Foto udara ikon pariwisata Bali patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Badung, 
Bali, Kamis (14/10/2021). Pemerintah resmi membuka kembali Pulau Bali untuk 
kunjungan wisatawan mancanegara dari 19 negara dengan sejumlah persyaratan 
diantaranya telah mendapatkan vaksin COVID-19 lengkap serta memiliki asuransi 
kesehatan yang menanggung penanganan COVID-19 senilai minimal 100.000 
dollar AS. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww. (ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF)
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KEMENTERIAN Sosial 
menyalurkan bantuan pengem-
bangan usaha untuk puluhan 
penyandang disabilitas sensorik 
Rungu Wicara “EFATA” Kupang 
di Balai Banjar Adat Kawan, 
Kelurahan Kawan, Kecama-
tan Bangli, Kabupaten Bangli, 
Provinsi Bali.

“Kepada warga penyandang 
disabilitas agar tetap semangat 
dalam menjalani kehidupan. 
Semoga bantuan usaha ini dapat 
bermanfaat bagi kehidupan 
sehari-hari. Pemkab Bangli se-

lalu bisa bersinergi untuk mem-
bantu masyarakat Kabupaten 
Bangli demi mewujudkan Bangli 
Era Baru,” kata Wakil Bupati 
Bangli Wayan Diar setelah usai 
menyerahkan bantuan Kemen-
sos, di Bangli, Sabtu.

Mengutip siaran pers Dis-
kominfo Bangli, acara serah 
terima bantuan dihadiri oleh 
Kadis Sosial Kabupaten Bangli 
I Wayan Karmawan, Penyuluh 
Sosial Efata Kupang Zem Kase 
serta warga penerima bantuan.

 Wayan Karmawan men-

PEMKAB Klungkung 
mengembangkan Pertanian 
Aquaponik untuk menarik minat 
petani muda dengan menanam 
sayur yang memanfaatkan kolam 
dengan proses irigasi yang akan 
dikendalikan melalui smart-
phone/handphone (HP).

“Dengan sistem ini, bisa 
menarik minat anak-anak muda 
untuk bertani,” kata Bupati Klung-
kung I Nyoman Suwirta dalam 
keterangan tertulis Humas Pem-
kab Klungkung yang diterima, 
Sabtu.

Bupati telah mengunjungi 

Kemensos 
Bantu Disabilitas 
di Bangli
gatakan Dinas Sosial Kabu-
paten Bangli yang bekerja sama 
dengan Balai Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Disabilitas sensorik 
Rungu Wicara “EFATA” Kupang 
melalui usulan kepada Kemen-
terian Sosial yang ditujukan 
kepada EFATA untuk bisa mem-
bantu warga masyarakat yang 
menyandang disabilitas dan 
akhirnya bisa terpenuhi.

Bantuan yang diberikan ada 
berbagai jenis, di antaranya 
bantuan usaha ternak babi, 
usaha salon kecantikan, usaha 
kios, usaha pertukangan, usaha 
perbengkelan dan pemenuhan 
hidup layak. Bantuan ini diberi-
kan kepada 55 orang penyan-
dang disabilitas rungu wicara 
yang mempunyai usaha.

Karmawan juga menam-

bahkan dengan disalurkannya 
bantuan ini mudah-mudahan 
bisa dipergunakan dengan baik 
untuk menunjang usaha di 
masing-masing bidang meski 
dengan terbatasnya bantuan 
yang diterima.

 Penyuluh Sosial EFATA 
Kupang Zem Kase mengatakan 
sesuai pemetaan pada bulan 
Agustus 2021 terdapat 55 
orang warga penyandang disa-
bilitas rungu wicara di empat 
Kecamatan di Kabupaten Bangli 
yang hari ini siap menerima 
bantuan sosial dari Kemen-
terian Sosial dalam hal ini 
diserahkan oleh UPT Kemen-
terian Sosial Balai Rehabilitasi 
Sosial Penyandang Disabilitas 
Sensorik Rungu Wicara Ikatan 
Kupang. (ant)

Bupati Bangli tinjau vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas

Pemkab Klungkung Kembangkan 
Pertanian Aquaponik

pembuatan proses aquaponik 
itu di Kantor Dinas Ketahanan 
Pangan dan Perikanan Kabupaten 
Klungkung, Jl. Raya Takmung, 
Kecamatan Banjarangkan, Kabu-
paten Klungkung, Rabu (17/11) 
lalu.

Saat didampingi Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan dan Perikanan 
Kabupaten Klungkung, Dewa 
Sweta Negara, Bupati menjelas-
kan

aquaponik adalah bagaimana 
memanfaatkan air kolam untuk 
pengairan hidroponik, selan-
jutnya air itu kembali turun tanpa 
ada nutrisi tambahan.

“Proses aquaponik ini sudah 
berjalan dengan baik. Dalam 
konsep hidroponik ini ada ber-
bagai jenis tanaman, diantaranya 
pokcoy, selada, tomat, seman-
gka, timun melon dan lain lain. 
Mudah-mudah ini berhasil untuk 
mewujudkan konsep terintegrasi, 
nantinya disini ada rumah makan, 
ada buah-buahan, ada sayur dan 
ikannya juga,” ujar Bupati Suwirta.

Selain itu, Bupati Suwirta juga 
berharap agar tempat ini bisa 
dijaga dan dirawat dengan sebaik-
baiknya. Jika nanti sudah berhasil, 
tempat ini rencananya dijadikan 
tempat edukasi bagi generasi 
muda untuk belajar bagaimana 
menanam sayur dengan meman-
faatkan kolam.

Sementara itu, Putu Yudi 
selaku petani melenial yang 
menggarap aquaponik mengaku 
pihaknya akan mengembangkan 
lebih lanjut aquaponik di Dinas 
Ketahanan Pangan dan Peri-
kanan ini dengan menambahkan 
teknologi didalamnya, yakni 
smart switch.

“Yaitu pompa yang digunakan 
untuk mengalihkan air akan 
hidup dan mati secara otomatis 
dengan mengontrol dari smart-
phone (HP). Karena sasaran kita 
adalah anak muda agar ingin ber-
tani jadi kita sisipkan teknologi 
di dalamnya sehingga unsur 
edukasinya juga akan jalan,” 
ujarnya. (ant)

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengunjungi pembuatan proses aquaponik 
itu di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, 
Jl. Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Rabu 
(17/11/2021). (FOTO Antara News Bali/HO-Humas Klungkung/2020)
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BUPATI Gianyar, I Made 
Mahayastra mendengarkan pan-
dangan Fraksi DPRD Kabupaten 
Gianyar tentang Empat Raperda 
Kabupaten Gianyar Tahun 2021 
di Gedung DPRD setempat, Senin.

Fraksi-fraksi DPRD Kabu-
paten Gianyar menyampaikan 
pemandangan umum fraksi atas 

Empat Raperda Kabupaten Gian-
yar tahun 2021 yang diserahkan 
Bupati Gianyar I Made Mahayas-
tra (12/11), demikian siaran 
pers Diskominfo Gianyar, Selasa.

Empat fraksi DPRD menya-
takan setuju dengan rancangan 
peraturan daerah yang diajukan 
Bupati Mahayastra dan akan di-

BUPATI Tabanan Komang 
Gede menyatakan wilayah yang 
dipimpinnya akan memberlaku-
kan status Level 3 guna mencegah 
lonjakan kasus COVID-19 menjel-
ang Natal dan Tahun Baru, teru-
tama di sejumlah objek wisata, 
seperti Tanah Lot, Pura Ulundanu 
Bedugul, dan sebagainya.

Humas Pemkab Tabanan 

dalam keterangan tertulis yang 
diterima, Selasa, melaporkan hal 
itu menjadi arahan pada rapat 
koordinasi bersama forkopimda 
yang juga dihadiri oleh Wakil Bu-
pati, Sekda, Ketua DPRD Tabanan 
dan jajaran Forkopimda Kabu-
paten Tabanan (22/11/2021).

“Pemberlakuan PPKM Level 
3 di Tabanan bertujuan untuk 

Bupati Gianyar Dengarkan Pandangan 
Fraksi DPRD tentang Empat Raperda

lakukan pembahasan lebih lanjut.
 Seperti yang disampaikan 

Fraksi Partai Demokrasi Indone-
sia Perjuangan yang dibacakan 
I Nyoman Alit Sutarya mengaku 
menerima Raperda Kabupaten 
Gianyar Tahun 2021 dan akan 
dilakukan pembahan lebih lanjut.

“Ke-empat Raperda tersebut 
baik dari sisi perspektif hukum 
dan manfaat, maka kami Fraksi 
PDI Perjuangan bisa menerima 
dan melanjutkan pembahasann-
ya melalui pembentukan Pansus 
sesuai dengan ketentuan yang 
ada,” ujar Alit Sutarya.

Meski menyatakan menerima, 
namun fraksi PDI-Perjuangan 
juga memberikan berbagai 
masukan seperti dalam rangka 
peningkatan ekosistem dan ke-
mudahan berusaha di Kabupaten 
Gianyar, fraksi PDIP menyaran-
kan perlu dilakukan peningkatan 
kualitas pelayanan terpadu satu 
pintu untuk menjamin kepastian 

hukum dalam penyelenggaraan 
perizinan berusaha berbasis 
risiko maka dibentuk peraturan 
daerah tentang penyelenggaraan 
perizinan di Kabupaten Gianyar, 
selain itu Raperda penyeleng-
garaan perizinan berusaha 
berbasis resiko dibentuk sesuai 
peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Penyeleng-
garaan Perizinan Berusaha 
Berbasis Resiko.

 Terkait Raperda tentang 
Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung, fraksi PDI-Perjuangan 
mengatakan Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung harus dilak-
sanakan secara tertib, sesuai 
dengan fungsinya dan memen-
uhi persyaratan administratif 
maupun teknis agar menjamin 
keamanan, keselamatan,dan 
kenyamanan bagi penghuni dan 
lingkungannya yang berlandas-
kan pada rencana tata ruang 
wilayah. (ant)

Bupati Gianyar I Made Mahayastra berdialog dengan anggota DPRD.
(Foto Humas Gianyar)

Pemkab Tabanan Berlakukan Status 
Level 3 Cegah Lonjakan Kasus COVID-19

membatasi mobilitas masyarakat 
sesuai dengan imbauan Presiden 
RI yang diterapkan di seluruh 
Indonesia. Hal tersebut mengacu 
pada lonjakan kasus COVID-19 
di Eropa dan Amerika dalam 
beberapa waktu terakhir,” kata 
Bupati.

Bupati menambahkan rapat 
koordinasi ini dilakukan untuk 
menyetarakan persiapan dan 
persepsi di pemerintahan kabu-
paten dan jajaran Forkopimda 
Tabanan tentang pentingnya 
pengendalian COVID-19 agar 
tidak menurunkan pertumbuhan 
di sektor ekonomi nasional dan 
pariwisata.

“Terlebih agar lonjakan kasus 
dapat diantisipasi, mengingat 
Indonesia, khususnya Bali, juga 
mempersiapkan diri sebagai tuan 
rumah Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) G20 tahun 2022,” ujarnya.

Menurut Bupati Tabanan, 
hal yang dipersiapkan adalah 
pelaksanaan Operasi Lilin 2021 

menjelang Natal 2021 dan Tahun 
Baru 2022. Untuk mengamankan 
situasi, pihaknya akan melaku-
kan penertiban kerumunan dan 
pengetatan protokol kesehatan di 
masyarakat Tabanan.

“Kerja sama yang dilakukan 
Pemerintah dan Forkopimda 
Tabanan sudah terjalin dengan 
sangat baik, karena itu kasus COV-
ID-19 di Tabanan relatif landai 
dan tidak ada hal yang signifikan, 
sebab kerja sama dan komunikasi 
yang kita jalin berjalan dengan 
sangat baik terlebih di masa pan-
demi ini, termasuk dengan jajaran 
TNI dan Polri,” kata Sanjaya.

Bupati Tabanan Komang 
Gede Sanjaya menambahkan 
penerapan Protokol Kesehatan 
3M harus menjadi tameng utama 
masyarakat untuk terus bertahan 
di masa Pandemi Covid-19. “Jan-
gan sampai kita menjadi lengah, 
terapkan terus prokes kesehatan 
3M di kehidupan kita,” ujar San-
jaya. (ant)

Bupati Tabanan Komang Gede memberi arahan pada rapat koodinasi bersama 
forkopimda yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD Tabanan 
dan jajaran Forkopimda Kabupaten Tabanan (22/11/2021). (Antara News Bali/
Pande Yudha/2021)
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BUPATI Jembrana I Nengah 
Tamba mendukung gerakan 
“Bali In Your Hands” (BIYH) yang 
digagas Komunitas “Women For 
Bali” melalui serangkaian acara 
berkonsep hybrid sejak 10 Okto-
ber (10.10) 2021 guna meningkat-
kan kapasitas digital bagi kalangan 
UMKM di Bali.

“Kepada pengusaha di Bali, saya 
ingin menekankan beberapa hal, 
antara lain perlunya mendukung 
wirausahawan muda dengan 
membimbing perencanaan bisnis 
yang matang,” kata Bupati Jem-
brana dalam sambutan pada luring 
gerakan “Bali In Your Hands” di 
Badung, Kamis malam.

PEMERINTAH Kabupaten 
(Pemkab) Buleleng memeriah-
kan Hari Guru Nasional (HGN) 
tahun 2021 dan Hari Ulang Tahun 
(HUT) Persatuan Guru Republik 
Indonesia (PGRI) ke-76  dengan 
menyerahkan anugerah “Saraswati 
Award” untuk Guru dan Tenaga 
Kependidikan (GTK).

“Ini dilakukan untuk menin-
gkatkan kualitas pelayanan dan 
memacu inovasi insan pendidikan 
di Kabupaten Buleleng,” kata Kepala 
Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga (Disdikpora) Made Astika 
pada perayaan puncak Hari Guru 
Nasional dan HUT PGRI ke-76 di 
SMA Negeri Bali Mandara, Kamis.

Lomba dan penghargaan terse-
but diselenggarakan oleh Pemkab 
Buleleng melalui Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga (Disdikpo-
ra) dan bekerjasama dengan PGRI 
Kabupaten Buleleng. Acara itu 
dibuka oleh Sekda Buleleng Drs. 
Gede Suyasa,M.Pd mewakili Bupati 
Buleleng Putu Agus Suradnyana.

Ada sebanyak 65 orang yang 

menerima hadiah sebagai Juara 
Lomba GTK Berprestasi dan 
penerima Penghargaan Saraswati 
Award. Hadiah dan penghargaan 
diserahkan oleh Sekda Buleleng 
Drs. Gede Suyasa,M.Pd didamp-
ingi Ketua PGRI Buleleng, Kepala 
Disdikpora Buleleng, dan Ketua 
Dewan Pendidikan. Perayaan 
puncak Hari Guru Nasional dan 
HUT PGRI ke-76 yang juga ditandai 
dengan pemotongan tumpeng.

Kepala Dinas Pendidikan Pemu-
da dan Olahraga (Disdikpora) Made 
Astika mengatakan guru sebagai 
tokoh sentral dalam peningkatan 
pendidikan nasional sudah sepan-
tasnya mendapat penghargaan atas 
prestasi dan dedikasinya.

Hal ini sesuai amanat Undang-
Undang Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat 
(1) bahwa guru yang berprestasi, 
berdedikasi luar biasa, dan/atau 
bertugas di daerah khusus berhak 
memperoleh penghargaan dan 
berdasarkan Peraturan Pemer-

Pemkab Buleleng Serahkan 
”Saraswati Award” pada Hari Guru 2021

intah Republik Indonesia Nomor 
74 Tahun 2008 Pasal 30 ayat (1) 
bahwa guru memiliki hak untuk 
mendapatkan penghargaan sesuai 
dengan prestasi kerja, dedikasi 
luar biasa, dan atau bertugas di 
Daerah Khusus.

Dalam sambutan tertulis yang 
dibacakan oleh Sekda Buleleng Drs. 

Gede Suyasa,M.Pd, Bupati Buleleng 
Putu Agus Suradnyana, mengatakan, 
sangat mengapresiasi kolaborasi 
antara dinas pendidikan pemuda 
dan olah raga dengan PGRI Kabu-
paten Buleleng hingga acara puncak 
peringatan Hari Guru Nasional dan 
HUT PGRI ini dapat terselenggara 
dengan aman dan tertib. (ant)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng memeriahkan Hari Guru Nasional 
(HGN) tahun 2021 dan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indone-
sia (PGRI) ke-76 dengan menyerahkan anugerah “Saraswati Award” untuk Guru 
dan Tenaga Kependidikan (GTK). Sekda Buleleng Drs. Gede Suyasa,M.Pd mewakili 
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyerahkan penghargaan itu pada 
perayaan puncak Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-76 di SMA Negeri Bali 
Mandara, Kamis (25/11/2021). (Antara News Bali/Made Adnyana/2021)

Bupati Jembrana Dukung Gerakan ”BIYH” 
Tingkatkan Kapasitas Digital bagi UMKM

Dalam acara yang juga dihadiri 
Kadis Koperasi, UKM dan Perda-
gangan Badung, I Made Widiana, 
mewakili Bupati Badung itu, 
Bupati Jembrana mengharapkan 
pengusaha yang sudah memiliki 
kemajuan usaha dapat membantu 
usaha mikro, khususnya dalam 
pemasaran produk.

Selain itu, pengusaha yang sudah 
mapan selayaknya menjadi mentor 
bagi usaha-usaha mikro. Tidak 
hanya itu, proses produksi usaha 
juga diharapkan memanfaatkan 
kearifan lokal, senantiasa mampu 
menjemput peluang bisnis dan me-
manfaatkan platform digital untuk 
promosi dan pemasaran produk.

Sementara itu, salah seorang 
penggagas gerakan “Bali In Your 
Hands” Myrna Soeryo mengatakan 
upaya memaksimalkan peng-
gunaan platform digital untuk 
promosi dan pemasaran produk 
usaha UMKM sejalan dengan pro-
gram edukasi dan informasi yang 

dilakukan “Bali In Your Hands” 
secara konsisten sejak Maret 2021.

“Dibukanya kembali penerban-
gan internasional ke Bali mulai 
tanggal 14 Oktober 2021 mem-
berikan harapan akan pulihnya 
kembali perekonomian Bali,” kata 
Myrna Soeryo.

Namun, tak bisa dipungkiri 
bahwa sampai saat ini, masih ja-
rang wisatawan asing yang datang 
ke Bali. Selain karena masih adan-
ya beberapa negara yang men-
galami gelombang ketiga pandemi 
COVID-19, beberapa maskapai 
internasional juga masih menutup 
rute penerbangan internasional 
langsung ke Bali.

Hal ini tentunya menimbulkan 
tantangan bagi sejumlah pengu-
saha Bali, khususnya pengusaha 
UMKM Bali, karena itu komunitas 
“Women For Bali” menggagas 
gerakan “Bali In Your Hands” yang 
berkonsep hybrid mulai 10 Okto-
ber (10.10) 2021. (ant)

Bupati Jembrana I Nengah Tamba mendukung gerakan “Bali In Your Hands” yang digagas 
Komunitas “Women For Bali” melalui serangkaian acara berkonsep hybrid sejak 10 Okto-
ber (10.10) 2021 guna meningkatkan kapasitas digital bagi kalangan UMKM di Bali. Bupati 
Jembrana hadir dan memberikan sambutan pada luring gerakan “Bali In Your Hands” di 
Badung, Kamis (18/11/2021) malam. (Antara News Bali/HO-Women For Bali/2021)
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INSTITUT Seni Indone-
sia (ISI) Denpasar kembali 
meluluskan mahasiswa doktor 
penciptaan seni yakni I Wayan 
Sujana dan I Ketut Garwa yang 
keduanya merupakan dosen di 
kampus setempat.

“Kedua dosen ISI Denpasar 
ini secara berturut-turut 
diuji oleh masing-masing 11 
penguji, termasuk dari unsur 
akademisi luar ISI Denpasar,” 
kata Rektor ISI Denpasar Prof 

Dr Wayan Kun Adnyana di 
Denpasar, Selasa.

Program Studi Seni Pro-
gram Doktor Pascasarjana ISI 
Denpasar meluluskan kedua 
mahasiswa doktor tersebut 
pada ujian terbuka yang ber-
langsung pada Senin (15/11) 
dan Selasa (16/11).

I Wayan Sujana yang akrab 
dipanggil Suklu menghasilkan 
temuan praktik seni MAL (Mo-
bile Art Laboratory): Ruang 

UNIVERSITAS Pendidikan 
Ganesha (Undiksha) Singaraja, 
Kabupaten Buleleng, Bali, 
memberikan penghargaan 
kepada mahasiswa dan dosen 
berprestasi bidang penalaran, 
minat, dan bakat, khususnya 
tingkat internasional.  

Perguruan tinggi terakredi-
tasi unggul ini memberikan 
penghargaan secara khusus 
bagi peraih prestasi tahun 
2020 yang diserahkan Rektor 
Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman 
Jampel, M.Pd., di kampus se-
tempat, Senin (22/11).

Prestasi dari mahasiswa 
terdiri atas berbagai kompeti-
si, baik tingkat nasional mau-
pun internasional. Bentuknya 
pun beragam, mulai dari 
karya tulis, inovasi, bussines 
plan, informasi teknologi, 
olahraga, seni budaya, dan 
sebagainya.

Selain itu, ada pula dari 
ajang Program Kreativitas Ma-
hasiswa (PKM) dan Program 
Holistik Pemberdayaan dan 

Pembinaan Desa  (PHP2D). 
Sementara itu, khusus untuk 
dosen, penghargaan diberikan 
atas perannya sebagai pem-
bimbing.

Penghargaan istimewa juga 
diberikan kepada Wakil Rek-
tor Bidang Kemahasiswaan, 
Alumni, dan Hubungan 
Masyarakat Undiksha, Prof. 
Dr. I Wayan Suastra, M.Pd., 
atas komitmen membangun 
Undiksha melalui program 
kemahasiswaan.

Rektor Undiksha, Prof. Dr. I 
Nyoman Jampel, M.Pd., menga-
takan pemberian penghargaan 
ini sebagai wujud Undiksha 
memberikan motivasi kepada 
mahasiswa dan dosen pem-
bimbing untuk bisa memper-
tahankan dan meningkatkan 
prestasi-prestasi yang telah 
diraih.

“Penghargaan yang diberi-
kan saat ini juga ada bantuan. 
Tapi bantuan tersebut tidak 
sebanding dengan apa yang 
sudah mereka lakukan. Saya 

Undiksha Beri Penghargaan Kepada 
Mahasiswa-Dosen Berprestasi Internasional

yakin adik-adik mahasiswa, 
dosen pembimbing para dosen 
dan Warek III tidak melihat 
berapa yang mereka dapat, 
tetapi seberapa komitmen 
lembaga memberikan peng-
hargaan, pengakuan atas pres-
tasi yang dicapai,” katanya.

Didampingi Wakil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan, Alum-
ni, dan Hubungan Masyarakat, 

Prof. Dr. I Wayan Suastra, 
M.Pd., Rektor mengharapkan 
penghargaan terhadap pres-
tasi yang ada dapat semakin 
mengangkat semangat semua 
stakeholder Undiksha untuk 
terus berjuang, terus bekerja 
bekerja cermat dan berani 
mengikuti kompetisi-kom-
petisi baik nasional maupun 
Internasional. (ant)

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memberikan penghargaan kepada 
mahasiswa dan dosen berprestasi bidang penalaran, minat, dan bakat, khususnya 
tingkat internasional. Penghargaan secara khusus bagi peraih prestasi tahun 2020 
yang diserahkan Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., di kampus 
setempat, Senin (22/11/2021). (Antara News Bali/HO-Humas Undiksha/2021)

ISI Denpasar Cetak Dua Doktor Baru
Alternatif Olah Kreatif Seni 
Rupa Pertunjukan Berbasis 
Masyarakat, sedangkan Ketut 
Garwa tentang transformasi 
tradisi Ngrebeg Kuningan di 
Kota Bangli dalam komposisi 
musik kolosal.

Pada ujian terbuka, Senin 
(15/11) Ketut Garwa diuji 
oleh Prof Dr I Nengah Duija, 
Prof Dr I Komang Sudirga, 
Dr I Nyoman Sukerna, Dr I 
Gusti Ngurah Seramasara, 
Dr I Kadek Suartaya, Dr I 
Ketut Suteja, dan Dr Ni Made 
Arshiniwati.

Penguji dari unsur promo-
tor Prof Dr I Wayan Dibia, Ko-
Promotor 1 Prof Dr I Wayan 
Rai S, Ko-Promotor 2 Dr I 
Gede Yudarta, dan Ketua Pen-
guji Prof Dr Wayan Kun Adn-
yana, Rektor selaku Pemimpin 
Unit Penyelenggara Program 
Studi Seni Program Doktor ISI 
Denpasar.

Rektor ISI Denpasar Wayan 
Kun Adnyana juga selaku 

promotor memimpin ujian 
terbuka pada Selasa (16/11) 
untuk Sujana Suklu, dengan 
penguji Prof Dr Setiawan 
Sabana, Dr Jean Couteau, Prof 
Dr I Nyoman Suarka, Prof Dr I 
Nyoman Sedana, Dr I Nengah 
Wirakusuma, Dr I Ketut Muka, 
Dr I Ketut Suteja, serta Ko-
Promotor 1 Prof Dr.I Wayan 
Dibia dan Ko-Promotor 2 Dr I 
Wayan Suardana.

Dalam ujian terbuka terse-
but, Ketut Garwa dengan mey-
akinkan memberi tanggapan 
atas seluruh pertanyaan yang 
disampaikan penguji.

“Ngrebeg Kuningan di Kota 
Bangli dalam transformasi 
menjadi komposisi musik ko-
losal, membutuhkan observa-
si, bangunan imajinasi, kemu-
dian praktik penciptaan yang 
mengelola talenta penabuh 
lokal Bangli, hingga lahir 
komposisi yang berangkat 
dari konsep Pangurip Panca 
Dewata,” ujar Garwa. (ant)

Suasana ujian terbuka dosen I Ketut Garwa pada Selasa (16/11/2021) di kampus 
setempat. ANTARA/HO-ISI Denpasar
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Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali men-
dorong para bupati pada enam kabupaten di Pulau 
Dewata agar dapat meningkatkan alokasi anggaran 
pertanian secara bertahap sehingga kontribusi sektor 

ini pada pembangunan tak terus menurun.

BI Bali Dorong Para Bupati 
Naikkan Anggaran Pertanian

PT PLN (Persero) siap menga-
wal program pengalihan kompor 
berbasis energi import (LPG) ke 
kompor berbasis energi domestik 
(kompor listrik) atau yang lebih 
dikenal kompor induksi, sebagai 
solusi menekan impor dan mem-
perbaiki neraca perdagangan.

Pekan lalu, Presiden Joko Widodo 
mengumpulkan jajaran direksi serta 

komisaris PT PLN (Persero) dan PT 
Pertamina (Persero). Dalam salah 
satu arahannya, Kepala Negara 
meminta program transisi energi 
dijalankan, seperti penggunaan ken-
daraan listrik dan kompor induksi.

“Kalau kita bisa mengalihkan itu 
ke energi yang lain, misalnya mobil 
diganti listrik semuanya, gas rumah 
tangga diganti listrik semuanya, 

“Biarlah tiga kabupaten/kota 
yakni Kabupaten Badung, Gianyar, 
Kota Denpasar fokus di sektor 
pariwisata sedangkan enam kabu-
paten lainnya fokus ke pertanian 
modern,” kata Kepala KPwBI 
Provinsi Bali Trisno Nugroho di 
Denpasar, Senin.

Enam kabupaten lain yang hen-
daknya fokus di sektor pertanian 
yakni Kabupaten Karangasem, 
Klungkung, Bangli, Tabanan, Jem-
brana dan Kabupaten Buleleng.

Baca juga: BI Bali: Pertanian 
4.0 penting percepat pemulihan 
ekonomi

Trisno menambahkan, ber-
dasarkan data yang dihimpun dari 
Badan Pusat Statistik Provinsi 
Bali, kontribusi lapangan usaha 
pertanian bagi PDRB dalam 10 
tahun terakhir semakin turun di 

masing-masing kabupaten/kota.
Sedangkan sektor akomodasi 

makan minum (akmamin) kon-
tribusinya naik karena ketertari-
kan ke sektor pariwisata yang 
sangat tinggi.

“Penurunan kontribusi lapangan 
usaha pertanian, juga terjadi di Ka-
bupaten Tabanan yang merupakan 
lumbung pangan Bali,” ucap Trisno.

Di Tabanan, pada 2010 itu kon-
tribusi lapangan usaha pertanian 
pada PDRB mencapai 25 persen, 
namun di tahun-tahun berikutnya 
turun menjadi 24 persen dan 23 
persen. Bahkan sejak 2015 turun 
menjadi 22 persen.

Sedangkan kontribusi lapangan 
usaha akmamin di Kabupaten 
Tabanan justru mengalami pen-
ingkatan dari semula pada 2010 
sebesar 18 persen, tetapi mulai 

2014 hingga 2020 itu kontribus-
inya menjadi 22 persen.

“Oleh karena itu, mari kita 
ingatkan bersama kepada para 
bupati untuk tetap fokus ke 
pertanian modern agar produktif. 
Kemudian hasilnya bisa dikontri-
busikan pula untuk tiga kabupat-
en/kota lainnya yang fokus pada 

pariwisata,” katanya.
Yang tidak kalah penting, 

dibutukan dukungan SDM yang 
bagus dan memiliki keberpihakan 
ke sektor pertanian. “Kita bersama 
sama mengingatkan terus dengan 
sabar dan semoga dapat didengar 
oleh para pengambil kebijakan,” 
kata Trisno. (ant)

Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho dalam suatu kesempatan di Denpasar. 
ANTARA/HO-Ni Luh Rhismawati.

PLN Sudah Siap, Presiden Perintahkan 
Konversi LPG ke Kompor Induksi

karena di PLN oversupply. Artinya, 
pasokan dari PLN terserap, impor 
minyak di Pertamina turun,” tegas 
Presiden Jokowi.

Merespons arahan Presiden, 
PLN berkomitmen siap menjalan-
kan program konversi kompor 
induksi. Bahkan, PLN sebenarnya 
sedang menggulirkan program 
“Satu Juta Kompor Induksi”.

Direktur Niaga dan Manajemen 
Pelanggan PLN, Bob Saril, men-
gatakan dengan cadangan daya 
yang telah lebih dari 30 persen di 
hampir seluruh sistem kelistrikan, 
PLN siap mendukung program 
konversi kompor induksi.  

“PLN juga siap menggulir-
kan diskon tambah daya guna 
mempermudah pelanggan untuk 
beralih ke kompor induksi,” 
ujarnya dalam keterangan tertulis 
yang diterima, Selasa.

Salah satunya saat ini sedang 
berjalan, PLN memberikan harga 

khusus tambah daya hanya sebesar 
Rp 150 ribu melalui program 
Nyaman Kompor Induksi 2021 bagi 
pelanggan yang membeli kompor 
induksi melalui partner yang memi-
liki kerjasama dengan PLN.

Dari sisi penggunaan, kompor 
induksi juga lebih murah diband-
ingkan dengan kompor LPG. 
Hasil uji coba menunjukan, untuk 
memasak 1 liter air menggunakan 
kompor induksi 1.200 watt hanya 
memerlukan biaya sebesar Rp158, 
sedangkan kompor elpiji tabung 
12 kilogram sekitar Rp176, 
sehingga dengan pola memasak 
rata-rata masyarakat di Indonesia, 
terjadi penghematan Rp28.500,- 
dari biaya memasak setiap bulan.

Selain itu, karena ini sifatnya 
mengubah kebiasaan masyarakat, 
PLN juga terus mengampanyekan 
“electrifying lifestyle” yang salah 
satunya penggunaan kompor 
induksi. (ant)

Ilustrasi - Kompor berbasis energi domestik (kompor listrik) atau yang lebih dike-
nal kompor induksi, (Antara News Bali/HO-Humas PLN)


