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Gubernur Bali Targetkan Vaksinasi
35 ribu-40 ribu Anak/hari

G

ubernur Bali Wayan Koster menargetkan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun dapat
menyasar kisaran 35.000-40.000 anak setiap hari
sehingga suntik dosis pertama dapat dirampungkan pada akhir Desember 2021.
“Saya yakin bisa mencapai
target karena anak-anak semangat
dan lebih mudah mobilisasinya,”
kata Koster saat menghadiri
pembukaan vaksinasi COVID-19
bagi anak usia 6-11 tahun di SDN
Besakih, Kabupaten Karangasem,
Rabu.
Di sela-sela pelaksanaan vaksinasi, Koster menyebut program
vaksinasi anak usia 6-11 tahun
yang digelar secara serentak seBali tersebut merupakan instruksi
langsung Presiden Joko Widodo
untuk mempercepat cakupan vaksinasi bagi masyarakat, khususnya
di Bali.
“Jika sudah terlaksana semua,
Bali akan lebih cepat mencapai
kekebalan komunitas,” ucapnya.
Secara total anak usia 6-11 ta-

hun di Bali yang jadi sasaran vaksinasi berjumlah 398.743 orang.
Rinciannya yakni Kabupaten
Badung 45.406 orang, Kabupaten
Bangli 24.733 orang dan Kabupaten Buleleng 85.070 orang.
Selanjutnya di Kabupaten
Gianyar 40.787 orang, Kabupaten
Jembrana 31.773 orang, Kabupaten Karangasem 55.599 orang,
Kabupaten Klungkung 20.034
orang, Kabupaten Tabanan 35.215
orang dan Kota Denpasar 60.126
orang.
Gubernur yang hadir didampingi Wakil Bupati Karangasem I
Wayan Artha Dipa juga berbincang
langsung dan memberikan semangat beberapa anak yang dalam
kesempatan tersebut menerima
vaksin jenis Sinovac.

Gubernur Bali Wayan Koster saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19
bagi anak usia 6-11 tahun di SDN 1 Besakih, Kabupaten Karangasem, Rabu
(15/12/2021). ANTARA/HO-Pemprov Bali.

“Harus berani, biar sehat. Tidak
sakit (disuntik vaksin-red) kok,”
kata Koster mendampingi salah
seorang anak.
Untuk pembukaan vaksinasi
anak usia 6-11 tahun di Provinsi
Bali, dilakukan serentak di sembilan kabupaten/kota yakni di Kabupaten Badung dilaksanakan di
SD N 3 Sempidi, Kabupaten Bangli

di SD N 2 Kawan, dan Kabupaten
Buleleng di SD N 3 Banjar Jawa.
Kabupaten Gianyar di SD N 1
Gianyar, Kabupaten Jembrana di
SD N 1 Baler Bale Agung, Kabupaten Klungkung di SD N 1 Semara
Tengah, Kota Denpasar di SD
Widya Sakti Penatih dan Kabupaten Tabanan di SD N 1 Dajan
Peken. (ant)

impung dalam bidang pariwisata, Wagub yang biasa disapa Cok
Ace menegaskan bahwa dirinya
merasakan hal yang sama dengan pelaku pariwisata lainnya.
“Oleh sebab itu, kami terus
berusaha memperjuangkan
aspirasi yang berkembang,”
ucapnya pada dialog bertajuk
“Bangkitkan Pariwisata Bali di
Tengah Pandemi” itu.
Ia telah memetakan sejumlah
faktor yang menghambat arus
kedatangan wisatawan. Untuk
kedatangan wisatawan domestik, dari pantauannya memang
telah mengalami peningkatan,
bahkan data terakhir telah menyentuh angka 13 ribu per hari.
“Tadi saya bertemu Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
beliau mengatakan bahwa tidak
seluruh rombongan bisa terbang
ke Bali karena pesawat penuh,”
ujar Ketua PHRI Bali itu.
Ia menilai kondisi ini perlu

segera dievaluasi oleh otoritas
perhubungan agar penumpang
yang hendak ke Bali tidak sampai terkendala penerbangan.
Sementara untuk kendala
kedatangan wisatawan mancanegara, ia menginventarisasi
beberapa kendala, antara lain
syarat penerbangan langsung,
penerbangan, lama waktu karantina, dan aturan pengurusan
visa.
Dia mengatakan syarat
penerbangan ke Bali perlu
dievaluasi karena tidak mungkin
perusahaan penerbangan mau
memberangkatkan pesawat
yang hanya mengangkut 10 atau
20 penumpang.
“Ini yang perlu dievaluasi,
harus ada ‘hub’ dimana pesawat
itu bisa menambah penumpang
ke Bali. Misalnya kita tetapkan
sejumlah negara sebagai ‘hub’
seperti Singapura atau alternatif
lain,” imbuhnya. (ant)

Pemprov Bali Perjuangkan
Aspirasi Pelaku Pariwisata

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (dua dari kiri)
bersama narasumber lainnya dalam dialog di Denpasar, Jumat (17/12/2021).
ANTARA/HO-Pemprov Bali.

WAKIL Gubernur Bali
Tjokorda Oka Artha Ardhana
Sukawati mengatakan pemerintah provinsi terus berjuang
menyuarakan aspirasi pelaku
pariwisata terkait sejumlah regulasi yang dinilai menghambat
kebangkitan sektor pariwisata.
“Pemprov Bali sesungguhnya

tak tinggal diam, kami terus
berusaha berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Namun
demikian, kita harus pahami
bersama bahwa pusat punya
pertimbangan tersendiri,” katanya saat menjadi narasumber
dialog di Denpasar, Jumat.
Sebagai pihak yang berkec-
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Menparekraf Bahas Percepatan
Pemulihan Parekraf di Bali
MENTERI Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (Menparekraf)
Sandiaga Salahuddin Uno
melakukan pertemuan dengan
Gubernur Bali Wayan Koster
dan Wagub Tjokorda Oka Artha
Ardana Sukawati untuk membahas langkah-langkah pemulihan
sektor pariwisata dan ekonomi
kreatif Bali.
“Kami membahas evaluasi
terkait keadaan sektor pariwisata
dan ekonomi kreatif di Bali.
Terutama berkaitan dengan visa,
penerbangan langsung (ke Bali),
karantina, dan evaluasi pemilihan negara serta terkait usulan
Bali sebagai bandara penerima
karantina dan perjalanan luar
negeri,” ujar Sandiaga Uno di
Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan, hasil pertemuan tersebut akan dibahas
lebih lanjut dalam rapat terbatas dengan kementerian dan
lembaga terkait yang hasilnya
akan dilaporkan ke Presiden Joko

Widodo.
“Rencananya pada awal tahun
setelah Natal dan tahun baru
kami akan melakukan rakor
(rapat koordinasi) yang membahas khusus (pemulihan Bali),”
katanya.
Menparekraf Sandiaga menjelaskan, Rakor dilaksanakan
sebagai upaya untuk menyusun
strategi pemulihan Bali yang terdampak oleh pandemi COVID-19.
Sehingga, perekonomian Bali
dapat kembali bangkit, lapangan
kerja terbuka lebar, dan hasilnya
dapat dipertimbangkan untuk
menyusun kebijakan dan program yang tepat manfaat, tepat
sasaran dan tepat waktu.
Menurutnya, wisatawan-wisatawan mancanegara asal Eropa
dan Australia memiliki minat
yang tinggi untuk berkunjung ke
Bali. Selain itu, Bali juga menjadi
lokasi utama pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20
pada 2022 mendatang.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno
(tengah) bersama Gubernur Bali Wayan Koster (kiri) dan Wagub Tjokorda Oka
Artha Ardana Sukawati (kanan). ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

“Jadi bagaimana kita mengonversi minat ini menjadi
kunjungan yang sesuai dengan
keinginan kita membangkitkan
pariwisata dan ekonomi di Bali,
khususnya untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja,”
ungkapnya.
Ia menambahkan, angka
vaksinasi di Bali sudah mencapai
102 persen untuk dosis pertama

dan 90 persen untuk dosis kedua
sehingga dari cakupan vaksinasi
Bali sudah siap dalam menerima
wisatawan.
“Kami juga tadi mendiskusikan terkait program booster yang
akan dilaksanakan bulan Januari
tahun 2022 dan vaksinasi untuk
anak berusia 6-11 tahun di Bali
yang berjumlah 373 ribu orang,”
ungkapnya. (ant)

supervisi dan pencegahan
korupsi pemerintah daerah
yang diluncurkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi.
KPK melakukan intervensi
terhadap delapan area yaitu
Perencanaan dan Penganggaran
(e-Planning dan e-Budgeting),
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Pengadaan Barang dan Jasa,
Kapabilitas APIP, Manajemen
SDM, Dana Desa, Optimalisasi
Pendapatan Daerah, Manajemen BMD dan Sektor Strategis.
Dewa Indra menambahkan,
sejalan dengan kemajuan capaian MCP Pemprov Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota juga sudah
berhasil mengimbangi sehingga
tidak ada lagi selisih nilai yang
terlalu besar. “Progress nilai
MCP kita berada pada level yang
cukup baik,” ucapnya.
Meskipun demikian, ia
mengingatkan seluruh jajaran
birokrasi di lingkungan Pemprov Balidan Kabupaten/Kota

se-Bali agar lebih memahami
substansi dari capaian MCP.
Nilai yang cukup baik itu,
lanjut dia, diperoleh karena
terkait dengan pemenuhan
kelengkapan dokumen sebagai
indikator formal. Yang jauh
lebih penting adalah substansi,
bagaimana jajaran birokrasi
serius dan konsisten dalam
mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi
di lingkungan kerja masingmasing.
“Kita harus tunjukkan
bahwa capaian MCP teraktualisasi dalam praktik tata kelola
pemerintahan yang memiliki
integritas baik,” katanya.
Dewa Indra juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi
kepada jajaran KPK yang begitu
intens memberi perhatian kepada Bali. Ia yakin, capaian MCP
yang diraih tak terlepas dari
perhatian dan supervisi yang
diberikan KPK. (ant)

Sekda Bali: MCP Jangan Sebatas
Administrasi Tapi Cegah Korupsi

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra bersama para narasumber lainnya dalam Rakor Monitoring dan Evaluasi MCP Triwulan IV Tahun 2021 Pemerintah Daerah se-Bali di Denpasar, Rabu (22/12/2021). ANTARA/HO-Pemprov Bali.

SEKRETARIS Daerah
Provinsi Bali Dewa Made Indra
mengingatkan capaian MCP
(Monitoring Center for Prevention) untuk pencegahan
korupsi dari pemprov setempat
dan pemerintah kabupaten/
kota yang terus naik, tak hanya
sebatas memenuhi syarat administrasi.
“Yang lebih penting ada-

lah substansi dari capaian ini
tercermin dalam tata kelola
pemerintahan yang bersih dan
bebas dari tindak korupsi,”
kata Dewa Indra dalam Rakor
Monitoring dan Evaluasi MCP
Triwulan IV Tahun 2021
Pemerintah Daerah se-Bali di
Denpasar, Rabu.
MCP (Monitoring Center for
Prevention) merupakan sistem
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Pemkot Denpasar Mulai Laksanakan
Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun

P

emerintah Kota Denpasar, Bali mulai melakukan
vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11
tahun dengan target 5.000 orang guna mengantisipasi penularan virus corona.

Wali Kota Denpasar, IGN
Jaya Negara mengatakan
vaksinasi dilaksanakan di
11 titik dengan menerapkan protokol kesehatan
yang ketat.
“Kami harapkan vaksinasi anak
umur 6-11 tahun berjalan lancar
mengingat kasus COVID-19 di
Denpasar semakin hari sudah semakin menurun,” ujar Jaya Negara
di Denpasar, Rabu.
Adapun target yang harus
divaksin sebanyak 63.594 orang
yang tersebar sekolah negeri dan
swasta serta madrasah ibtidaiyah
di Kota Denpasar.
“Kami akan targetkan vaksinasi
COVID-19 anak 6-11 tahun bisa
secepatnya terselesaikan, sehingga
harapan kami anak-anak imunnya
kuat dan sekolah aktivitas bisa

berjalan normal kembali,”
ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Luh
Putu Sri Armini mengatakan
vaksinasi COVID-19 bagi anak
usia 6 hingga 11 tahun menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Ia menjelaskan vaksinasi
dengan target 63.594 anak usia 6
hingga 11 tahun secara serentak
dilakukan mulai hari ini.
Vaksinasi akan didahului oleh
skrining bagi penerima vaksin
yang dilakukan oleh tim medis dari
Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
“Vaksinasi ini dilakukan dengan
dosis sebanyak dua kali, dengan
jarak waktu 28 hari untuk dosis
kedua, menggunakan vaksin jenis
Sinovac,” ucapnya.
Dikatakan, untuk waktu pelak-

Wali Kota Denpasar Jaya Negara tinjau vaksinasi siswa SD
ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

sanaan vaksinasi selanjutnya akan
dijadwalkan oleh masing-masing
sekolah atau dengan mendatangi
faskes terdekat.
“Upaya ini untuk menciptakan
kekebalan komunitas, terlebih
pembelajaran tatap muka sudah
berjalan, dan vaksinasi ini juga
untuk mencegah masyarakat terpapar COVID-19. Namun setelah
vaksin, kami tetap mengingatkan
masyarakat untuk tetap disiplin

menerapkan prokes dalam beraktifitas, terutama saat beraktifitas di
luar rumah,” katanya.
Seorang Kepala Sekolah Dasar
Widya Sakti Denpasar, Wayan
Kantra mengatakan pihaknya
sangat apresiasi dengan gerak
cepat yang dilaksanakan Pemkot
Denpasar. Dengan pelaksanaan
vaksinasi anak umur 6-11 tahun
berharap sekolah akan kembali
normal. (ant)

yang sudah ada saat ini,” katanya.
Hingga saat ini, lahan yang
ditempati para pedagang pasar
tumpah Pasar Wangaya itu masih
berstatus terminal. Karenanya
pesatnya pembangunan di Kota
Denpasar yang membutuhkan
dukungan infrastruktur transportasi publik yang memadai.
Oleh karena itu, kata dia,
pihak Dinas Perhubungan Kota
Denpasar merancang transportasi publik berkelanjutan.
“Sebagai langkah awal kami
menggelar sosialisasi untuk
merelokasi para pedagang,
sehingga terminal ini bisa difungsikan kembali sesuai dengan
peruntukannya. Ke depan akan
dikembangkan untuk mendukung transportasi berkelanjutan di Kota Denpasar,” ujarnya.
Sriawan lebih lanjut mengatakan selain untuk transportasi
berkelanjutan, pengembalian
fungsi ini juga sebagai upaya

untuk menata aset pemerintah
sesuai dengan peruntukannya
mengacu pada regulasi tata
ruang.
“Kami juga tidak mau pedagang yang berjualan di sini tersandung masalah hukum, karena
memanfaatkan lokasi ini adalah
untuk terminal, bukan untuk
pasar umum. Maka dari itu kami
sudah siapkan solusi bagi pedagang untuk kembali berjualan
di kawasan Pasar Cokroaminoto
atau eks pasar swalayan Tiara
Grosir,” ucapnya.
Sriawan berharap dengan
penataan aset dan rencana transportasi berkelanjutan di Kota
Denpasar dapat memberikan
dampak positif bagi masyarakat
Kota Denpasar.
“Harapan kami tentu tata cara
penggunaan aset semakin tertib
dan baik, serta bermanfaat bagi
masyarakat secara berkelanjutan,” katanya. (ant)

Dishub Denpasar Fungsikan
Kembali Terminal Wangaya

Dishub Denpasar lakukan sosialisasi kepada pedagang untuk fungsikan kembali
terminal Wangaya (ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)

DINAS Perhubungan Kota
Denpasar, Bali terus berkomitmen memberikan pelayanan
optimal bagi masyarakat,
guna mendukung terciptanya
transportasi berkelanjutan serta
menata kembali aset pemerintah,
seperti Terminal Wangaya.
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar, I Ketut Sriawan
di Denpasar, Selasa, mengatakan
keberadaan terminal penump-

ang di kawasan Wangaya saat ini
seakan beralih fungsi menjadi
pasar umum, namun pihaknya
akan mengembalikan fungsi semula menjadi terminal angkutan
kendaraan umum.
“Saat ini kami sedang melakukan sosialisasi kepada pedagang
tumpah tersebut untuk mengembalikan fungsi Terminal Wangaya. Sebelum kami melakukan
penertiban dan relokasi ke pasar
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Pemkot Denpasar Latih Pedagang
di Kawasan Pantai Sanur
PEMERINTAH Kota
(Pemkot) Denpasar
melakukan pelatihan para
pedagang dan sumber daya
manusia di kawasan wisata
Sanur, Bali untuk menggerakkan perekonomian setelah
ditata kembali kawasan tersebut.
Wakil Wali Kota Denpasar, I
Kadek Agus Arya Wibawa di Sanur,
Bali, Rabu mengatakan pemkot melakukan pelatihan pedagang dengan
istilah kegiatan “sekolah pedagang”
yang diselenggarakan di Kantor
Yayasan Pembangunan Sanur (YPS).
Ia mengatakan perkembangan
pariwisata dan insfrastruktur harus
diikuti dengan berkembangannya
juga sumber daya manusia yang
andal akan keramahtamahan pelayanan (hospitality) dan Sapta Pesona.
“Program pelatihan kepada
pedagang pantai ini merupakan
upaya peningkatan inovasi dan
kapasitas para pelaku pariwisata
yang berada di kawasan Sanur.
Para pedagang pantai merupakan

ujung tombak pelayanan
dan garda terdepan dalam
mempromosikan kawasan
pariwisata Sanur,” ujar Arya
Wibawa.
Wawali Arya Wibawa
mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada PT Pelindo
III Regional Bali Nusra dan BPD
Bali dengan bantuan CSR serta
berbagai inovasi di dalam meningkatkan pembangunan daerah
khususnya Kota Denpasar.
“Kami mengucapkan terima
kepada PT Pelindo III Regional Bali
Nusra dan BPD Bali atas bantuan
serta pendampingan di dalam
meningkatkan pembangunan dan
perekonomian,” ujarnya.
Ia mengharapkan dilaksanakan kegiatan pelatihan pedagang
pantai ini, para pedagang mampu
meningkatkan kualitas pelayanan
kepada para wisatawan yang
berkunjung.
Usai kegiatan tersebut para
peserta diberikan sertifikat, yakni

Pemkot Denpasar berikan pelatihan pedagang kawasan Pantai Sanur
(ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)

para pedagang Pantai Sanur yang
wajib dipasang di kios yang telah
diberikan.
CEO PT Pelindo III Regional
Bali Nusra, Ali Sodikin mengapresiasi kegiatan sekolah pedagang
Pantai Sanur yang merupakan
terobosan yang luar biasa. Dengan
pemberian CSR yang diberikannya

dapat diimbangi dengan kemampuan untuk menambah daya saing
bagi para pedagang.
“Hari ini Pelindo menyerahkan
10 unit kios kreatif untuk di pergunakan oleh pedagang Pantai Sanur
dan dapat dimanfaatkan dengan
baik oleh pedagang Pantai Sanur,”
ujar Ali Sodikin. (ant)

saat acara Apeksi Outlook di Sanur,
Kota Denpasar, Sabtu (19/12).
Apeksi Outlook ini juga diisi
mayors talk (sambutan singkat wali
kota) para Ketua Komwil Apeksi,
penayangan kaleidoskop 2021
Apeksi. Diisi juga pembicara utama
outlet dengan menghadirkan
pembicara Pakar Ekonomi Masyita
Crystallin Ph.D ( Staff Khusus Menteri Keuangan) dan Pakar Politik
Yunarto Wijaya (Direktur Eksekutif
Charta Politika). Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara
selaku tuan rumah juga tampak
hadir bersama jajaran pimpinan
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Denpasar.
Bima Arya yang juga Wali Kota
Bogor ini menegaskan Apeksi
Outlook ini merupakan bukti serius
para kepala daerah Apeksi untuk
berkolaborasi membangkitkan
perekonomian daerah. Kegiatan
tersebut diselenggarakan di Kota
Denpasar sebagai bentuk dukungan dan solidaritas terhadap Kota

Denpasar, Bali dimana perekonomiannya yang mayoritas mengandalkan sektor pariwisata sangat
terdampak pandemi COVID-19.
organisais ini berharap perekonomian di Kota Denpasar segera
pulih.
“Kegiatan ini untuk solidaritas
Bali khususnya Kota Denpasar. Di
saat kota lain bisa pemulihan lebih
cepat, Pak Jaya Negara masih berat
berjuang untuk pemulihan ekonomi Kota Denpasar. Kami di Apeksi
kita bersimpati dan memberikan
dukungan penuh agar Denpasar
dan Bali bangkit,” ujar Bima Arya.
Sementara Wali Kota Denpasar, I
Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik dan menyampaikan
apresiasi atas diselenggarakannya
kegiatan Apeksi Outlook di Kota
Denpasar. Kegiatan Apeksi Outlook
ini sebagai jawaban atas permohonan Jaya Negara agar Apeksi
bisa membantu upaya pemulihan
ekonomi dan pariwisata di Kota
Denpasar. (ant)

APEKSI Ajak Kepala Daerah Perkuat
Kolaborasi Pulihkan Ekonomi 2022

Kegiatan Apeksi Outlook di Sanur, Kota Denpasar, Sabtu (19/12/2021).
(ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)

KETUA Asosiasi Pemerintah
Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)
Bima Arya mengajak seluruh
kepala daerah anggota Apeksi
untuk menatap tahun 2022 penuh
optimisme, menguatkan kolaborasi
dan sinergi dalam penanganan
pandemi COVID-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi daerah

serta nasional.
“Mari memasuki 2022 dengan
optimistis, kuatkan kolaborasi
membangun daerah dan mempercepat pemulihan ekonomi. Jadikan
Apeksi sumber referensi. Kebersamaan kita modal utama beralih
hadapi pandemi,” kata Bima Arya
dalam sambutan akhir tahunnya
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Pemkab Badung Akan Berikan
Bantuan UMKM Tahap 2

P

emerintah Kabupaten Badung, Bali, berencana
akan menyerahkan bantuan bagi pelaku usaha
sektor UMKM tahap kedua.

Sekretaris Daerah Kabupaten
Badung I Wayan Adi Arnawa
dalam keterangannya yang
diterima di Mangupura, Jumat,
mengatakan, kehadiran pemerintah di tengah masyarakatnya
khususnya pada masa pandemi
COVID-19 tentu menjadi prioritas
penting untuk mendukung
keberlangsungan kehidupan dan
perputaran ekonomi kerakyatan
di masyarakat.
“Untuk membantu
masyarakat, yang kami lakukan
di Badung salah satunya adalah
dengan melakukan pemberian
stimulus bantuan kepada UMKM
yang nantinya dapat disalurkan.
Semoga ini dapat menghidupkan
ekonomi untuk membangun
Badung yang kuat dalam mensejahterakan seluruh masyarakat
kami,” katanya.
Ia menjelaskan, pada proses

pemberian bantuan dan penyaluran dana tersebut, pihaknya
menginginkan dinas terkait bisa
benar-benar menyeleksi siapasiapa saja yang harus dan pantas
mendapat bantuan tersebut agar
bantuan UMKM dapat tepat sasaran dalam meringankan beban
masyarakat.
“Untuk penyaluran tersebut
yang rencananya nanti akan langsung diserahkan secara langsung
oleh Bupati Badung I Nyoman
Giri Prasta. Ini harus benarbenar valid dan jelas bantuannya
lokasi dimana, kepada siapa, desa
apa dan di kecamatan mana di
Badung ini harus jelas,” ungkap
Sekda Adi Arnawa.
Untuk itu, jajaran pimpinan
Pemkab Badung mengharapkan
kerjasama dan sinergitas dinas
terkait di Kabupaten Badung dan
pihak BPD Mangupura.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (tengah) menyerahkan bantuan UMKM
tahap II. ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten
Badung, Bali, menyerahkan
bantuan UMKM tahap II kepada 4.160 pelaku UMKM guna
melindungi eksistensi UMKM
sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah
pandemi COVID-19.
Bantuan dengan nominal Rp2
juta tersebut diserahkan kepada
pelaku UMKM yang telah memenuhi syarat setelah melewati
serangkaian proses verifikasi dan
cleansing data di dinas terkait

yang ada di Pemkab Badung.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Badung bersama jajaran
DPRD sudah sepenuhnya sepakat
menangani dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19
seperti yang meliputi sektor
kesehatan dan sektor ekonomi,”
ujar Bupati Badung I Nyoman Giri
Prasta di Mangupura, Senin.
Ia mengatakan, Dinas Koperasi
UKM dan Perdagangan, Ketua
DPRD Badung beserta jajaran,
Sekda Badung dan Organisasi

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa. ANTARA/HO-Pemkab Badung

“Semoga bantuan kepada
UMKM ini dapat dipergunakan
dengan baik dan bijak pemanfaatannya, tentu untuk keberlangsungan hidup dan perputaran
ekonomi di masyarakat Badung,”
ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas
Koperasi dan Perdagangan
Badung I Made Widiana menjelaskan akan memberikan data yang
pasti, valid serta akan menyeleksi
UMKM siapa-siapa saja nantinya

yang harus dapat bantuan dari
Pemerintah Kabupaten Badung.
“Kami berharap bantuan
tahap kedua kepada UMKM di
Badung ini bisa menjadi gairah
perputaran perekonomian di
tengah pandemi yang belum pasti
akan berakhir ini dan semoga
stimulus penyerahan bantuan kepada UMKM di Badung ini dapat
berjalan lancar seperti yang kita
harapkan bersama,” kata Made
Widiana. (adv)

Perangkat Daerah terkait sudah
sepenuhnya sepakat menangani
pandemi COVID-19.
Hal itu dilakukan dengan
menjabarkan belanja tidak
terduga ke dalam program
urgensi dan prioritas, untuk itu
kita siapkan jaring pengaman
sosial melalui pemberian BLT kepada pelaku UMKM yang belum
pernah mendapat bantuan dari
pemerintah.
Bupati Giri Prasta mengatakan,
Pemkab Badung berkomitmen
untuk membenahi dan mendukung pertumbuhan UMKM
yang merupakan salah satu
penopang terbesar perekonomian
masyarakat di masa pandemi
“Kami akan melakukan pendataan, klasifikasi dan dorongan
secara besar-besaran melalui
dukungan modal usaha. Semua
UMKM yang polanya sama dan

usahanya sama akan kami jadikan
satu dengan membuatkan rumah
besarnya,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkab Badung
juga akan melakukan kerja sama
dengan UMKM melalui pemberian modal, literasi dan sosialisasi mengenai pentingnya bisnis
dengan model digital.
Untuk mendukung bisnis
digital, Pemkab Badung sudah
memiliki infrastrukturnya berupa
WiFi gratis yang ada di setiap
banjar sehingga balai banjar bisa
difungsikan sebagai space creative hub.
“Dengan hidupnya UMKM
maka lapangan kerja akan
terbuka. Saat ini tidak ada yang
besar mengalahkan yang kecil
dan yang kecil mengalahkan yang
besar, sekarang ini yang lambat
dikalahkan dengan yang cepat,”
ujar Giri Prasta. (adv)

Pemkab Badung
Bantu 4.160 UMKM
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Badung Optimistis Natal-Tahun
Baru Tanpa Pelanggaran Prokes
FORUM Koordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten Badung, Bali
menyatakan rasa optimistisnya
perayaan Natal 2021 dan Tahun
Baru 2022 berlangsung tanpa
pelanggaran protokol kesehatan.
“Kami berkomitmen dan akan
menunjukkan kepada publik
bahwa pelaksanaan Natal 2021
dan Tahun Baru 2022 di Badung
bisa berjalan lancar dan sesuai
dengan protokol Kesehatan,” ujar
Sekretaris Daerah Kabupaten
Badung I Wayan Adi Arnawa di
Mangupura usai melakukan koordinasi dengan para pengusaha
penyedia layanan hotel, restoran,
beach club, dan bar, Rabu.
Ia mengatakan, perayaan Natal
2021 dan Tahun Baru 2022 yang
aman di Badung adalah awal
dalam rangka menatap tahun
2022 dan menjadi garansi bagi
wisatawan agar tidak ragu datang
ke Bali karena Bali benar-benar
mengimplementasikan protokol

kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19.
Menurut dia, apabila seluruh
stakeholder dan pengusaha
Badung dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, maka
akan membuat wisatawan yakin
untuk datang dan memberikan
dampak baik bagi pengusaha dan
stimulus untuk Pemda Badung
dari sektor pendapatan daerah.
“Kami minta seluruh pihak
dapat menjaga komitmen ini
dan yang paling penting adalah
agar apa yang menjadi kebijakan
pemerintah dalam penerapan protokol Kesehatan diimplementasikan di lapangan,” kata Adi Arnawa.
Sementara itu, Kapolres
Badung AKBP Leo Dedy Defretes
mengatakan, pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait
terus mensosialisasikan berbagai
ketentuan yang akan disepakati
bersama dalam menyambut Natal
dan Tahun Baru 2022.

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa melakukan penandatanganan pernyataan sikap
dalam menyambut Natal dan Tahun Baru di Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung

Hal itu dilakukan agar semua
pihak mendapatkan gambaran
untuk bersikap nanti dalam
menyongsong Natal dan tahun
baru untuk mencegah penyebaran
COVID-19 varian baru.
“Polres Badung melaksanakan
kegiatan ini sebagai bentuk rasa

cinta, rasa tanggung jawab, rasa
kepedulian akan kemanusiaan.
Oleh karena itu seluruh stakeholder terkait berkumpul untuk mendapatkan kesimpulan, kesamaan
dalam berpikir dan bertindak
nanti menjelang Natal dan Tahun
Baru ini,” ungkapnya. (adv)

udara karena akhir tahun itu permintaan tiket pesawat cenderung meningkat.
Rizki menambahkan, tingkat
inflasi yang terjadi di Bali
sebesar 1,87 persen (yoy).
Komoditas utama penyumbang
inflasi sepanjang Januari sampai
dengan November 2021 yakni
canang sari, minyak goreng,
angkatan udara, daging ayam ras
dan daging babi.
Untuk menjaga stabilitas
inflasi menjelang Hari Natal dan
Tahun Baru 2022, KPwBI Bali
juga telah melakukan High Level
Meeting (HLM) Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten
Badung pada Selasa (14/12).
Rapat HLM TPID Badung
dipimpin oleh Sekretaris Daerah
(Sekda) Kabupaten Badung I
Wayan Adi Arnawa dan Deputi
KPwBI Provinsi Bali Rizki Ernandi Wimanda.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung
I Wayan Adi Arnawa menyam-

paikan kestabilan harga barang
kebutuhan pokok pada triwulan
IV 2021 dapat terjaga, kecuali
beberapa komoditas terlihat
mengalami kenaikan harga seperti minyak goreng dan cabai.
Harga minyak goreng masih
terpantau naik dalam beberapa
minggu terakhir yang dipicu oleh
naiknya harga minyak kelapa
sawit mentah. Sementara itu,
cabai adalah komoditas yang
sangat tergantung dengan faktor
cuaca sehingga harga sangat
fluktuatif terutama di saat curah
hujan yang cukup tinggi seperti
sekarang.
Dalam menyambut Natal
dan Tahun Baru 2022, beberapa
langkah antisipatif yang akan
dilakukan yaitu kebijakan
pengendalian inflasi tidak hanya
fokus pada upaya pengendalian
harga, namun juga diarahkan
pada upaya untuk memastikan
terjaganya daya beli melalui penguatan perlindungan sosial dan
dukungan pada UMKM. (adv)

BI Bali: TPID Badung Waspadai
Lonjakan Harga Jelang Natal

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dan Deputi
KPwBI Provinsi Bali Rizki Ernandi Wimanda saat HLM TPID Badung pada Selasa
(14/12/2021). ANTARA/HO-BI Bali.

KANTOR Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Bali mengajak jajaran Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten
Badung untuk mewaspadai lonjakan harga sejumlah komoditas
menjelang Hari Natal 2021.
“Kami mencatat dari 2018
hingga 2021, sejumlah komodi-

tas yang sering menyumbang
inflasi akhir tahun yakni daging
ayam ras, telur ayam ras dan
bawang merah,” kata Deputi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Rizki Ernandi
Wimanda, di Denpasar, Rabu.
Sedangkan dari kelompok
non-makanan yaitu angkutan
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Bupati Tabanan Laksanakan
”Kick Off” Vaksinasi Anak
BUPATI Tabanan, Bali, I
Komang Gede Sanjaya, melaksanakan “kick off ” vaksinasi
anak serentak untuk anak usia
6-11 tahun di SDN 1 Dajan
Peken Tabanan, Rabu (15/12),
yang berlangsung dengan
memenuhi protokol kesehatan
yang ketat.
“Kami di pemerintah kabupaten Tabanan dengan jajaran
Forkopimda siap melaksanakan imbauan dari Presiden
serta Gubernur Bali bahwa
hari ini diputuskan untuk kick
off serentak,” ujarnya.
Pihaknya sudah menyiapkan 25.000 lebih vaksin
Sinovac, yang bukan hanya
dilakukan di sekolah, tapi di
seluruh puskesmas yang ada
di Tabanan.
“Kita siapkan ada 298 SD
dan hampir 29.000 sasaran sudah kita bagikan,” kata Bupati
Tabanan.
Menurut Bupati Sanjaya,
pelaksanaan vaksinasi untuk
seluruh masyarakat dapat

meningkatkan kewaspadaan
terhadap berbagai varian
COVID-19.
“Dengan diadakan vaksinasi serentak ini diharapkan masyarakat siap untuk
menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi,
terutama ancaman virus varian
baru Omicron yang sudah menyebar di beberapa negara di
asia tenggara,” tambahnya.
Bupati Sanjaya yakin proses
vaksinasi akan bisa dilaksanakan lebih cepat dari target.
“Saya yakin 1,5 bulan sudah
berhasil, karena semakin cepat
vaksin dilaksanakan akan semakin bagus. Buktinya Ketika
masyarakat Tabanan ini sudah
melakukan vaksin, kasus hharan
menurus drastis,” kata Sanjaya.
Komang Gede Sanjaya menjelaskan, keberhasilan ini juga
pastinya didukung oleh antusiasme masyarakat sendiri.
“Saya yakin vaksinasi ini dapat berjalan lancar dan sesuai
dengan target yang diberi-

Vaksinasi terhadap siswa-siswi SD 1 Dauh Peken Tabanan
(Antara News Bali/Pande Yudha/2021)

kan melihat antusiasme dari
teman-teman tenaga medis,
para guru, dan anak-anak juga
dengan senang hati mengikuti
kegiatan vaksinasi ini,” ujar
Gede Sanjaya.
Dengan meratanya vaksinasi
di masyarakat, Bupati Sanjaya
tetap mengimbau masyarakat
untuk tidak lepas dari budaya

hidup sehat. “Masyarakat tetap
membekali diri dengan tetap
menjalankan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker). Pemkab
Tabanan berkomitmen untuk
turun langsung ke desa-desa
di Tabanan guna melancarkan
dan memantau giat vasksinasi
masyarakat,” katanya. (ant)

Tabanan Gede Susila dalam keterangan tertulis yang diterima
di Tabanan, Bali, Jumat menjelaskan hal itu menindaklanjuti
kebijakan pemerintah pusat
lewat Instruksi Menteri Dalam
Negeri (Inmendagri) Nomor 62
Tahun 2021 terkait pengendalian penyebaran COVID-19.
“Pada malam pergantian
tahun nanti, Pemkab Tabanan
akan menutup akses ruang
publik dan lapangan bagi
wisatawan dan warga Bali,”
katanya.
Ia mengatakan tiga ruang
terbuka publik di Tabanan
akan ditutup untuk umum
pada saat malam pergantian
tahun, yakni Taman Bung
Karno, Lapangan Alit, dan
Lapangan Debes.
“Penutupan ini akan berlaku
selama dua hari dimulai 31
Desember 2021 hingga 1 Janu-

ari 2022, penutupan tersebut
untuk mencegah terjadinya
penularan virus COVID-19,”
ujarnya.
Menurut Gede, sampai saat
ini penularan virus COVID-19
di Kabupaten Tabanan sudah
melandai, karena itu pihaknya
berharap kunjungan wisatawan meningkat.
“Imbauan saya kepada destinasi untuk mencegah klaster
penularan virus COVID-19 di
tempat wisata, satgasnya harus
menggerakkan PeduliLindungi
secara masif,” katanya.
Sebagai langkah antisipasi
varian Omicron pada Natal
dan Tahun Baru, pemerintah
setempat akan siap siaga
melakukan pencegahan dengan
cara mendorong untuk melaksanakan vaksinasi,dan 5-M
yang diterapkan secara ketat.
(ant)

Pemkab Tabanan Tutup
Fasilitas Publik saat Tahun Baru

Salah satu fasilitas publik di Kabupaten Tabanan, Bali. ANTARA/Pande Yudha

PEMERINTAH Kabupaten
Tabanan akan menutup akses
wisatawan dan warga Bali di
ruang publik, lapangan, dan
fasilitas publik lainnya guna

mengantisipasi penularan
virus COVID-19 di Pulau Bali
pada saat malam pergantian
Tahun Baru 2022.
Sekretaris Satgas COVID-19
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Gubernur Resmikan Pasar Rakyat
Termegah di Gianyar
GUBERNUR Bali I Wayan
Koster didampingi Bupati Gianyar
I Made Mahayastra, meresmikan
Pasar Rakyat Gianyar, Bali, Sabtu,
yang digadang-gadang sebagai
pasar termegah di Indonesia.
“Arsitek bangunannya bagus
sekali. Tampilannya juga sudah
sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali di mana menggunakan
aksara Bali di atas tulisan Pasar
Rakyat Gianyar, kemudian desain
gedungnya telah menggunakan
energi bersih ramah lingkungan
dengan menggunakan panel
surya. Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45
Tahun 2020 tentang Penggunaan
Energi Bersih dari Hulu sampai
Hilir,” paparnya.
Untuk menunjang lingkungan
hidup, Koster juga meminta para
pedagang di Pasar Gianyar tidak
menggunakan kresek atau plastik
sekali pakai. Begitu pula dengan
para pembeli agar membawa tas
dari rumah.
Gubernur juga mengapresiasi

kinerja Bupati Mahayastra yang
menjaga keberadaan desa adat
di Bali. “Sebagai Gubernur saya
memprioritaskan pembangunan
kantor majelis desa adat (MDA)
provinsi dan kabupaten/kota.
Dari 10 kantor MDA, 9 milik kabupaten/kota dan 1 provinsi yang
dibangun, semua menggunakan
dana CSR dan satu-satunya yang
menolak dibantu adalah Bupati
Gianyar,” ujar Koster.
Tak hanya kepeduliannya kepada desa adat, ia juga mengapresiasi kebijakan Bupati Mahayastra
terkait biaya berobat gratis bagi
masyarakat Gianyar terlebih lagi
dengan diresmikannya Gedung
Ayodya RSUD Sanjiwani akan
menambah kenyamanan bagi
masyarakat Gianyar yang sedang
menjalani pengobatan.
Peresmian Pasar Rakyat
Gianyar juga dirangkai dengan peresmian kantor MDA Kabupaten
Gianyar, Gedung Ayodya RSUD
Sanjiwani serta pengukuhan
Sekar Pucuk Bang sebagai maskot

Gubernur Bali I Wayan Koster dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra menandatangani prasasti selesainya pembangunan Pasar Rakyat Gianyar, Bali, Sabtu
(18/12/2021). ANTARA/HO-Humas Pemkab Gianyar

Kota Gianyar.
Bupati Mahayastra mengatakan pembangunan pasar tradisional dengan anggaran mencapai
Rp250 miliar. “Ini adalah pasar
rakyat atau pasar umum atau
pasar tradisional termegah di
Bali, bahkan di Indonesia, jarang
ada kepala daerah yang berani
membangun pasar dengan ang-

garan Rp250 miliar, karena secara
hitung-hitungan dia tidak akan
menghasilkan apa-apa, secara
hitung-hitungan tidak akan menambah PAD, namun di sini ada
ribuan rakyat kecil yang mencari
penghidupan yang harus kita
prioritaskan itulah yang dinamakan ideologi Marhaenisme,” ujar
Mahayastra. (ant)

Gianyar, Kamis.
Sekda Wisnu Wijaya mengatakan, penghargaan yang didapat ini
tidak lepas dari kerja sama yang
baik antara OPD terkait dengan
semua kelurahan/desa (perbekel)
di bawah komando Bupati Gianyar.
“Di bawah kepemimpinan
Bupati Gianyar, Made Mahayastra
selalu ditekankan bahwa pengelolaan keuangan khususnya
dana desa harus dikelola dengan
transparan, akuntabel, efisien
dan tepat waktu, sehingga Januari
2022 dana desa sudah ditransfer
ke rekening desa masing masing,
dengan demikian pemerintah desa
dengan cepat dapat memanfaatkan dana desa tersebut sesuai rencana,” jelas Sekda Wisnu Wijaya.
Pemkab Gianyar telah menyalurkan Dana Desa 2021 secara
tuntas kepada 64 desa yang ada di
Gianyar pada Oktober lalu dengan
total dana sebesar 65 miliar
rupiah.

Kadis PMD Gianyar Dewa
Ngakan Ngurah Adi mengatakan
kecepatan penyaluran dana desa
ke masing-masing desa tergantung
pada kecepatan pihak desa dalam
melengkapi dokumen pencairan.
“Kelurahan dan aparat desa di
Kabupaten Gianyar sangat cepat
dan sigap dalam penyerapan dana
desa sehingga tidak ada kendala,
sebab jika tahap I saja mereka
tidak bisa merealisasikannya maka
dipastikan tahap selanjutnya juga
tidak bisa direalisasikan sehingga
dana tersebut tidak terserap
dan kembali ke kas negara,” jelas
Ngakan Adi.
Sebelumnya Pemkab Gianyar
juga meraih penghargaan terkait
pengelolaan dana desa, yaitu ranking 2 se-Bali Pengelolaan Dana
Desa 2019 dan juara 1 se-Bali
Pengelolaan Dana Desa 2020. Pengelolaan dana desa terkait dengan
penyaluran dan pemanfaatannya.
(ant)

Gianyar Raih Penghargaan Karena Salurkan
Dana Desa Tercepat tahun 2021

Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya (dua dari kiri)
menerima penghargaan (dok Humas)

PEMERINTAH Kabupaten
Gianyar meraih posisi ke-2 se-Bali
karena sukses dalam Penyaluran
Dana Desa Tercepat Tahun 2021
dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Kementerian
Keuangan.
Penyerahan piagam penghar-

gaan diterima Sekda Gianyar I
Made Gede Wisnu Wijaya mewakili Bupati Gianyar dan didampingi
Kadis Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Dewa Ngakan Ngurah Adi bertempat di halaman
belakang Kantor Bupati Gianyar,
demikian siaran pers Diskominfo
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BPJS Ketenagakerjaan Serahkan
Bantuan 500 Paket Beras
BUPATI Bangli Sang Nyoman
Sedana Arta menanam ratusan
bibit Pisang Cavendish di Banjar Padpadan, Desa Pengotan,
Bangli, Bali, untuk mengembangkan sistem pertanian
terintegrasi.
“Dengan potensi Kabupaten
Bangli yang luar biasa, kami
ingin PDRB dari sektor pertanian akan semakin kuat, yang
akan kita wujudkan mulai hari
ini dengan mulai menanam bibit
pohon pisang cavendish dengan
mengoptimalkan lahan yang
ada,” kata Bupati Bangli, dalam
siaran pers Diskominfo Bangli,
Sabtu.
ASN harus bekerja keras,
petaninya juga harus lebih giat
lagi memaksimalkan lahanlahan yang ada di wilayahnya
masing-masing, tambah dia.
Bupati yang juga Ketua DPC
PDI Perjuangan Kabupaten Bangli ini juga mengucapkan terima

kasih atas kerja sama yang
sudah dilaksanakan dengan PT
Nusantara Segar Abadi (NSA).
Kadis Pertanian Bangli I
Made Alit Parwata dalam laporannya menyampaikan sebagai insan pertanian pihaknya
bangga karena hari ini mulai
ditanam 700 bibit pohon pisang
cavendish di lahan seluas 1,7
hektar.
“Di mana pisang cavendish
salah satu komoditas yang
nantinya akan memiliki nilai
ekonomi dengan harga jual
tinggi. Kegiatan yang bekerja
sama dengan PT NSA ini untuk
ke depannya diharapkan dapat
dijadikan laboratorium lapangan dan pembelajaran bagi
petugas penyuluh lapangan
maupun petani di Kabupaten
Bangli,” katanya.
Saat penanaman bibit pisang
Cavendish, Jumat (17/12)
dihadiri pula anggota DPRD

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana menghadiri acara peringatan hari Ibu ke-93
(Foto Humas Bangli)

BUPATI Bangli Sang
Nyoman Sedana menghadiri
acara peringatan Hari Ibu
ke-93 di Kabupaten Bangli
yang dirangkai dengan HUT
Dharma Wanita Persatuan ke
22, dengan tema “Perempuan
Indonesia Berdaya Untuk
Pemulihan Ekonomi Bangsa
(Pasca Pandemi Covid 19)”.
Bupati Bangli menyampaikan Hari Ibu yang diperingati
setiap tanggal 22 Desember
merupakan bentuk pengakuan
serta penghargaan atas per-

juangan perempuan Indonesia
dari masa ke masa.
“Peringatan hari Ibu di
Indonesia bukanlah Mother’s
day melainkan momentum
untuk mendorong perempuan
Indonesia menjadi perempuan yang berdaya dan setara
kedudukannya,” kata Bupati di
Bangli, Selasa.
Jika kita melihat sejarah,
tentunya perjuangan para
perempuan bukanlah hal yang
mudah, namun perempuan Indonesia dengan gagah berani

Bupati Bangli Sedana Arta menanam bibit pohon pisang cavendish.
ANTARA/HO-Humas Pemkab Bangli

Kabupaten Bangli I Made Natis
yang juga selaku Ketua HKTI Kabupaten Bangli, Kadis Pertanian
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli I Made
Alit Parwata, Camat Bangli,
Perwakilan Direksi PT. Nusan-

tara Segar Abadi (NSA) Elvindo
Pratama, Kades Pengotan,
kepala Adat Padpadan, Kepala
adat Subak Padpadan, Kelompok Tani Sari Jahe Mas Desa
Tiga, Perwakilan Petani serta
undangan lainnya. (ant)

menembus batas-batas sosial,
bersuara untuk memperjuangkan hak-hak kaumnya dan
bersama-sama dengan kaum
laki-laki meraih kemerdekaan.
Pada akhirnya konstitusi
UUD 1945 menjamin kesetaraan bagi seluruh rakyat
Indonesia termasuk perempuan.
“Dengan jumlah perempuan
yang mengisi hampir setengah
dari populasi Indonesia, kemajuan perempuan tentunya
akan menjadi kemajuan bangsa sehingga perjuangan mencapainya menjadi kewajiban
semua pihak. Maka kita semua
baik perempuan maupun lakilaki harus mendorong peran
perempuan dalam segala bentuk dan sektor pembangunan,”
ujar Bupati Sedana Arta.
Kegiatan yang digelar di

Museum Gunung Api Batur
Kintamani ini juga dihadiri
oleh Wakil Bupati Bangli I
Wayan Diar, Sekda Bangli Ida
Bagus Gde Giri Putra, Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Bangli, Ketua TP
PKK Bangli Sariasih Sedana
Arta, Ketua WHDI Bangli Suciati Diar Ketua Darma Wanita
Bangli Suardini Giri Putra,
Para Ketua Organisasi Wanita
Di Kabupaten Bangli, seluruh
Kepala OPD Kabupaten Bangli
, serta undangan lainnya.
Bupati juga menambahkan
dalam momentum hari ibu
kali ini pihaknya mengajak semua ibu yang ada di Kabupaten Bangli agar selalu menjadi
mitra laki-laki, agar selalu
beriringan dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan di
kabupaten Bangli. (ant)

Bupati Bangli
Hadiri Peringatan
Hari Ibu ke-93
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RSUD Klungkung Terima Bantuan
Hibah Oksigen Generator
BUPATI Klungkung, I Nyoman
Suwirta, menerima bantuan Oksigen Generator dari Kadinda Bali
kepada Permerintah Kabupaten
Klungkung yang diperuntukkan
RSUD Klungkung.
“Oksigen Generator sangat
dibutuhkan oleh rumah sakit
yang berfungsi untuk memproduksi gas oksigen dengan cepat di tengah pandemi Covid-19,”
katanya dalam keterangan tertulis
yang diterima, Senin.
Saat menerima hibah di Halaman Selatan RSUD Kabupaten
Klungkung (17/12/2021), Bupati
Suwirta menyampaikan terima
kasih sekaligus apresiasi kepada Kamar Dagang dan Industri
(KADIN) Indonesia serta Kadin
Bali yang sudah mempunyai
kepedulian terhadap sesama.
“Generator oksigen ini bisa
menghasilkan 30 tabung besar untuk memenuhi kebutuhan oksigen
di Rumah Sakit Umum Klungkung.
Dengan bantuan ini, saya berharap
bisa menjaga cadangan oksigen
selama pandemi, dan menjaga

kebutuhan oksigen di RSUD Klungkung,” katanya.
Pihaknya juga meminta
kepada Manajemen RSUD untuk
melalukan 3P yakni Pengadministrasian, Pemanfaatan, dan
Pemeliharaan. “Pengadministrasian dicatat dengan baik, dimanfaatkan dengan baik jangan
sampai mangkrak atau rusak,
serta dipelihara dan dirawat,”
ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUD
Klungkung dr. I Nyoman Kesuma
menjelaskan bahwa selama pandemi ini permintaan oksigen di
RSUD telah meningkat.
“Dengan adanya generator
oksigen, kebutuhan oksigen RSUD
tak perlu menunggu kiriman,
sebab bisa langsung diisi sendiri.
Kami menyambut baik bantuan
ini, krisis oksigen di masa pandemi
bisa diatasi. Bisa menampung 600
liter dan bisa menghasilkan 30
tabung besar per hari,” ujarnya.
Desa terdampak banjir
Sebelumnya (16/12), Bupati
Klungkung I Nyoman Suwirta me-

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, menerima bantuan Oksigen Generator
dari Kadinda Bali kepada Permerintah Kabupaten Klungkung yang diperuntukkan
RSUD Klungkung di Halaman Selatan RSUD Kabupaten Klungkung (17/12/2021).
(Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Klungkung/2021)

nyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada masyarakat
di enam desa terdampak bencana
alam banjir di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali.
“Para perbekel agar proaktif
dalam mendata warganya yang
terdampak bencana banjir dan
secepatnya melakukan koordinasi
kepada Dinsos dan P3A Pemkab

Klungkung,” katanya.
Didampingi Kepala Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, I Gusti Agung Gede
Putra Mahajaya, Bupati Suwirta
mengajak masyarakat Kecamatan
Nusa Penida untuk berdoa supaya
bencana banjir tidak terjadi lagi di
Nusa Penida. (ant)

instansi terkait.
“Semoga dengan penanaman ini
bisa memperkuat struktur tanah
dan mengurangi potensi juga risiko
akibat longsor,” kata Artha Dipa.
Penanaman aneka jenis pohon
ini merupakan strategi pengurangan risiko bencana dengan tujuan
mitigasi dan mencegah potensi
bahaya tanah longsor di kawasan
dengan kemiringan lereng.
“Potensi bencana alam di Kabupaten Karangasem, tidak perlu
kita sikapi dengan rasa takut yang
berlebihan. Akan tetapi, fakta potensi bencana alam ini seharusnya
justru semakin meningkatkan kita
dalam melakukan upaya untuk
mengurangi dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.
Dalam sambutan, Wabup Artha
Dipa terus mengingatkan pentingnya mitigasi dan pencegahan
bencana, salah satunya dengan
menanam beberapa vegetasi di
daerah rawan longsor.

Dikatakan, Desa Bunutan
merupakan salah satu desa dari
51 desa yang memiliki risiko tinggi
terdampak longsor. Berdasarkan
data laporan kejadian bencana
yang tercatat, Desa Bunutan paling
sering mengalami longsor ketika
memasuki musim penghujan.
Untuk itu, BPBD Kabupaten
Karangasem juga sudah memasang alat peringatan dini LEWS
(LandSlide Early Warning System).
Dalam kesempatan tersebut,
Wabup Artha Dipa mengucapkan terima kasih kepada Balai
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
dan Hutan Lindung Unda Anyar
yang telah bekerja sama dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dan segala unsur yang
terkait untuk melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana
longsor di Kabupaten Karangasem
yang sekarang dilaksanakan di
Desa Bunutan, Kecamatan Abang,
Kabupaten Karangasem. (ant)

Wabup Karangasem Pimpin Penanaman
3.000 Bibit Pohon di Desa Bunutan

Wabup Karangasem pimpin penanaman 3.000 bibit pohon di Desa Bunutan
(ANTARA/HO-Humas Pemkab Karangasem)

WAKIL Bupati Karangasem
Wayan Artha Dipa ikut serta menanam secara simbolis bibit pohon di
Desa Bunutan Kecamatan Abang
sebagai upaya memperkuat struktur tanah dan mengurangi resiko
potensi longsor, Jumat (10/12)
Wabup Artha Dipa mengatakan

sebanyak 3.000 bibit pohon yang
terdiri dari 1.000 bibit Jambu Biji
Merah dan 2.000 Rumput Vetiver
ditanam bersama warga setempat
terdiri dari masyarakat Banjar
Dinas Sega, Banjar Dinas Bangle,
siswa siswi SD Negeri 1 Bunutan,
SMP Negeri 1 Atap Bunutan serta
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DPRD Bali Perjuangkan KTT G-20
Gunakan Transportasi Lokal
ANGGOTA DPRD Provinsi Bali
akan memperjuangkan jasa transportasi lokal untuk peserta KTT
G20, sehingga pekerja di sektor
pariwisata mendapatkan imbas
dari kegiatan tersebut.
“Kami akan berjuang untuk
dapat dilibatkan para pelaku
pariwisata dalam kegiatan internasional KTT G-20 tahun 2022,
seperti jasa transportasi, maupun
sektor jasa lainnya,” kata anggota
DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan perjuangan
pemerintah untuk kegiatan KTT
G-20 di Bali memang cukup berat
di tengah pandemi COVID-19.
Pemerintah pasti telah memikirkan dan ingin memulihkan sektor
pariwisata. Sehingga kegiatan
internasional itu bisa terselenggara di Pulau Dewata.
“Semua ini adalah bertujuan
untuk memulihkan kejayaan sek-

tor pariwisata, sebab dengan KTT
G-20 di Bali, kami meyakinkan
akan membawa dampak baik di
sektor pariwisata dan sektor lainnya. Karena mereka pasti melihat
secara langsung bagaimana penanganan kunjungan para wisatawan setelah pandemi COVID-19,”
ujar politikus PDIP ini.
Menurut Dewa Mahayadnya,
sektor pariwisata Bali telah siap
menerima kunjungan wisatawan
Nusantara dan mancanegara saat
ini. Sebab pada objek-objek wisata
telah menerapkan CHSE.
“Karena penerapan CHSE
syarat utama pada objek-objek
wisata dalam aktivitas kebiasaan
baru menjadi kewajiban,” ucapnya.
Sementara anggota DPRD
Bali Anak Agung Ngurah Adhi
Ardana mengatakan kegiatan G-20
memang banyak memerlukan jasa
transportasi. Tapi pihak penyedia
kendaraan di Bali harus memen-

DPRD Bali perjuangkan peserta KTT G-20 gunakan transportasi lokal
(ANTARA/ I Komang Suparta)

uhi persyaratan yang ditetapkan
oleh panitia KTT G-20.
“Saya yakin panitia pasti
mempertimbangkan kondisi dan
keadaan masyarakat Bali. Sehingga
berani memutuskan kegiatan
tersebut di Bali,” ujarnya.
Ia mengatakan jika keadaan
transportasinya telah memenuhi

persyaratan, pihaknya berkeyakinan panitia KTT akan menggunakan kendaraan dari Bali.
“Oleh karena itu, mulai
sekarang para pemilik kendaraan
pariwisata mengecek persyaratanpersyaratan yang harus dipenuhi
dari penyedia jasa kendaraan,”
katanya. (ant)

COVID-19 di wilayah setempat.
Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan upaya
pencegahan dan penanggulangan COVID-19 melalui pembatasan aktivitas masyarakat
selama periode Libur Natal
2021 dan Tahun Baru 2022.
Gubernur Bali sudah mengeluarkan Surat Edaran No 20
Tahun 2021 tentang Pencegahan
dan Penanggulangan COVID-19
Pada Saat Natal Tahun 2021 dan
Tahun Baru 2022 di Provinsi
Bali.
Dalam SE tersebut disebutkan selama periode Libur Natal
2021 dan Tahun Baru 2022
pada tanggal 24 Desember 2021
sampai dengan tanggal 2 Januari
2022 agar mengoptimalkan
fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing
lingkungan, baik pada tingkat
Kabupaten/Kota, Kecamatan,
Kelurahan/Desa dan Desa Adat
mulai tanggal 20 Desember
2021.

Kemudian menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang
lebih ketat dengan pendekatan
6M (Memakai masker standar
dengan benar, Mencuci tangan,
Menjaga jarak, Mengurangi
bepergian, Meningkatkan imun,
dan Mentaati aturan) dan terus
melaksanakan 3T (Testing, Tracing, Treatment) seda mempertimbangkan faktor ventilasi,
udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko
penularan dalam beraktivitas.
Selanjutnya mempercepat
pelaksanaan vaksinasi anak usia
6-11 tahun tahun melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan.
“Agar kemudian melakukan koordinasi dengan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) Kabupaten/Kota
dan pemangku kepentingan
Iainnya untuk peningkatan
upaya pencegahan dan penegakan disiplin penerapan protokol
kesehatan,” ucap Koster. (ant)

Bali Siapkan ”Jurus” Kendalikan
COVID-19 saat Natal dan Tahun Baru

Ilustrasi - Wisatawan domestik yang berkunjung ke Pantai Kuta, Kabupaten
Badung, Bali. ANTARA/Ni Luh Rhismawati

MASYARAKAT Bali setidaknya sekarang ini bisa bernapas
lega karena kasus COVID-19
sudah melandai dan penambahan kasus harian juga di angka
satu digit.
Seperti halnya pada Minggu
(19/12) ini dilaporkan penambahan kasus harian COVID-19
sebanyak tiga orang dan jumlah
kasus aktif atau pasien yang
dalam perawatan sebanyak 87

orang. Sembilan kabupaten/
kota di Provinsi juga sudah berstatus Zona Kuning atau risiko
rendah penyebaran COVID-19.
Meskipun kasus COVID-19 di
Pulau Dewata sudah melandai,
Gubernur Bali Wayan Koster
mengatakan aktivitas serta mobilitas masyarakat pada periode
Libur Natal 2021 dan Tahun
Baru 2022, berpotensi meningkatkan penyebaran penularan
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Pameran Foto ”Rwa Bhineda” LKBN ANTARA
Tampilkan Kilas Balik Peristiwa di Bali-Nusra
GALERI Foto Jurnalistik Antara,
Redaksi Foto Kantor Berita ANTARA, dan LKBN ANTARA Biro Bali
menyelenggarakan pameran foto
jurnalistik bertajuk “Rwa Bhineda”
yang menampilkan sejumlah foto
sebagai kilas balik peristiwa di
Bali-NTB-NTT selama 2020-2021.
“Jadi kami dari LKBN ANTARA
setiap tahun mengadakan kegiatan
pameran di berbagai daerah salah
satunya di Bali ini. Tujuannya adalah untuk mengenalkan berbagai
realitas sosial yang ada di Bali dan
untuk kali ini dengan NTT dan
NTB,” ujar Ketua Dewan Pengawas
Perum LKBN ANTARA Widodo
Muktiyo saat pembukaan pameran
“Rwa Bhineda” tahun 2021 di
Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Ia mengharapkan pameran
yang digelar hingga 2 Januari
2022 tersebut dapat mengajak
masyarakat memahami dampak
pandemi COVID-19 dan mengambil hikmah di balik pandemi
tersebut seperti momentum yang
menyentuh rasa kemanusiaan,

menyentuh nasionalisme, serta
gotong royong.
“Di sinilah foto ini banyak bicara melebihi kata-kata yang ditulis
dalam bahasa jurnalistik. Jadi
bahasa foto ini melebihi bahasa
kata-kata,” ungkapnya yang saat
itu hadir dengan didampingi tiga
anggota Dewas LKBN ANTARA itu.
Ia mengatakan 55 foto yang
dipamerkan oleh pewarta foto
ANTARA di Bali, NTT dan NTB itu,
memiliki dimensi luas seperti ada
yang mengambil sisi bagaimana
perilaku masyarakat yang sebelum
pandemi sangat padat kegiatan
dan banyak tamu wisatawan,
kemudian mengalami situasi
pandemi menjadi sepi.
“Ini merefleksikan semangat
kita untuk segera menyelesaikan
persoalan pandemi COVID-19 ini
agar Bali bisa maju lagi seperti
semula,” katanya dalam pembukaan pameran yang juga ditandai
dengan penyerahan “Sertifikat
Wayan Tjatranata” kepada Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika

Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Widodo Muktiyo (tengah) didampingi Kurator Pameran Rwa Bhineda Ismar Patrizki (kiri) dan Kadiskominfo Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Jaya Saputra (kanan) mengamati foto yang dipajang
dalam pameran bertajuk “Rwa Bhineda 2021” di Seminyak Village, Kabupaten
Badung, Bali, Kamis (16/12/2021). ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

(Diskominfo) Kabupaten Badung
I Gusti Ngurah Jaya Saputra yang
mewakili Pemkab Badung yang
menjadi mitra terbaik LKBN
ANTARA Biro Bali dalam era Pandemi COVID-19.
Dalam pameran foto yang

juga dihadiri secara virtual oleh
Direktur Pemberitaan Perum
LKBN ANTARA Akhmad Munir
itu,pihaknya berharap, fotofoto yang dipamerkan tersebut
gaungnya mendunia karena Bali
destinasi wisata global. (ant)

21-31 Desember 2021.
“LKBN ANTARA dalam satu
bulan terakhir ini bisa mengadakan
dua pameran di Provinsi Bali. Kami
yakin bahwa Bali tidak saja bisa
tumbuh, tapi akan tumbuh. Bahwa
Bali tidak saja menjadi seperti
dulu, tapi menjadi lebih baik dari
yang dulu,” ujar Direktur Utama
Perum LKBN ANTARA Meidyatama
Suryodiningrat dalam sambutan
virtualnya dari Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, pameran tersebut tidak bermaksud untuk mengglorifikasi program pemerintah
selama tahun 2021, tapi pameran
itu justru dibuat karena kesadaran
bahwa Indonesia bisa tangguh dan
bisa tumbuh karena partisipasi seluruh putra putri bangsa Indonesia.
“Baik yang berada di garis
terdepan melawan COVID-19,
maupun yang terus menjalankan
tugasnya dan membangun negara
ini,” katanya, saat menceritakan
secara ringkas tentang materi pam-

eran foto/grafis ‘Indonesia Tangguh
Indonesia Tumbuh’ di Desa Budaya
Kertalangu (21-31 Desember
2021) dan juga pameran foto ‘Rwa
Bhineda’ di Seminyak Village,
Kabupaten Badung (13 Desember
2021-2 Januari 2022).
Sementara itu, kurator pameran
Ismar Patrizki di Kota Denpasar
menjelaskan, pameran foto itu
diharapkan dapat menjadi saluran
distribusi informasi kepada
masyarakat luas mengenai pencapaian kinerja pemerintah sepanjang 2021.
Menurutnya, pameran tersebut
menyajikan berbagai foto dan
grafis karya pewarta foto ANTARA
dari berbagai daerah, Kantor Staf
Presiden, BPMI Setpres, serta
sejumlah gambar ilustrasi dari
Berakar Komunikasi terkait dengan
laporan capaian kinerja pemerintah yang juga hadir dalam bentuk
buku berjudul “Indonesia Tangguh
Indonesia Tumbuh”. (ant)

ANTARA Hadirkan Pameran ”Indonesia
Tangguh Indonesia Tumbuh” di Bali

Warga melakukan yoga bersama di dekat foto yang dipamerkan dalam pameran
foto dan grafis bertajuk “Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh” di Teba Majalangu, Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Bali, Selasa (21/12/2021). ANTARA/
Naufal Fikri Yusuf

LEMBAGA Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menghadirkan pameran foto dan grafis bertajuk “Indonesia Tangguh Indonesia
Tumbuh” yang diselenggarakan di
Provinsi Bali dengan menampilkan

76 karya grafis dan foto yang diambil dari buku berjudul “Indonesia
Tangguh Indonesia Tumbuh” di
kawasan ekowisata “Teba Majelangu” di Desa Budaya Kertalangu,
Kesiman, Kota Denpasar, Bali pada
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PLN Majukan Pertanian di Kabupaten
Bangli untuk Kebangkitan Ekonomi Bali
PT PLN (Persero) berupaya
memajukan sektor pertanian di
Kabupaten Bangli untuk kebangkitan ekonomi di Pulau Bali yang
menjadi ikon pariwisata dunia itu.
“Potensi pelanggan di Bali
sangat besar, kami optimis perekonomian Bali bisa bangkit melalui
pertanian. Jika masyarakat cermat
bahwa menggunakan energi
listrik untuk pertanian itu lebih
efisien dan mampu meningkatkan produktivitas hasil usahanya
hingga 22 persen,” kata General
Manager PLN UID Bali I Wayan
Udayana dalam keterangan tertulis
yang diterima di Bangli, Bali, Sabtu.
Tak hanya mendukung melalui
pasokan listrik saja, namun PLN
juga memberi perhatian melalui
kegiatan tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Salah satunya dengan
menyalurkan bantuan pengembangan irigasi pertanian bawang

kepada Kelompok Tani Sejati di
Desa Songan senilai Rp60 juta.
“Bantuan diberikan untuk
mesin pompa dan pemasangan
instalasi pipa air dari danau ke
lokasi tandon petani bawang,”
kata Donald F Manurung, Manajer
Keuangan dan Umum PLN UP3
Bali Timur saat memberikan
bantuan PLN Peduli di Wantilan
Desa Penglipuran, Bangli, Kamis
(16/12/2021).
Selain itu, bantuan juga
diberikan untuk pengembangan
smart farming pertanian bawang
PMK Songan sebesar Rp45 juta,
antara lain berupa pemasangan
sprinkler, lampu hama dan juga
modul kontrol untuk pertanian
pintar (smart farming).
Pada kesempatan itu, PLN
Peduli turut menyalurkan bantuan
berupa pengelolaan sampah menjadi pupuk organik di Desa Wisata

PT PLN (Persero) menyerahkan bantuan sektor pertanian di Kabupaten Bangli,
Bali. ANTARA/HO-Humas PLN UID Bali

Penglipuran senilai Rp25 juta
kepada Pengelola Kebun Bunga
Gesing Sari Desa Penglipuran dan
bantuan sarana kebersihan lingkungan di Desa Kayubihi senilai
Rp25 juta serta seperangkat gong
kebyar di Merajan Dewa Kemben-

gan dengan nilai Rp200 juta.
Wayan Udayana menjelaskan
pandemi COVID-19 menjadi bukti
bagi Bali bahwa dalam memulihkan perekonomian, sektor usaha
selain pariwisata harus dapat
diperkuat. (ant)

program digitalisasi ekosistem
Pasar untuk kota Denpasar, dengan
mendukung berbagai kebutuhan
stakeholder di pasar, baik dari
pembiayaan maupun sarana transaksi digital,” ujar Airlangga.
Di sela-sela mendampingi
Menko Perekonomian dalam kunjungan itu, Pemimpin Bank BNI
Kantor Wilayah 08, IGN Darma Putra (Gustra), menegaskan bahwa
langkah-langkah yang dilakukan
BNI dalam mewujudkan digitalisasi ekosistem Pasar Phula Kerti
tersebut, adalah dengan mendukung digitalisasi transaksi jual
beli di pasar, pembiayaan kepada
para pedagang, digitalisasi retribusi pasar melalui BNIAgen46.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapreasiasi
Digitalisasi Ekosistem Pasar yang
dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
(BNI) Wilayah 08 dengan menyulap pasar tradisional menjadi
tempat jual beli yang lebih adaptif
terhadap COVID-19
di Pasar Phula Kerti,
Sanglah Denpasar, Bali, Sabtu

(18/12/2021). (Edy M Ya’kub/
HO-BNI)
BNI juga mendukung dengan
melengkapi gerbang akses masuk
ke pasar dengan wastafel untuk
mencuci tangan dan alat pengukur
suhu, sehingga pengunjung pasar
diharuskan mencuci tangan dan
mengukur suhunya sebelum berbelanja di pasar, plus diwajibkan
mengenakan masker.
Dalam hal bertransaksi, BNI
melengkapi setiap pedagang dengan Qris stand aklirik untuk menyimpan QR Code Scan. Fasilitas
transaksi elektronik ini digunakan
demi menekan potensi penyebaran COVID-19. “Pengunjung
dapat dengan mudah melakukan
pembayaran non-tunai dan tanpa
kartu menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut,” ujar Gustra.
Gustra menambahkan, BNI
juga akan melakukan digitalisasi
pembayaran parkir dengan EDC
dan Qris BNI, dan berharap apa
yang dilakukan BNI dapat membantu masyarakat menjadi lebih
nyaman bertransaksi di pasar
tradisional. (adv)

Airlangga Hartarto Apresiasi Program Digitalisasi
Ekosistem Pasar BNI di Denpasar

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapreasiasi Digitalisasi Ekosistem
Pasar yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Wilayah
08 dengan menyulap pasar tradisional menjadi tempat jual beli yang lebih
adaptif terhadap COVID-19 di Pasar Phula Kerti, Sanglah Denpasar, Bali, Sabtu
(18/12/2021). (Edy M Ya’kub/HO-BNI)

MENKO Perekonomian Airlangga Hartarto mengapreasiasi
Digitalisasi Ekosistem Pasar yang
dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Wilayah 08
dengan menyulap pasar tradisional
menjadi tempat jual beli yang lebih
adaptif terhadap COVID-19 di Pasar
Phula Kerti, Sanglah Denpasar, Bali.
Apresiasi itu disampaikan
Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto saat melakukan kunjun-

gan di Pasar Phula Kerti, Sanglah
Denpasar, Bali, yang dihuni sekitar
234 pedagang tersebut, Sabtu,
dalam rangkaian operasi pasar
serta berdialog dengan para pedagang pasar, sekaligus penyerahan
KUR BNI secara simbolis kepada
pedagang binaan BNI.
“Kami apresiasi bentuk
kepedulian BNI sebagai salah
satu bank BUMN yang membantu
pemerintah dalam merealisasikan
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ITB STIKOM Bali akan Presentasikan
Ekonomi Digital di Forum G20
ASISTEN Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Dr Yulius MA meminta Institut Teknologi dan Bisnis
(ITB) STIKOM Bali dapat mempresentasikan ekonomi digital dalam
ajang Forum Keketuaan G20 pada
2022.
“Ada tiga topik yang dibahas
dalam G20 nanti yakni ekonomi
digital, energi terbarukan, dan
emisi gas. Tetapi yang saya
harapkan ITB STIKOM Bali bisa
menyampaikan ide tentang
ekonomi digital,” kata Yulius
dalam keterangan tertulisnya di
Denpasar, Jumat.
Yulius menyampaikan hal
tersebut saat menjadi narasumber
seminar nasional tentang peningkatan kompetensi dan literasi
masyarakat melalui kartu prakerja
dan tax deduction di ITB STIKOM
Bali, Denpasar, Kamis (16/12).
“Ekonomi digital yang bermanfaat bagi dunia atau paling tidak
bagi Indonesia, bisa dalam bentuk
seminar internasional dengan

narasumber asing atau dapat
melakukan pameran. Nanti kami
fasilitasi,” ucap Yulius juga lulusan
Magister Ekonomi Internasional
Nigata University, Jepang.
Yulius menambahkan, dengan
Indonesia mendapat kepercayaan
tuan rumah Presidensi G20,
Indonesia harus mampu memperlihatkan kelebihan-kelebihannya
agar diketahui masyarakat dunia.
“Karenanya terbuka peluang bagi
ITB STIKOM Bali untuk mempresentasikan ekonomi digital,”
ujarnya.
Di sisi lain, dalam seminar
tersebut, Yulius menyampaikan
paling lambat akhir bulan ini
pemerintah akan mengeluarkan
Peraturan Presiden (Perpres)
tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi.
Manfaat dari Perpres tersebut,
yakni pertama adalah pemerintah akan mendorong pendidikan
vokasi berdasarkan orientasi
permintaan. Kedua, pemerintah
menempatkan Kamar Dagang dan
industri (Kadin) selevel dengan

AKADEMISI yang juga guru
besar di Institut Seni Indonesia Denpasar Prof Dr Ni Made
Ruastiti, SST, MSi menciptakan tari
Bebek Putih Jambul, yang dapat
dijadikan tarian oleh para siswa di
jenjang PAUD dan TK.
“Berdasarkan hasil
pengamatan di
lapangan, ditemukan sebagian
besar anak-anak usia dini diberikan seni-seni pertunjukan orang
dewasa seperti tari Condong,
tari Puspanjali, tari Gopala dan
sebagainya,” kata Prof Ruastiti di
Denpasar, Minggu.
Oleh karena dia melihat belum
ada tarian yang berbasis kearifan
lokal untuk anak-anak, maka
guru besar yang diinagurasi pada
17 Desember 2021 itu tergerak
untuk melakukan riset.
Untuk penggarapan dan riset
tari ini ia bekerja sama dengan

Sanggar Paripurna Bona, Gianyar.
Dari riset yang didanai oleh
Kemendikbud Ristek tersebut,
kemudian tercipta tari Bebek
Putih Jambul yang terinspirasi
dari gending rare atau lagu anak

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Dr Yulius MA dan akademisi ITB STIKOM Bali Dr Evi Triandini
dalam seminar di ITB STIKOM Bali, Kamis (16/12/2021). ANTARA/HO-ITB STIKOM Bali

pemerintah sehingga bersamasama terlibat dalam pembuatan
keputusan.
Poin penting dalam Perpres
tersebut adalah pemerintah
memberikan insentif Super Tax
Deduction, yakni pengurangan
biaya sampai 200 persen bagi
perusahaan yang berinvestasi di
bidang vokasi dan peningkatan

sumber daya manusia.
Menanggapi tantangan Yulius
tersebut, akademisi ITB STIKOM
Bali Dr Evi Triandini yang sekaligus sebagai moderator dalam
acara tersebut langsung meminta
petunjuk kepada Yulius mengenai
hal-hal konkret yang bisa dibuat
ITB STIKOM Bali dalam Presidensi
G20 tersebut. (ant)

yang berjudul Bebek Putih Jambul.
Menurut dia, kata “bebek putih
jambul”, mengandung arti orang
yang berjiwa suci atau simbol
orang suci, karena bulu bebek
berwarna putih sebagaimana
baju orang
suci (sulinggih/pendeta
Hindu) yang
berwarna putih.
“Artinya bahwa bebek putih
jambul, dalam hal ini digunakan
sebagai nasihat yang ditujukan
kepada anak-anak agar mereka
menata perilakunya sesuai dengan ajaran-ajaran kerohanian,”
ujar perempuan kelahiran 22
Maret 1965 itu.
Prof Ruastiti mengungkapkan
gerakan-gerakan tari pada tarian

juga dibuat sesederhana mungkin
agar mudah dipelajari oleh anakanak.
“Gerakannya terbang, maupun jalan, dan diiringi dengan
gamelan. Selain diiringi gamelan,
dalam menarikan tarian ini,
anak-anak juga menyanyikan
lagu Bebek Putih Jambul secara
bersama-sama,” ucapnya.
Tarian ini pun memiliki durasi
tujuh menit dan ditarikan oleh 11
orang penari serta dibuat untuk
anak usia 3-6 tahun.
“Saya memang rancang tarian
ini untuk materi kelas dan bukan
show di panggung. Saya ingin
materi ini jadi pondasi kearifan
lokal bagi anak-anak usia dini,”
ucap Kepala Prodi Seni Tari ISI
Denpasar ini. (ant)

Prof Ruastiti Ciptakan tari Bebek
Putih Jambul untuk PAUD

Akademisi ISI Denpasar Prof Dr Ni Made Ruastiti, SST, MSi usai proses
inagurasi pada 17 Desember 2021. ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
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Bank Indonesia Bali Dorong Pemkab
Contoh Pajak Digital Pemkot Denpasar

K

antor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi
Bali mendorong pemerintah kabupaten di Pulau
Dewata agar mencontoh terobosan Pagi (Pajak Digital) Kota Denpasar sehingga semakin memudahkan
masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Dengan aplikasi Pagi Denpasar
ini, merupakan bagian dari upaya
Tim Percepatan dan Perluasan
Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan
harapan kami bisa direplikasi
pemda lainnya,” kata Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho
di Denpasar, Kamis malam.
Trisno menyampaikan
hal tersebut disela-sela acara
peluncuran platform pajak
terintegrasi Pagi Denpasar yang
dirangkaikan dengan acara Penutupan Denpasar Festival (Denfest)
ke-14 Tahun 2021 di Taman
Inspirasi Muntig Siokan, Sanur,
Kota Denpasar.
Peluncuran program pajak
terintegrasi yang diinisiasi Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota

Denpasar itu dihadiri Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara,
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek
Agus Arya Wibawa, Dirut Bank BPD
Bali I Nyoman Sudharma dan jajaran
Forkompimda Denpasar.
Melalui platform Pagi Denpasar,
wajib pajak dapat memantau
riwayat tagihan pajak dan membayar tagihan pajak daerah seperti pajak parkir, pajak air bawah
tanah, pajak bumi bangunan
perdesaan dan perkotaan (PBBP2) dan sebagainya.
“Kota Denpasar sebagai ‘smart
city’ tentu akan mudah menerapkan aplikasi ini dan bisa meningkatkan pendapatan pajak daerah.
Kami harapkan Pagi Denpasar ini
segera disosialisasikan kepada

Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho bersama Wali Kota Denpasar, Wakil Wali
Kota Denpasar dan jajaran Forkompinda Kota Denpasar dalam acara peluncuran Pagi
Denpasar di Sanur, Kota Denpasar, Kamis (23/12/2021). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

masyarakat agar mereka bisa
cepat mengetahui,” ucap Trisno.
Pihaknya siap sebagai fasilitator dan tentu akan membantu jika
ada permasalahan, karena Bank
Indonesia memang mendorong
agar digitalisasi di daerah semakin
cepat terjadi.

“Kami berharap, pada 2022,
sebagian dari sembilan kabupaten/kota di Bali sudah bisa
meniru digitalisasi yang dilakukan
di Kota Denpasar. Asal pemerintah
daerahnya antusias, dan BPD Bali
juga terbuka, maka akan cepat
terealisasi,” ujarnya. (ant)

