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nia bersama dengan kegiatan dari 
daerah-daerah lain di Indonesia.

Terselenggaranya tujuh festival 
ini diharapkan bisa menunjukkan 
kepada dunia bahwa pariwisata 
Bali telah bangkit dan siap untuk 
dikunjungi.

“Kami juga mengajak para 
pelaku UMKM untuk ikut terlibat 
dalam Kharisma Event Nusantara 
tersebut,” ujarnya.

Tjok Bagus menambahkan, 
total kunjungan wisatawan man-
canegara yang telah datang berli-
bur ke Bali sampai 5 April 2022, 
ada sebanyak 14.430 orang sudah 
memanfaatkan pelayanan VoA.

Menurut dia, meningkatnya 
kunjungan wisatawan juga itu 
tidak terlepas dari kekebalan 
komunitas (herd immunity) yang 
telah terbentuk.

Demikian juga capaian vaksi-
nasi penguat (booster) di Provinsi 
Bali mencapai 57,49 persen dan 
semua kabupaten/kota mencapai 
di atas 40 persen. Tertinggi di 

Denpasar mencapai 76,32 persen. 
“Masyarakat Bali pun sangat disip-
lin mengikuti protokol kesehatan,” 
kata Tjok Bagus. (ant)
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Gubernur Bali Wayan Koster mengizinkan atau 
memberikan kesempatan kepada generasi muda 
di daerah itu untuk melaksanakan pawai/pen-
garakan (nyomya) ogoh-ogoh di wilayah banjar 

(dusun) pada malam Pengrupukan atau sehari sebelum 
Nyepi Tahun Baru Saka 1944.

Gubernur Ajak MGPSSR 
Jaga Alam dan Budaya Bali

WISATAWAN yang akan 
berlibur ke Provinsi Bali sepanjang 
2022 selain dapat menikmati 
keindahan alam dan keramahan 
masyarakatnya, sekaligus dapat 
menikmati tujuh kegiatan budaya 
unggulan yang masuk dalam daf-
tar Kharisma Event Nusantara.

“Jadi, wisatawan bisa meren-
canakan dan memilih, bulan apa 
kira-kira akan datang berlibur ke 
Bali dan festival apa yang akan 
dapat dinikmati,” kata Kepala 

Dinas Pariwisata Provinsi Bali 
Tjok Bagus Pemayun di Denpasar, 
Jumat.

Hal tersebut karena hampir 
setiap bulan ada saja festival yang 
bakal disajikan dari tujuh festival 
budaya yang lolos dalam daftar 
Kharisma Event Nusantara (KEN) 
2022 dari Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif itu.

Melalui Kharisma Event Nu-
santara (KEN), ¹ festival budaya itu 
akan dipromosikan ke seluruh du-

Gubernur Bali Wayan Koster 
mengajak anggota Maha Gotra 
Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) 
sebagai salah satu klan terbesar di 
Pulau Dewata, agar solid menjaga 
Bali secara keseluruhan dari aspek 
alam, manusia dan budayanya.

“Hal ini mengingat tantangan 
Bali ke depan sangatlah besar. 
Apalagi banyak yang berkepentin-
gan dengan Bali, baik secara politik, 
ekonomi, sosial dan agama,” kata 
Koster saat menghadiri HUT ke-70 
MGPSSR di Denpasar, Minggu.

Selain itu, Koster mengajak 
MGPSSR agar konsisten menjaga 
adat istiadat, tradisi, seni budaya dan 
kearifan lokal Bali yang adiluhung, 
yang telah diwariskan para leluhur.

“Dengan demikian dapat mem-

buat Pulau Dewata ini memiliki 
keunikan dan kekayaan di berbagai 
adat istiadat, tradisi, seni budaya dan 
kearifan lokal yang tidak akan bisa 
ditemukan di tempat lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Koster 
menyatakan akan selalu berdiri 
di garda terdepan untuk menjaga 
alam, manusia dan budaya Bali.

Begitu juga dengan berbagai 
program pemerintah pusat yang 
akan diselenggarakan di Bali, 
dia mendaku selalu menyaring 
program-program tersebut, se-
hingga tidak bertentangan dengan 
skema pembangunan Bali dan 
adat istiadat.

“Contohnya, seperti pembangu-
nan geotermal di Bedugul, saya yang 
menentang paling keras karena 

sudah ada dalam Bhisama bahwa 
itu dilarang. Kita tidak ingin dikutuk 
oleh para leluhur kita,” ucap Koster.

Mantan anggota DPR tiga 
periode itu menyatakan dukungan 
terhadap pembangunan Pura Ratu 
Pasek Punduk Dawa di Kabupaten 
Klungkung pada 2023.

“Dengan demikian, hal ini 
bisa dijadikan momentum untuk 
Pasemetonan Pasek agar terus 
bergerak maju ke depan secara 

solid membangun Bali secara 
bersama-sama,” katanya.

Mengakhiri sambutan-
nya, Koster juga menyinggung 
sejumlah program pembangunan 
infrastruktur yang dilaksanakan, 
di antaranya pelindungan kawasan 
suci Pura Agung Besakih yang 
rencananya akan selesai pada 
akhir Tahun 2022 dan shortcut 
Singaraja-Mengwitani yang ren-
cananya selesai pada 2023. (ant)

Gubernur Bali Wayan Koster (kiri) bersama dengan Ketua Umum Pusat MGPSSR 
Prof Wayan Wita dan Ketua PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya dalam perayaan HUT 
ke-70 MGPSSR di Denpasar, Minggu (17/4/2022). ANTARA/HO-Pemprov Bali.

Turis ke Bali Bisa Nikmati 
Tujuh Kharisma Event Nusantara

 Ilustrasi - Wanita Bali menampilkan Tari Rejang Kesari saat pembukaan Jatiluwih Festi-
val di kawasan cagar budaya pertanian Desa Jatiluwih, Tabanan, Bali, beberapa waktu 
lalu. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo.

Bali Spirit Festival di Ubud, 
Kabupaten Gianyar 
(29 Mei-10 Juni 202),

Pesta Kesenian Bali di Denpasar 
(12 Juni-10 Juli 2022),

Ubud Village Jazz Festival 
(12-13 Agustus 2022)

Sanur Village Festival di Sanur, 
Kota Denpasar 
(19 -21 Agustus 2022),

Pemuteran Bay Festival 
di Kabupaten Buleleng 
(11-13 November 2022),

Denpasar Festival 
(akhir November-24 Desember 
2022) 

Penglipuran Village Festival 
di Kabupaten Bangli (7 - 10 
Desember 2022).

budaya tersebut yakni
Ketujuh festival
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WAKIL Gubernur Bali Tjokor-
da Oka Artha Ardana Sukawati 
mengatakan nilai-nilai sejarah 
kepahlawanan sangat penting 
untuk diimplementasikan dan 
dijunjung oleh generasi muda, se-
hingga dapat memotivasi dalam 
uapaya mewujudkan pengabdian 
terbaik bagi bangsa.

“Selain itu, tetap jaga ke-
luhuran budaya bangsa dan tidak 

terpengaruh oleh budaya asing 
yang dapat merusak tata titi 
kehidupan masyarakat Bali,” kata 
Wagub Bali, saat memberikan 
sambutan pada Webinar Kesejara-
han Nasional di Denpasar, Kamis.

Pria yang biasa disapa Cok 
Ace itu mengajak agar generasi 
tetap berupaya mengimplemen-
tasikan nilai-nilai Pancasila dan 
Undang-undang Dasar Negara 

GUBERNUR Bali Wayan Koster 
menyerahkan secara simbolis 
hadiah dengan total Rp1,7 miliar 
kepada para pemenang lomba 
ogoh-ogoh se-Bali Tahun 2022, 
sebagai bentuk motivasi pemerin-
tah daerah atas hasil karya kreatif 
para pemuda saat menjelang Hari 
Raya Nyepi.

“Lomba ogoh-ogoh se-Bali 
tahun ini diadakan berawal dari 
adanya audiensi dari Yowana MDA 
provinsi dan kabupaten/kota 
se-Bali, dengan mengajak para 
seniman ogoh-ogoh,” kata Koster, 
saat penyerahan hadiah tersebut 
di Denpasar, Minggu.

Koster menceritakan saat audi-
ensi tersebut, di antaranya dihadiri 
seniman ogoh-ogoh Nyoman Gede 
Sentana Putra alias Kedux dari 
Banjar Tainsiat, Denpasar, dan Ida 
Bagus Nyoman Surya Wigenam 
(Gusman) dari Tampaksiring, 
Kabupaten Gianyar.

“Saat audiensi, semua yowana 
(pemuda-pemudi) menyatakan 

komitmennya untuk menerapkan 
protokol kesehatan COVID-19 dan 
saya tergugah hingga mengizinkan 
para yowana melakukan nyomya 
(pawai) ogoh-ogoh,” ujarnya.

Guna menghormati dan memo-
tivasi para generasi muda dengan 
karya ogoh-ogoh yang luar biasa, 
ia memiliki ide untuk melomba-
kan dan memberikan hadiah dan 
piagam penghargaan.

Ogoh-ogoh terbaik pertama 
untuk masing-masing kabupaten/
kota di Bali mendapatkan hadiah 
sebesar Rp50 juta, terbaik kedua 
sebesar Rp35 juta dan terbaik 
ketiga sebesar Rp 25 juta.

Kemudian sebanyak 144 ter-
baik kecamatan se-Bali mendapat 
hadiah sebesar Rp5 juta. “Secara 
keseluruhan total hadiahnya men-
capai Rp1,7 miliar,” ujar Koster.

Menurut dia, suksesnya pe-
nyelenggaraan lomba ogoh-ogoh 
tahun ini berkat semangat dari 
anak-anak muda yang begitu antu-
sias membuat ogoh-ogoh dengan 

berbagai kreasi dan inovasi.
“Bahkan sempat saya kun-

jungi langsung para sekaa truna 
(kelompok pemuda-pemudi) yang 
begitu semangat mengerjakan 
ogoh-ogoh sampai dini hari, hingga 
saya bawakan nasi jinggo lengkap 
dengan kopi tanpa gula isi arak, 

supaya semangat,” katanya.
Ia pun menyampaikan rasa 

bangga, setelah melihat seman-
gat para pemuda menyambut 
Nyepi dengan ogoh-ogoh dan 
berselang beberapa harinya 
juga tidak terjadi lonjakan 
kasus COVID-19. (ant)

Gubernur Koster Serahkan Hadiah 
Lomba Ogoh-Ogoh Total Rp1,7 Miliar

Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kadis Kebudayaan Provinsi Bali I Gede 
Arya Sugiartha saat menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba ogoh-
ogoh di Denpasar, Minggu (17/4/2022). ANTARA/HO-Pemprov Bali.

Wagub Bali: Generasi Muda Perlu 
Menjunjung Nilai Kepahlawanan

Republik Indonesia.
Kemudian, katanya, men-

ingkatkan kecintaan terhadap 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan menghormati 
kebhinekaan serta menjaga per-
satuan dan kesatuan bangsa.

Guru besar ISI Denpasar ini 
mengapresiasi dan menyambut 
gembira dilaksanakannya webi-
nar dalam rangkaian Peringatan 
ke-76 Markas Besar Oemoem 
Dewan Perjuangan Rakyat 
Indonesia (MBO DPRI) Sunda 
Kecil itu.

Selain sebagai ajang simakra-
ma (silaturahim) oleh para 
veteran, acara ini juga bisa dijadi-
kan sebagai ajang untuk meng-
gelorakan kecintaan masyarakat, 
terutama anak muda terhadap 
Tanah Air Indonesia.

“Melalui acara ini saya 
harap pengetahuan sejarah dan 
wawasan kebangsaan generasi 
muda bisa meningkat, terutama 
peristiwa dan tempat-tempat 

bersejarah di Bali,” ujarnya.
Ketua Yayasan Kebaktian 

Proklamasi Gusti Ngurah Made 
Yudana mengatakan acara 
webinar kali ini bertujuan untuk 
mengenang peringatan MBO DPRI 
Sunda Kecil Munduk Malang di 
Selemadeg Timur dan Monumen 
Lintas Laut Jawa-Bali di Gilima-
nuk, Kabupaten Jembrana.

Ia juga menyebut bahwa MBO 
DPRI juga merupakan cikal bakal 
Kodam IX Udayana di Bali.

Apresiasi juga disampaikan 
oleh Bupati Tabanan yang dalam 
kesempatan tersebut diwakili 
oleh Sekretaris Kesbangpol 
Linmas Tabanan serta perwakilan 
Pangdam IX Udayana.

Acara tersebut juga meng-
hadirkan sejumlah pembicara, 
seperti Ketua DPD LVRI Provinsi 
Bali I Gusti Bagus Saputra, Wakil 
Ketua Yayasan Kebaktian Prokla-
masi I Wayan Sudarta serta Ketua 
STISPOL Wira Bhakti Prof. Dr Ir 
Wayan Windia. (ant)

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati saat menyampaikan 
sambutan pada Webinar Kesejarahan Nasional di Denpasar, Kamis (14/4/2022). 
ANTARA/HO-Pemprov Bali.



DENPASAR ANTARA NEWS BALI/16-30 April 202204

Dua desa di Kota Denpasar, Provinsi Bali sukses me-
raih penghargaan “Desa Zero Waste” dari Kemente-
rian Dalam Negeri, karena di nilai berhasil pengola-
han sampah berbasis sumber.

Dua desa di Denpasar Raih 
Penghargaan ”Desa Tanpa Sampah”

PEMERINTAH Kota Den-
pasar, Bali menyiapkan penataan 
kawasan Sanur sebagai objek 
wisata unggulan dan berkualitas 
sekaligus sebagai ikon pariwisata 
Pulau Dewata.

Wakil Wali Kota Denpasar 
Kadek Agus Arya Wibawa di sela 
evaluasi dan monitoring kawasan 
tersebut di Sanur, Bali, Jumat men-
gajak seluruh masyarakat Sanur 
untuk bersinergi dalam proses 

Kepala Bagian Protokol 
dan Komunikasi Pimpinan 
Pemkot Denpasar, I Dewa 
Gede Rai di Denpasar, Rabu 
mengatakan penghargaan 
tersebut disabet dua desa, 
yakni Desa Sanur Kauh, Kecama-
tan Denpasar Selasatan dan Desa 
Kesiman Kertalangu, Kecamatan 
Denpasar Timur.

“Penghargaan tersebut di-
berikan kepada dua desa di Kota 
Denpasar, Sebab desa tersebut 
telah mampu mengurangi sampah 
di perkotaan, dan menyosialisasi-
kan kepada masyarakat sebelum 
membuang sampah di masing-
masing rumah tangga, terlebih da-
hulu telah memilah antara sampah 
organik dan anorganik,” ujarnya.

Karena itu, kedua desa tersebut 
mendapatkan penghargaan ‘Desa 
Zero Waste’ dari Kementerian 
Dalam negeri yang telah diserah-

kan kepada kedua kepala desa 
tersebut oleh Direktur Jen-
deral Bina Pemerintahan 

Desa Kementerian Dalam 
Negeri, Yusharto Huntoyun-

go mewakili Menteri Dalam 
Negeri pada pembukaan gelaran 
Indonesia International Waste 
Expo (IIWAS) Trisenses Bali Tahun 
2002, katanya.

Sementara Direktur Jenderal 
Bina Pemerintahan Desa Kemente-
rian Dalam Negeri, Yusharto Hunto-
yungo mengatakan Kemendagri 
memiliki peran dalam mendukung 
pengelolaan persampahan di 
daerah. Dukungan itu sesuai den-
gan tugas dan fungsi Kemendagri 
sebagai koordinator pembinaan 
dan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dalam pen-
gelolaan persampahan.

Ia mengatakan Kemendagri 
mendukung antara lain melalui 

fasilitasi perizinan pembangunan 
Tempat Pengolahan Sampah 
Terpadu (TPST), koordinasi 
perencanaan dan penganggaran 
(RKPD dan APBD), fasilitasi model 
kerja sama pengelolaan persampa-
han, serta fasilitasi pengelolaan 
keuangan daerah terkait retribusi 
penanganan sampah.

Dikatakannya, paradigma baru 
pengelolaan sampah tersebut 
dikampanyekan melalui tagline 

#GILAsSAMPAH untuk mening-
katkan kesadaran dan partisipasi 
masyarakat. Kegiatan bertajuk 
“Sampah Dipilah Itu Duit” ini 
merupakan inisiasi Kemendagri 
untuk mengajak pemerintah dae-
rah (pemda) dan masyarakat agar 
peduli terhadap kebersihan ling-
kungan sekaligus sebagai ajakan 
untuk menyukseskan penyeleng-
garaan Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) G20 di Bali. (ant)

Dua Desa di Denpasar dapat penghargaan “Desa Zero Waste” 
(ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)

Pemkot Denpasar Siapkan Sanur 
Jadi Destinasi Wisata Unggulan

penataan agar memiliki nilai jual 
yang tinggi dan daya saing di sek-
tor pariwisata.

“Desa Sanur adalah jantungnya 
Denpasar, karena merupakan daya 
tarik pariwisata Kota Denpasar 
dan memiliki potensi bisnis yang 
besar, segala upaya, termasuk 
penataan, fasilitasi pedagang, 
pemberian pelatihan kepada para 
pedagang tentang tata kelola pa-
riwisata. Semua itu tak lain untuk 
memajukan Sanur sebagai ikon 
pariwisata di Denpasar,” ujar Arya 
Wibawa.

Konsultan Perencana PT TARU, 
Ari Setya Wibawa mengatakan 
sesuai masterplan pembangunan-
nya dimulai dari Pantai Bangsal 
Sanur hingga Pantai Mertasari 
dengan panjang 5,8 kilometer. 
Poin pembangunan tahap kedua, 
yakni untuk penataan ruang dan 
pembaharuan seluruh fasilitas di 

sepanjang Pantai Sanur.
Ia mengatakan penataan ruang 

tersebut, meliputi penataan untuk 
pintu akses masuk, pedestrian, 
jalur bersepeda dan kios-kios 
pedagang yang akan diberikan ru-
ang khusus yang sinkron dengan 
desain penataan, bangku duduk, 
area hijau, pembangunan plaza 
yang luas untuk tempat duduk 
maupun pertunjukan.

Setya Wibawa, lebih lanjut 
menjelaskan pada ‘upgrade’ 
fasilitas meliputi playground, 
tempat pelatihan surfing, shower 
di sepanjang pantai, koneksi 
internet wifi dengan komponen 
yang cukup baik untuk pengun-
jung, kamar kecil (toilet), bangsal 
nelayan dan lainnya.

“Pembangunan tersebut ren-
cananya dimulai pada awal bulan 
Mei, dengan pagu anggaran Rp28 
miliar,” kata Ari Setya Wibawa. (ant)

Wawali Kota Denpasar Arya Wibawa (tengah) saat melakukan evaluasi dan moni-
toring di Sanur Bali (ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)
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PEMERINTAH Kota Denpasar, 
Bali menetapkan lokasi pem-
bangunan Tempat Pengolahan 
Sampah Terpadu (TPST) di Taman 
Hutan Raya atau Tahura Suwung, 
Kecamatan Denpasar Selatan.

“Karena saat ini masih ada 
aktivitas pemulung di lahan yang 
akan dibangun, maka kami akan 

segera melakukan koordinasi 
dengan pihak terkait di lingkun-
gan tersebut agar dalam waktu 
dekat wilayah tersebut dapat 
dikondisikan agar pembangunan 
di wilayah tersebut dapat berjalan 
dengan lancar,” kata Sekda Pemkot 
Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana 
di Denpasar, Sabtu.

PEMERINTAH Kota 
Denpasar, Bali memperce-
pat pembangunan kanal air 
di Instalasi Pengolahan Air 
(IPA) Belusung Kecamatan 
Denpasar Utara guna mem-
percepat pemenuhan air bersih 
bagi masyarakat dan pemerataan 
distribusi air bersih di daerah 
setempat.

Direktur Teknik Perumda Tirta 
Sewakadarma Kota Denpasar I 
Putu Yasa di sela kunjungan Wakil 
Wali Kota Denpasar Kadek Agus 
Arya Wibawa dan Kajari Denpasar 
Yuliana Sagala di Denpasar, Rabu, 
mengatakan beberapa hal teknis 
terkait pembangunan kanal pemi-
sah, antara air mengalir untuk 
Badung dan Denpasar di hulu 
selama ini masih menjadi satu.

Hal itu, menyebabkan aliran air 
ke Kota Denpasar saat musim kema-
rau kurang, karena debit air kecil.

“Saat musim hujan kanal air 
sering tersumbat oleh endapan 
lumpur, batang-batang kayu dan 
sampah dari hulu sehingga aliran 

air banyak, tapi tidak bisa 
mengalir ke dalam kanal. 
Oleh karena itu, akan dibuat 
katup di ujung kanal dan 
kantong-kantong lumpur 
sehingga air dapat mengalir 

masuk ke dalam kanal,” katanya.
Ia menjelaskan dalam penger-

jaan saat ini ada beberapa masalah 
yang menghambat, yakni kondisi 
medan yang sulit ditambah 
curah hujan cukup tinggi, hal itu 
mempengaruhi proses pembangu-
nan karena berada di tepi jurang 
Sungai Ayung.

“Saat ini sudah sampai pada 
tahap satu untuk pengecoran 
tahap pertama ditargetkan selesai 
sebelum Lebaran, dan pengecoran 
tahap kedua dilanjutkan setelah 
Lebaran,” ujar Putu Yasa.

Kepala Kejaksaan Negeri 
Denpasar Yuliana Sagala menga-
takan kunjungan kali ini ke Kanal 
Belusung sehubungan dengan 
surat permohonan pendampin-
gan hukum dari Perumda Tirta 
Sewakadarma terkait dengan 

Pemkot Denpasar Percepat 
Pembangunan Kanal Air Bersih

pembangunan kanal itu.
“Kami telah terbitkan surat 

perintah kepada jaksa pengacara 
negara yang ditunjuk untuk mel-
akukan pendampingan hukum 
atau ‘legal assistance’ terhadap 
kegiatan pembangunan ini 
sehingga dapat berjalan lancar 
dan menghindari kesalahan dalam 

pelaksanaannya,” katanya.
Wakil Wali Kota Denpasar 

Kadek Agus Arya Wibawa men-
gatakan pembangunan kanal air 
IPA Belusung merupakan program 
prioritas Pemkot Denpasar dalam 
upaya meminimalkan gang-
guan distribusi air bersih kepada 
masyarakat. (ant)

Pemkot Denpasar percepatan pembangunan kanal air IPA 
(ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)

Pemkot Denpasar Tetapkan Lokasi 
Pembangunan TPST di Tahura Suwung

Ia mengatakan pembangunan 
TPST ini adalah untuk mengan-
tisipasi rencana penutupan TPA 
Suwung yang sudah nyaris penuh.

Tahun ini Pemkot Denpasar 
akan membangun tiga TPST yang 
berlokasi di Desa Kesiman Kerta-
langu, Desa Padangsambian Kaja 
dan Tahura Suwung.

“Dengan dibangunnya tiga 
TPST tersebut serta TPS 3R yang 
di beberapa desa dan kelurahan 
mudah-mudah permasalahan 
sampah di Kota Denpasar dapat 
tertangani dengan baik. Ter-
lebih menjelang dilaksanakan 
Presidensi G20 di Bali, sehingga 
pengolahan sampah ini harus 
menjadi perhatian penting,” kata 
Alit Wiradana.

Sementara Kabag Adbang 
Setda Kota Denpasar, I Gede Cipta 
Sudewa mengatakan pemban-
gunan fisik TPST ini dilakukan 
oleh pemerintah pusat melalui 
Kementerian PUPR, sementara 

pengelolaannya akan dilakukan 
oleh Pemkot Denpasar.

Dikatakannya rencananya 
bulan Mei mendatang sudah 
mulai peletakan batu pertama 
atau “groundbreaking”. Karena itu, 
pihaknya melakukan koordinasi 
semakin intensif dengan pihak-
pihak terkait di wilayah Pesang-
garan dan Serangan, seperi klian 
banjar, kepala lingkungan, maupun 
dengan kelompok pemulung di 
wilayah tersebut.

Cipta Sudewa lebih lanjut 
menjelaskan luas lahan yang 
dijadikan TPST ini mencapai satu 
hektare. Sedangkan setengah 
hektare di sebelah utara jalan 
akan dijadikan rumah pengola-
han kompos.

“Rencana pembangunan ini 
pun sudah dikonsultasikan Pem-
kot Denpasar dengan Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (LKPP),” kata Cipta 
Sudewa. (ant)

Sekda Kota Denpasar Alit Wiradana meninjau rencana pembangunan TPST 
Suwung. (ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)
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Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, siap menyukses-
kan dan melaksanakan program pengelolaan sampah 
berkelanjutan sebagai salah satu upaya untuk menga-
tasi permasalahan lingkungan.

Pemkab Badung Siap 
Kelola Sampah Berkelanjutan

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali melalui Dinas 
Koperasi, UKM dan Perdagangan 
setempat terus mengembangkan 
kompetensi warga untuk ber-
wirausaha.

Upaya tersebut diwujudkan 
salah satunya dengan mengada-
kan berbagai program pelatihan 
keterampilan salah satunya seperti 
pelatihan di bidang tata rias yang 

diharapkan dapat membantu pere-
konomian masyarakat khususnya 
di masa pandemi COVID-19.

“Pelatihan tata rias berbasis 
kompetensi yang kami gelar ini 
sangat baik dilaksanakan karena 
merupakan peluang usaha di ten-
gah pandemi,” ujar Kepala Dinas 
Koperasi, UKM dan Perdagangan 
Badung I Made Widiana di Mangu-
pura, Senin.

“Kami di Badung ini punya prin-
sip kalau kami membuang sampah, 
berarti hal itu hanya memindah-
kan masalah ke orang lain. Maka 
prinsip kami adalah menyelesaikan 
sampah berbasis sumber,” ujar Bu-
pati Badung I Nyoman Giri Prasta 
dalam keterangan yang diterima di 
Mangupura, Badung, Senin.

Ia mengatakan pengelolaan 
sampah di wilayah Kabupaten 
Badung selama ini juga telah 
menerapkan pola penanganan 
sampah dengan 3R yaitu reuse, 
reduce dan recycle.

“Sehingga TPS 3R kami bangun di 
semua desa dan kelurahan, termasuk 
TPST di beberapa Kecamatan dalam 
upaya mewujudkan lingkungan yang 
bersih dan asri,” katanya.

Upaya yang dilakukan Pemkab 
Badung itu juga sesuai dengan 

program ber-tagline #GILAs-
Sampah atau Gerakan Inovasi 
Langsung Aksi Tuntaskan Sampah 
yang telah diluncurkan Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) Tito 
Karnavian, di Pantai Jerman, Kuta, 
Badung Minggu (17/4).

Program yang dirangkaikan 
dengan edukasi pemilahan 
sampah dan penukaran sampah 
terpilah itu dilakukan dalam 
rangka penyelenggaraan Indonesia 
International Waste Expo (IIWAS), 
TriSenses Bali 2022.

Kegiatan itu juga merupakan 
kolaborasi 12 kementerian/lem-
baga, Pemprov Bali dan Stakeholder 
terkait. Acara juga dihadiri Gubernur 
Bali, Pangdam IX/Udayana, Kapolda 
Bali, Kementerian/Lembaga serta 
perwakilan Bupati/Walikota se-Bali.

“Kami menyampaikan apresiasi 

dan terima kasih kepada Mendagri 
beserta para pihak lainnya yang 
sudah meluncurkan #GILAs-
Sampah yaitu gerakan inovasi 
langsung aksi tuntaskan sampah,” 
ungkap Bupati Giri Prasta.

Dalam sambutannya pada keg-
iatan itu, Mendagri Tito Karnavian 
menjelaskan, #GILAsSampah ini 
bukan merupakan sesuatu yang 

baru, namun bagaimana pemer-
intah mampu mendorong seluruh 
stakeholder dan masyarakat untuk 
dapat mewujudkan pengelolaan 
sampah secara berkelanjutan.

Kegiatan tersebut diseleng-
garakan juga sebagai momentum 
menyambut diselenggarakannya 
Konferensi Tingkat Tinggi G20 di 
Bali pada tahun 2022 ini. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri launching Tagline Gerakan 
Inovasi Langsung Aksi Tuntaskan Sampah di Pantai Jerman, Kuta, Minggu (17/4). 
ANTARA/HO-Pemkab Badung

Pemkab Badung Tingkatkan 
Kemampuan Wirausaha Warganya

Ia mengatakan, keterampilan 
tata rias dipilih sebagai materi 
pelatihan bagi masyarakat karena 
jasa tata rias tetap akan menjadi 
kebutuhan masyarakat khususnya 
di wilayah Bali meskipun dalam 
masa pandemi.

Menurut Made Widiana, usaha 
jasa tata rias dapat tetap berjalan 
dengan stabil karena budaya di 
Bali yang berkaitan erat dengan 
berbagai upacara keagamaan yang 
tentunya sangat memerlukan jasa 
penata rias.

“Dalam kondisi seperti ini kami 
harus jeli melihat dan mengem-
bangkan potensi sehingga bagi 
para pelaku usaha akan men-
emukan keunggulan yang dapat 
dimunculkan dari hasil produksi 
atau karyanya,” ungkapnya.

Made Widiana menambahkan, 
pelatihan yang diikuti puluhan 
orang peserta itu nantinya di-
harapkan mampu meningkatkan 
kemampuan peserta serta mer-

intis usaha dan mengembangkan 
peluang usaha dimasa mendatang.

“Harapan kami mudah-mu-
dahan para peserta dapat terus 
meningkatkan kreativitas inovasi 
tanpa mengurangi nilai estetika, 
moral, adat istiadat sehingga 
kedepan akan menjadi penata rias 
yang handal dan unggul tanpa 
menghilangkan ciri khas budaya 
Bali,” ungkapnya.

Ketua panitia pelatihan, I 
Kadek Wirya Santosa menjelas-
kan, pihaknya ingin pelatihan tata 
rias itu dapat meningkatkan jiwa 
kewirausahaan bagi para pelaku 
UMKM agar mampu mendirikan 
usaha dan mengembangkan usaha 
secara profesional.

Dalam pelaksanaannya, para 
peserta pelatihan yang terdiri dari 
pelaku usaha salon kecantikan dan 
calon wirausaha di bidang tata 
rias akan mendapatkan materi 
berdasarkan kurikulum standar 
LKP Salon Agung. (adv)

Pembukaan pelatihan tata rias berbasis kompetensi di di Ruang Rapat Dinas Kop-
erasi, UKM dan Perdagangan Badung, Senin (18/4). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali meminta jajaran Ru-
mah Sakit Daerah (RSD) Mangusa-
da Badung untuk terus meningkat-
kan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat.

“Kami harap RSD Mangu-
sada untuk cerdas melayani. Buat 
kepercayaan kepada masyarakat, 
sehingga RSD Mangusada se-
lalu menjadi pilihan utama bagi 

masyarakat untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan,” ujar Bupati 
Badung I Nyoman Giri Prasta saat 
melakukan Rapat Evaluasi Pro-
gram RSD Mangusada di Mangu-
pura, Rabu.

Ia mengatakan untuk menda-
patkan kepercayaan masyarakat, 
jajaran RSD Mangusada harus me-
nerapkan pelayanan yang terbuka 
dan transparan, karena saat ini 

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung meluncurkan inovasi 
Layanan Perizinan Bermobil 
Online Single Submission Ter-
integrasi (Limossin) dan Gerai 
Administrasi Kependudukan 
(Adminduk) di Mal Pelayanan 
Publik (MPP) Badung, Bali.

“Inovasi ini kami luncurkan 
dalam rangka untuk terus men-
ingkatkan pelayanan publik dan 
meningkatkan kualitas kinerja 
untuk pelayanan masyarakat,” 
ujar Asisten Administrasi Umum 
Kabupaten Badung Cokorda Raka 
Darmawan di Mangupura, Rabu.

Layanan Perizinan Bermobil 
Online Single Submission Terinte-
grasi merupakan program layanan 
jemput bola dan juga memberikan 
perizinan kepada pelaku usaha 
khususnya UMKM.

Ia mengatakan untuk menin-
gkatkan kualitas layanan publik 
pihaknya berharap kepada 
instansi terkait agar dapat terus 
bekerja, berinovasi dan berkolabo-

rasi dalam memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat sesuai 
kewenangan masing-masing.

Selain itu, instansi yang melaku-
kan pelayanan publik juga dihara-
pkan dapat mengatasi berbagai 
hambatan yang dapat menurunkan 
kepercayaan masyarakat kepada 
pemerintah sebagai penyelenggara 
pelayanan publik.

“Kami mengapresiasi inovasi-
inovasi yang dihasilkan dari 
kolaborasi sejumlah instansi 
dalam meningkatkan pelayanan 
publik,” katanya.

Cokorda Raka Darmawan 
menjelaskan, Pemkab Badung akan 
terus mendorong agar inovasi-ino-
vasi pelayanan publik dapat terus 
berlanjut semakin diperluas ter-
masuk juga kepada semua aparatur 
penyelenggara pelayanan publik di 
kecamatan, kelurahan dan desa.

Hal itu dilakukan agar para 
penyelenggara pelayanan publik 
nantinya dapat semakin terbuka 
wawasannya serta semakin adaptif 

Pemkab Badung Luncurkan Inovasi 
”Gerai Adminduk” dan ”Limossin”

dan responsif terhadap masyarakat 
untuk menciptakan layanan yang 
cepat dan berkualitas.

“Melayani dengan baik adalah 
kewajiban kami dan mendapatkan 
pelayanan yang prima adalah 
hak masyarakat,” ungkap Raka 
Darmawan.

Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Badung 
Made Agus Aryawan mengung-
kapkan, pihaknya bersama Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
dan Kantor Pertanahan Badung 
melakukan satu kolaborasi dalam 
rangka upaya meningkatkan 
pelayanan publik. (adv)

Asisten Administrasi Umum Cokorda Raka Darmawan saat peluncuran Limossin 
dan Gerai Adminduk di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung, Rabu (20/4). 
ANTARA/HO-Pemkab Badung

Pemkab Badung Minta RSD 
Mangusada Terus Tingkatkan Pelayanan

mereka telah dihadapkan dengan 
persaingan yang luar biasa.

“Kami ingin bersaing dengan 
baik. Untuk itu perlu dilakukan 
evaluasi ke dalam. Bagaimana 
paramedis dan tenaga medis itu 
melakukan gerakan yang betul-
betul memberikan pelayanan 
kepada masyarakat,” katanya.

Bupati Giri Prasta menam-
bahkan dalam memberikan pe-
layanan kesehatan yang optimal, 
jajaran RSD Mangusada juga 
diharapkan dapat mempunyai 
konsep untuk melayani dengan 
hati, berhati-hati dan sepenuh 
hati kepada seluruh masyarakat.

“Kami juga akan mengu-
payakan kerja sama operasional 
dengan pihak lain untuk mem-
besarkan RSD Mangusada, di 
luar tanggungan melalui APBD 
termasuk juga pendapatan dari 
Badan Layanan Umum Daerah,” 
ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, 
Direktur RSD Mangusada I Wayan 

Darta memaparkan sejumlah 
program kegiatan selama 2022 
yang bersumber dari APBD dan 
BLUD 2022.

Ia menjelaskan program-
program itu telah disesuaikan 
dengan rencana strategi bisnis 
2022-2026 yaitu optimalisasi 
operasional gedung yang baru 
dibangun dan sudah diserahkan 
oleh Pemkab Badung kepada 
RSD Mangusada, yaitu Gedung 
D, F, dan G.

“Gedung D ini nantinya akan 
dimanfaatkan untuk pelayanan 
poliklinik, rawat intensif, HCU, ICU 
dan PICU termasuk rawat inap,” 
katanya.

Ia menjelaskan nantinya 
Gedung F 1 di rumah sakit itu akan 
digunakan untuk pelayanan klinik 
onkologi terpadu, kemoterapi 
dan rawat inap, Gedung F 2 untuk 
farmasi/apotek, ruang rawat anak 
dan rawat inap, serta Gedung G 
dimanfaatkan untuk dapur dan 
ruang perkantoran. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memimpin rapat dengan jajaran Manajemen 
RSD Mangusada terkait evaluasi program RSD Mangusada, Rabu (20/4/2022). 
ANTARA/HO-Pemkab Badung
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung melaksanakan Monitoring 
dan Evaluasi Jasa Minyak dan Gas 
Bumi di beberapa SPBU wilayah 
Badung, untuk mengecek stok 
BBM dan Gas Bumi agar tetap 
aman dan tidak terjadi kelangkaan, 
Rabu (20/4).

Pelaksanaan monitoring yang 
dipimpin langsung oleh Kabag 
Sumber Daya Alam (SDA) I Made 
Adi Adnyana merupakan tindak 
lanjut surat dari Menteri Koordina-
tor Bidang Perekonomian Nomor 
EK.2.1/82/M.EKON/03/2022 
tentang Upaya Menjaga Inflasi Ta-

PEMERINTAH Kabupaten 
(Pemkab) Badung menjalin 
kesepakatan kerja sama dengan 
sejumlah pihak swasta sebagai 
upaya penguatan produksi dan 
pemasaran produk-produk 
yang dihasilkan pelaku UMKM 
setempat.

Upaya yang dilakukan salah 
satunya adalah dengan menjalin 
kerja sama dalam penyeleng-
garaan program pengembangan 
dan pemberdayaan UMKM 
antara Pemkab Badung dengan 
dengan PT Panen Lestari Indo-
nesia (SOGO) dan PT Alun-Alun 
Indonesia Kreasi (Alun-Alun).

“Melalui kerja sama itu kami 
harap apa yang menjadi kendala 
pelaku UMKM selama ini bisa 
diatasi seperti menjaga kualitas 
suatu produk termasuk secara 
kuantitatif produksinya,” ujar 
Sekretaris Daerah Badung I 
Wayan Adi Arnawa di Mangu-
pura, Sabtu.

Ia mengatakan, Pemkab 
Badung selalu mendukung semua 

pelaku industri UMKM dan tentu 
akan membantu pelaku UMKM 
seperti dari sisi produksi guna 
mendorong UMKM Badung yang 
maju dan berdaya saing.

Sektor UMKM juga di-
harapkan dapat memberikan 
kontribusi dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional 
seperti serta membuka lapangan 
pekerjaan baru serta mening-
katkan ekonomi Bali khususnya 
Kabupaten Badung

“Mudah-mudahan dengan 
kehadiran dan kerja sama yang 
kami jalin ini semua apa yang kami 
harapkan yaitu majunya UMKM 
bisa diwujudkan,” katanya.

Ketua Dekranasda Badung 
Seniasih Giri Prasta menambah-
kan, pihaknya sangat senang 
dengan adanya kerja sama yang 
diyakini memiliki manfaat yang 
sangat besar sekali bagi UMKM 
yang ada di l Badung.

Pihaknya juga berupaya 
untuk mendorong pelaku usaha 
di Badung agar selalu mengede-

Pemkab Badung - Swasta Kerja 
Sama Perkuat Produk UMKM

pankan kualitasnya dan kuan-
titas dalam setiap produk yang 
dihasilkan.

“Harapan kami sangat besar 
dengan adanya kerja sama ini. 
Semoga kerja sama ini jangan 
untuk saat ini saja tapi tetap 
berlanjut kedepannya selama 
kami masih bisa memproduksi 
dan bisa memenuhi permintaan 
pasar,” ungkapnya.

Sementara itu, Managing 

Director SOGO & Alun-Alun 
Indonesia Handaka Santosa 
menjelaskan, pihaknya yakin 
bahwa kerja sama dan gerakan 
itu dapat membuat produk 
Indonesia semakin kompetitif.

Nantinya, melalui platform 
yang disediakan oleh SOGO 
maupun Alun-Alun, pihaknya 
berharap agar produk-produk 
UMKM bisa menembus pasar 
internasional. (adv)

Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama antara Pemerintah 
Kabupaten Badung dengan PT Panen Lestari Indonesia (SOGO) dan PT Alun-Alun 
Indonesia Kreasi (Alun-Alun). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Pemkab Badung Monitoring dan Evaluasi 
Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi

hun 2022 serta Menjaga Stabilitas 
Harga pada Bulan Ramadhan dan 
Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 
dan surat Dirjen Bina Pembangu-
nan Daerah Kementerian Dalam 
Negeri tentang Koordinasi Keter-
sediaan Stabilisasi Harga Bahan 
Pangan Pokok dan Barang Penting.

Monitoring kali ini dilakukan 
di beberapa tempat dimulai dari 
SPBU 54.803.01, SPBU 54.803.32 
, SPBU 54.803.08 dan terakhir 
PT. Meta Mertamas. Kegiatan ini 
didampingi Putu Pustita Kasubbag 
Koordinator SDA Energi dan Air, 
I Gede Ardika Perwakilan Satpol 
PP, AA Ngurah Gde Putrajaya Per-
wakilan Dinas Koperasi, UKM dan 
Perdagangan dan Made Winata, 
Perwakilan Bagian SDA.

“Hari ini kami dari Tim Monitor-
ing Evaluasi Usaha Jasa Minyak dan 
Gas Bumi menindaklanjuti arahan 
Bapak Bupati Badung terkait den-
gan menjaga stabilitas harga pada 
Bulan Ramadhan dan Hari Raya 

Idul Fitri Tahun 2022. Kita sudah 
membentuk tim dan secara rutin 
sudah terjun kelapangan, karena 
berkaitan dengan hari raya ini 
maka intensitasnya kami tingkat-
kan untuk tetap menjaga stabilitas 
dan mencegah terjadinya kelang-
kaan,” kata Kabag Sumber Daya 
Alam (SDA) I Made Adi Adnyana.

Hasil monitoring dari beberapa 
agen dan pangkalan, gas LPG 3kg 
yang mendapatkan subsidi dari 
pemerintah sesuai dengan Peratu-
ran Gubernur tahun 2018 rata-rata 
dijual dengan harga eceran teren-
dah itu adalah sebesar Rp14.500 
di tingkat pangkalan dan sudah 
memenuhi standar serta aturan.

Ketersediaan dan distribusi 
gas LPG tersebut sudah dipantau 
serta sudah memadai untuk bulan 
ini. Terkait dengan BBM Solar 
yang mendapatkan subsidi dari 
pemerintah, tim monitoring sudah 
memantai stoknya dan distribus-
inya telah memenuhi aturan. (adv)

Tim monitoring evaluasi usaha jasa minyak dan gas bumi mengecek stock BBM 
dan gas bumi di beberapa SPBU. ANTARA/HO-Pemkab Badung
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WAKIL Bupati Badung I Ketut 
Suiasa memimpin Rapat Koordi-
nasi membahas tentang Program 
Perekonomian, UMKM dan 
Ekonomi Kreatif, Sabtu (23/4) di 
ruang pertemuan Rumah Jabatan 
Wakil Bupati, Puspem Badung.

Ada dua hal yang menjadi 
topik bahasan, pertama men-
genai isu minyak goreng yang 
kini masih berkembang di 

masyarakat dan mencarikan 
langkah riil guna mengantisipasi 
kelangkaan dan kenaikan harga.

Kedua membahas mengenai 
program UMKM dan ekonomi 
kreatif, dengan menghadirkan 
pihak ketiga yang nantinya 
sebagai mitra pemerintah yang 
siap memberikan support ke-
pada anak muda yang bergerak 
di bidang UMKM  baik dari sisi 

BUPATI Badung Nyoman Giri 
Prasta mendukung sepenuhnya 
acara Temu Persaudaraan dan La-
watan Obor Paskah Nasional XVIII 
di Kabupaten Badung, terlebih 
Pemkab Badung selama ini telah 
menjadikan 4 pilar Kebangsaan 
(Pancasila, UUD 1945, NKRI dan 
Bhineka Tunggal Ika) sebagai 
Landasan Pembangunan dan 
Kehidupan Sosial Masyarakat.

”Bagi kami Pancasila ini meru-
pakan bintang penuntun, contoh 
Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi 
Seluruh Rakyat Indonesia, artinya 
semua insan sama dapat dan 
sama rasa jadi yang beda jangan 
sekali-kali kita laksanakan untuk 
jadi sama tetapi yang sudah sama 
jangan dibedakan” ujar Giri Prasta 
saat memberikan sambutan dalam 
acara Temu Persaudaraan Dan La-
watan Obor Paskah Nasional XVIII 
bertempat di Balai Budaya Giri 
Nata Mandala Puspem Badung, 

Kamis (21/4).
Diketahui selama menjabat 

sebagai pucuk pimpinan di Kabu-
paten Badung, Bupati Giri Prasta 
memiliki konsep yang begitu besar 
dalam merawat kerukunan hidup 
beragama dengan membantu 
semua umat dalam membangun 
tempat ibadahnya.

”Pembangunan gereja kita ban-
tu, Saminari (Lembaga Pendidikan 
Bagi Calon Pendeta) kita bantu 
dan itu implementasi. Masjid juga 
kita bantu bangun, sekolah Muslim 
kita bantu, Vihara kita bantu apa 
lagi Pura itulah wujud konkret 
yang perlu kami sampaikan hari 
ini kepada tokoh-tokoh umat teru-
tama yang ada di Agama Kristiani.

Sehingga toleransi antar umat 
beragama di Badung dan Bali 
boleh diuji dan dijadikan role mod-
el di tingkat nasional,” pungkasnya 
seraya menyebut tempat suci 
yang dimiliki setiap agama harus 

dirawat dan dijaga dengan baik.
Disisi lain Bupati Giri Prasta 

juga sangat mengapresiasi peran 
umat Kristiani, karena selalu mem-
berikan warna dalam pembangu-
nan Kabupaten Badung selama ini.

Untuk itu sebagai bentuk peng-
hormatan, Pemkab Badung selalu 
memfasilitasi perayaan hari Natal 

bersama dengan baik.
”Karena kami sudah putuskan 

Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Badung disamping digunakan un-
tuk pusat pelayanan secara umum, 
bisa juga digunakan sebagai tem-
pat keagamaan seperti Shalat Id di 
lapangan dan semua kami fasilitasi 
dengan baik. (adv)

Bupati Giri Prasta Sebut 4 Pilar Kebangsaan 
Jadi Landasan Kabupaten Badung

Bupati Nyoman Giri Prasta (empat kiri) menghadiri acara Temu Persaudaraan 
dan Lawatan Obor Paskah Nasional XVIII di Balai Budaya Giri Nata Mandala 
Puspem Badung, Kamis (21/4). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Wabup Suiasa Pimpin Rapat Koordinasi 
Program Perekonomian, UMKM dan Ekonomi Kreatif

pengetahuan, konsep pemasaran 
hingga dukungan permodalan.

Rapat koordinasi dihadiri 
Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan, Staf Ahli bidang 
Ekonomi, Pembangunan dan 
Keuangan, Kadis Koperasi, UKM 
dan Perdagangan, Kadis Sosial, 
Kadis Perindustrian dan Tenaga 
Kerja, Kabag Ekonomi, perwakilan 
dari Dinas Pariwisata serta Rico 
Tampenawas sebagai CEO Eazy 
Property selaku pihak ketiga.

Dalam kesempatan tersebut 
Wabup Suiasa menyampaikan 
bahwa rapat koordinasi dengan 
lintas perangkat daerah ini 
sebagai upaya menyikapi isu 
yang berkembang di masyarakat 
khususnya kelangkaan minyak 
goreng yang sudah menjadi isu 
nasional.

Menyikapi kelangkaan min-
yak goreng, Suiasa memberikan 
apresiasi kepada pemerintah 
pusat dalam hal ini Bapak 
Presiden yang sudah mengambil 
langkah-langkah riil, mulai dari 
membuat standarisasi harga, 

kebijakan terbaru dengan meny-
etop ekspor bahan baku minyak 
goreng, secara hukum sudah 
menangkap mafia minyak gore-
ng dan memberikan BLT minyak 
goreng kepada masyarakat 
sebesar 300 ribu.

Untuk di Badung sendiri, 
setelah melakukan evalu-
asi serta mendapat masukan 
dari perangkat daerah terkait, 
tampak dari segi ketersediaan 
minyak goreng sudah cukup dan 
semakin meningkat.

Namun yang menjadi masalah 
adalah dari sisi distribusi, karena 
dari pemantauan oleh Satgas 
Pangan diketahui distribusi 
yang langsung ke pasar dan ke 
masyarakat kurang lancar dan 
berdampak pada kenaikan harga.

Dari permasalahan yang ada, 
Wabup. Suiasa menegaskan, 
pihaknya akan membuat edaran 
untuk mengingatkan kepada 
distributor agar melakukan per-
cepatan dan kelancaran distri-
busi ke pasar-pasar maupun ke 
masyarakat. (adv)

Wabup Ketut Suiasa (tengah) memimpin Rakor Program Perekonomian, UMKM 
dan Ekonomi Kreatif, Sabtu (23/4) di ruang pertemuan Rumah Jabatan Wakil 
Bupati, Puspem Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung
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BUPATI Badung I Nyoman Giri 
Prasta meminta jajaran Rumah 
Sakit Daerah (RSD) Mangu-
sada meningkatkan optimal-
isasi pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat.

“Kami harapkan RSD Mangu-
sada untuk cerdas melayani. Buat 
kepercayaan kepada masyarakat, 
sehingga Mangusada selalu men-
jadi pilihan utama bagi masyarakat 
untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan,” pinta Bupati Giri 
Prasta didampingi Sekda Badung I 
Wayan Adi Arnawa saat mem-
impin rapat dengan jajaran Mana-
jemen RSD Mangusada berkenaan 
dengan evaluasi program RSD 
Mangusada, Rabu (20/4) di ruang 
rapat RSD Mangusada.

Bupati juga menginginkan RSD 
Mangusada menerapkan pelay-
anan yang terbuka dan transparan, 
karena sekarang ini dihadapkan 

dengan persaingan yang luar biasa.
“Kami juga ingin bersaing den-

gan baik. Untuk itu perlu dilaku-
kan evaluasi ke dalam. Bagaimana 
paramedis dan tenaga medis itu 
melalukan gerakan yang betul-
betul memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Dan kami 
harus penuhi berkenaan dengan 
kebutuhan disini,” jelas Bupati, 
seraya mengharapkan jajaran RSD 
Mangusada mempunyai konsep 
untuk melayani dengan hati, 
berhati-hati dan sepenuh hati.

Begitu pula Bupati akan 
mengupayakan kerjasama ope-
rasional dengan pihak lain untuk 
membesarkan RSD Mangusada, 
di luar tanggungan melalui APBD 
termasuk juga pendapatan dari 
BLUD.

Sementara Direktur RSD 
Mangusada dr. I Wayan Darta 
memaparkan program kegiatan di 

Bupati Giri Prasta 
Harapkan Cerdas 
Melayani

tahun 2022 yang bersumber dari 
APBD dan BLUD 2022, disesuai-
kan dengan rencana strategi bisnis 
2022-2026 yaitu optimalisasi 
operasional gedung yang baru 
dibangun dan sudah diserahkan 
oleh Pemkab Badung kepada RSD 
Mangusada yaitu, Gedung D, F 
dan G.

Lebih lanjut dijelaskan, Gedung 
D nantinya akan dimanfaatkan 
untuk pelayanan Poliklinik, 
rawat intensif, HCU, ICU dan PICU 
termasuk rawat inap. Gedung F 1 
untuk pelayanan klinik onkologi 

terpadu, kemoterapi dan rawat 
inap. Gedung F 2 untuk farmasi/
apotek, ruang rawat anak dan 
rawat inap.

Sedangkan Gedung G diman-
faatkan untuk dapur dan ruang 
perkantoran. Untuk program keg-
iatan tahun 2022 ini, RSD sudah 
menganggarkan untuk kelengka-
pan sarana Gedung D diantaranya 
belanja kelengkapan gedung, 
perlengkapan peralatan kantor, 
pengadaan IPAL, Alkes, penataan 
landscape dan pemutakhiran SIM 
RS. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kanan) memimpin rapat dengan jajaran 
Manajemen RSD Mangusada terkait evaluasi program RSD Mangusada, Rabu 
(20/4) di ruang rapat RSD Mangusada. ANTARA/HO-Pemkab Badung
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BUPATI Tabanan Komang 
Gede Sanjaya menegaskan bahwa 
pihaknya menjaga dan mem-
bangun kelestarian alam dan 
lingkungan dengan konsep Tri 
Hita Karana.

Dalam rangka memper-

ingati Hari Bumi sedunia, ia 
mengatakan peringatan Hari 
Bumi dengan tema “invest in 
our planet” atau berinvestasi di 
planet menjadi momen untuk 
mengubah banyak hal, termasuk 
iklim bisnis, iklim politik, dan 

PEMERINTAH Kabupaten  
Gianyar, Propinsi Bali, me-
luncurkan E-Retribusi (elek-
tronik retribusi) sebagai lang-
kah terobosan, untuk mewu-
judkan pemungutan retribusi 
yang transparan dan akuntabel 
dan guna mengatasi masalah 
sampah dengan melibatkan 
masyarakat sekaligus mening-
katkan pendapatan mereka.

“E-Retribusi dilaksanakan 
atas kerja sama Pemkab Gian-
yar melalui Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Gianyar, den-
gan Bank Daerah Gianyar, Bank 
Sampah Induk Geria Luhu, 
dan Bank Sampah Induk Mitra 
Gianyar Bagus,” kata Bupati 
Gianyar I Made Mahayastra, 
dalam siaran pers Diskominfo 
Gianyar. Senin.

Kegiatan peluncuran itu 
ditandai dengan penyerahan 
Kartu Tabungan Sampah oleh 
Bupati Gianyar kepada ibu-
ibu rumah tangga anggota 
Bank Sampah Unit Digital Istri 

Kelod Kangin dan menunjukkan 
notifikasi jual-beli bahan daur 
ulang, serta sistem pembayaran 
E-Retribusi pada telepon geng-
gam (HP).

Dengan adanya E-Retribusi 
Kebersihan ini, diharapkan 
pengelolaan retribusi semakin 
tertata, menghindari peny-
impangan penarikan, mem-
budayakan memilah sampah, 
gerakan gemar menabung dari 
hasil jual sampah, dan tentunya 
peningkatan PAD (pendapatan 
asli daerah).

Pada acara peluncuran itu 
tampak hadir pula Wakil Bupati 
Gianyar Anak Agung Gde Ma-
yun, Anggota DPR RI I Nyoman 
Parta, Anggota DPRD Kabu-
paten Gianyar Dapil Gianyar, 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Gianyar Made Gede Wisnu 
Wijaya dan OPD (organisasi 
perangkat daerah) terkait.

Lebih lanjut, Bupati mem-
inta agar terobosan seperti ini, 
tidak saja diterapkan di perko-

taan, namun bisa diterapkan di 
pedesaan. Dengan E-Retribusi 
ini, jual-beli sampah rumah 
tangga perdesaan dapat difasili-
tasi menjadi tabungan, rumah 
tangga bersemangat memilah 
sampah, pemungutan iuran 
sampah oleh desa menjadi lebih 
mudah, dan pendapatan asli 
desa dapat ditingkatkan.

Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Gianyar, Ni 
Made Mirnawati mengatakan 
sampai dengan akhir Maret 
2022, volume sampah Kota 
Gianyar yang diangkut ke TPA 
Temesi sebanyak 39,3 ton 
per hari, yang dihasilkan oleh 
13.103 keluarga, Pasar Umum 
Gianyar, pelaku usaha, dan 
fasilitas umum seperti perkan-
toran. (ant)

Pemkab Gianyar Luncurkan E-Retribusi 
Sampah sebagai Terobosan

Bupati Gianyar I Made Mahayastra (kaos merah) saat peluncuran E-Restribusi 
(Electronic Restribusi) sebagai langkah terobosan, untuk mewujudkan pemungutan 
retribusi yang transparan dan akuntabel. ANTARA/HO-Humas Pemkab Gianyar

Pemkab Tabanan Jaga Bumi 
dengan Konsep ”Tri Hita Karana”

bagaimana tindakan terhadap 
iklim.

“Saya berharap agar seluruh 
masyarakat di Tabanan untuk 
terus memelihara lingkungan 
hidup dan berbuat baik terhadap 
bumi dengan langkah-langkah ke-
cil, apakah transisi ke energi ter-
barukan melestarikan hutan atau 
membersihkan diri dari momok 
polusi plastik” ujar Sanjaya.

Bupati Tabanan mengimbau 
kepada masyarakat Tabanan un-
tuk selalu melaksanakan konsep 
hidup “Tri Hita Karana” guna 
menjaga hubungan manusia den-
gan alam dan lingkungan  untuk 
menjaga ibu pertiwi yang tercinta 
dengan melakukan penanaman 
pohon di sekitar daerah aliran 
sungai serta menjaga kualitas air 
sungai dan danau dari pencema-
ran serta pencemaran pengo-
lahan sampah berbasis pada 
sumber di desa-desa.

“Semoga di hari bumi ini 

sampah di kabupaten Tabanan  
bisa berkurang dan tidak ada lagi 
tempat penampungan sampah 
di pinggir jalan yang mengotori 
keindahan wajah kota Tabanan 
dan di desa yang kita cinta,” 
tambahnya.

Adapun kegiatan yang dilak-
sanakan dalam peringatan hari 
bumi di Tabanan diantaranya pe-
nyerahan kesepakatan Kerjasama 
antara Pemkab Tabanan dengan 
yayasan energi baru terbarukan 
Bali dan SMKN 3 Tabanan.

Selain itu, penyemprotan eco 
enzyme di pusat kota Tabanan, 
penanaman pohon sandat ser-
entak, pembukaan bank sampah 
lingkungan hidup, pergelaran 
dan edukasi energi baru terbaru-
kan berbasis solar cell dari SMKN 
3 Tabanan serta pemasangan 
alat pemantauan kualitas udara 
ambien (passive simpler) untuk 
mengetahui tingkat pencemaran  
udara. (ant)

Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya saat memperingati Hari Bumi se-Dunia di 
Tabanan, Jumat (22/4/22). (FOTO Antara News Bali/Pande Yudha/2022)
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PEMERINTAH Kabupaten 
Bangli, Provinsi Bali menetapkan 
retribusi wisata untuk warga Bali 
atau memiliki KTP dengan alamat 
di Bali “hanya” dikenai Rp10.000 
per orang mulai berlaku 1 Mei 
2022, dengan tujuan agar kunjun-
gan wisatawan lokal ke destinasi 
wisata Kintamani meningkat.

“Kebijakan ini dibuat berdasar-

kan kesepakatan antara Pemkab 
Bangli, PHRI Bangli, GIPI (Gabungan 
Industri Pariwisata Indonesia) Bali, 
dan seluruh pihak terkait pada per-
temuan Rabu (22/4),” kata Bupati 
Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, 
saat jumpa pers di Bangli, Minggu.

Bupati menjelaskan berdasar-
kan pertemuan itu, Pemkab Ban-
gli melakukan penurunan biaya 

BUPATI Klungkung, I Nyoman 
Suwirta, menyosialisasikan e-
katalog lokal untuk meningkatkan 
peran serta produk lokal dari 
Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil 
dan Koperasi (UMK-Koperasi) 
dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sesuai amanat dari 
Peraturan Presiden Nomor 12 
tahun 2021.

Bupati Suwirta dalam 
sosialisasi di ruang rapat Praja 
Mandala, Kantor Bupati Klung-
kung, Bali, Kamis, menjelaskan 
saat ini Pemerintah Kabupaten 
Klungkung telah mengelola Kata-
log Lokal sebanyak 10 Etalase 
Produk.

Untuk itu, ujar dia, pelaku 
usaha UMKM, khususnya yang 
ada di Kabupaten Klungkung, 
diminta untuk terus membang-
kitkan produk-produk lokal 
seperti beras, garam, air minum 
kemasan (udaka) maupun kain 
endek.

“Ini dilakukan untuk menin-
daklanjuti arahan dari Bapak 
Presiden RI maupun Bapak Gu-

bernur Bali untuk penggunaan 
produk dalam negeri. Dari semua 
peluang yang ada mari bersama-
sama terus bangkitkan produk 
lokal kita seperti beras, garam, air 
minum kemasan (udaka) maupun 
kain endek,” ujar Bupati Suwirta.

Bupati yang sudah menekuni 
dunia koperasi selama 28 tahun 
ini juga menyatakan bahwa 
pihaknya tidak henti-hentinya 
memberikan pemahaman ke 
pelaku usaha.

“Produk dalam negeri ini 
benar-benar harus kita jaga. 
Tolong manfaatkan usaha dengan 
sebaik-baiknya, sambut niat baik 
pemerintah dengan baik,” kata 
Bupati Klungkung.

Ia juga berharap agar upaya ini 
jangan sampai patah semangat. 
“Kita harus berani melompat dan 
rangkul anak-anak muda untuk 
menata usaha melalui digitalisasi, 
jangan patah semangat kita harus 
berani melompat dan rangkul 
anak-anak muda untuk digital-
isasi usaha,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian 

Bupati Klungkung Sosialisasikan 
E-Katalog Untuk Produk Lokal

Pengadaan Barang/Jasa Kabupat-
en Klungkung Ida Bagus Wirawan 
Adi Putra mengatakan sosialisasi 
ini dilaksanakan berdasarkan 
Keputusan Kepala LKPP Nomor 
43 Tahun 2022 Tentang Peneta-
pan Persetujuan Pengelolaan 
Katalog Elektronik Lokal.

“Dimana program ini merupa-
kan upaya meningkatkan peran 

serta Pelaku Usaha Mikro, Usaha 
Kecil dan Koperasi (UMK-Kopera-
si) dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sesuai amanat dari 
Peraturan Presiden Nomor 12 
tahun 2021. Saat ini Pemerintah 
Kabupaten Klungkung telah men-
gelola Katalog Lokal sebanyak 
10 Etalase Produk,” kata Suwirta. 
(ant)

Turun, Retribusi Wisata Warga Bali Masuk 
Kintamani ”Hanya” Rp10.000 per orang

retribusi masuk Kawasan wisata 
Kintamani yang dibagi dalam tiga 
kelompok. Kelompok pertama 
adalah warga Bali (Memiliki KTP 
beralamat di Bali). Kelompok 
kedua, WNI di luar Bali. Dan ketiga 
wisatawan asing (WNA).

Pemkab Bangli menarik retri-
busi kembali bagi wisatawan yang 
masuk ke kawasan wisata Kin-
tamani mulai 17 Februari 2022. 
Selama pandemi, penarikan retri-
busi ditiadakan untuk memancing 
wisatawan lokal berkunjung ke 
Kintamani. Namun penarikan 
kembali retribusi tersebut dinilai 
terlalu tinggi oleh masyarakat.

Mulai 17 Februari 2022, Pem-
kab Bangli menarik retribusi bagi 
wisatawan Nusantara, termasuk 
warga Bali sebesar Rp25.000 per 
orang. Dan untuk wisawatan as-
ing (WNA) dikenakan Rp50.000 
per orang.

Mulai 1 Mei 2022, biaya 

restribusi untuk warga Bali 
diturunkan menjadi Rp10.000 
per orang. Sebelumnya Rp25.000 
per orang. Penyesuaian tarif 
restribusi ini merupakan apre-
siasi dari Pemkab Bangli kepada  
masyarakat Bali yang mem-
bantu dan meramaikan Kawasan 
wisata Kintamani saat pandemi.

Untuk wisatawan Nusan-
tara dikenakan biaya retribusi 
Rp20.000 per orang, sebelumnya 
Rp25.000 per orang.

“Dan untuk anak-anak, 
dikenakan biaya retribusi sebesar 
Rp15.000 per orang. Turun dari 
sebelumnya Rp25.000 per orang,” 
tambah Bupati Bangli.

Bagi wisatawan asing atau 
mancanegara dikenakan biaya 
restribusi Rp50.000 per orang, 
tidak berubah sejak kebijakan 
penarikan biaya restribusi masuk 
ke Kawasan Kintamani yang mulai 
berlaku 17 Februari 2022. (ant)

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Artha (paling kiri) ditemani ketua PHRI Bangli 
Ketut Mardjana dalam acara jumpa pers. (Foto Humas Bangli)

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, menyosialisasikan E Katalog Lokal untuk 
meningkatkan peran serta produk lokal dari Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 
Koperasi (UMK-Koperasi) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ruang 
rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Kamis(14/4/2022). (FOTO Antara 
News Bali/HO-Humas Klungkung/2022)
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BUPATI Buleleng,  Agus 
Suradnyana, mendukung pro-
gram “sekolah internet” sebagai 
salah satu upaya pengemban-
gan infrastruktur informasi 
dan telekomunikasi di daerah 
tersebut hingga tingkat desa, 
apalagi menjelang KTT G20 di 
Bali pada November 2022 yang 
juga mengagendakan digitalisasi 
di berbagai bidang.

“Saya meminta program 
pengembangan infrastruktur in-
ternet dari Common Room Net-
work Foundation dapat diterap-
kan pada lebih dari satu desa di 
Buleleng,” kata Agus Suradnyana 
saat menerima audiensi dari 
Common Room Network Foun-
dation di kantornya, Selasa.

Didampingi Kadis Komin-
fosanti Buleleng Ketut Su-

BADAN Kerjasama Organ-
isasi Wanita (BKOW) Provinsi 
Bali memberikan paket bahan 
pokok kepada sejumlah lansia, 
kaum difabel, dan anak yang 
menderita tengkes atau stunt-
ing di tiga kecamatan di Kabu-
paten Karangasem.

“Kegiatan ini merupakan 
wujud kepedulian BKOW terha-
dap persoalan sosial di tengah 
masyarakat,” kata Ketua BKOW 
Bali Tjokorda Putri Hariyani 
Ardhana Sukawati saat mel-
akukan kegiatan bakti sosial di 
Amlapura, Karangasem, Sabtu.

Dalam kegiatan bakti sosial 
di Kecamatan Rendang, Selat, 
dan Sidemen tersebut diser-
ahkan bantuan bahan pokok 
berupa beras, telur, gula, min-
yak goreng, sedangkan untuk 
anak yang stunting diberikan 
bingkisan tambahan berupa 
susu.

Selain diikuti jajaran pen-
gurus inti BKOW Bali, kegiatan 
bakti sosial juga berkolaborasi 

dengan Ikatan Bidan Indone-
sia (IBI) Bali serta Persatuan 
Istri Dokter Hewan Indonesia 
(PIDHI) Bali.

Tjok Putri Hariyani menam-
bahkan, BKOW yang berang-
gotakan 32 organisasi wanita, 
memang menjadikan HUT 
ke-59 ini sebagai momentum 
untuk berbagi dengan kelom-
pok masyarakat yang membu-
tuhkan.

“Kelompok lansia perlu men-
dapat perhatian karena secara 
fisik kondisi mereka sudah 
semakin menurun,” ujarnya.

Oleh karena itu, setiap anak 
wajib memberikan perhatian 
dan berbakti pada lansia agar 
mereka bisa menikmati hari 
tua dengan nyaman. “Itu adalah 
kewajiban seorang anak, kita 
ada karena mereka,” ujarnya.

Selain itu, BKOW juga 
menaruh perhatian terhadap 
keberadaan anak stunting 
dengan memberikan bingkisan 
tambahan berupa susu.

Istri Wagub Bali ini berharap 
dengan pemenuhan gizi yang 
baik, anak-anak bisa tumbuh 
dan berkembang dengan nor-
mal sesuai dengan usia mereka.

Masih berkaitan dengan per-
soalan stunting, Putri Hariyani 
juga menekankan pentingnya 
upaya pencegahan. Menurut 
dia, pencegahan bisa dilakukan 
mulai dari memberi perhatian 

pada kesehatan calon ibu sejak 
remaja hingga pemenuhan gizi 
pada masa kehamilan.

“Sangat penting bagi remaja 
untuk memperhatikan keseha-
tan reproduksinya. Demikian 
juga pemenuhan gizi pada saat 
mengandung. Melalui upaya 
tersebut, saya harap angka 
stunting di Bali dapat segera 
dituntaskan,” katanya. (ant)

BKOW Bali Bantu Lansia dan Kaum 
Difabel di Karangasem Berikan Bahan Pokok

Ketua BKOW Bali Tjokorda Putri Hariyani Ardhana Sukawati saat melakukan 
kegiatan bakti sosial di Amlapura, Karangasem, Sabtu (23/4/2022). ANTARA/HO-
Pemprov Bali.

Bupati Buleleng Dukung 
”Sekolah Internet” di Desa Jelang G20

warmawan dan Kepala Desa 
Tembok Dewa Komang Yudi 
Astara, pihaknya mendukung 
program yang mendorong ini-
siatif warga dalam membangun 
infrastruktur internet berbasis 
komunitas secara mandiri dan 
berkelanjutan.

Ia pun berharap agar pro-
gram ini tidak hanya menyasar 
satu desa di Buleleng. “Saya 
harap ini bisa dilakukan di dua 
desa, karena masing-masing 
desa di Buleleng memiliki karak-
teristik yang berbeda. Jadi, ada 
cara pendekatan yang berbeda,” 
ungkap Agus Suradnyana.

Sementara itu, Direktur Com-
mon Room Network Foundation, 
Gustaff Harriman Iskandar, men-
gungkapkan program pengem-
bangan infrastruktur internet 
melalui sekolah internet berba-
sis komunitas ini memberikan 
pelatihan bagi masyarakat 
setempat untuk membangun 

infrastruktur internet secara 
mandiri dan berkelanjutan.

Berawal dari kolaborasinya 
dengan Desa Ciptagelar di Jawa 
Barat pada 2018, program se-
kolah internet berkembang dari 
satu dusun ke enam dusun. Tiga 
tahun berlalu, infrastruktur in-
ternet sudah menjangkau lebih 
dari 30 dusun di desa tersebut.

Untuk itu, pihaknya menilai 
program ini juga akan berimbas 
pada kemajuan pembangunan 
di Buleleng. “Program ini juga 
diadaptasi oleh Kemente-
rian Desa dan Kominfo, karena 
pengembangan infrastruktur 
internet pada situasi pan-
demi sangat terbatas, sehingga 
pelibatan warga di tingkat desa 
dilihat sebagai solusi penting. 
Ini yang kami kembangkan ke 
delapan provinsi, termasuk Bali, 
khususnya di desa Tembok un-
tuk desa percontohan,” ujarnya. 
(ant)

Bupati Buleleng Agus Suradnyana saat menerima audiensi dari Common Room 
Network Foundation di kantornya, Selasa. Audiensi itu terkait program “Sekolah 
Internet” di desa setempat menjelang G20. (FOTO Antara News Bali/bgs/2022)
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KONI Bali: Ipat Terpilih Jadi 
Ketua KONI Jembrana

UNIVERSITAS Pendidikan 
Ganesha (Undiksha) Singaraja, 
Kabupaten Buleleng, Bali, meraih 
tujuh medali pada ajang interna-
sional yang diselenggarakan “Indo-
nesian Young Scientist Association” 
(IYSA) di Surabaya, Jawa Timur 
pada 9-12 April 2022.

“Ini pencapaian luar biasa. 

Pimpinan tentu sangat men-
gapresiasi, termasuk untuk para 
pembimbing,” kata Wakil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan, Alumni, 
dan Hubungan Masyarakat Un-
diksha, Prof. Dr. I Wayan Suastra, 
M.Pd, di Singaraja, Rabu.

Pihaknya memberikan apresia-
si dan mengungkapkan rasa bang-

KETUA Umum Komite Olah-
raga Nasional Indonesia (KONI) 
Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Oka 
Darmawan mengatakan Gede 
Ngurah Patriana Krisna (Ipat) yang 
juga Wakil Bupati Jembrana telah 
terpilih secara aklamasi menjadi 
Ketua KONI Kabupaten Jembrana.

“Undang-Undang Nomor 3 Ta-
hun 2005 tentang Sistem Keolahra-
gaan Nasional sudah diubah menjadi 
UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang 
Keolahragaan,” kata Oka Darmawan 
setelah perkenalan pengurus KONI 
Bali yang baru dan rapat koordinasi 
di Ruang Rapat KONI Bali di Den-
pasar, Selasa (19/4).

Menurutnya, jika dilihat dalam 
UU No 3 Tahun 2005 pada Pasal 
40, pengurus komite olahraga 
nasional, baik komite olah-
raga provinsi, komite olahraga 
kabupaten/kota bersifat mandiri 
dan tidak terikat dengan jabatan 
struktural dan jabatan publik. 
“Dalam penjelasan undang-undang 
tersebut, pejabat publik itu seperti 
gubernur, bupati dan kepala dinas 

dan seterusnya,” ujar dia.
Namun, pasal tersebut sudah 

tidak dimasukkan kembali dalam 
UU No 11 Tahun 2022. “Jadi secara 
ad hoc siapa saja boleh yang punya 
kompetensi seperti itu, dan itu 
sudah saya sampaikan. Jadi demi 
kepentingan olahraga ke depan, 
semua bisa untuk itu (ketua 
KONI) dengan catatan mempun-
yai kemampuan, kapasitas, dan 
kapabilitas,” kata Oka Darmawan 
menjelaskan.

Oka Darmawan lebih lanjut 
mengatakan yang terpenting 
dalam menjabat Ketua KONI ada-
lah fokus mengurus, dan memaju-
kan olahraga.

“Yang terpenting dari semua 
itu, adalah bagaimana agar 
masyarakat itu sehat dan bugar. 
Termasuk juha orang yang terpilih 
telah melalui musyawarah dan 
merupakan keputusan tertinggi 
dari organisasi,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Pengamat 
Kebijakan Publik, Togar Situmo-
rang menilai susunan pengurus 

yang baru belum mencerminkan 
reformasi dan demokrasi.

“Sangat terlihat ada titipan 
dari oknum pejabat dan penguasa 
dalam susunan pengurus KONI 
Bali. Ini tentu menabrak sejumlah 
regulasi. Terbukti beberapa oknum 
di pengurus adalah ASN (aparatur 
sipil negara),” katanya.

Togar Situmorang yang juga 

pengacara ini mengatakan regulasi 
yang pertama ditabrak, pada Pasal 
40 UU No 3 Tahun 2005 tentang 
Sistem Keolahragaan Nasional.

“Di pasal ini jelas mengatur ten-
tang larangan ASN jadi pengurus 
KONI. Juga Pasal 56 ayat 1 sampai 
4. dan PP No 16/2007 tentang 
Penyelenggaraan Keolahragaan,” 
ucap Togar Situmorang. (ant)

Ketua KONI Bali Oka Darmawan (kiri) didampingi Ketua KONI 
Badung Made Nariana (ANTARA/ I Komang Suparta)

Undiksha Singaraja Dapat Tujuh Medali 
di Kompetisi Internasional IYSA

ganya karena prestasi tidak hanya 
dapat memberikan kontribusi 
untuk pemeringkatan Undiksha, 
khususnya bidang kemahasiswaan, 
namun juga meningkatkan daya 
saing mahasiswa dan ketika sudah 
menjadi lulusan.

“Prestasi ini sangat bermanfaat 
bagi individu mahasiswa, bisa 
dijadikan pendamping ijazah yang 
bisa dipakai untuk melengkapi 
saat melamar pekerjaan. Karena 
itu, saya mengajak mahasiswa 
untuk semangat mengikuti kom-
petisi,” ucapnya.

Wakil Rektor yang sempat men-
jabat sebagai Direktur Pascasar-
jana Undiksha ini menyatakan 
akan memberikan penghargaan 
bagi mahasiswa berprestasi. “Ini 
dilakukan setiap tahun. Penghar-
gaan prestasi tahun ini diberikan 
tahun depan,” imbuhnya.

Sementara itu, perwakilan tim, 
Ni Putu Ayu Yuli Sumadianti men-
gaku bangga atas raihan prestasi 

tersebut. Menurut dia hal itu tidak 
lepas dari peran para pembimbing.

Ke depan, ia berkeinginan 
untuk terus melakukan perbaikan 
terhadap produknya, yaitu cookies 
oatmeal. “Kami ingin produk ini 
bisa semakin baik,” tuturnya.

Salah satu mahasiswa, Putu 
Satya Dadi Saputra mengaku ada 
beberapa tantangan yang dihadapi 
dalam mengikuti kompetisi ini, 
seperti waktu persiapan, pembua-
tan produk, dan bahan presentasi. 
“Kami membuat produk garam 
spa. Berbagai hal kami harus per-
siapkan,” ungkapnya.

Pada ajang bergengsi itu, 
terdapat tujuh tim Undiksha yang 
bersaing. Enam tim diantaranya 
pada International Youth Bussi-
ness Competition (IYBC) dengan 
raihan tiga medali emas dan tiga 
medali perak, serta satu tim pada 
Global Competition for Life Sci-
ences (GloCoLiS) dengan raihan 
medali perak. (ant)

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, 
meraih tujuh medali pada ajang internasional yang diselenggarakan “Indonesian 
Young Scientist Association” (IYSA) di Surabaya, Jawa Timur pada 9-12 April 2022. 
(ANTARA/Bgs/2022)
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KANTOR Perwakilan Bank 
Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali 
bersama sejumlah perbankan di 
daerah itu akan membuka layanan 
kas keliling di dekat Pelabuhan 
Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, 
mulai 26-28 April 2022.

“Kami memberikan layanan kas 
keliling di rest area Men Tempeh, 
di dekat Pelabuhan Gilimanuk. 
Layanan dibuka dari pukul 09.00-
14.00 Wita,” kata Kepala KPwBI 
Provinsi Bali Trisno Nugroho di 
Denpasar, Senin.

Pihaknya sengaja mem-
buka layanan kas keliling di dekat 
pelabuhan yang menghubungkan 
Pulau Bali dan Pulau Jawa itu, un-
tuk memberikan kenyamanan bagi 
para pemudik yang belum sempat 
melakukan penukaran uang.

“Terutama bagi para pemudik 
yang akan masuk maupun keluar 
Bali dengan menggunakan jalur 
darat,” ujar Trisno.

Ia menambahkan, bagi para 

pemudik yang akan melakukan 
penukaran di dekat Pelabuhan 
Gilimanuk juga harus melakukan 
pemesanan secara digital dengan 
mengakses https://pintar.bi.go.id/.

Dengan pemesanan penu-
karan secara digital, Trisno 
meyakini penukaran menjadi 
lebih mudah, cepat dan aman 
di tengah kondisi pandemi 
COVID-19 yang belum selesai.

“Bagi masyarakat yang 
mengalami kesulitan, kami juga 
akan membantu untuk mengajar-
kan. Intinya agar jangan sampai 
berkerumun atau antrean tidak 
terlalu panjang,” ucapnya.

Bank Indonesia memperkirakan 
kebutuhan uang tunai di Provinsi 
Bali selama Ramadhan hingga Idul 
Fitri tahun ini akan terus men-
ingkat menjelang akhir April ini 
mencapai sekitar Rp2,4 triliun.

Sedangkan sebelumnya rata-
rata kebutuhan uang tunai perbu-
lan pada triwulan I-2022 hanya 

PT Perusahaan Listrik Negara/
PLN (Persero) Unit Induk Distri-
busi Bali mencatat peningkatan 
penjualan tenaga listrik hingga 
9,53 persen dibandingkan pada 
periode yang sama tahun 2021 
(yoy) sebesar 1.236,58 Giga Watt 
hour (GWh) pada akhir Maret 
2022.

General Manager PLN UID Bali, 
I Wayan Udayana di Denpasar, 
Jumat, mengatakan kenaikan 
konsumsi listrik tersebut menjadi 
sinyal positif pemulihan ekonomi 
Bali sejak pandemi COVID-19.

“Sektor bisnis mengalami pen-
ingkatan paling signifikan yakni 
sebesar 16,99 persen atau sebesar 

BI Bali Layani Penukaran Uang Bagi 
Pemudik di Dekat Pelabuhan Gilimanuk

sebesar Rp508 miliar.
Pihaknya mencatat permintaan 

uang tunai di Provinsi Bali dari 1 
hingga 22 April 2022 telah menca-
pai Rp818,6 miliar.

“Terkait dengan Idul Fitri, 
kami menyediakan kebutuhan 

uang layak edar dalam jumlah 
dan pecahan yang cukup sebesar 
Rp4,9 triliun atau empat kali lebih 
besar dari kebutuhan perbulan 
untuk mengantisipasi peningka-
tan kebutuhan uang tunai,” kata 
Trisno. (ant)

Ilustrasi - Masyarakat yang sedang melakukan penukaran uang di layanan kas 
keliling yang dibuka BI Bali dan perbankan di Parkir Timur Lapangan Renon, 
Denpasar, Senin (25/4/2022). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

PLN: Akhir Maret 2022, Konsumsi 
Listrik Bali Tumbuh 9,53 persen

71 giga watt hour year on year jika 
dibandingkan dengan akhir Maret 
tahun lalu,” ujarnya.

Ia mengatakan konsumsi listrik 
di sektor bisnis sampai dengan 
akhir Maret 2022 mencapai 491 
Giga Watt hour (GWh) dengan 
kontribusi 39,71 persen dari total 
konsumsi listrik secara keseluru-
han di Bali.

“Kontribusi terbesar berasal 
dari pelanggan besar sektor pari-
wisata yang sampai dengan saat 
ini permintaan layanan kelistri-
kannya tumbuh hingga 27,15 
persen Maret 2021,” katanya.

Wayan Udayana mengatakan 
sektor bisnis lain di luar pari-
wisata juga turut berkontribusi, 
antara lain seperti usaha jasa 
cuci pakaian (laundry), gedung 
serbaguna, apartemen, pertokoan 
dan swalayan, serta usaha-usaha 
lainnya.

“Kenaikan penjualan listrik 
dapat menjadi tanda pemulihan 
kondisi perekonomian, selain itu 
juga aktivitas masyarakat yang 

kembali meningkat juga men-
dorong tumbuhnya konsumsi lis-
trik ke arah yang semakin positif,” 
ujar dia.

“Kami turut melakukan berba-
gai upaya untuk mendorong per-
tumbuhan di berbagai sektor lain 
melalui berbagai program dengan 
mengembangkan electrifying 
agriculture dan electrifying marine 
untuk mendukung pertanian, 
peternakan, perkebunan, dan peri-
kanan serta kelautan khususnya di 
Bali,” ucapnya.

PLN juga mengkampanyekan 
gaya hidup dengan memanfaatkan 
penggunaan peralatan elektronik 
yang rendah emisi dan ramah ling-
kungan pada kehidupan sehari-
hari melalui program electrifying 
lifestyle.

Selain itu, kata dia, promosi 
dengan memberikan diskon biaya 
tambah daya juga terus digencar-
kan untuk memberikan keringa-
nan bagi pelanggan yang ingin 
menikmati listrik dengan lebih 
leluasa dan nyaman. (ant)

Petugas PLN saat mengecek meteran lisrik (ANTARA/HO-Humas PLN Bali)



16 ANTARA NEWS BALI/16-30 April 2022INFO G20

Sukseskan G20, Puncak Acara 
Hari Koperasi Diadakan di Bali

PT PLN (Persero) berhasil 
mempercepat penyelesaian proyek 
penambahan kapasitas jalur 
transmisi Saluran Udara Tegangan 
Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) di 
Bali untuk mendukung KTT G20 
juga untuk meningkatkan layanan 
ke pelanggan

“Keberadaan infrastruktur 
kelistrikan tersebut memperkuat 

keandalan sistem Bali dalam 
mendukung gelaran Presidensi 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
G20 pada November 2022,” kata 
General Manager PLN Unit Induk 
Transmisi Jawa Bagian Timur dan 
Bali (UIT JBM) Didik F. Dakhlan 
dalam keterangan pers di terima 
Antara di Denpasar, Sabtu.

.Ia mengatakan PLN berhasil 

Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) akan me-
nyelenggarakan puncak acara Hari Koperasi ke-75 
di Pulau Bali pada bulan Juli mendatang, sekaligus 
menyukseskan Presidensi G20 Indonesia.

“Kami perkirakan 
acara ini akan dihadiri 
sekitar 6.000 orang 
peserta dan ada sekitar 
150 bus yang akan masuk 
Bali dari berbagai daerah 
di Indonesia menjelang 
acara puncak. Jadi kami 
harap kegiatan ini juga 
dapat membantu pemulihan 
ekonomi dan pariwisata Bali,” ujar 
Sekjen Dekopin Sarjono Amsan di 
Denpasar, Jumat.

Ia mengatakan, pada acara 
puncak Hari Koperasi di Bali 
yang diselenggarakan di kawasan 
Sanur, Denpasar rencananya akan 
dihadiri langsung oleh Presiden 
Joko Widodo.

Rangkaian kegiatan Hari Kope-
rasi ke-75 juga akan dimeriahkan 
dengan Expo Koperasi dan UMKM 
yang akan diikuti pelaku UMKM 
dari seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan Expo Kope-
rasi dan UMKM pada 
puncak Hari Koperasi ke-
75 itu, menurut Sarjono 
juga merupakan bagian 
dari peran gerakan kope-
rasi untuk menyukseskan 
Presidensi G20 Indonesia.

“Itu karena kegiatan 
expo nanti juga akan kami jadikan 
ajang kurasi produk koperasi 
dan UMKM yang nantinya akan 
ditampilkan pada rangkaian acara 
Konferensi Tingkat Tinggi G20,” 
katanya.

Sarjono Amsan menambahkan, 
pada kegiatan itu rencananya 
juga akan dimeriahkan dengan 
kompetisi game yang babak semi 
final dan finalnya akan dilaksana-
kan langsung di Bali sebagai salah 

satu upaya mengenalkan koperasi 
kepada generasi milenial.

“Kompetisi ini akan menjar-
ing minat anak-anak muda untuk 
meramaikan perayaan Hari Kope-
rasi ke-75,” ungkapnya.

Selain itu, para peserta 
juga akan diajak melaku-
kan penanaman pohon 
mangrove yang akan 
menghadirkan Ketua 
DPR RI, Puan Maharani 
dan Menteri PPPA I Gusti 
Ayu Bintang Darmawati dan 
Ketua Umum Dekopin Sri 
Untari.

“Kebetulan keti-
ganya adalah tokoh 
perempuan sehingga 
akan menonjol-
kan aspek peran 
perempuan dalam 
pemeliharaan 
dan pelestarian 
lingkungan. 
Jadi aspek 

partisipasi perempuan dan ling-
kungan yang sejalan dengan tema 
G20 nanti,” ujar Sarjono Amsan.

Terkait rencana tersebut, kepa-
la Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Bali I Wayan 
Ekadina menjelas-
kan, penyeleng-
garaan puncak Hari 
Koperasi di Pulau 
Dewata didukung 

penuh oleh Gu-
bernur Bali Wayan 

Koster. 
(ant)

Sekjen Dekopin Sarjono Amsan. 
ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

PLN Percepat Penyelesaian 
Infrastruktur Listrik di Bali Dukung G20

menyelesaikan line 2 dengan jalur 
Kapal - Tanah Lot - Antosari sepan-
jang 46,64 kilometer sirkit (kms) 
dalam waktu 17 hari, jauh lebih ce-
pat dari yang direncanakan semula 
selama 33 hari. Sebelumnya, PLN 
telah menyelesaikan peningkatan 
kapasitas konduktor (rekonduktor-
ing) pada line 1 akhir bulan lalu.

“Tak hanya untuk mendukung 
event G20, optimalisasi infrastruk-
tur ini juga dilakukan untuk 
meningkatkan kepuasan pelang-
gan,” ujarnya.

Didik lebih lanjut mengatakan 
penyelesaian line 2, kemudian 
dilanjutkan dengan pemberian 
tegangan pada rekonduktoring 
pada 13 April 2022. Untuk peker-
jaan rekonduktoring kedua line 
ini, PLN mengeluarkan anggaran 
sebesar Rp47,4 miliar.

Dalam pekerjaan rekonduktor-
ing ini, kata dia, PLN meningkat-

kan arus tegangan yang awalnya 
2 kali 645 Ampere menjadi 2 kali 
1.285 Ampere. Sehingga beban 
yang dapat dipikul pada konduktor 
tersebut menjadi meningkat.

“Setiap personel yang mel-
akukan pekerjaan telah memiliki 
sertifikat kompetensi khusus, 
sehingga pekerjaan berjalan sesuai 
prosedur,” ucapnya.

Selain meningkatkan opti-
malisasi jaringan, PLN juga akan 
meningkatkan pemeliharaan trafo, 
penggantian material tower dan 
pengurukan pertahanan tower 
agar distribusi listrik lebih andal.

“Diharapkan keandalan untuk 
sistem kelistrikan di Bali dan 
sekitarnya dapat terus terjaga 
dan terhindar dari gangguan baik 
internal maupun eksternal agar 
kontinuitas penyaluran listrik 
kepada pelanggan dapat berjalan 
optimal,” kata Didik. (ant)

PLN percepat penyelesaian infrastruktur listrik di Bali untuk G20 
(ANTARA/HO-Humas PLN)


