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Pemerintah Provinsi Bali kini telah menyiapkan 280 
ribu dosis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan 
sebagai vaksin penguat dan pelaksanaan secara 
perdana telah dimulai pada 12 Januari 2022.

Bali Siapkan 280 Ribu 
Dosis Vaksin Booster

WAKIL Gubernur Bali Tjokor-
da Oka Artha Ardana Sukawati 
mengharapkan konvoi kendaraan 
listrik dapat menginspirasi 
masyarakat di Pulau Dewata un-

tuk beralih pada kendaraan yang 
ramah lingkungan.

“Saya sangat mengapresiasi 
kegiatan ini. Saya harapkan bisa 
menginspirasi kita semua untuk 

“Hari ini kami canangkan dan 
akan kami lakukan percepatan 
dalam waktu satu bulan dua bulan 
ke depan, sehingga pencapaiannya 
dapat terus ditingkatkan,” kata 
Gubernur Bali Wayan Koster, saat 
menghadiri vaksinasi penguat 
perdana di Denpasar, Rabu.

Sebanyak 280 ribu dosis vaksin 
COVID-19 yang tersedia tersebut, 
kata dia, terdiri atas empat jenis 
vaksin, yakni Sinovac, AstraZen-
eca, Moderna dan Pfizer.

“Saya akan koordinasi dengan 
Menteri Kesehatan supaya ke-
butuhan untuk Bali ini dipenuhi 
sesuai dengan jumlah, karena 
persyaratan untuk booster ini kita 
sudah memenuhi syarat,” ucapnya, 
pada acara yang diinisiasi Badan 
Intelijen Daerah Bali itu.

Menurut dia, Bali sudah me-
menuhi syarat untuk pelaksanaan 
vaksinasi penguat atau suntikan 

dosis ketiga karena capaian vaksi-
nasi COVID-19 di daerah itu sudah 
di atas 70 persen dan vaksinasi 
untuk lansia sudah di atas 60 
persen.

Berdasarkan data dari Dinas 
Kesehatan Provinsi Bali, capaian 
vaksinasi untuk umum sudah 102 
persen dan vaksinasi lansia di atas 
83 persen.

Menurut Koster, pencapaian 
tersebut berkat kerja kolaborasi 
dan komunikasi yang intensif dari 
berbaga pihak, yakni Kapolda Bali, 
Pangdam IX/Udayana, bupati/
wali kota hingga jajaran terbawah 
dan sejumlah pihak lainnya.

“Apalagi ini difasilitasi oleh 
Bapak Kabinda Bali sehingga 
makin cepat,” ucap anggota DPR 
tiga periode itu.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut 
Suarjaya menambahkan pelak-

sanaan vaksinasi COVID-19 untuk 
dosis ketiga ini akan menyasar 
kelompok masyarakat Bali keselu-
ruhan yang sudah mendapatkan 
vaksinasi dosis kedua dengan 
jarak paling sedikit enam bulan.

Untuk tahap awal, kata dia, 
sasaran utamanya para lan-
sia. Vaksin bisa didapatkan di 

puskesmas, rumah sakit dan pada 
kegiatan vaksinasi massal.

Suarjaya mengatakan dengan 
jumlah vaksin COVID-19 yang 
tersedia untuk penguat saat ini 
sebanyak 280 ribu dosis lebih itu, 
dapat digunakan untuk memvak-
sinasi 560 ribu masyarakat Bali. 
(ant)

Gubernur Bali Wayan Koster, Kabinda Bali Brigjen Pol Hadi Purnomo, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho dan Kadis Kesehatan 
Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya saat menghadiri vaksinasi booster perdana di 
Denpasar, Rabu (12/1/2022). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

Wagub Bali Ingin Konvoi Kendaraan 
Listrik Menginspirasi Masyarakat

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati saat melepas konvoi 
kendaraan listrik di Lapangan Timur Niti Mandala Renon Denpasar, Minggu 
(9/1/2021). ANTARA/HO-Pemprov Bali

mulai meninggalkan bahan bakar 
fosil dan beralih ke energi bersih 
dan ramah lingkungan,” kata 
Wagub saat melepas konvoi kend-
araan listrik di Denpasar, Minggu.

Konvoi kendaraan listrik terse-
but diselenggarakan oleh Komuni-
tas Deva (Dewata Electric Vehicle 
Association). Konvoi dilepas oleh 
Wagub Bali di Lapangan Timur, 
Niti Mandala Renon Denpasar.

Wagub yang biasa disapa Cok 
Ace itu menyampaikan apresiasi 
atas penyelenggaraan konvoi 
kendaraan listrik yang merupakan 
salah satu bentuk implementasi 
dari Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 45 Tahun 2019 tentang 
Bali Energi Bersih.

“Selain itu, juga sesuai dengan 
Peraturan Gubernur Bali No 48 
Tahun 2019 tentang Penggunaan 
Kendaraan Bermotor Listrik 

Berbasis Baterai,” ujar pria yang 
juga Ketua Perhimpunan Hotel 
dan Restoran Indonesia (PHRI) 
Bali itu.

Dengan kegiatan konvoi 
tersebut, guru besar ISI Den-
pasar itupun berharap dapat 
mempercepat adopsi kendaraan 
listrik dan pemanfaatan energi 
surya menuju Bali energi ramah 
lingkungan.

Konvoi kendaraan listrik 
menempuh rute dari Lapangan 
Timur Niti Mandala Renon - 
Gedung Dharma Negara Alaya 
dan berakhir di Mal Plaza Renon, 
Denpasar.

Konvoi turut diikuti oleh ang-
gota DPR RI Gde Sumarjaya Ling-
gih, Bupati Jembrana I Nengah 
Tamba dan Wakil Bupati Jembra-
na I Gede Ngurah Patriana Krisna, 
serta masyarakat umum. (ant)
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GUBERNUR Bali Wayan 
Koster mengajak masyarakat di 
Pulau Dewata agar memanfaat-
kan kebijakan pembebasan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBNKB) II yang berlaku mulai 5 
Januari 2022.

“Salah satu dasar pertim-
bangan kebijakan ini karena 

masyarakat berkeinginan untuk 
melakukan balik nama kendaraan 
bermotor, namun di sisi lain 
terkendala pembiayaan sebagai 
dampak pandemi COVID-19,” kata 
Koster di Denpasar, Rabu.

Selain itu, dasar pertimbangan 
lainnya karena kondisi perekono-
mian Bali sampai dengan Desem-

DINAS Kesehatan Provinsi 
Bali melaporkan cakupan 
vaksinasi COVID-19 untuk 
suntikan pertama bagi anak usia 
6 hingga11 tahun di daerah se-
tempat sudah melampaui angka 
100 persen dari jumlah sasaran 
vaksinasi sebanyak 369.044 
orang.

“Hingga Minggu (9/1), 
vaksinasi COVID-19 untuk anak 
usia 6-11 tahun sudah diterima 
sebanyak 372.150 anak atau 
100,84 persen dari jumlah total 
yang jadi target sasaran,” kata 
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 
Bali dr Ketut Suarjaya di Den-
pasar, Senin.

Vaksinasi untuk anak usia 
6-11 tahun di Provinsi Bali 
dimulai sejak 15 Desember 
2021, dengan jumlah sasaran 
vaksinasi berdasarkan data yang 
dikeluarkan dari pemerintah 
pusat sebanyak 369.044 orang.

Terkait dengan cakupan 
vaksinasi suntik pertama yang 
di atas 100 persen itu, ujar dia, 

bisa jadi terdapat perbedaan 
antara data target yang dikelu-
arkan pusat dengan data riil di 
lapangan. “Penambahan ini dis-
ebabkan ada pergeseran pada 
kelompok umur,” ucapnya.

Suarjaya menambahkan, 
cepatnya pelaksanaan vaksinasi 
COVID-19 untuk anak usia 6-11 
tahun tersebut karena men-
dapat dukungan dari semua 
pihak. Bahkan jika tidak ada 
libur Natal 2021 dan Tahun 
Baru 2022, diprediksi vaksinasi 
suntik pertama itu bisa diram-
pungkan.

“Kepemimpinan Bapak Gu-
bernur yang luar biasa mem-
berikan komando langsung ke 
semua Bupati/Wali Kota dan 
dipantau setiap hari,” katanya.

Selain itu, Gubernur 
Bali Wayan Koster 
juga berkomunikasi 
dengan Menteri 
Kesehatan untuk 
mendapatkan 
vaksin COV-

Dinkes Bali: Vaksinasi COVID-19 
Usia 6-11 Tahun Lampaui 100 persen

ID-19 sesuai dengan jumlah 
yang dibutuhkan. “Kami di 
lapangan menjadi bersemangat 
dan kerja cepat,” ujarnya.

Cakupan vaksinasi COVID-19 
usia anak 6-11 tahun yang tert-

inggi tercatat di Kota Denpasar 
sebanyak 74.695 orang (124,36 
persen), disusul Kabupaten 
Badung 52.916 orang (117,11 
persen) dan Kabupaten Tabanan 
sebanyak 33.385 orang (101,22 
persen).

Kemudian di Kabupaten 
Gianyar 40.352 orang (100,15 
persen), Kabupaten Jembrana 
27.018 orang (96,30 persen), 
dan Kabupaten Klungkung 
17.095 (96,05 persen).

Selanjutnya di Kabupaten 
Bangli sebanyak 20.567 orang 
(91,72 persen), Kabupaten 
Buleleng sebanyak 64.785 orang 
(87,15 persen) dan Kabupaten 
Karangasem dengan 41.337 
orang (86,29 persen). (ant)

Gubernur Bali: Manfaatkan 
Pembebasan Pajak Kendaraan

ber 2021, belum menunjukkan 
tanda pemulihan yang signifikan.

Koster menyampaikan pertum-
buhan ekonomi pada triwulan III-
2021 masih mengalami kontraksi 
sebesar minus 2,91 persen dan 
pada triwulan IV 2021 diperkirakan 
mengalami pertumbuhan sebesar 
1,1 persen hingga 2,12 persen.

“Kebijakan ini sekaligus seba-
gai upaya validasi dan perbaikan 
database kendaraan bermotor,” 
ucap mantan anggota DPR tiga 
periode itu.

Pihaknya mencatat data ken-
daraan bermotor yang berstatus 
penguasaan tetapi belum dimiliki 
(belum balik nama) sebanyak 
211.192 unit. Dari jumlah terse-
but, sebanyak 82 persen kend-
araan roda dua dan 18 persen 
kendaraan roda empat.

Selanjutnya berdasarkan hasil 
pendataan operasi gabungan dan 
“door to door” pada tahun 2021, 

ternyata masih terdapat sebanyak 
3.779 unit kendaraan pelat luar 
Bali yang beroperasi di Bali.

“Dari 3.779 unit kendaraan pelat 
luar Bali itu, 40 persen merupakan 
kendaraan roda dua dan 60 persen 
kendaraan roda empat,” ujar Koster.

Terkait dengan kebijakan relak-
sasi pajak berupa pembebasan 
BBNKB II ini dituangkan dalam 
Peraturan Gubernur Bali Nomor 
63 Tahun 2021.

Pergub 63/2021 ini tentang 
Pembebasan Pokok dan Pengha-
pusan Sanksi Administratif Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Atas Penyerahan Kepemilikan 
Kendaraan Bermotor Kedua dan 
Selanjutnya.

“Kebijakan ini berlaku mulai 
5 Januari sampai dengan 3 Juni 
2022. Oleh karena itu, masyarakat 
diimbau agar memanfaatkan kebi-
jakan ini dengan sebaik-baiknya,” 
ujar Koster. (ant)

Gubernur Bali Wayan Koster dalam suatu kesempatan di Denpasar. 
ANTARA/HO-Pemprov Bali.

Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Bali dr Ketut 

Suarjaya dalam suatu 
kesempatan di Den-

pasar belum lama 
ini. ANTARA/Ni Luh 

Rhismawati.
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Pemerintah Kota Denpasar, Bali meraih indeks terting-
gi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
Tahun 2021 se-Provinsi Bali untuk kategori kabupat-
en/kota dengan nilai indeks 3,19 dan predikat baik.

Pemkot Denpasar Raih 
Indeks Tertinggi SPBE Se-Bali

DINAS Pariwisata (Dispar) 
Denpasar, Bali, akan memberlaku-
kan peraturan baru berwisata 
di wilayahnya guna mencegah 
penularan virus COVID-19 varian 
baru Omicron.

“Tidak mau kecolongan 
pascaterpaparnya wisatawan asal 

Jawa Timur akibat varian Omicron 
setelah berlibur ke Bali, karena itu, 
kami akan memberlakukan aturan 
baru berwisata,” kata Kadispar 
Denpasar Dezire Mulyani di Den-
pasar, Rabu.

Dari aturan pengawasan dan 
prokes yang sudah ada sebel-

Sekretaris Kota Denpasar, 
Ida Bagus Alit Wiradana 
di Denpasar, Selasa, 
mengatakan dengan 
diraihnya predikat baik 
pada indeks SPBE yang 
tertuang dalam Keputusan 
Menpan RB Nomor 1503 Tahun 
2021 itu menunjukkan keseriu-
san Pemkot Denpasar dalam 
pelayanan pemerintah berbasis 
elektronik.

“Pemkot Denpasar secara 
bertahap mengoptimalkan pe-
layanannya berbasis elektronik. 
Hal ini dilakukan untuk mengi-
kuti perkembangan zaman dan 
mempermudah akses layanan 
publik bagi masyarakat,” 
ujarnya.

Menurut Alit Wiradana, 

penerapan SPBE erat kaitan-
nya dengan pembangunan 

kota dalam penerapan 
konsep “smart city”. 

Tahap awal yang telah 
dilakukan Pemerintah Kota 

Denpasar untuk mendukung 
kegiatan digitalisasi daerah dari 
sektor belanja daerah.

Seperti halnya yang telah 
dilaksanakan mulai dari SP2D 
online, sedangkan pendapatan 
pajak dan retribusi turut ditera-
pkan penerapan pembayaran 
lewat aplikasi Pajak Digital (Pagi 
Denpasar) melalui kanal digi-
tal QRIS, virtual account 
(va), payment of sales 
(pos), tapping 
box, e-com-
merce 

dan transfer melalui m-banking.
Penerapan SPBE ini kata 

Sekda Alit Wiradana sangat 
membantu Pemerintah Kota 

Denpasar dalam upaya inovatif 
dalam menangani persoalan 
serta meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat.

“Diraihnya predikat baik 
dalam SPBE ini, semoga menjadi 
motivasi untuk terus mening-
katkan inovasi dalam pelayanan 
pemerintah berbasis elektronik 
di Pemkot Denpasar. Semoga 
berbagai layanan elektronik di 
lingkungan pemkot yang telah 
berjalan bisa dimanfaatkan 
secara optimal. Sehingga pelay-
anan kepada masyarakat bisa 
lebih baik lagi,” ujarnya. (ant)

Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus 
Alit Widana (ANTARA/HO-Humas 
Pemkot Denpasar)

Dispar Denpasar Terapkan Aturan 
Baru Berwisata Cegah Omicron

umnya, pihaknya mengeluarkan 
aturan baru berwisata yakni 
dengan pengawasan dan pemerik-
saan prokes ketat secara masif 
terhadap wisatawan yang masuk 
ke destinasi wisata, hotel dan mal 
di Denpasar.

“Pengawasan dan pemerik-
saan prokes secara masif di 
objek wisata kawasan Denpasar, 
Bali akan dilakukan Satgas Desa 
masing-masing wilayah untuk 
berjaga memantau aktivitas 
wisatawan saat berada di objek 
wisata,” tambahnya.

Pihaknya pun baru mengada-
kan rapat. “Nanti SE dari Wali 
Kota tentang aturan penerapan 
prokes dan pengawasan di objek 
wisata akan segera diterapkan,” 
katanya.

Menurut Dezire, ada sanksi 
bagi pelanggar yang tidak memen-
uhi aturan berwisata di Denpasar, 
misalnya bila ada yang belum vak-
sin dua kali, mau masuk ke tempat 

wisata, hotel dan mal, semuanya 
ada di aturan yang baru.

Pada libur Natal 2021 dan 
Tahun Baru 2022, data Dispar 
Denpasar mencatat tingkat 
hunian hotel di Denpasar naik 
hingga 60 persen dan kunjungan 
wisatawan ke Denpasar naik 
hingga 45 persen.

“Semoga kondisi berlanjut, tapi 
kami tak mau lagi terjadi klaster 
pariwisata, karena itu kami akan 
memperketat pengawasan dan 
penerapan prokes secara masif 
terhadap wisatawan dengan 
aplikasi PeduliLindungi yang akan 
diterapkan di destinasi wisata 
kawasan Denpasar,” katanya.

Sebelumnya (3/1/2022), 
Satgas Penanganan COVID-19 
Provinsi Bali melaporkan hasil uji 
swab berbasis PCR terhadap 11 
karyawan hotel yang sempat kon-
tak erat dengan wisatawan asal 
Surabaya yang terpapar Omicron, 
dinyatakan negatif. (ant)

Salah satu destinasi wisata di Pulau Dewata Bali. ANTARA/Pande Yudha
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DINAS Kebudayaan 
Kota Denpasar, Bali mel-
akukan rapat membuat 
kesepakatan bersama 
Majelis Desa Adat serang-
kaian perayaan Hari Suci 
Nyepi Isaka 1944 atau Nyepi 
2022, yang salah satunya pem-
buatan ogoh-ogoh.

Bendesa (Ketua) Madya MDA 
Kota Denpasar, Anak Agung Ke-
tut Sudiana, di Denpasar, Kamis, 
mengatakan perayaan Hari Suci 
Nyepi yang diperingati setiap 
setahun sekali, juga dilakukan 
“pangerupukan” dengan mengu-
sung ogoh-ogoh.

Ia menjelaskan hasil rapat 
tersebut secara umum Kesepa-
katan Bersama Nomor : 466/ 
026/ DISBUD, selain merupakan 
tindak lanjut atas Surat Edaran 
MDA Provinsi Bali Nomor : 009/
SE/MDAProv-Bali/XII/2021 
dan Penegasan Gubernur Bali 
Nomor : B19.430/287/Kes/
Disbud tentang Pembuatan dan 
Pawai Ogoh-Ogoh serangkaian 
Hari Suci Nyepi Warsa Caka 

1944 yang jatuh pada 3 
Maret 2022.

Dari pelaksanaan 
tersebut, berhasil di-
cetuskan Kesepakatan 
Bersama antara MDA 

Kota Denpasar, Sabha Upadesa, 
Parum Bendesa, PHDI, Pasikian 
Yowana, Pasikian Pecalang, 
Forum Perbekel/Lurah dan 
Pemkot Denpasar.

Sebanyak enam poin utama 
tersebut, katanya, menyangkut 
pelaksanaan Melasti dan Upaca-
ra Tawur Kesanga (Pengerupu-
kan) dalam pelaksanaan rangka-
ian Hari Suci Nyepi Warsa Caka 
1944 di Kota Denpasar dengan 
menerapkan protokol kesehatan 
yang ketat dan dalam pelaksan-
aannya menjadi tanggung jawab 
bandesa adat di masing-masing 
wilayah setempat.

Dalam rangka menjaga kea-
manan dan ketertiban dengan 
memperhatikan status perkem-
bangan kasus positif COVID-19 
serta status PPKM Level 2 di 
Kota Denpasar, maka terhadap 

PEMERINTAH Kota Denpasar, 
Bali secara gencar melakukan 
pengasapan (fogging) sebagai 
upaya mencegah penyebaran pen-
yakit demam berdarah dengue 

(DBD) pada musim hujan.
“Pemerintah Kota Den-

pasar melalui Dinas Kesehatan 
melakukan pengasapan mas-
sal di masing-masing desa dan 

Dinas Kebudayaan dan MDA Denpasar 
Sepakati Ogoh-Ogoh Pada Nyepi 2022

pelaksanaan pembuatan ogoh-
ogoh dalam kegiatan Tawur 
Kesanga serangkaian Hari Suci 
Nyepi Warsa Caka 1944 dapat 
disesuaikan dengan kondisi 
perkembangan kasus positif 
COVID-19 di wilayah desa adat 
masing-masing.

Penilaian ogoh-ogoh yang di-
laksanakan oleh Pasikian Yowana 
Kota Denpasar dikemas dengan 

konsep penilaian yang dilakukan 
di banjar adat setempat.

Berkaitan dengan pawai 
ogoh-ogoh dapat dilaksanakan 
dengan memperhatikan status 
perkembangan kasus positif 
COVID-19 serta status PPKM 
Level 2 di Kota Denpasar, dan 
tidak ada kebijakan baru pemer-
intah pusat yang terkait dengan 
pembatasan aktivitas. (ant)

Rapat Dinas Kebudayaan dan MDA Denpasar yang menyepakai pembuatan 
ogoh-ogoh. (ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)

 Pemkot Denpasar Gencarkan 
 ”Fogging” Cegah DBD

kelurahan guna mencegah 
penyebaran penyakit DBD saat 
ini,” kata Kepala Bagian Protokol 
dan Komunikasi Pimpinan Setda 
Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai di 
Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan saat ini di 
masing-masing desa dan kelura-
han sudah bergerak melakukan 
pengasapan massal, seperti 
yang dilakukan di Desa Pemecu-
tan Kelod, Kecamatan Denpasar 
Barat.

Sementara Kepala Desa (Per-
bekel) Desa Pemecutan Kelod, 
I Wayan Tantra mengatakan peny-
emprotan kali ini dilakukan di 
Banjar Buagan Jalan Pulau Indah 
VI, karena ada warga yang tinggal 
di sana terjangkit DB.

Ia mengatakan untuk mengan-
tisipasi penularan yang lebih me-
luas, pihaknya memohon bantuan 
kepada Dinas Kesehatan Kota 

Denpasar untuk melaksanakan 
pengasapan.

Menurut Tantra, pelaksanaan  
pengasapan tersebut memang 
tidak bisa mencegah pen-
yakit DBD secara tuntas, namun 
setidaknya dapat membunuh 
nyamuk dewasa.

Untuk mencegah penularan-
nya pihaknya telah mengajak juru 
pemantau jentik atau jumantik 
di masing-masing banjar untuk 
datang ke rumah-rumah warga 
untuk sosialisasi dan edukasi 
dalam pencegahan penularan 
DBD dengan melakukan gerakan 
3 M (menguras, mengubur dan 
menutup).

Untuk memaksimalkan 
gerakan tersebut, kata Tantra, 
pihaknya juga mengharapkan 
kesadaran masyarakat untuk ikut 
dalam menjaga lingkungan di 
rumahnya masing-masing. (ant)

Petugas melakukan pengasapan untuk mencegah penyakit DBD di Denpasar. 
ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar



BADUNG ANTARA NEWS BALI/1-15 Januari 202206

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali mengapresiasi 
dan mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 
secara massal yang serentak dilakukan Polri di 
seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Badung.

Pemkab Badung Dukung Polri 
Lakukan Vaksinasi COVID-19 Massal

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali siap mengelola dana 
pinjaman Pemulihan Ekonomi Na-
sional (PEN) Daerah senilai Rp263 
miliar yang usulannya telah disetu-
jui PT Sarana Multi Infrastruktur 
(Persero) secara optimal.

“Dana pinjaman yang kami per-
oleh ini akan dimanfaatkan seopti-
mal mungkin untuk pembangunan 

infrastruktur daerah di Badung,” 
ujar Bupati Badung I Nyoman Giri 
Prasta dalam keterangan yang 
diterima di Mangupura, Jumat.

Usulan pinjaman PEN Dae-
rah Pemkab Badung kepada PT 
SMI tersebut bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan pemban-
gunan infrastruktur daerah akibat 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 

“Kami Pemerintah Kabupaten 
Badung menyambut baik dan 
mengapresiasi vaksinasi COVID-19 
massal serentak di seluruh Indone-
sia termasuk di Badung oleh Bapak 
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit 
Prabowo,” ujar Sekretaris Daerah 
Kabupaten Badung I Wayan Adi 
Arnawa di Badung, Jumat.

Pada kegiatan itu, vaksinasi 
COVID-19 dilaksanakan di Aula 
Terminal Mengwi Badung yang 
diinisiasi oleh Polres Badung bek-
erja sama dengan Pemkab Badung 
melalui Puskesmas Mengwi.

Vaksinasi yang melibatkan dua 
tim dari Poliklinik Polres Badung 
dan Puskesmas Mengwi itu 
diprioritaskan bagi anak usia 6-11 
tahun yang belum mendapat vak-
sinasi di sekolah, serta masyarakat 

umum dan lansia yang belum 
divaksin.

Kegiatan vaksinasi COVID-19 
massal itu dihadiri oleh Kapolda 
Bali Irjen. Pol. Putu Jayan Danu 
Putra bersama Kapolres Badung 
AKBP Leo Dedy Defretes, Kasdim 
1611/Badung Letkol. Inf. Pedro 
Soares Sarmento yang didampingi 
Sekda I Wayan Adi Arnawa.

Sekda Adi Arnawa mengata-
kan, pihaknya berterima kasih 
kepada jajaran Polda Bali dan Pol-
res Badung yang telah menyedia-
kan gerai vaksinasi COVID-19 di 
Terminal Mengwi bagi masyarakat 
yang juga diisi dengan peny-
erahan bingkisan kepada peserta 
vaksinasi.

Menurutnya, hal tersebut se-
jalan dengan tujuan dari Pemkab 

Badung untuk segera menun-
taskan vaksinasi COVID-19 bagi 
seluruh masyarakat di wilayahnya.

Sekda Adi Arnawa menam-
bahkan, untuk wilayah Badung, 
masyarakat yang tekah mendapat-
kan vaksin COVID-19 lengkap su-
dah mencapai 115 persen. Saat ini 
pihaknya juga terus menggencar-
kan pemberian vaksin COVOD-19 

bagi anak usia 6-11 tahun.
“Kegiatan vaksinasi COVID-19 

secara massal ini kami lihat cukup 
efektif dan terpantau antusias 
masyarakat juga cukup tinggi. 
Untuk sementara di bali sudah 99 
persen lebih, dengan kegiatan ini 
kami yakin di Bali akan tuntas 100 
persen telah menerima vaksin, 
COVID-19” katanya. (adv)

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (tengah) saat menghadiri kegiatan Vaksinasi 
COVID-19 Massal Serentak di Terminal tipe A Mengwi, Jumat (7/1). ANTARA/HO-
Pemkab Badung

Pemkab Badung Siap Kelola Dana Pinjaman 
PEN Rp263 Miliar Secara Optimal

Daerah (APBD) kabupaten harus 
direalokasi akibat pandemi.

Hal tersebut dilakukan agar 
dapat terus mendukung pemban-
gunan sektor prioritas seperti 
penataan kawasan pantai untuk 
Pemkab Badung.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, 
dana PEN Daerah sebesar Rp263 
miliar itu sepenuhnya akan diar-
ahkan untuk penataan destinasi 
kawasan wisata Pantai Samigita 
atau Seminyak Legian dan Kuta.

Peminjaman dana PEN Daerah 
itu diharapkan guna akan mem-
bangkitkan kembali perekonomi-
an masyarakat Badung yang san-
gat terdampak pandemi COVID-19 
karena sebelumnya mengandalkan 
sektor pariwsata.

“Dalam suasana pandemi 
COVID-19 secara ekonomi Badung 
mengalami kontraksi, untuk itu 
dana PEN ini akan kami arahkan 
sepenuhnya untuk kebutuhan dasar 
kami dengan melakukan recovery 

ekonomi melalui penataan pantai 
Seminyak Legian dan Kuta,” katanya.

Sebelumnya, PT SMI bersama 
Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan (DJPK) Kementerian 
Keuangan dan Kementerian Dalam 
Negeri RI telah melakukan evaluasi 
bersama atas proposal permohonan 
yang diajukan oleh Pemkab Badung.

Pinjaman yang telah disetujui 
kemudian disalurkan kepada 
Pemda oleh PT SMI sebagai Special 
Mission Vehicle (SMV) Kemen-
keu dengan menerapkan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai perusahaan yang telah 
menerapkan Sistem Manajemen 
Anti Penyuapan (SMAP) sesuai 
ISO 37001, PT SMI berharap 
agar pemerintah daerah yang 
menerima fasilitas pinjaman PEN 
Daerah dari negara ini dapat terus 
menjaga akuntabilitas, integritas, 
serta mengedepankan prinsip 
antikorupsi dalam mengelola dana 
pinjaman yang diberikan. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. ANTARA/HO-Pemkab Badung
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, memulai pelak-
sanaan vaksinasi COVID-19 
dosis ketiga atau booster bagi 
masyarakat.

“Kami sangat mengapre-
siasi program yang dicanang-
kan pemerintah pusat dalam 

melaksanakan program vaksinasi 
COVID-19 booster yang bertujuan 
untuk meminimalkan  penyebaran 
COVID-19, terutamanya bagi 
lansia yang rentan dan secara fisik 
sangat mudah tertular,” ujar Sek-
retaris Daerah Badung I Wayan 
Adi Arnawa di Mangupura, Kamis.

DINAS Pariwisata Kabupaten 
Badung, Bali, berharap kawasan 
wisata Pantai Seminyak dapat 
menjadi Daya Tarik Wisata (DTW) 
baru di wilayah Badung.

Untuk itu, jajaran Dispar 
Badung juga telah melaksanakan 
pemeriksaan lokasi yang akan 
dimohonkan untuk menjadi Daya 
Tarik Wisata (DTW) Baru dalam 
rangka penataan Pantai Samig-
ita (Seminyak, Legian, Kuta) di 
kawasan Seminyak.

“Kami melihat potensi yang 
sangat luar biasa di Pantai Sem-
inyak ini, sehingga dalam waktu 
dekat harapan kami Pantai Semin-
yak bisa ditetapkan menjadi Daya 
Tarik Wisata,” ujar Kepala Dinas 
Pariwisata (Kadispar) Badung I 
Nyoman Rudiartha dalam keter-
angannya di Mangupura, Senin.

Pihaknya harus melakukan 
sejumlah langkah seperti dengan 
melakukan inspeksi ke sejumlah 
destinasi wisata ataupun yang 

akan dijadikan DTW baru guna 
mempercepat pembangunan 
infrastruktur destinasi dan 
untuk mempros-
es penetapan 
DTW yang 
memang 
memiliki po-
tensi terha-
dap ekonomi 
masyarakat.

“Dinas Pari-
wisata Badung 
akan 

Dispar Badung: Pantai Seminyak 
Bali Dapat Jadi DTW Baru

melakukan inspeksi dan penda-
taan tentang potensi-potensi serta 
persyaratan bagi sebuah pantai 
untuk dijadikan DTW,” katanya.

Nyoman Rudiartha menje-
laskan, penetapan DTW juga 
akan mempermudah desa adat 

untuk melakukan pengelolaan 
kawasan wisata terkait usulan 

dari Bendesa atau kepala desa 
adat terkait pengelolaan dan 

keinginan desa adat untuk mel-
akukan pengelolaan terhadap 

pantai yang dimiliki.
“Ini kedepannya 

akan memberikan 
hak pengelolaan 
kepada desa adat 
sesuai dengan 
permohonan 

yang diberikan 
oleh desa adat 

sehingga nantinya akan memberi-
kan feedback kepada pemerintah 
daerah atas kerja sama dalam 
pengelolaan pantai, khususnya 
di sepanjang kawasan Samigita,” 
ungkap Nyoman Rudiartha.

Sementara itu, Sekretaris 
Kecamatan Kuta I Made Agus Su-
antara mengatakan, pihaknya be-
serta seluruh pengurus Desa Adat 
Seminyak memberikan apresiasi 
kepada jajaran Dinas Pariwisata 
Badung yang telah meninjau 
tempat yang akan dimohonkan 
sebagai DTW baru.

“Besar harapan kami agar 
kedepannya apa yang diusulkan 
dapat segera diwujudkan se-
hingga nantinya akan berdampak 
kepada ekonomi masyarakat 
setempat dan juga kepada pemer-
intah daerah,” ujarnya. (adv)

Kadispar Badung I Nyoman Rudiartha. 
ANTARA/HO-Pemkab Badung

Pemkab Badung Mulai Laksanakan 
Vaksinasi ”Booster” COVID-19

Ia mengatakan, dengan 
dimulainya vaksinasi dosis ketiga 
itu, pihaknya berharap kepada 
masyarakat khususnya yang 
mempunyai keluarga lansia agar 
mengikuti program vaksinasi 
COVID-19 booster.

Mereka dapat menerima vaksi-
nasi booster dengan syarat tekah 
menerima vaksin COVID-19 tahap 
satu dan dua yang sudah dilaku-
kan dengan jarak vaksin kedua 
sudah lebih dari enam bulan.

“Mulai hari ini kami akan 
bergerak terus dalam melaksana-
kan vaksinasi booster sehingga 
apa yang menjadi rasa kha-
watir kami terhadap penularan 
COVID-19 terhadap lansia bisa 
berkurang,” katanya.

Sekda Adi Arnawa menjelas-
kan, ia berharap kepada lansia 
yang akan divaksin agar tidak 
takut karena vaksin COVID-19 
sangat penting untuk meningkat-
kan imunitas mereka.

“Meskipun begitu, COVID-19 ini 
menyerang tidak memandang usia, 

untuk itu mudah-mudahan dengan 
adanya pencanangan dan pembe-
rian vaksin tahap ketiga hari ini, 
setidaknya kami bisa meminimali-
sir penyebaran pandemi COVID-19 
di Badung,” ungkapnya.

Pemkab Badung juga terus 
mengimbau kepada seluruh 
masyarakat agar terus menera-
pkan protokol kesehatan seperti 
mengenakan masker meski-
pun tingkat penularan pandemi 
COVID-19 telah menurun.

“Meskipun warga sudah 
mendapatkan vaksin, dalam men-
jalankan kegiatan sehari-hari baik 
itu di rumah dan di masyarakat 
harus tetap menerapkan protokol 
kesehatan,” ujar Adi Arnawa.

Kepala Dinas Kesehatan 
Badung I Nyoman Gunarta me-
nambahkan, pada hari pertama 
pelaksanaan vaksinasi COVID-19 
booster pihaknya menyasar 
sebanyak 120 orang masyarakat 
dengan jenis vaksin yang diberi-
kan adalah vaksin Astrazeneca 
dengan dosis 0,25 ml. (adv)

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (kiri) meninjau pelaksanaan program vaksin 
dosis ketiga atau vaksin booster bagi lansia di RSD Mangusada Badung, Kamis 
(13/1). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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SEKDA Wayan Adi Arnawa 
didampingi jajaran Kepala 
Organisasi Perangkat Daerah 
melayat ke Puri Pemecutan un-
tuk memberikan penghormatan 
kepada almarhum Ida Cokorda 
Pemecutan XI, di Denpasar, 
Kamis (6/1).

Kehadiran rombongan Pem-
kab Badung diterima langsung 
oleh Ketua Warga Ageng Pemec-
utan AA. Ngurah Rai Sudarma 
bersama putra almarhum, Anak 
Agung Ngurah Agung Damar 
Negara dan sejumlah kerabat 
Puri Pemecutan.

DINAS Pertanian dan Pangan 
Kabupaten Badung bekerja sama 
dengan Fakultas Kedokteran He-
wan (FKH) Universitas Udayana 
akan melakukan uji coba peng-
gunaan alat Pemingsan Babi (Cap-
tive Bolt Stunner) dalam upaya 
untuk meningkatkan penerapan 
prinsip-prinsip kesejahteraan 
hewan, yang diterima di kantor 
Dinas Pertanian dan Pangan pada 
Selasa (4/1).  

Kepala Dinas Pertanian dan 
Pangan Kabupaten Badung I 
Wayan Wijana yang ditemui 
seusai menerima 5 unit Captive 
Bolt Stunner dari FKH Unud 
mengatakan, alat pemingsan 
babi ini akan diuji coba pada 
beberapa pengusaha pemo-
tongan babi yang sebelumnya 
sudah diseleksi, dibina dan 
diberikan pelatihan. “Kita akan 
uji coba alat ini kepada beberapa 
pengusaha pemotongan babi di 
wilayah Kabupaten Badung yang 
sudah mendapatkan pembinaan, 
pelatihan serta sudah diseleksi, 
“ucapnya.

Salah satu keunggulan dari 
Captive Bolt Stunner ini adalah 
bisa membuat babi ataupun 
sapi pingsan sebelum dipotong 
dengan cara ditembak menggu-
nakan peluru khusus dari alat ini, 
sehingga para jagal tidak perlu 
memukul ataupun menenggelam-
kan babi yang dianggap sebagai 
bentuk penyiksaan terhadap 
binatang.

Di samping itu, penggunaan 
alat pemingsan babi ini juga akan 
menghasilkan daging yang lebih 
sehat, segar dan berkualitas serta 
daging yang rasanya jauh lebih 
enak karena dihasilkan tanpa 
melalui proses penyiksaan.

Sementara itu Kepala Labo-
ratorium Kesmavet FKH Unud 
Prof. I Wayan Suardana mengung-
kapkan alat pemingsan babi ini 
merupakan bantuan dari Animal 
Australia yang sudah dirintis 
sejak 2 tahun yang lalu.

“Mengingat sebagai alat yang 
tergolong baru dan satu-satunya 
di Bali, proses pengiriman mem-
butuhkan waktu yang panjang 

Badung Uji Coba Alat Pemingsan Babi

dan harus mendapatkan reko-
mendasi dari pihak Kepolisian. 

Kami berharap agar alat 
ini bisa dipergunakan dengan 
baik dan kedepan bisa men-

jadi rujukan bagi daerah lainnya 
untuk menerapkan Kesrawan 
sekaligus menghasilkan dag-
ing yang berkualitas bagi 
masyarakat,”ujarnya. (adv)

Kadis Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung I Wayan Wijana saat menden-
garkan penjelasan tentang penggunaan Captive Bolt Stunner dari FKH Unud dan 
Animal Australia, Selasa (4/1). ANTARA/HO-Pemkab Badung

 Pemkab Badung Melayat 
 ke Puri Pemecutan

Dalam kesempatan itu Sekda 
Wayan Adi Arnawa menyam-
paikan rasa belasungkawa yang 
mendalam atas meninggalnya 
salah satu tokoh Pemerintah 
Kabupaten Badung dimasa lalu, 
dimana pada Periode 1972-
1987, Ida Cokorda Pemecutan XI 
pernah menjabat sebagai Ketua 
DPRD Kabupaten Badung.

“Hari ini kami beserta jajaran 
Pemerintah Kabupaten Badung 
melayat ke Puri Pemecutan 
untuk ikut berbelasungkawa 
atas meninggalnya Ida Cokorda 
Pemecutan XI, mudah-mudahan 
beliau mendapatkan tempat 
yang layak dan semua yang 
ditinggalkan dapat diberikan 
kekuatan dan ketabahan,” ujar 
Adi Arnawa.

Lebih lanjut Adi Arnawa me-
nyebutkan, semasa hidupnya Ida 
Cokorda Pemecutan XI merupa-
kan sosok yang bersahaja dan 
merakyat serta memiliki dedi-
kasi yang tinggi dalam memberi-
kan masukan dan dorongan bagi 

kemajuan Pemkab Badung.
Sementara Ketua Warga 

Ageng Pemecutan AA. Ngurah 
Rai Sudarma menyampaikan 
terima kasih atas kehadiran Sek-
da Adi Arnawa beserta jajaran 
Pemkab Badung karena telah 
hadir menyampaikan belasung-
kawa sebagai bentuk penghor-
matan atas meninggalnya Ida 
Cokorda Pemecutan XI.

“Mewakili Keluarga Puri 
Pemecutan, kami menyampai-
kan terimakasih atas kehad-
iran guru wisesa yaitu jajaran 
Pemkab Badung yang telah 
memberikan penghormatan 
sekaligus mendoakan almarhum 
Ida Cokorda Pemecutan XI agar 
mendapatkan tempat yang baik 
nyujur sunia loka sesuai dengan 
swadarma negara, swadarma 
desa dan swadarma pasemeto-
nan. Dengan doa dan dukun-
gan guru wisesa, ia berharap 
keseluruhan rangkaian upacara 
palebon dapat berjalan lancar,” 
ujarnya. (adv)

Sekda Wayan Adi Arnawa beserta saat melayat ke rumah duka (alm) Ida Cokorda Pem-
ecutan XI di Puri Pemecutan, Denpasar, Kamis (6/1). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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KETUA Tim Penggerak (TP) 
PKK Kabupaten Badung Ny. 
Seniasih Giri Prasta menghadiri 
pasar rakyat yang digelar Tim 
Penggerak PKK Provinsi Bali 
bersinergi dengan Tim PKK Ka-
bupaten Jembrana dengan meng-

gandeng UKM, IKM, kelompok 
wanita serta petani bertempat 
di Terminal Baluk, Kabupaten 
Jembrana, Rabu (12/1).

Pasar Rakyat dihadiri Ketua TP. 
PKK Prov. Bali Ny. Putri Suastini 
Koster, Bupati Jembrana I Nengah 

SEKRETARIS Daerah Ka-
bupaten Badung I Wayan Adi 
Arnawa mewakili Pemerintah 
Kabupaten Badung menerima 
sertifikat kepatuhan tinggi dari 
Ombudsman RI Perwakilan Bali 
serangkaian acara Penyampa-
ian Hasil Penilaian Kepatuhan 
Standar Pelayanan Publik sesuai 
Undang-Undang No. 25 Tahun 
2019 tentang Pelayanan Publik 
di tahun 2021 bertempat di Den-
pasar, Selasa (11/1).

Kepala Ombudsman RI Per-
wakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab 
menyerahkan sertifikat yang turut 
dihadiri Kabag Organisasi Badung 
I Wayan Putra Yadnya, Kabag 
Prokompin Badung Made Suardita 
serta pejabat terkait di lingkungan 
Pemkab Badung.

Selain Kabupaten Badung, 
Bupati Tabanan I Komang Gede 
Sanjaya dan Bupati Klungkung I 
Nyoman Suwirta, mendapatkan 
sertifikat kepala daerah terbaik 
dalam Pelayanan Publik Kabu-

paten/Kota di Provinsi Bali.
Sekda Adi Arnawa dalam 

sambutannya mengatakan, atas 
nama Kabupaten Badung, pihakn-
ya memberikan apresiasi sebesar-
besarnya dan rasa bangga kepada 
Ombudsman RI Perwakilan Bali. 
Sertifikat kepatuhan tinggi ini 
menjadi suatu pedoman Pemkab 
Badung dalam mengidentifikasi 
beberapa standar pelayanan yang 
masih kurang dan belum maksi-
mal sebagai kewajiban menjadi 
pelayan masyarakat.

Sekda Adi Arnawa mengim-
bau agar pihaknya tidak segan 
dan malu untuk selalu berkoor-
dinasi dengan Ombudsman RI 
perwakilan Bali dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelay-
anan publik yang ada di Kabu-
paten Badung.

Sementara itu, Kepala Om-
budsman RI Perwakilan Bali 
Umar Ibnu Alkhatab mengatakan 
tujuan dilakukannya penyerahan 
sertifikat ini adalah untuk menin-

Badung Terima Sertifikat Kepatuhan 
Tinggi dari Ombudsman RI Perwakilan Bali

gkatkan kualitas pelayanan publik 
serta pencegahan maladministrasi 
melalui implementasi komponen 
standar pelayanan pada unit 
pelayanan publik.

Pihaknya mengatakan sudah 
melakukan penilaian terhadap 
seluruh kabupaten/kota di Bali 

termasuk Provinsi Bali, hanya 
yang mendapat indikator hijau 
terdapat 3 Kabupaten saja yaitu 
Kabupaten Badung, Kabupaten 
Tabanan dan Kabupaten Klung-
kung yang lainnya masih di indi-
kator kuning yang dimana belum 
optimal. (adv)

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mewakili Pemkab Badung menerima sertifi-
kat kepatuhan tinggi dari Ombudsman RI Perwakilan Bali di Kantor Ombudsman 
RI Perwakilan Bali, Selasa (11/1). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Ny. Seniasih Giri Prasta Apresiasi
dan Dukung Pasar Rakyat PKK Tahun 2022

Tamba, Wabup Patriana Krisna 
beserta jajaran Forkopimda Jem-
brana serta Ketua TP. PKK se-Bali.

Pasar rakyat ini menyedia-
kan berbagai kebutuhan pokok, 
makanan tradisional maupun 
jajanan tradisional, pengunjung 
juga dapat berbelanja berbagai 
produk kuliner olahan UKM Jem-
brana, juga disediakan hasil bumi 
petani Jembrana dengan harga 
terjangkau.

Ketua Tim Penggerak PKK Ka-
bupaten Badung Ny. Seniasih Giri 
Prasta mendukung penuh dan 
memberikan apresiasi terhadap 
pelaksanaan Pasar Rakyat yang 
digelar TP. PKK Provinsi Bali 
secara bergiliran di kabupaten 
dan kota se-Bali.

Ny. Seniasih Giri Prasta 
mengatakan Pelaksanaan pasar 
rakyat dinilai sangat membantu 
masyarakat membangkitkan 
perekonomian masyarakat aki-
bat dampak dari pandemi ini.

Untuk itu, TP PKK terus 

berupaya mendukung pemerin-
tah untuk pemulihan ekonomi 
dengan menggelar pasar rakyat. 
Dengan adanya pasar rakyat 
yang di gilir di masing-masing 
kabupaten dan kota se-Bali akan 
terus membangkitkan ekonomi 
daerah setempat.

Dalam kesempatan tersebut 
Ketua Tim Penggerak PKK Provin-
si Bali Ny. Putri Suastini Koster 
mengimbau pelaksanaan pasar 
rakyat ini tetap menjaga pro-
tokol kesehatan agar Bali tetap 
terhindar dari kasus covid-19 
terlebih dalam persiapan G-20.

“Mari kita bersama-sama 
sinergikan kekuatan kita dan 
dukung program pemerintah 
karena warga negara yang baik 
adalah yang mampu mendukung 
pemerintah, mendukung 
peraturan-peraturan pemer-
intah, menjalankannya dengan 
baik dan saling bersinergi,” ujar 
Ketua TP. PKK Provinsi Bali 
tersebut. (adv)

Ketua TP. PKK Kabupaten Badung Ny. Seniasih Giri Prasta saat menghadiri 
menggelar pasar rakyat di Terminal Baluk, Kabupaten Jembrana, Rabu (12/1). 
ANTARA/HO-Pemkab Badung
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KAPOLRES Badung, Bali, 
AKBP Leo Dedy Defretes menja-
min dalam proses pendistribu-
sian vaksin akan dijaga secara 
ketat, untuk mengantisipasi 
masuknya vaksin booster ilegal.

 “Ya, kami yakin dengan 
adanya pendistribusian pemer-
intah, mulai dari pengawalan 
bandara sampai pendistribu-
sian hingga ke masing-masing 
kabupaten/kota. Selain itu, 
penggunaannya juga dia-
wasi sehingga tidak ada yang 
terbuang percuma dan tidak 
sampai ada temuan vaksin 
ilegal,” kata Kapolres Badung 
saat dikonfirmasi di Badung, 
Jumat.

 Ia mengatakan untuk pen-
distribusian dan penggunaan 
vaksin booster tersebut 
masih menunggu arahan 
dari pemerintah pusat.

Setelah ada arahan 
dan panduan, maka 
personel akan diker-
ahkan untuk penga-

wasannnya.
 “Untuk vaksin booster, kita 

akan mendapat distribusi lang-
sung dari pemerintah 
yang dititipkan di 
Dinkes provinsi. 
Ketat mulai dari 
bandara dikawal 
sampai distri-
busi di provinsi 
hingga ke ka-
bupaten/kota 
resmi oleh TNI-
Polri,” katanya.

 Dari proses 
distribusi 

PENGURUS Maha Gotra Pasek 
Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Ke-
camatan Kuta Tahun 2021-2026 
telah terbentuk dan dikukuhkan 
dengan melaksanakan upacara 
mejaya-jaya di Pasraman Pasek 
Amertha Jati Kuta, Rabu (12/1).

Dalam acara tersebut juga di-
laksanakan penyerahan SK Kepen-
gurusan MGPSSR Kuta periode 
2021-2026 oleh Ketua MGPSSR 
Badung I Gede Eka Sudarwita, 
serta turut hadir dalam acara, 
anggota DPRD Badung dapil Kuta 
I Nyoman Graha Wicaksana. Luh 
De Mediastuti, tokoh Masyarakat 
Kuta I Wayan Puspa Negara, para 
pengurus MGPSSR Kabupaten, 
Kecamatan dan Kelurahan Kuta 
serta pesemetonan pasek.

Selaku Ketua MGPSSR Kecama-

tan Kuta, Nyoman Graha Wicak-
sana, berharap agar para pengurus 
MGPSSR periode 2021-2026 dapat 
menjalankan tugasnya dengan 
baik.

Wadah pasemetonan pasek 
tersebut diharapkan dapat 
menjadi tempat berdiskusi dan 
menyampaikan aspirasi apa yang 
menjadi kebutuhan nyame pasek.

“Tugas suci ini harus dijalan-
kan dengan tulus dan ikhlas. Mari 
kita bersama-sama hidup rukun 
‘menyame braye’ dalam mem-
bangun Badung pada khususnya 
dan Bali pada umumnya,” ungkap 
Nyoman Graha Wicaksana.

Kepala Dinas Kebudayaan 
Badung, I Gede Eka Sudarwita, 
yang juga selaku ketua MGPSSR 
Badung mengatakan, pihaknya di 

Pengurus MGPSSR 
Kecamatan Kuta 
Dikukuhkan

Pemerintah Kabupaten Badung 
sangat mengapresiasi kepada 
sesepuh, penglingsir dan seluruh 
pengurus MGPSSR Kecamatan 
dan Kelurahan Kuta  yang dapat 
melaksanakan kegiatan tersebut 
secara bijak di tengah pandemi 
Covid-19 ini.

I Gede Eka Sudarwita berharap 
kepada semua pengurus yang 
telah dikukuhkan dan yang telah 
diupacarai secara agama dan adat, 

bisa menjalankan tugas dengan 
baik dan mengacu kepada struktur 
organisasi induk.

“Tentu ini menjadi tugas suci 
yang mulia, dalam membangun 
ngrastiti bakti kepada agama 
dan Ida Hyang Widhi wasa. Kami 
ucapkan selamat kepada Pengu-
rus MGPSSR yang baru periode 
2021-2026 dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik” ucapnya. 
(adv)

Pengukuhan Pengurus MGPSSR Kecamatan Kuta dan Kelurahan Periode 2021-2026 
di Pasraman Pasek Amertha Jati Kuta, Rabu (12/1).  ANTARA/HO-Pemkab Badung

Kapolres Badung AKBP Leo Dedy Defretes. 
ANTARA/Ayu Khania Pranisitha

Polres Badung Antisipasi 
Vaksin Booster Ilegal

hingga jumlah penerima dosis 
vaksin, juga masuk dalam per-
hitungan vaksinator. “Karena 

kita juga menggunakan PCare 
kepolisian dan tiap hari di-

laporkan, dievaluasi dan 
dianalisis,” tegasnya.

Sementara itu, 
untuk proses vaksinasi 

bagi anak usia 6-11 
tahun di Kabupaten 
Badung sudah menca-

pai target 100 persen. 
Selanjutnya akan tetap 
menyasar secara door to 
door untuk menuntas-

kan bagi anak usia 
6-11 tahun yang 

kesulitan 
dari segi 

transpor-
tasi dan 
medan 

yang dilalui.
 Selain itu juga dilakukan 

tes PCR secara acak dan rutin 
di Terminal Mengwi sebagai 
jalur yang dilewati setelah dari 
Pelabuhan Gilimanuk untuk 
mencegah penyebaran varian 
Omicron.

 “Meskipun di Pelabuhan 
Gilimanuk sudah ada pemerik-
saan administrasi dan ketika 
masuk menggunakan transpor-
tasi antara provinsi, kabupaten 
dan ada pemeriksaan eks dan 
administrasi sehingga Termi-
nal Mengwi tetap dijaga ketat 
untuk mencegah omicron ke 
daerah-daerah,” katanya.

 Pihaknya menambahkan 
bahwa Polres Badung turut 
bekerjasama dengan para 
pemilik usaha untuk men-
erapkan “pedulilindungi” agar 
tidak hanya menjadi pajangan 
semata. (ant)
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REVITALISASI pasar tradisional 
Ubud yang sedang digarap Pemkab 
Gianyar, Bali, telah dianggarkan 
dalam APBD sebesar Rp99 miliar, 
dan para pengurus desa adat Ubud 
mendukung program itu.

“Para pengurus desa adat (Pra-

juru) Ubud menyatakan dukungan 
atas dukungan revitalisasi pasar 
tradisional Ubud dengan anggaran 
Rp99 miliar,” kata Bupati Gianyar 
Made Mahayastra, usai perte-
muan, Senin, di Gianyar.

Pada Senin Prajuru Desa Adat 

BUPATI Gianyar I Made Ma-
hayastra meninjau pembangunan 
27 tempat pembuangan sampah 
yang berbasis reuse, reduce, recy-
cle atau TPS3R di desa-desa.

“Pemkab Gianyar tengah gen-
car menata dan mempercantik 
penampilan wilayahnya. Penataan 
alun-alun, tamanisasi, renovasi 
dan pembangunan pasar rakyat 
di kota dan desa. Tidak sekedar 
mempercantik penampilan 
wilayah, kami juga memberikan 
perhatian lebih kepada masalah 
sampah,” Bupati Gianyar, dalam 
siaran pers Diskominfo Gianyar, 
Jumat.

 Pembangunan TPS3R di desa 
merupakan salah satu cara untuk 
pengolahan sampah dari sum-
bernya.  Sampah harus dikelola 
dari sumber atau hulu, agar tidak 
terjadi penumpukan di hilir atau 
TPA.

 Program TPS3R merupakan 
implementasi dari kebijakan 
Gubernur Bali Wayan Koster yang 
concern dengan permasalahan 

sampah. Dimulai dengan dikelu-
arkannya Pergub nomor 97 tahun 
2018 mengenai Pembatasan 
Timbulan Sampah Plastik Sekali 
Pakai.

Bahkan Pemprov Bali mem-
fasilitasi dengan memberikan 
lahan milik pemprov untuk 
beberapa pembangunan TPS3R 
di Gianyar.

Untuk memastikan program 
ini berjalan sesuai dengan 
rencana, Bupati Mahayastra 
didampingi Sekda Wisnu Wijaya 
dan Kepala OPD terkait, meninjau 
pembangunan dan revitalisasi 
TPS3R di beberapa desa, Kamis 
(6/1/2022).

Diantaranya pembangunan 
TPS3R di Desa Bakbakan, Petak 
Kaja, Tampaksiring, Keliki, Bukian 
dan Melinggih, serta revitalisasi 
TPS3R di Desa Taro.

Bupati Mahayastra men-
gatakan puas dengan progres 
pembangunan TPS3R tersebut. 
Dimana jumlah pembangunan 
TPS3R hingga tahun 2021 telah 

Bupati Gianyar Tinjau 
Pembangunan 27 TPS3R baru

melampui target. Sebelumnya 
pihaknya menargetkan memban-
gun 17 TPS3R pada tahun 2021.

“Hingga kini telah terbangun 5 
TPS3R dan sedang direvitalisasi 
saat ini, juga sesang dibangun 
27 TPS3R baru, jadi kalau ditotal 
kita merealisasikan 32 TPS3R 
hingga saat ini,” ungkap Bupati 
Mahayastra.

 Dirinya berharap, dari pen-

golahan sampah yang dilakukan 
TPS3R hanya menghasilkan 
residu sekitar 5 - 10 persen. Pu-
puk kompos yang dihasilkan oleh 
TPS 3R akan dimanfaatkan oleh 
ibu-ibu PKK.

 Pembangunan 27 TPS3R baru 
di Gianyar didanai dari Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Cadangan 
2021 dengan nilai masing-masing 
Rp1.082.726.196. (ant)

Bupati Gianyar meninjau pembangunan pengolahan sampah 
(Foto Humas Gianyar)

Pemkab Gianyar Revitalisasi Pasar Tradisional 
Ubud dengan Anggaran Rp99 Miliar

Ubud, Kecamatan Ubud, Gianyar, 
Bali menggelar pertemuan degan 
Bupati Gianyar, Made Mahayastra 
di Kantor Bupati Gianyar, mem-
bahas terkait revitalisasi pasar 
tradisional Ubud yang selama ini 
menjadi salah satu ikon Pari-
wisata Ubud.

“Adapun sumber dana revital-
isasi ini terdiri dari dua sumber. 
Yakni, dana dari pemerintah pusat 
atau Dana Alokasi Khusus (DAK) 
sebesar Rp72 miliar. Sementara 
sisanya, Rp27 miliar akan ber-
sumber dari APBD Gianyar,” jelas 
Bupati.

Pertemuan dihadiri Bend-
esa Adat Ubud, Tjokorda Raka 
Kerthyasa, dan jajaran Prajuru 
lainnya. Dalam pertemuan tertu-
tup tersebut pada intinya, Desa 
Adat Ubud mendukung rencana 
Pemkab Gianyar merevitalisasi 
Pasar Tradisional Ubud.

 Bupati Gianyar, Made Ma-
hayastra mengatakan, pihaknya 

berterimakasih pada Prajuru Desa 
Adat Ubud yang mendukung revi-
talisasi Pasar Tradisional Ubud.

Terima kasih kepada Tjokorda 
Kerthyasa selaku ketua penguris 
desa Adat Ubud dan seluruh ang-
gota prajuru atas dukungannya 
terhadap revitalisasi Pasar Ubud, 
sehingga ke depan Pasar Tradision-
al Ubud bisa lebih nyaman dan ber-
manfaat untuk masyarakat Ubud 
juga Desa Adat Ubud,” ujarnya.

 Usai pertemuan, Bupati 
Mahayastra mengungkapkan, 
revitalisasi Pasar Tradisional 
Ubud saat ini telah memasuki 
tahap persiapan tender. Terkait 
desain pasarnya nanti, Mahayastra 
mengatakan akan seperti Pasar 
Rakyat Gianyar. Namun dia meng-
garisbawahi bahwa akan lebih 
menonjolkan kesan artistik Bali.

“Kami akan lebih menonjolkan 
kesan Bali. Sebab yang dijual di 
sana adalah budaya kita,” ujarnya. 
(ant)

Pertemuan bupati Gianyar dengan para pengurus desa adat Ubud bahas revital-
isasi pasar tradisional Ubud (Foto Humas Gianyar)
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WAKIL Bupati Klungkung, I 
Made Kasta, meninjau Wantilan 
Setra Adat Bakas, Kecamatan 
Banjarangkan, Kabupaten Klung-
kung, Bali, yang ambruk, karena 
itu pihaknya akan mengupayakan 
bantuan untuk perbaikan wanti-
lan itu.

Humas Pemkab Klungkung 
dalam keterangan tertulis yang 

diterima, Kamis, melaporkan 
kejadian itu diakibatkan hujan 
lebat disertai angin kencang yang 
terjadi saat cuaca buruk melanda 
wilayah Bali, Senin (3/1/2022) 
malam, lalu ditinjau Wakil Bupati 
Klungkung, I Made Kasta (5/1).

Saat menerima kunjungan 
Wabup itu, Perbekel Desa Bakas, 
Wayan Murdana mengatakan 

DINAS Kesehatan Kabu-
paten Tabanan, Bali, melakukan 
pemantauan tempat umum 
dan objek wisata di wilayahnya, 
untuk mencegah penularan kasus 
COVID-19 varian baru Omicron.

“Penanganan kasus COVID-19 
di Tabanan telah berhasil, ter-
bukti hingga Senin (9/1), kasus 
COVID-19 tercatat nol kasus. 
dalam kurun waktu dua min-
ggu ini,” kata Kadis Kesehatan 
Tabanan, Dr Nyoman Susila, di 
Tabanan, Senin.

Namun, dengan tidaknya ada 
kasus COVID-19, pihak Dinkes 
dan Satgas COVID-19 setempat 
tetap hati-hati dan waspada terh-
adap penyebaran kasus COVID-19 
terlebih varian baru Omicron 
sudah masuk ke Indonesia.

“Mengingat kawasan Kabu-
paten Tabanan dekat dengan 

daerah pariwisata, penularan 
virus COVID-19 masih sangat 
riskan. Untuk itu, kami bersama 
satgas akan memonitor aktivitas 
masyarakat di tempat umum dan 
objek wisata,” kata Susila.

Nyoman Susila menam-
bahkan langkah pencegahan 
penyebaran virus COVID-19 
di Tabanan dilakukan dengan 
membuat edaran terkait penera-
pan prokes secara benar.

“Jika virus Omicron terjadi, 
maka kita menyiapkan rumah 
sakit dan kita memastikan mere-
ka siap menerima pasien kalau 
sudah ada kasus virus Omicron di 
Tabanan,” ujarnya.

Untuk ketersediaan vaksin 
sampai dengan 30 Januari 2022 
masih mencukupi. Selain untuk 
kepentingan vaksinasi booster, 
pemanfaatannya juga dipakai un-

Dinkes Tabanan Pantau Objek 
Wisata untuk Cegah Omicron

tuk menggenapi sasaran vaksinasi 
kelompok usia lainnya.

Vaksinasi untuk anak 6 
tahun sampai 11 tahun hingga 

Senin (9/1) sudah mencapai 
101 persen dari jumlah sasaran 
yang di vaksin sebanyak 33.050 
anak. (ant)

Salah satu objek wisata di Kabupaten Tabanan, Bali. 
(FOTO ANTARA/Pande Yudha/2021)

Wakil Bupati Klungkung Tinjau 
Wantilan Setra Bakas yang Ambruk

kejadian ini terjadi pada malam 
hari, sehingga warga pun tidak 
ada yang tahu. Namun, tak ada 
korban jiwa dalam peristiwa 
dengan kerugian yang ditaksir 
puluhan juta.

“Wabup Kasta akan segera 
mengupayakan bantuan, karena 
masyarakat Bakas akan melak-
sanakan Ngaben massal pada 
bulan Agustus 2022, namun 
Wabup Kasta juga mengingatkan 
masyarakat selalu waspada dan 
berhati-hati, semoga kejadian 
serupa tidak ada lagi,” katanya.

Sementara itu, Kalak BPBD 
Klungkung, I Putu Widiada, 
mengatakan Wantilan ini bersifat 
sebagai fasilitas umum, karena 
itu akan diajukan ke pemerintah 
provinsi supaya dibantu sebagai 
bansos tidak terencana pemer-
intah provinsi sesuai peraturan 
gubernur.

“Karena ini sebagai fasilitas 
umum dan sesuai dengan pergub 
ini bisa dibantu dengan menga-
jukan proposal dari pemerintah 
desa maupaun desa adat,” ujar 
Putu Widiada.

Rutilahu Terintegrasi
Sementara itu, Bupati 

Klungkung I Nyoman Suwirta 
menyerahkan bantuan berupa 
sarana/alat pendukung usaha 
produktif bagi warga Desa 
Paksebali, sebagai tindak lanjut 
program Rehabilitasi Sosial 
Rumah Tidak Layak Huni (RS-
Rutilahu)

“Bantuan ini sebagai bagian 
upaya pemberdayaan yang 
merupakan konsep program 
‘Rutilahu Terintegrasi’. Tujuan 
bantuan ini untuk membangkit-
kan produktivitas warga agar 
dapat keluar dari KK miskin. 
Penerima bantuan berjumlah 15 
warga,” kata Bupati saat meny-
erahkan bantuan kepada warga 
Desa Paksebali, Rabu (5/1).

Oleh karena itu, bantuan di-
berikan kepada para penerima 
Rutilahu yang juga memiliki 
potensi untuk mengembangkan 
usaha produktif, diantaranya 
penjual bakso/kuliner, keraji-
nan anyaman, pedagang kelapa, 
kerajinan canang, dan usaha 
tedung. (ant)

Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta, meninjau Wantilan Setra Adat Bakas, 
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali (5/1/2022), yang ambruk, 
karena itu pihaknya akan mengupayakan bantuan untuk perbaikan wantilan itu. 
(Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Klungkung/2022)
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SEKRETARIS Daerah Kabu-
paten Karangasem, I Ketut Sedana 
Merta meninjau ruas jalan arah 
Pura Batu Madeng menuju Pura 
Peninjauan, Kecamatan Rendang 
jebol akibat diguyur hujan lebat.

Sekda Sedana Merta di Ren-
dang, Bali, Senin, mengatakan 
infrastruktur yang rusak berupa 

ruas jalan jebol akibat aliran air 
yang deras dikarenakan curah 
hujan yang cukup tinggi dalam 
beberapa hari yang lalu.

“Melalui kejadian ini, mari 
masyarakat yang akan melintasi 
jalan ini dapat meningkatkan 
kewaspadaan,” kata Sedana 
didampingi Kadis PUPR, Kabag 

BUPATI Bangli Sang Ny-
oman Sedana Arta, mengajak 
masyarakat untuk kembali 
menggelorakan semangat gotong 
royong dalam menjaga kebersihan 
lingkungan, untuk siap mewujud-
kan Bangli sebagai kota terbersih 
di Bali.

“Sebagai langkah awal gerakan 
gotong royong, kami turun lang-
sung memimpin kegiatan bersih-
bersih yang diikuti oleh seluruh 
ASN,” kata Bupati Bangli Sang 
Nyoman Sedana Arta didampingi 
Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, 
sambil memotong rumput, di kota 
Bangli, Jumat.

 Bupati Bangli Sedana Arta di 
sela-sela kegiatan gotong royong 
berlangsung mengatakan, sebagai 
Kabupaten yang berada di daerah 
hulu Provinsi Bali, kebersihan dan 
kelestarian lingkungan merupa-
kan harga mati yang harus diwu-
judkan di Kabupaten Bangli.

Oleh karenanya, gotong royong 

sebagai warisan leluhur, wajib 
kembali digelorakan sebagai 
identitas budaya masyarakat Bali. 
“Hari ini saya dan Wakil Bupati 
memimpin langsung giat gotong 
royong pembersihan lingkungan 
kota Bangli bersama dengan ASN 
di Bangli,” kata Bupati.

“Saya ingin semangat go-
tong royong ini bisa menular di 
masyarakat, sehingga budaya 
gotong royong yang sempat mer-
edup bisa kembali bangkit untuk 
mewujudkan Bangli yang bersih 
dan sehat,” tambah dia.

Pada kesempatan itu Bupati 
asal Desa Sulahan, Susut ini juga 
menegaskan bahwa menjadikan 
kota Bangli sebagai kota terbersih 
di Bali adalah harga mati.

Menurut dia, Kota Bangli yang 
secara kewilayahan tidak terlalu 
luas, harusnya tidak sulit untuk 
menatanya. “Saya tegaskan, Bangli 
harus menjadi Kota terbersih dan 
indah di Bali. Saya minta organ-

Bupati Bangli Siap Wujudkan 
Bangli jadi Kota Terbersih di Bali

isasi pemerintahan daerah (OPD)  
terkait dan masayrakat bisa bahu 
membahu mewujudkannya. Saya 
rasa ini impian yang bisa segera 
terwujud,” tegas dia.

 Terkait dengan kegiatan 
Jumat gotong royong yang 

berlangsung hari ini, Kadis 
Lingkungan Hidup, I Putu Ganda 
Wijaya menyampaikan, di awal 
tahun 2022 ini kita melaksana-
kan kebersihan bersama dimulai 
dari Desa Bunutin sampai ke 
Kelurahan Kubu. (ant)

Bupati Bangli Sedana Arta sedang memotong rumput saat memimpin Jumat 
gotong royong (Foto Humas Bangli)

Sekda Karangasem Tinjau Jalan Jebol 
Menuju Pura Batu Madeng-Pura Peninjauan

Ekonomi, Camat Rendang, dan 
Kalaksa BPBD.

Sekda Sedana Merta mengaku 
sudah melakukan koordinasi 
dengan Dinas PUPR Karangasem 
agar senderan ruas jalan yang 
jebol dapat ditanggulangi se-
mentara, mengingat APBD baru 
berjalan.

Ia juga sudah menugaskan 
BPBD Kabupaten Karangasem 
untuk menjaga (standby) dalam 
kondisi cuaca seperti saat ini.  

“APBD baru berjalan, ket-
erbatasan anggaran membuat 
pemerintah belum bisa ber-
buat banyak. Mudah-mudahan 
dengan beberapa kiat pimpinan, 
eksekutif dan legislatif, dapat 
mengantisipasi anggaran untuk 
bencana-bencana yang terjadi di 
musim penghujan seperti saat 
ini,” katanya.

Ia berharap jalan dan tanggul 
yang ada segera diperbaiki. Jika 
tidak ditangani segera, maka akan 
dapat menyebabkan kerusakan 
yang lebih parah.

“Apabila diterjang hujan deras 
lagi, tentu membuat kerusakan 
disekitarnya karena sangat mu-
dah digerus luapan air sungai,jadi 
harus segera diantisipasi,” ujar 
Sedana Merta.

Terkait arahan Sekda, Kadis 
PUPR Budi W. mengatakan 
rusaknya ruas jalan tersebut bu-
kan hanya diakibatkan curah hu-
jan yang tinggi. Namun saluran 
drainase yang juga kurang baik. 
Tindak lanjut sementara, untuk 
jangka pendek akan dibuatkan 
senderan dari karung tanah dan 
kerikil, agar kerusakan tidak 
melebar, memperparah jebolan.

Untuk air, kata dia, yang ber-
lebih dari Padharman Sangging 
akan dibuatkan sodetan di atas, 
sehingga membagi aliran air yang 
turun diarahkan ke utara.

Saat ini juga, Dinas PUPR 
dibantu BPBD Karangasem 
dan masyarakat sekitar akan 
melakukan pembersihan seluruh 
drainase dari lokasi jebolan sam-
pai hilir sungai. (ant)

Sekda Karangasem tinjau jalan jebol menuju Pura Batu Madeng-Pura Peninjauan 
(ANTARA/HO-Humas Pemkab Karangasem)
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PT BIBU Panji Sakti (PT BIBU) 
selaku pemrakarsa melakukan 
penandatanganan komitmen 
dengan China Construction First 
Group Corp. Ltd (CCFG) untuk 
membangun bandara interna-
sional di Kubutambahan, Buleleng, 
Bali bagian Utara.

“Ini merupakan penguatan 
komitmen kerja sama kedua belah 
pihak dan sekaligus memperbaha-
rui Nota Kesepahaman yang per-
nah kami tandatangani bersama 
pada 7 Agustus 2020,” ujar Direk-
tur Utama PT BIBU, Erwanto Sad 
Adiatmoko Hariwibowo, dalam 

WAKIL Kepala Staf TNI 
Angkatan Laut (Wakasal) 
Laksamana Madya Ahmadi Heri 
Purwono mengunjungi sejumlah 
lokasi, yang menjadi titik program 
“Kampung Bahari Nusantara” di 
Kabupaten Jembrana, Bali.

“Kami berharap, kerja sama 
dengan Pemkab Jembrana ini 
memberikan manfaat bagi 
masyarakat, khususnya di 
wilayah pesisir,” katanya saat 
berkeliling ke sejumlah titik 
Kampung Bahari serta melaku-
kan peletakan batu pertama 
pembangunan tambak, Jumat.

Dengan didampingi Bupati 
Jembrana I Nengah Tamba, ia 
mengatakan, program Maritime 
Food Estate (MFE) ini fokus 
pada budidaya undang vaname 
dengan menggunakan teknologi 
terbaru, dengan memprioritaskan 
pemberdayaan bagi masyarakat 
pesisir.

Menurutnya, program ini 
tidak hanya menyasar persoalan 

ketahanan pangan dan ekonomi, 
tapi juga membantu masyarakat 
pesisir dalam hal pendidikan serta 
kesehatan.

Di Kabupaten Jembrana, MFE 
yang dikemas dalam program 
Kampung Bahari Nusantara ini 
menempati sejumlah lokasi antara 
lain di Dusun Pabuahan, Desa 
Banyubiru, Desa Pengambengan 
dan Desa Yehembang.

Budidaya udang vaname yang 
juga melibatkan pihak swasta ini 
mengelola 90 kolam dengan di-
ameter masing-masing 30 meter.

Dalam kesempatan itu, Bupati 
Jembrana I Nengah Tamba men-
gatakan, selain pemberdayaan 
masyarakat, keberadaan program 
ini akan menjadi sumber baru 
bagi pendapatan asli daerah (PAD) 
kabupaten tersebut.

“Selain membuka lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat, ke-
beradaan tambak udang vaname 
dalam program ini akan menjadi 
sumber baru bagi PAD Jembrana,” 

Wakil Kepala Staf TNI AL Kunjungi 
Kampung Bahari Nusantara di Jembrana

katanya.
Ia mengungkapkan, kerjasama 

program dengan TNI AL ini meru-
pakan yang pertama di Indone-
sia, karena lokasi di Kabupaten 
Jembrana sangat strategis serta 
memenuhi syarat untuk budidaya 

udang vaname.
“Masih banyak potensi-potensi 

lain di Kabupaten Jembrana. 
Kami akan terus sampaikan agar 
semakin banyak program yang 
bermanfaat bagi masyarakat di 
daerah kami,” katanya. (ant)

Wakil Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono bersama 
Bupati Jembrana I Nengah Tamba melakukan peletakan batu pertama pemban-
gunan tambak program Kampung Bahari Nusantara, Jumat (7/1). (Antaranews 
Bali/Humas Jembrana/2022)

PT BIBU Gaet Investor China 
untuk Bangun Bandara Bali Utara

pernyataan di Jakarta, Sabtu.
Ia memastikan CCFG, yang 

merupakan anak perusahaan 
BUMN China State Construction 
Engineering Corp. Ltd (CSCEC), 
adalah perusahaan yang akan 
menjadi kontraktor utama dalam 
pembangunan bandara interna-
sional tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, 
Chief Representative CCFG untuk 
Indonesia Sun Kelin juga memas-
tikan pihaknya siap membiayai 
pembangunan bandara tersebut 
dengan skema turn key.

Sementara itu, Penglingsir Puri 
Ageng Blahbatuh Gianyar, A.A. 
Alit Kakarsana menyambut baik 
adanya kerja sama CCFG dan PT 
BIBU untuk membangun bandara 
internasional di Bali Utara.

“Reputasi CCFG semakin 
meyakinkan saya bahwa bandara 
di Bali Utara akan terwujud sesuai 
waktu, dengan kualitas baik yang 
tentunya keberadaan bandara ini 

akan memperkuat perekonomian 
dan pariwisata Bali,” katanya.

Penglingsir juga melihat ada 
kesempatan dan peluang bagi 
Bali Utara untuk pengembangan 
pariwisata yang selama ini masih 
tertinggal dibandingkan dengan 
kawasan Bali Selatan.

Bendesa Adat Kubutambahan 
Jro Pasek Warkadea juga melihat 
bahwa kerja sama strategis itu 
menunjukkan bahwa pembangu-
nan bandara di Bali Utara akan 
segera dimulai.

Tokoh adat asal Kubutambahan 
itu juga melihat pembangunan 
bandara itu dapat meningkatkan 
kesejahteraan karena akan men-
ciptakan lapangan kerja baru bagi 
warga Bali Utara.

“Mimpi warga Kubutambahan 
akan segera terwujud. Bali Utara 
tidak lagi tertinggal dengan Bali Sela-
tan. Hal ini akan menutup kesenjan-
gan kesejahteraan warga Bali Utara 
dan Bali Selatan,” katanya. (ant)

Suasana penandatanganan MoU antara PT BIBU Panji Sakti (PT BIBU) dengan 
China Construction First Group Corp. Ltd (CCFG) untuk pembangunan bandara 
internasional Bali Utara. (ANTARA/HO-Istimewa)
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BADAN Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagak-
erjaan menggandeng PT Bank 
Pembangunan Daerah Bali untuk 
mempermudah pekerja di Pulau 
Dewata memiliki rumah, terkait 
penyaluran manfaat layanan 
tambahan fasilitas pembiayaan 
perumahan bagi peserta program 
jaminan hari tua.

“Kerja sama ini merupakan 
salah satu bukti respons cepat BP-
JAMSOSTEK untuk memperluas 
jangkauan penyaluran program 
MLT,” kata Direktur Pengemban-
gan Investasi BPJAMSOSTEK 
Edwin Ridwan dalam keterangan 
tertulisnya di Denpasar, Sabtu.

Sinergi BPJAMSOSTEK dengan 
BPD Bali tersebut, tertuang 

UNIVERSITAS Pendidikan 
Ganesha (Undiksha) Singaraja, 
Kabupaten Buleleng, Bali, Rabu, 
mengukuhkan empat guru be-
sar/profesor, yang dirangkai den-
gan Dies Natalis ke-29 Undiksha 
secara hybrid.

Empat guru besar adalah Prof. 
Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd 
(ilmu Teknologi Pendidikan/
Pembelajaran Matematika), Prof. 
Dr. Anantawikrama Tungga Atm-
adja, S.E.,Ak.,M.Si (ilmu Akuntan-
si), Prof. Dr. I Ketut Gading, M.Psi 
(ilmu bimbingan dan konseling), 
dan Prof. Dr. Desak Putu Parmiti, 
M.S (ilmu pengukuran dan evalu-
asi pendidikan).

Pengukuhan ini dilakukan 
oleh Ketua Senat Undiksha, Prof. 
Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. Ia 

menyampaikan guru besar anyar 
ini merupakan aset yang harus 
dimanfaatkan sebesar-besarnya 
untuk kemajuan Undiksha. 
Ibaratnya, guru besar adalah 
pasukan elit di perguruan tinggi.

“Jadi, bagaimana pasukan elit 
ini bisa memimpin, bisa membawa 
Undiksha ke depannya lebih baik 
dalam rangka menuju world class 
University yang sudah dicanangkan 
dalam visi Undiksha,” tegasnya.  

Ia mengharapkan pengukuhan 
ini dapat menjadi pendorong dosen 
yang lain untuk segera mengusul-
kan dan meraih jabatan guru besar.

“Mudah-mudahan dengan 
dikukuhkannya empat guru besar 
ini akan segera disusul oleh guru 
besar yang lainnya yang lebih 
muda, lebih aktif, sehingga kita 

Undiksha Singaraja 
Kukuhkan 
Empat Profesor

yakin Undiksha kedepan akan 
jauh lebih baik,” ucap mantan Rek-
tor Undiksha dua periode ini.

Saat ini, sudah ada dosen lain 
yang mengusulkan jabatan guru 
besar dan masih menunggu surat 
keputusannya dari Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi. “Sudah ada proses 
pengusulannya dan mudah-mu-
dahan itu sudah turun sehingga 

kita bisa menambah lagi satu guru 
besar dalam waktu yang sesing-
kat-singkatnya,” katanya.

Sementara itu, Rektor Undiksha, 
Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., 
mengharapkan guru besar ini dapat 
terus berkreativitas dan menghasil-
kan karya-karya ilmiahnya atau 
karya-karya akademik yang dapat 
memberikan manfaat untuk Undik-
sha dan masyarakat. (ant)

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, 
Rabu (12/1), mengukuhkan empat guru besar/profesor, yang dirangkai dengan 
Dies Natalis ke-29 Undiksha secara hybrid. Pengukuhan ini dilakukan oleh Ketua 
Senat Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. (Foto Antara News Bali/HO-
Undiksha/2022)

BPJS Ketenagakerjaan dan BPD Bali 
Permudah Pekerja Miliki Rumah

dalam perjanjian kerja sama 
(PKS) yang ditandatangani oleh 
Direktur Pengembangan Investasi 
BPJAMSOSTEK Edwin Ridwan dan 
Direktur Kredit BPD Bali Made 
Lestara Widiatmika, di Denpasar, 
Jumat (7/1).

Sebelumnya, BPJS Ketena-
gakerjaan/BPJAMSOSTEK telah 
bekerja sama dengan bank Him-
bara terkait penyaluran manfaat 
layanan tambahan (MLT) tersebut.

Baca juga: Gubernur Koster 
inginkan “pinandita” terlindungi 
BPJS Ketenagakerjaan

Dengan menggandeng BPD 
Bali, kata Edwin, merupakan 
upaya BPJS Ketenagakerjaan 
untuk mendukung program 
pemerintah dalam memberikan 
kemudahan bagi para pekerja/
buruh untuk memiliki rumah, 
sesuai amanah Permenaker No-
mor 17 Tahun 2021.

Permenaker tersebut merupa-
kan penyempurnaan dari aturan 
sebelumnya, yakni terdapat bebera-
pa peningkatan manfaat, antara 
lain pengalihan kredit pemilikan 

rumah (KPR) dari skema umum/
komersial menjadi skema MLT.

Selain itu, nominal pinjaman 
uang muka perumahan (PUMP) 
juga meningkat menjadi maksimal 
Rp150 juta, KPR sebesar maksi-
mal Rp500 juta, serta pembiayaan 
renovasi perumahan (PRP) naik 
menjadi maksimal Rp200 juta.

Untuk mendapatkan MLT ini, 
Edwin menegaskan bahwa peker-
ja harus memenuhi persyaratan 
umum, di antaranya terdaftar se-
bagai peserta aktif BPJAMSOSTEK 
minimal satu tahun kepesertaan, 
belum memiliki rumah sendiri 
serta pemberi kerja tertib admin-
istrasi kepesertaan dan pemba-
yaran iuran BPJAMSOSTEK.

Pihaknya juga mengatakan 
BPJAMSOSTEK siap berkolabo-
rasi dengan BPD lainnya untuk 
semakin mempermudah pekerja 
mendapatkan manfaaat ini, se-
hingga diharapkan dapat menjadi 
daya tarik bagi pekerja untuk 
segera mendaftarkan dirinya 
menjadi peserta BPJAMSOSTEK. 
(ant)

Direktur Pengembangan Investasi BPJAMSOSTEK Edwin Ridwan bersama dengan 
Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma dan jajaran lainnya usai penan-
datanganan perjanjian kerjasama di Denpasar, Jumat (7/1/2022). ANTARA/HO-
BPJAMSOSTEK.
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Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi 
Bali mencatat peningkatan harga cabai rawit dan 
telur ayam ras menjadi pendorong inflasi di wilayahn-
ya pada Desember 2021.

BI: Cabai Rawit dan Telur Ayam Ras 
Dorong Inflasi di Bali

BUSINESS Outlook PLN 
Tahun 2022 yang disusun dengan 
pendekatan kajian mega analysis, 
macro analysis dan micro analysis, 
serta perilaku konsumen mencatat 
perkiraan konsumsi listrik pada 
2022 akan meningkat signifikan 
seiring pemulihan ekonomi dunia.

Direktur Utama PLN, Dar-

mawan Prasodjo mengatakan 
pendekatan yang digunakan dalam 
“Business Outlook” PLN Tahun 
2022, merupakan upaya dalam 
menyusun strategi untuk meng-
hadapi peningkatan persaingan 
usaha ketenagalistrikan.

“Dari sisi Mega Analysis, kami 
melihat ada tiga faktor, yakni 

“Inflasi di Provinsi Bali 
pada Desember 2021 tercatat 
0,88 persen (mtm), meningkat 
dibanding bulan sebelumnya 
yang 0,63 persen (mtm),” kata 
Kepala KPwBI Bali Trisno Nu-
groho di Denpasar, Bali, Selasa.

Secara spasial, inflasi terjadi di 
Kota Denpasar dan Kota Singaraja 
dengan pertumbuhan masing-
masing sebesar 0,75 persen 
(mtm) dan 1,70 persen (mtm).

“Peningkatan tekanan harga 
terjadi pada seluruh kelompok, 
dengan tekanan tertinggi pada 
kelompok volatile food, yang dii-
kuti oleh kelompok administered 
price dan core inflation,” ujarnya.

Dengan demikian, pada 2021, 
Bali mencatatkan inflasi sebesar 
2,07 persen (yoy) atau berada 

dalam sasaran inflasi nasional 
3±1 persen.

Khusus untuk 
kelompok barang 
volatile food pada 
Desember 2021 
mengalami in-
flasi sebesar 3,75 
persen mtm. Pen-
ingkatan harga 
terutama terjadi 
pada komoditas 
cabai rawit, min-
yak goreng, 

dan telur ayam ras.
“Peningkatan tekanan harga 

cabai rawit disebabkan oleh ting-
ginya curah hujan yang meng-
ganggu tingkat produksi,” ujar 
Trisno.

Sedangkan, peningkatan harga 
komoditas minyak goreng seiring 

dengan tren kenaikan harga 
minyak sawit dunia.

Sementara itu, men-
ingkatnya harga telur 
ayam ras tidak terlepas 

dari upaya pemerintah 
dalam menjaga kes-

tabilan harga daging 
ayam ras yang sebel-
umnya tercatat rendah, 
melalui kebijakan 

pembatasan 

telur tetas dan afkir dini.
Kelompok barang admin-

istered price mencatat inflasi 
sebesar 0,48 persen (mtm). 
Peningkatan tekanan harga 
terutama terjadi pada harga 
angkutan udara.

Hal ini seiring meningkatnya 
aktivitas penerbangan ke Bali 
sebagai dampak dari penurunan 
level PPKM sejak Oktober 2021 
dan libur sekolah dalam rangka 
perayaan Natal 2021 dan Tahun 
Baru 2022.

Kelompok barang core infla-
tion juga mengalami inflasi sebe-
sar 0,33 persen (mtm), terutama 
disebabkan oleh naiknya harga 
canang sari.

Peningkatan harga canang sari 
seiring dengan meningkatnya 
frekuensi upacara keagamaan 
pada Desember sebagai bulan 
baik bagi umat Hindu. (ant)

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia 
(KPwBI) Provinsi Bali Trisno Nugroho. 
ANTARA/Ni Luh Rhismawati

2022, PLN Perkirakan Konsumsi Listrik 
Naik Signifikan Seiring Pemulihan Ekonomi Dunia

PLN resmikan stasiun pengisian kendaraan listrik pertama

Energy Trend Outlook, Technology 
Trend Outlook, dan Lifestyle Trend 
Outlook,” ujarnya dalam keteran-
gan tertulis yang diterima, Minggu.

Di tengah tren transisi energi, 
ada kecenderungan pengusaha 
untuk mengikuti penggunaan 
energi berkelanjutan. Hal ini dapat 
menjadi peluang PLN mengopti-
malkan gelombang tren ini.

Darmawan mengatakan, PLN 
memiliki sejumlah produk berba-
sis green economy seperti PLTS 
Atap, Renewable Energy Certifi-
cate (REC), Konversi PLTD ke EBT, 
Captive Acquisition dan Lelang 
EBT Bundle.

Adapun, dari sisi Technology 
Trend Outlook, terdapat tiga pelu-
ang utama terkait teknologi yang 
terjadi di skala global maupun 
nasional yang PLN dapat tangkap 
serta optimalkan, yakni Electric 
Vehicle, Electrifying Agriculture 
dan Electrifying Marine.

“Apabila kita bicara Lifestyle 
Trend Outlook, ternyata pandemi 
juga memengaruhi konsumen 
dalam menggunakan perangkat ele-
ktronik yang dapat menunjang gaya 
hidup di rumah maupun hobi baru.

Sementara dari sisi industri, di 
tengah mulai menggeliatnya aktivi-
tas masyarakat dan ekonomi yang 
kembali bangkit, maka kebutuhan 
listrik pada segmen ini diprediksi-
kan akan meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi analisis 
mikro. PLN juga memperhatikan 
adanya proyeksi bisnis, kebijakan, 
perilaku konsumen, tarif listrik, 
dan proyeksi kebutuhan industri.

Darmawan mengatakan, dari 
sisi Business Outlook, tampak 
fenomena segmen-segmen 
baru, melalui pergeseran gaya 
hidup, perilaku dan preferensi 
masyarakat dalam berkegiatan 
menjadi berbasis digital akibat 
pandemi. (ant)


