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ekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra
menegaskan Bali siap memberikan dukungan
semaksimal mungkin agar pelaksanaan KTT G20
dapat berjalan dengan sangat baik.

“KTT G20 merupakan momentum yang sangat baik untuk
menginformasikan kembali bahwa
Bali dalam konteks pariwisata
yang sebelumnya terpuruk itu
mulai bangkit,” ujar Dewa Made
Indra dalam diskusi kesiapan
penyelenggaran acara KTT G20 di
Bali, Selasa.
Ia mengatakan fasilitas yang
diberikan untuk pelaksanaan Presidensi G20 antara lain logistik dan
infrastruktur, akomodasi, fasilitas
pertemuan, keamanan, kesenian
dan kesehatan.
“Terkait kesiapan infrastruktur,
Bali mempunyai infrastruktur jalan yang memadai dan siap untuk
mendukung kelangsungan dan

kelancaran acara,” kata Made.
Bandara Internasional I Gusti
Ngurah Rai Bali sudah siap menerima kedatangan tamu baik dari
sisi teknis maupun protokol CHSE
(protokol kebersihan, kesehatan,
keselamatan, dan kelestarian lingkungan). Sebagian besar wilayah
Pulau Bali, lanjut dia, telah mempunyai akses koneksi internet.
Pemerintah Provinsi Bali telah
memasang 1.828 titik free hotspot
d layanan kesehatan, sekolah,
tempat wisata dan desa adat.
“Beautifikasi Bandar Udara
Internasional I Gusti Ngurah Rai
saat ini sedang dilakukan. Lingkup
pekerjaan antara lain beutifikasi
dan pekerjaan gedung kanopi

Kepala Biro (Karo) Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi (Kemenko Marves) Andreas Dipi Patria (kiri), Direktur Informasi dan Media
Kementerian Luar Negeri RI Hartyo Harkomoyo (tengah) dan Sekretaris Daerah
Provinsi Bali Dewa Made Indra (kanan) dalam diskusi kesiapan menyambut penyelenggaran KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa. (24/05/2022). (Antara / Azis Kurmala)

VVIP, pembangunan gedung VVIP
untuk menyambut kedatangan
kepala negara/pemerintah, pekerjaan selasar kedatangan, pekerjaan
area parkir VVIP, pekerjaan pagar
VVIP dan pos jaga. Penyelesaian
beautifikasi itu akhir Juli selambatlambatnya, ” kata Made.
Penataan jalur dari Bandara I
Gusti Ngurah Rai menuju venue di
Nusa Dua, Badung sedang dilakukan untuk memastikan jalannya
aman.
Kemudian, saat ini sedang
dilakukan penataan Kawasan Man-

grove Tahura Ngurah Rai yang akan
dijadikan showcase oleh pemimpin
dunia yang nanti akan hadir.
“Kawasan Garuda Wisnu
Kencana juga sedang dilakukan penataan. Untuk penataan
Kawasan Garuda Wisnu Kencana
relatif lebih mudah karena tinggal
penyelesaian jalan dan bongkar
taman. Penataan itu ditargetkan
akhir Juni selesai,” kata Made.
Mengenai kesiapan akomodasi,
ia mengatakan areal ITDC yang
akan menjadi lokasi rangkaian
kegiatan sudah siap. (ant)

GUBERNUR Bali Wayan Koster
menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama
antara pemprov setempat, GIPI
Bali, dan PT Bank Pembangunan
Daerah Bali tentang teknis pelaksanaan penerimaan kontribusi
wisatawan untuk pelindungan
lingkungan alam dan budaya Bali.
“Karena anugerah kita hanya
bersumber dari adat istiadat,
tradisi, seni budaya, dan kearifan
lokal, maka keseluruhan unsur
kehidupan kita ini harus didorong
untuk memelihara dan menjaga
ini,” kata Koster dalam penandatanganan kesepakatan tersebut di
Denpasar, Rabu.
Menurut dia, pengusaha
membayar pajak hotel
dan restoran memang
menjadi kewajiban utama.
Namun, yang di luar itu,
harusnya dia memberikan
efek kepada kehidupan

masyarakat keseluruhan di Bali.
“Bali ini tidak memiliki
sumber daya alam, baik itu emas,
batubara, gas, minyak, dan kelapa
sawit yang jutaan hektare seperti
di daerah lain. Jadi harus ingat,
bahwa kita hanya memiliki
kekayaan dalam bentuk
adat istiadat, tradisi, seni
budaya dan kearifan
lokal,” ujarnya.
Oleh karena itu, ujar
Koster, di sinilah peran
Gabungan Industri
Pariwisata Indonesia
(GIPI) Bali untuk
menjadikan budaya seba-

gai basis pengembangan pariwisata dan ekonomi agar tetap bisa
menjadi sumber nilai kehidupan,
sumber untuk mengembangkan
kreasi karya seni dan budaya.
“Dalam visi pembangunan
Nangun Sat Kerthi Loka Bali, budaya telah dijadikan mainstream
pembangunan Bali
agar Bali ini
kokoh dengan
budayanya. Kalau budaya Bali
tidak ada, jangan cerita soal
ekonomi, tidak
ada lagi orang
yang berkun-

jung ke Bali. Jadi tolong pahami ini
dengan baik-baik,” ujarnya.
Koster menambahkan, sebelumnya perkembangan pariwisata
Bali lebih banyak terjadi secara
sporadis dan tidak didesain
dengan satu tatanan bagaimana
mengarahkan pariwisata Bali ini
bisa dikelola dengan baik.
“Kemudian yang paling esensi
itu, bagaimana betul-betul agar
pariwisata menjaga budaya Bali
dengan memberi manfaat dan
nilai yang setinggi-tingginya bagi
kehidupan masyarakat Bali secara
totalitas melalui keberpihakan
pariwisata kepada sumber daya
lokal,” katanya. (ant)

Gubernur Bali Teken Kesepakatan Teknis
Kontribusi Wisatawan untuk Budaya

Gubernur Bali Wayan Koster saat menyampaikan
sambutan dalam penandatanganan kerja sama
teknis pelaksanaan penerimaan kontribusi
wisatawan untuk pelindungan lingkungan
alam dan budaya Bali di Denpasar, Rabu
(18/5/2022).
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Pemprov Bali Targetkan Semua
RS Terakreditasi Pada 2022-2023
PEMERINTAH Provinsi Bali
menargetkan semua rumah
sakit milik pemerintah maupun
swasta di provinsi setempat sudah
terakreditasi pada 2022-2023
dan sebagian besar bisa lulus
paripurna.
“Bali saat ini memiliki 72 rumah
sakit, sebanyak 65 RS (90,3 persen)
di antaranya sudah terakreditasi,”
kata Wagub Bali Tjokorda Oka
Artha Ardhana Sukawati di Kuta,
Kabupaten Badung, Selasa
Wagub saat membuka secara
resmi Kick Off dan Launching
Standar Akreditasi Rumah Sakit itu
menyebut sebanyak 20 RS dari 65
RS yang sudah terakreditasi tersebut sudah terakreditasi paripurna/
bintang lima.
Sementara itu, ada tujuh rumah
sakit yang belum terakreditasi karena merupakan rumah sakit baru
yang terhalang pelaksanaan akreditasinya akibat pandemi COVID-19.
Wagub yang biasa disapa Cok
Ace itu menyampaikan Pemerintah
Provinsi Bali pada 2020 memiliki

target seluruh RS yang ada harus
terstandar atau terakreditasi.
“Namun, karena terkendala pandemi COVID-19, sehingga
seluruh proses akreditasi dari
pertengahan 2020 sampai saat
ini ditunda oleh Kementerian
Kesehatan sebagai upaya bidang
kesehatan fokus dalam penanganan pandemi,” ucapnya.
Cok Ace menambahkan, saat ini
dan ke depan tantangan pelayanan
kesehatan semakin meningkat
seiring dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi
serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
semakin berkualitas.
Apalagi Bali yang merupakan
tujuan wisata dunia maka sangat
dibutuhkan pelayanan kesehatan
berstandar internasional.
“Untuk mewujudkan tentu
tidak mudah karena perlu dukungan sarana, prasarana, alat kesehatan dan juga SDM yang mumpuni.
Semua itu harus mulai dipersiapkan dan sesegera mungkin

PEMERINTAH Provinsi Bali
menyiapkan lima rumah sakit
rujukan untuk menangani kondisi
kegawatdaruratan para delegasi
yang akan menghadiri ajang Presidensi G20 Indonesia pada November 2022 di “Pulau Dewata” itu.
“Pemilihan kelima RS tersebut,
selain karena sudah berpengalaman, juga dekat dengan lokasi
pertemuan G20,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr dr I
Nyoman Gede Anom di Denpasar,
Senin.
Sebanyak lima RS rujukan
tersebut yakni RSUP Sanglah,
RSUD Bali Mandara, RS Siloam, RS
BIMC Nusa Dua, dan RS Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) Universitas
Udayana.
“Tenaga dan prasarananya
semua sudah siap. Sampai saat ini
tidak ada penambahan fasilitas,
karena yang sudah ada memang
sudah cukup,” ucapnya.
Dinas Kesehatan Provinsi Bali

memantau secara rutin kesiapan
RS rujukan tersebut dan melaporkan ke Kementerian Kesehatan.
“Nanti saat simulasi, juga pasti
dilihat langsung oleh Kemenkes,”
ujarnya.
Selain kesiapan dari sisi rumah
sakit rujukan, ia mengatakan di setiap
hotel yang menjadi
lokasi pertemuan
juga akan
dilengkapi mini
ICU (Intensive
Care Unit) dan
disiagakan dokter spesialis yang
lengkap, dengan
didukung peralatan yang

Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat membuka Kick Off dan
Launching Standar Akreditasi Rumah Sakit di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa
(17/5/2022). ANTARA/HO-Pemprov Bali.

dipenuhi agar kualitas pelayanan
kita semakin baik,” ujar Cok Ace.
Sementara itu, Ketua Panitia dr
Made Koen Virawan menyampaikan Pedoman Standar Akreditasi
RS secara komprehensif kepada
penyelenggara perumahsakitan
sesuai UU. No.44/2009 Tentang Rumah Sakit dan Amanah

PP.No.47/2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit.
Hal itu untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan RS dan
keselamatan pasien sehingga tercapai tata kelola RS dan tata kelola
klinis yang baik, serta pelaksanaan
program pembangunan kesehatan
nasional. (ant)

canggih.
“Di antaranya ada dokter
spesialis penyakit dalam, dokter
spesialis bedah, dokter spesialis
jantung, hingga dokter anestesi,”
katanya.
Di samping itu disiapkan ambulans lengkap untuk membantu
delegasi yang dalam kasuskasus tertentu membutuhkan pertolongan lebih
lanjut ke RS rujukan.
Sebelumnya, Kepala
Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas
Kesehatan Provinsi Bali
dr Kadek Iwan Darmawan menambahkan
selain di lokasi pertemuan G20,
setiap

hotel yang menjadi lokasi menginap para kepala negara juga akan
dilengkapi mini ICU.
“Termasuk juga pada lokasi
pelaksanaan ‘gala dinner’ (makan
malam) G20 akan dilengkapi mini
ICU,” ucapnya.
Terkait dengan mekanisme
perawatan delegasi G20 yang
membutuhkan layanan kesehatan,
ia mengatakan untuk kasus-kasus
yang ringan akan ditangani di
lokasi pertemuan yang sudah
dilengkapi mini ICU.
“Ketika ada kasus sakit yang
sedang akan dirujuk ke RS terdekat yakni BIMC Nusa Dua dan RS
PTN Unud, kemudian ketika kasus
penyakitnya tergolong sedang
berat bisa ke RS Siloam dan RS Bali
Mandara,” katanya. (ant)

Pemprov Bali Siapkan Lima Rumah
Sakit Rujukan untuk Delegasi G20

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr
dr I Nyoman Gede Anom dalam suatu
kesempatan di Denpasar. ANTARA/Ni
Luh Rhismawati.
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Wali Kota Denpasar: Bantaran Sungai Ayung Jadi
Wahana Edukasi Alam dan Tumbuhan Langka

W

ali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara
mengapresiasi penataan bantaran Sungai Ayung
menjadi Wahana Edukasi Alam dan Tumbuhan
Langka (Watulaba) di Desa Kesiman Petilan
Kecamatan Denpasar Timur yang sekaligus dapat menjadi
tempat rekreasi baru.
“Langkah ini juga
mendukung program
Pemkot Denpasar dalam
pelestarian aliran sungai
sebagai edukasi masyarakat
untuk menjaga kebersihan
lingkungan dan sungai sebagai
sumber kehidupan,” kata Jaya
Negara saat meresmikan penataan
bantaran Sungai Ayung Watulaba
di Denpasar, Minggu.
Bantaran Ayung Watulaba, lanjut
dia, cocok dikunjungi para siswa untuk lebih mengenal tanaman langka,
di samping juga dapat memberikan
dampak ekonomi bagi masyarakat
setempat karena memberikan
ruang usaha bagi UMKM.
“Edukasi bagi lingkungan dan
memberikan dampak ekonomi

kepada masyarakat setempat yang menjadi harapan
kita bersama. Ke depan,
dari penataan bantaran
Ayung dapat menjadi ikon
Desa Kesiman Petilan,” ujar
Jaya Negara.
Sebelum melaksanakan penandatangan prasasti dan pelepasan
burung bersama serta pemotongan pita menandai peresmian, Jaya
Negara bersama Ketua DPRD Kota
Denpasar I Gusti Ngurah Gede
menyusuri jalur joging track yang
melintasi bantaran Sungai Ayung.
Selain itu juga menanam pohon
langka seperti intaran dan jenis
pohon langka lainnya. Yang tak
kalah menarik, dalam kegiatan
itu diisi dengan aktivitas arung

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama para undangan saat
peresmian penataan Bantaran Sungai Ayung Wahana Edukasi Alam dan Tumbuhan Langka (Watulaba) di Desa Kesiman Petilan, Minggu (22/5/2022). ANTARA/
Pemkot Denpasar.

jeram atau rafting dengan perahu
karet, serta penampilan tarian
Baris Tanda dari tim kesenian desa
setempat.
Wali Kota Denpasar juga
berkesempatan meninjau kawasan
beji di areal Bantaran Ayung yang
menjadi kawasan suci dan sumber
mata air di pura setempat.

“Keberlangsungan dan
keberlanjutan Bantaran Ayung
ke depan sebagai Watulaba
dibutuhkan komitmen bersama
dan tentunya Pemkot Denpasar
sangat mendukung dan mengapresiasi langkah dan inovasi
masyarakat Desa Kesiman Petilan,” ujar Jaya Negara. (ant)

melakukan dekontaminasi berupa
penyemprotan disinfektan kandang
ternak dan pemeriksaan secara
klinis,” kata Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dinas
Pertanian Kota Denpasar drh. Made
Ngurah Sugiri di lokasi penyemprotan disinfektan, Denpasar, Kamis.
Pemeriksaan yang meliputi
pengecekan pada mulut, lidah,
dan kuku sapi tersebut dilakukan
secara sampling pada 4 sapi dari
18 sapi yang ada di tempat itu
sebagai upaya pengawasan dan
pencegahan PMK, sekaligus untuk
mengedukasi para peternak sapi.
Ia menambahkan bahwa dari
hasil pemeriksaan, semua sapi di
tempat ini dinyatakan sehat. “Kami
terus melakukan pengawasan dan
edukasi dalam rangka memaksimalkan pencegahan PMK,” katanya.
Sementara itu, Kapolsek
Denpasar Barat Kompol I Made
Hendra Agustina menjelaskan
terkait kegiatan pencegahan PMK

di wilayah Desa Padang Sambian
Kaja, pihaknya telah melakukan
sosialisasi ke peternak secara langsung dengan harapan peternak
paham mengenai PMK dan upaya
apa yang dilakukan apabila menemukan masalah tersebut.
“Kita melakukan tindakan
pencegahan yang diawali dengan
sosialisasi, Kegiatan ini merupakan tindak lanjut perintah dari
Kapolresta Denpasar,” katanya.
Ia mengatakan Bali ke depan
akan menghadapi beberapa hari
raya seperti Galungan, Kuningan,
dan Idul Adha, sehingga otomatis konsumsi daging babi, sapi,
dan kambing akan mengalami
peningkatan.
Melalui kegiatan tersebut,
pihaknya mendampingi Dinas
Pertanian Kota Denpasar melakukan upaya pencegahan PMK, agar
nanti tidak berkembang menjadi
permasalahan sosial yang dapat
mengganggu kamtibmas. (ant)

Distan Kota Denpasar Cegah PMK dengan
Semprot Disinfektan Pada Kandang Sapi

Petugas memeriksa kondisi kesehatan sapi secara klinis di Denpasar, Bali, Kamis
(19/5/2022). Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar dan
Polsek Denpasar Barat tersebut untuk memberikan pengawasan dan edukasi
kepada para peternak sapi dalam upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku
(PMK). (FOTO ANTARA/Nyoman Hendra/2022)

DINAS Pertanian (Distan) Kota
Denpasar bersinergi dengan Polsek
Denpasar Barat mencegah penularan Penyakit Kuku dan Mulut
(PMK) di Kelompok Ternak Sedana
Sari, Banjar Gunung Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Denpasar, Bali,
dengan melakukan penyemprotan

disinfektan pada kandang sapi dan
pemeriksaan kondisi kesehatan
sapi secara klinis.
“Sampai saat ini, di Bali,
khususnya Denpasar, belum
terdiagnosa adanya PMK. Sebagai
upaya pencegahan kami lakukan
langkah-langkah antisipasi dengan

DENPASAR 05

ANTARA NEWS BALI/16-31 Mei 2022

PKK Denpasar Sosialisasikan
Pola Asuh Anak di Era Digital
TIM Penggerak Pendidikan Kesejahteraan
Keluarga atau PKK Kota
Denpasar, Bali, menggelar
sosialisasi pentingnya pola
asuh anak dan remaja di
era digital agar dapat membentengi mereka dari dampak buruk
digitalisasi.
“Pola asuh anak bukan saja
menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan semua kalangan,”
kata Ketua Tim Penggerak PKK
Kota Denpasar Sagung Antari Jaya
Negara dalam acara sosialisasi
tersebut di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, dalam acara
sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digitalisasi (PAAREDI)
itu, mengasuh anak dan remaja di
era serba digital seperti ini tentu
merupakan tantangan sendiri bagi
semua kalangan.
Kegiatan tersebut diikuti 86
Kader Bina Keluarga Balita (BKB)
se-Kota Denpasar, yang juga di-

hadiri istri Wakil Wali Kota
Denpasar Ayu Kristi Arya
Wibawa dan Ketua DWP
Kota Denpasar Ida Ayu
Widnyani Wiradana.
“Dalam program gerakan PKK melalui Pola Pengembangan Pemberdayaan Keluarga
bidang Pembinaan Karakter Keluarga, tertera di dalamnya peran
PKK sebagai pioner penggerak
masyarakat untuk melakukan
pembinaan bagi keluarga,” ujarnya.
Utamanya di masa digital
seperti ini, ujar Sagung Antari,
penggunaan gawai sangatlah
umum digunakan semua kalangan,
termasuk anak dan remaja. “Maka
peran kader BKB sebagai bagian
dari gerakan PKK sangat diperlukan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, istri Wali
Kota Denpasar ini juga berharap
melalui para kader BKB, maka pola
asuh dan pembentukan karakter
dapat terwujud dengan baik.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Sagung Antari Jaya Negara berfoto
bersama peserta sosialisasi se-Kota Denpasar di Denpasar, Kamis (19/5/2022).
ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

“Di samping itu, peran keluarga
sebagai komponen terkecil dalam
struktur masyarakat penting. Bisa
dikatakan kualitas SDM saat ini
terbentuk sejak awal, yakni dari
keluarga,” katanya.
Keluarga, lanjut Sagung Antari,
merupakan tempat mendidik dan
membimbing anak dan remaja, untuk menjadi generasi penerus untuk
membangun bangsa yang kuat.

Melalui pola pengasuhan yang
baik dengan mengedepankan
nilai nilai luhur budaya, seperti
mendongeng, dapat menguatkan
karakter anak dan remaja.
“Pola seperti ini juga dapat
menumbuhkan kedekatan
emosional anak dan keluarga,
sehingga keterbukaan antara anak
dan orang tua dapat terjalin,” ucap
Sagung Antari. (ant)

TNI Chirul Anam, Wakil Ketua DPRD
Kota Denpasar Wayan Mariana
Wandira dan Dandim 1611/Badung
Kolonel Inf Dody Triyo Hadi.
Hadir pula Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas, Kepala Kejaksaan Negeri
Denpasar Yuliana Sagala, beserta
unsur terkait lainnya.
“Tentunya ini sangat bermanfaat sekali, apalagi pascapemulihan pandemi dalam masa
pembangkitan ekonomi dan
tentunya ini bisa menjadi motivasi
bagi masyarakat untuk bangkit
dari keterpurukan pandemi ini,”
ucap Jaya Negara.
Sementara Danrem 163/Wira
Satya Brigjen TNI Choirul Anam
menyampaikan program BTPKLWMigor merupakan bukti perhatian
dan kehadiran pemerintah dalam
upaya mendorong pemulihan
ekonomi nasional dari dampak
pandemi COVID-19.
Bantuan ini diharapkan dapat
menggerakkan kembali ekonomi
masyarakat tingkat bawah untuk

menjaga daya beli, keberlangsungan usaha dan penghidupan
masyarakat yang menjalankan
usaha mikro, terutama PKL dan
pemilik warung.
Untuk membantu kelancaran
penyaluran, Korem 163/Wira
Satya mengerahkan kodim-kodim
jajarannya,untuk membantu
pemerintah mendistribusikan
bantuan dana sesuai dengan
alokasi dari pemerintah pusat dan
sesuai dengan aturan serta persyaratan yang telah ditetapkan.
Kegiatan penyaluran BTPKLWMigor yang dilaksanakan secara
serentak di wilayah Korem 163/
Wira Satya sebanyak 18.000
penerima, dengan nominal
masing-masing penerima sebesar
Rp300.000
“Pada hari ini saya hadir untuk
memonitor dan memantau kegiatan pendistribusian penerima
manfaat dana BTPKLW-Migor
yang dilaksanakan khususnya di
wilayah Kodim1611/Badung,”
kata Choirul Anam. (ant)

3.000 PKL di Denpasar
Terima Dana BTPKLW-Migor

Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara saat menyerahkan secara simbolis dana
BTPKLW-Migor kepada warga setempat di Denpasar, Jumat (20/5/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

SEBANYAK 3.000 pedagang
kaki lima dan pemilik warung di
Kota Denpasar, Bali, menerima
dana Bantuan Tunai Pedagang
Kaki Lima dan Warung-Minyak
Goreng (BTPKLW-Migor) sebagai
upaya untuk menjaga daya beli
masyarakat dalam menjalankan
usaha mikro.
“Kami mengucapkan terima
kasih kepada Bapak Presiden
melalui Bapak Danrem atas bantuan penyaluran dana untuk 3.000

PKL dan pedagang warung yang
ada di Kota Denpasar,” kata Wali
Kota Denpasar IGN Jaya Negara di
Denpasar, Jumat.
BTPKLW-Migor untuk warga
Kota Denpasar itu disalurkan
pemerintah bersama TNI di
Halaman Kantor Makodim 1611/
Badung, di Jalan Sugianyar No 6
Kota Denpasar.
Selain dihadiri Wali Kota Denpasar, kegiatan tersebut juga dihadiri
Danrem 163/Wira Satya Brigjen
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Pemkab Badung Dukung
Penyelenggaraan ”Sport Tourism”

P

emerintah Kabupaten Badung, Bali, mendukung
penyelenggaraan berbagai kegiatan sport tourism
atau pariwisata berbasis olahraga, salah satunya
“Carangsari Heritage Run 2022” pada 29 Mei 2022.

“Salah satu sumber pendapatan
Badung ini adalah berasal dari
sektor pariwisata. Jadi, penyelenggaraan kegiatan seperti Carangsari
Heritage Run ini dibutuhkan untuk
memotivasi wisatawan untuk
datang ke Badung,” ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi
Arnawa dalam keterangan yang
diterima di Mangupura, Senin.
Ia mengatakan, jajaran Pemkab
Badung memberikan apresiasi
sebesar- besarnya kepada pengelola destinasi wisata di kawasan
Carangsari Badung yang telah
merancang kegiatan lari itu.
“Kami tentunya juga berterima
kasih kepada para pelari yang
akan mengikuti kegiatan ini. Semoga dengan datangnya para peserta
dari berbagai daerah nantinya

bisa mempromosikan kepada
masyarakat lainnya tentang Desa
Carangsari baik itu keindahan
alamnya, adat, budaya, kulinernya
dan historisnya,” kata dia.
Sekda Adi Arnawa mengungkapkan, setelah penyelenggaraan
sport tourism itu nantinya Dinas
Pariwisata Badung akan melakukan evaluasi dan berharap kegiatan itu nantinya dapat dimasukkan kalender kegiatan pariwisata
Badung.
Dengan demikian, nantinya
kegiatan Carangsari Heritage Run
diharapkan bisa mendapatkan

dukungan dana dari pemerintah
serta memudahkan masyarakat
Carangsari untuk menyelenggarakan kegiatan itu kembali.
“Kami berharap ke depannya
kegiatan ini dapat berjalan lancar
dan bisa diadakan secara rutin
tiap tahunnya hingga nanti bisa
diagendakan secara rutin,” kata
Sekda.
Adi Arnawa menambahkan,
kegiatan tersebut diselenggarakan bukan hanya untuk
masyarakat di kawasan Desa
Carangsari tetapi untuk seluruh masyarakat
Badung

karena bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Oleh karena itu kami ikut
perhatian dan sangat mendukung
kegiatan ini,” ungkap Sekda Wayan
Adi Arnawa.
Sementara itu, tokoh pariwisata di kawasan Carangsari Badung
IGAA Inda Trimafo Yudha menjelaskan, masyarakat di kawasan
Carangsari sangat berharap kegiatan itu menjadi kalender
rutin yang nantinya bisa
mendapatkan dukungan
penuh dari pemerintah. (adv)

Sekretaris Daerah Badung I
Wayan Adi Arnawa. ANTARA/
HO-Pemkab Badung

Pemkab Badung Dorong Pihak
Terkait Bangun PAUD Berkualitas

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa.
ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten
Badung, Bali, mendorong seluruh
pihak terkait untuk dapat bersama
membangun pendidikan anak usia
dini (PAUD) yang berkualitas sebagai investasi penting bagi bangsa
agar nantinya generasi penerus
dapat bersaing dengan negara lain.
“Lingkungan belajar yang
berkualitas merupakan salah satu
elemen penting dalam kerangka

PAUD yang berkualitas. Melalui
lingkungan belajar yang berkualitas diharapkan dapat mendorong
lahirnya pembelajaran yang
bermakna bagi pertumbuhan dan
perkembangan anak usia dini,”
ujar Sekretaris Daerah Kabupaten
Badung I Wayan Adi Arnawa
dalam keterangan yang diterima di
Mangupura, Selasa.
Ia mengatakan, pihaknya juga

mendorong pihak-pihak yang terlibat di setiap program yang dijalankan dapat mengantisipasi berbagai
hal terkait dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
yang berkualitas di Badung.
Salah satu program yang
dilakukan di Badung untuk meningkatkan kualitas PAUD adalah kegiatan Review Kurikulum Merdeka
Bagi Satuan PAUD.
Sekda Adi Arnawa mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya Review
Kurikulum Merdeka Bagi Satuan
PAUD.
“Kegiatan bertema Berkolaborasi Maju Bersama Membangun
PAUD berkualitas ini menjawab
tantangan zaman yang selalu
berubah dan berkembang seiring
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” katanya.
Bunda PAUD Badung Seniasih
Giri Prasta menjelaskan anak usia
dini harus mendapatkan pendidikan agar tumbuh dan berkembang

menjadi anak yang mempunyai
karakter di masa depan.
“Usia dini merupakan usia
emas artinya kalau anak mendapatkan pendidikan yang tepat
maka ke depan akan menghasilkan tunas bangsa yang cerdas dan
mampu bersaing di bidangnya,”
katanya.
Menurut dia, keberadaan
PAUD di Badung sangat penting
untuk selalu memperhatikan agar
seluruh anak bisa mendapatkan
pendidikan yang layak pada saat
usia emas mereka.
Selain itu, peran penting para
pendidik juga sangat diperlukan
sehingga anak akan merasa aman
dan nyaman ketika mereka berada
di dalam pengawasan orang tua.
“Oleh karena itu, saya berharap agar para ayah bunda
dan para pendidik PAUD untuk
selalu menjaga dan memberikan pendidikan yang layak dan
sebaik-baiknya” ujar Seniasih Giri
Prasta. (adv)
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Pemkab Badung
Kembali Raih Opini
WTP dari BPK
PEMERINTAH Kabupaten
Badung, Bali kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) atas Laporan
Hasil Pemeriksaan Keuangan
Tahun Anggaran 2021.
Penyerahan opini WTP itu dilakukan saat kegiatan penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan dari
BPK RI atas Laporan Keuangan
Daerah Kabupaten Badung Tahun
Anggaran 2021.
“Kami bersyukur Kabupaten
Badung kembali berhasil meraih
opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Karena kami memang selalu taat
asas, berpedoman pada regulasi
dan tepat waktu,” ujar Bupati
Badung Nyoman Giri Prasta di
Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan, keberhasilan

Pemkab Badung dalam meraih
opini WTP sebanyak delapan kali
berturut-turut tidak lepas dari
pembinaan yang selama ini dilakukan oleh BPK kepada Pemkab
Badung.
Hal itu menurutnya telah
membuat segala hal terkait
dengan pembangunan dan tata
kelola pemerintahan untuk menciptakan Good Government dan
Clean Governance di Badung bisa
dilakukan dengan baik.
Untuk itu, Bupati Giri Prasta
juga berharap jajaran BPK agar
selalu memberikan arahan dan
bimbingan tentang pengelolaan
keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan kinerja
pemerintah daerah.
“Atas nama pemerintah dan

Bupati Badung Nyoman Giri Prasta (kanan) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ANTARA/HO-Pemkab Badung

seluruh masyarakat Kabupaten
Badung mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran
BPK RI,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Bali, Wahyu Priyono menjelaskan, sesuai dengan UndangUndang Nomor 15 tahun 2004
BPK RI melakukan pemeriksaan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se- Provinsi Bali.
Pemeriksaan ditujukan untuk
memberikan opini atas kewajaran
pengelolaan keuangan pemerin-

tah daerah dengan memperhatikan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan,
kepatuhan terhadap peraturan
perundangan dan sistem pengendalian internal.
“Dalam pemeriksaan tahun
ini BPK juga telah menetapkan
kebijakan-kebijakan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yaitu khusus
berkaitan dengan isu-isu yang
mendapat perhatian pimpinan,”
ungkapnya. (adv)

akan terus mendukung dan
mendorong desa-desa yang lain
untuk membangkitkan potensi
yang dimiliki.
Terlebih, kata dia, program
tersebut juga sesuai dengan
program Kemenparekraf yaitu
program pembangunan desa
kreatif yang membangun desa
melalui inovasi dan kreatifitas
berkelanjutan guna menciptakan
lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami pemerintah sangat
mendukung kegiatan ini. Kami
juga harapkan nantinya desa ini
menjadi sebuah destinasi baru
dan unggulan bagi badung. Untuk itu kami perintahkan Dinas
Pariwisata Badung untuk segera
membuat SK Desa Kreatif,”
katanya.
Sekda menambahkan
pihaknya juga mengharapkan
adanya suatu kemitraan antara
Kemenparekraf, Pemkab Badung,
Baliwood Land dan pihak desa.
“Sehingga ini nanti dapat

lebih mendorong peningkatan
ekonomi kreatif di desa dan memotivasi masyarakat mengembangkan potensinya,” katanya.
Anggota tim Baliwood Land
Arvin I. Miracelova menjelaskan
pihaknya hadir seiring pesatnya
pertumbuhan digital media
dunia tanpa batas dan perkembangan industri kontennya di
mana Baliwood akan menjadi
pusat dunia.
Nantinya, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani dan Desa
Abiansemal telah dipilih sebagai
tempat pembangunan Baliwood
Land dan Pencanangan Desa
Film Internasional berbasis
Budaya Lokal.
Ia mengatakan sebagai Desa
Wisata Film Dunia dan Zona
Global Industri Konten Digital
adalah sangat tepat, karena memiliki berbagai sport yang sangat
menonjolkan keindahan alam
yang masih sangat asri, berkelas
dunia dan masih jarang dijamah
oleh para wisatawan. (adv)

Pemkab Badung Dukung Baliwood Land
Majukan Desa Wisata Film Dunia

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (tengah) menerima Tim Baliwood Land dan
Tim Digital Kemenparekraf di Puspem Badung, Provinsi Bali, Jumat (20/5/2022).
FOTO ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten
Badung, Provinsi Bali mendukung dan mengapresiasi
kehadiran Baliwood Land sebagai pionir pengembangan desa
wisata film bertaraf internasional berbasis budaya.
“Semoga pengembangan
dua desa di Badung menjadi
percontohan tempat produksi
film dunia akan berkelanjutan
dan berdampak pada pengem-

bangan potensi budaya serta
pemberdayaan masyarakat desa,”
kata Sekretaris Daerah Basung I
Wayan Adi Arnawa saat menerima tim Baliwood Land dan tim
Digital Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Mangupura, Ibu
Kota Kabupaten Badung, Jumat.
Ia mengatakan dengan
munculnya pengembangan desa
film dunia, Pemkab Badung
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Badung Gelar Peningkatan Pemahaman,
Pengetahuan, Kompetensi SDM Koperasi
DINAS Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kabupaten Badung
menggelar acara Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan serta Kapasitas, Kompetensi
SDM Koperasi (Dak NonFisikPK2UMK) Tahun 2022, bertempat
di Ruang Pandawa Hotel Made Bali
di Sempidi, Selasa (17/5).
Acara ini dibuka langsung oleh
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kabupaten Badung I
Made Widiana dengan melakukan
pengalungan data pengenal peserta secara simbolis, dilanjutkan
dengan pemukulan gong.
Turut juga hadir Kepala Bidang
Bina Lembaga Koperasi I Made
Sada, Direktur LDP Bali Certif I
Gede Suryadnyana, Perwakilan
Inspektorat, Perwakilan BPKAD,
Perwakilan Balitbang, Perwakilan
Bappeda, Bagian Perekonomian,
Dekopinda Badung, beserta para
peserta pelatihan peningkatan
sertifikasi kompetensi juru buku/
akuntansi koperasi Se-Badung.

Seusai membuka acara
Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan serta Kapasitas,
Kompetensi SDM Koperasi (Dak
NonFisik-PK2UMK) Tahun 2022,
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kabupaten Badung I
Made Widiana mengatakan, terkait
dengan pelaksanaan pelatihan
juru buku/akuntansi ini, mulai dari
kompetensi dan sertifikasi yang
dilaksanakan mulai hari ini sampai
satu minggu kedepan, dilanjutkan
dengan tahap ujian kompetensi
dari pada juru buku itu sendiri.
”Untuk itu ada banyak hal yang
saya tekankan, bahwa bagaimana
peran juru buku dalam mengelola
koperasi itu sendiri. koperasi ke
depannya juga harus menggunakan teknologi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Agar koperasi menjadi maju, perlu
menggunakan aplikasi berbasis IT
itu sendiri dalam rangka mempermudah, mempercepat daripada
pelayanan kepada para anggot-

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Badung I Made Widiana membuka Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan serta Kapasitas,
Kompetensi SDM Koperasi Tahun 2022, di Sempidi, Badung, Bali, Selasa (17/5).
ANTARA/HO-Pemkab Badung

anya, ”terangnya.
Pihaknya juga mengatakan,
kami secara bersama-sama dengan
Dekopinda, Puskop jagadhita Kab.
Badung, bahwa ingin ke depannya
melakukan inovasi, kolaborasi, di
dalam memajukan SDM yang lebih

unggul. SDM Koperasi merupakan
cikal bakal dari pada koperasi yang
bagus dan sehat, tanpa didukung
SDM yang handal mustahil tidak
akan bisa mewujudkan koperasi
aktif dan sehat terhadap koperasi
itu sendiri. (adv)

mat se-Badung dan Danrem 163/
Wirasatya Kolonel Inf. Choirul
Anam.
Dalam sambutannya Bupati
Nyoman Giri Prasta mengatakan,
bantuan tunai untuk pedagang
kaki lima dan warung minyak
goreng hari ini oleh pemerintah
pusat difasilitasi penuh dari TNI di
Kabupaten Badung, ini artinya kita
sudah melihat secara langsung negara hadir untuk masyarakatnya.
“Saya sampaikan kepada
masyarakat, bantuan yang diberikan membuktikan perhatian
negara yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Bapak
Joko Widodo dari semua lini sudah
diperhatikan, untuk itu kita doakan biar Bapak Joko Widodo sehat
dan kuat dan mampu memimpin
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama,”
ujarnya.
Pihaknya juga mengatakan TNI
betul-betul memfasilitasi penuh
bantuan tunai ini dan disamping

itu Kabupaten Badung betul-betul
kerukunan antar umat beragama
berjalan dengan baik.
“Kami sudah sepakat sepenuhnya untuk menjaga empat
pilar kebangsaan baik itu NKRI,
Pancasila, Undang-undang Dasar
45 dan Bhinneka Tunggal Ika.
Salah satu contoh yang kita terapkan di Badung ini adalah Pancasila
sila Kelima yaitu Keadilan Sosial
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya apa semua insan sama dapat
dan sama rasa, yang beda jangan
sekali-sekali kita paksakan untuk
jadi sama tetapi yang sudah sama
jangan kita bedakan. Inilah yang
sudah kita terapkan di Kabupaten
Badung implementasinya kami
di Badung ini kebijakan politik
anggaran, karena kita buat prinsip
nasional kita bangun Masjid, kita
bangun sekolah Muslim yang ada
di Kabupaten Badung, termasuk
Gereja serta Wihara dan Pura kita
bantu dengan baik,” pungkasnya.
(adv)

Bupati Giri Prasta Hadiri Penyaluran
Bantuan BTPKLW-MIGOR

Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menghadiri kegiatan penyaluran bantuan
tunai yang berlangsung di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Badung, Bali,
Rabu (18/5). ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH bersama TNI
menyalurkan rumpun program
Bantuan Tunai untuk Pedagang
Kaki Lima dan Warung Minyak
(BTPKLW-MIGOR) senilai Rp 300
ribu di Gedung Balai Budaya Giri
Nata Mandala, Badung, Bali Rabu
(18/5).

Penyaluran bantuan minyak
goreng dikoordinasikan langsung
oleh pihak TNI. Bupati Badung
Nyoman Giri Prasta turut hadir
dan mensupport penuh kegiatan
yang dihadiri juga Forkopimda
Kabupaten Badung, Ketua DPRD
Badung Putu Parwata, Seluruh Ca-
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Bupati Giri Prasta Serahkan Dana Hibah
Kepada MDA dan PHDI Badung
BUPATI Giri Prasta didampingi Sekda Adi Arnawa
menyerahkan bantuan dana
hibah operasional kepada MDA
dan PHDI Kabupaten Badung
masing-masing sebesar Rp
450 juta, bertempat di Kantor
Bupati Badung, Bali, Kamis
(19/5).
Bupati Badung Nyoman Giri
Prasta menekankan kepada
Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung agar segera
melakukan koordinasi dengan
Prajuru Majelis Madya, Majelis
Alit begitu juga dengan para
Bendesa dan Baga yang ada di
setiap desa adat untuk memberikan pelatihan kepada srati,
membentuk Warung Uparengga dan mengembangkan peternakan babi/ayam caru untuk
kebutuhan upakara.
“Kita harus bertaruh penuh
dalam melestarikan dan
mengembangkan adat, karena
adat dan budaya merupakan
aset utama Pulau Bali. Untuk
itu saya sampaikan kepada
prajuru desa

adat agar selalu menjalin komunikasi dengan pemerintah.
Karena keberadaan desa adat
dan prajuru menjadi tanggung
jawab kita, agar jangan sampai
ayah-ayahan prajuru desa adat,
metemahan wicara maupun
matemahan wisya. Sudah
tuyuh ngayah malah kena
masalah hukum untuk itu kita
wajib mengedepankan prinsip
kehati-hatian,” ucap Bupati Giri
Prasta.
Disamping itu Bupati Giri
Prasta juga menginginkan
MDA Kabupaten Badung
agar memberikan sosialisasi kepada 122 Desa Adat
untuk melakukan pendataan
terhadap berapa jumlah Pura
yang ada di masing-masing
wilayahnya.
“Ke depan setelah selesai
semua pembangunan pura
yang ada di Kabupaten Badung,
saya mau setiap pura yang
ada di 122 desa adat, akan
kami anggarkan dana upakara
piodalan untuk tingkat Madya
dan Alit pertahunnya. Semen-

Bupati Nyoman Giri Prasta didampingi Sekda Adi Arnawa menyerahkan bantuan
dana hibah operasional kepada MDA dan PHDI Kabupaten Badung di Puspem
Badung, Bali, Kamis (19/5). ANTARA/HO-Pemkab Badung

tara untuk upakara piodalan
tingkat utama kita anggarkan
dana dari Dinas Kebudayaan,
tujuan saya adalah agar Krama
Badung tidak sampai mengeluarkan urunan berkenaan
dengan adat agama tradisi seni
dan budaya,” ujarnya.
Sementara itu Ketua MDA
Kabupaten Badung Anak
Agung Putu Sutarja didampingi

Ketua PHDI Kabupaten Badung
Gede Rudia Adiputra mengucapkan terima kasih kepada
Bupati dan Pemerintah Kabupaten Badung karena telah
memberikan perhatian yang
begitu besar terhadap pelestarian dan pembangunan desa
adat maupun pelayanan kepada umat yang ada di wilayah
Kabupaten Badung. (adv)

Dinas Pertanian
Badung Gandeng
Pengusaha Tahu

DINAS Pertanian Kabupaten Badung
menggandeng pengusaha tahu dan
tempe I Wayan Artha dari Abiansemal
untuk mengatasi kendala para petani
kedelai dalam pemasaran hasil panen
kedelai, bertempat di Balai Subak Tungkub Dalem, Desa Kekeran, Kecamatan
Mengwi, Kamis (19/5).
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung I Wayan Wijana,
S.Sos, M.Si mengungkapkan saat ini banyak subak yang sedang menanam palawija di samping karena sesuai dengan
pola tanam yang sudah disepakati, juga
ada subak yang sedang ada perbaikan
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Badung I Wayan Wijana, S.Sos, M.Si. ANTARA/
HO-Pemkab Badung

jaringan irigasi.
Permasalahan yang sering muncul dan
dikeluhkan petani adalah terkait dengan
pemasaran hasil dan harga yang tidak
sesuai harapan petani. Untuk itu pihaknya
terus berupaya untuk membantu petani
mendapatkan akses pemasaran.
Kebutuhan kedelai di Badung sebenarnya cukup besar mencapai 2.614,54
ton/tahun sedangkan produksi baru
sebesar 156,20 ton/tahun sehingga
pengembangan kedelai masih sangat
menguntungkan. Di Subak Tungkub
Dalem saat ini sedang panen kedelai
seluas 192 hektar dengan provitas 1,79
ton/hektar sehingga total produksi
343,68 ton dan siap dibeli oleh I Wayan
Artha dengan harga sesuai kesepakatan
dengan petani. (adv)
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Wabup Suiasa Pimpin Rapat Penerimaan
Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022/2023
WAKIL Bupati Badung I
Ketut Suiasa memimpin rapat
persiapan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran
2022/2023, di Ruang Pertemuan Rumah Jabatan Wakil
Bupati Badung, Senin (23/5).
Wakil Bupati Ketut Suiasa
menyampaikan pelaksanaan rapat PPDB untuk mengantisipasi
terhadap persoalan-persoalan
di lapangan yang selalu terjadi
setiap tahun untuk penerimaan
peserta didik baru.
Di tahun ini pun pasti akan
terjadi baik permasalahan yang
sama seperti tahun sebelumnya,
maka dari itu perlu koordinasi
dengan seluruh jajaran untuk
melakukan upaya-upaya yang
sifatnya selektif.
“Dalam PPDB ini kita tidak
bisa selesaikan dengan aspek
normatif saja tetapi hal yang
sifatnya sosial itu pasti akan
terjadi, karena itu harus ada
solusi yang harus kita lakukan,”
ujarnya.

Solusi pertama dalam mematangkan persoalan sistem
zonasi dan juga afirmasi itu sehingga dari sisi yang merupakan
pedoman teknis dan normatif
ini semaksimal mungkin bisa
diakomodir.
Selanjutnya kedua dari sisi
penerimaan afirmasi akan
ditegaskan dan buat kepastian bahwa jaminan terhadap
yang afirmasi ini baik sifatnya
masyarakat yang kurang mampu
dan demikian juga dari sisi
masyarakat yang menggunakan
prestasi termasuk dokumendokumen harus dipastikan keasliannya sehingga tidak terjadi
temuan yang menjadi resiko
bagi pihak sekolah nantinya
terutama kepada Kepala Sekolah
dan Panitia Penerima Peserta
Didik Baru.
Sedangkan ketiga, Badung
sebagai daerah majemuk, semua
suku ada di Badung akan tetapi
dilihat dari PPDB ini, akan banyak
terjadi benturan. Yang menjadi

Sekda Wayan Adi Arnawa memantau kesiapan beberapa TPS dalam pelaksanaan Pilkel
Serentak di wilayah Kabupaten Badung, Sabtu (21/5). ANTARA/HO-Pemkab Badung

SEKRETARIS Daerah
Kabupaten Wayan Adi Arnawa
bersama jajaran Forkopimda
dan OPD terkait di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung
melaksanakan pemantauan ke
beberapa TPS di Desa Ungasan,
Dalung, Mengwitani, Abiansemal dan Petang, Sabtu (21/5).
Kunjungan Sekda Adi Arnawa
untuk memastikan kesiapan

TPS dalam pelaksanaan Pilkel
Serentak di Kabupaten Badung
pada tanggal 22 Mei agar bisa
berjalan aman lancar dan tertib.
“Berdasarkan informasi yang
disampaikan oleh para ketua
KPPS, bahwa surat panggilan
kepada masyarakat sudah
diserahkan semuanya, tinggal
besok dilaksanakan pemilihan
di masing-masing TPS,” ujar

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa memimpin rapat persiapan Penerimaan
Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022/2023, di Ruang Pertemuan Rumah Jabatan
Wakil Bupati Badung, Senin (23/5). ANTARA/HO-Pemkab Badung

persoalannya adalah mereka tinggal di Badung tetapi administrasi
kependudukannya mereka belum
sebagai warga Badung.
Ditambahkannya, untuk penerimaan siswa baru SMK dan
SMA kewenangan memang berada di Provinsi, namun demikian
secara efek sosial itu adalah
masyarakat kita di Badung yang
kemudian pasti menjadi suatu

tugas dan kewajiban kita juga di
Badung untuk memperhatikan
penerimaan siswa baru di SMA
dan SMK.
“Karena dari itulah selain
apa yang dilakukan Pemerintah
Provinsi, kita di Pemkab Badung
juga membuat pola-pola dan
formulasinya dalam melakukan
pemetaan kondisi di lapangan,”
ucap Suiasa. (adv)

Sekda Adi Arnawa di sela-sela
kunjungannya.
Lebih lanjut Sekda Adi
Arnawa mengungkapkan, total
ada 199 TPS di 9 desa yang melaksanakan Pilkel Serentak tahun
ini, dengan jumlah pemilih
sebanyak 61 ribu lebih, dimana
pemilih terbesar berada di Desa
Dalung.
“Kami juga menghimbau
masyarakat saat pemilihan agar
tetap memperhatikan prokes,
karena ada kerumunan. Untuk
itu kami juga sudah sampaikan
kepada panitia agar memperhatikan alur pemilihan di masingmasing TPS dengan baik,”
ungkapnya.
Sementara saat ditanya
terkait tingkat partisipasi
pemilih, Sekda Adi Arnawa

menyampaikan bahwa tingkat
kesadaran masyarakat Badung
dalam menggunakan hak pilihnya dalam setiap perhelatan
pemilihan sangat tinggi, namun
demikian pihaknya juga menyebut bahwa Pemkab Badung
selalu mendorong masyarakat
di 9 desa terkait agar berpartisipasi aktif dalam mensukseskan
pelaksanaan Pilkel Serentak
Kabupaten Badung tahun 2022.
“Kami menghimbau kepada
seluruh masyarakat Badung,
khususnya di 9 desa yang melaksanakan pemilihan perbekel
serentak agar hadir bersamasama ke TPS dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pilkel di
Badung untuk memilih pemimpin di masing-masing desa,”
pungkas Adi Arnawa. (adv)

Sekda Adi Arnawa
Pantau Kesiapan
Sejumlah TPS
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Pemkab Gianyar Buat Pemetaan
Ketengkesan/Stunting
DALAM rangka penguatan
pelaksanaan kegiatan penanggulangan ketengkesan/stunting, Pemerintah Kabupaten
Gianyar melaksanakan kegiatan
pemetaan dan analisis situasi
program stunting serta solusi
pencegahan dan mengatasinya.
“Meski dalam situasi pandemi, permasalahan kesehatan
tidak bisa diabaikan begitu saja,
terutama permasalahan stunting
yang mengakibatkan rendahnya
kualitas generasi penerus. Upaya
pencegahan stunting akan lebih
efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif
dilakukan secara konvergen,”
ujar Kadis Kesehatan Kabupaten
Gianyar, Ida Komang Upeksa,
dalam siaran pers Diskominfo
Gianyar, Selasa
Kegiatan ini merupakan
dasar penentuan wilayah Locus
Stunting Kabupaten Gianyar,
sehingga akan bisa ditetapkan
intervensi dan upaya apa yang

dilakukan guna menurunkan
permasalahan stunting di Kabupaten Gianyar.
Dengan pemetaan dan analisis program stunting, akan diketahui wilayah mana saja yang
kasus stuntingnya masih tinggi,
sehingga akan bisa ditentukan
lokus penanggulangan stunting
oleh OPD terkait dan bersamasama berupaya dalam melakukan intervensi sedini mungkin.
Melalui kegiatan ini, Ida
Komang Upeksa berharap dapat memetakan permasalahan
stunting di Kabupaten Gianyar,
sehingga dapat memutuskan
desa lokus stunting tahun 2023
serta bersama-sama berkomitmen melakukan aksi penanggulangan stunting.
“Komitmen bersama dari
tingkat banjar, desa/kelurahan,
kecamatan, dan kabupaten akan
terbangun untuk bersama-sama
melakukan aksi penanggulangan
stunting. Sehingga permasalahan

Pemerintah Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan pemetaan dan analisis
situasi program Stunting serta solusi pencegahan dan mengatasinya. (ANTARA/
HO-Pemkab Gianyar)

stunting bisa diselesaikan, dan
nantinya Kabupaten Gianyar terlahir dengan generasi yang sehat,
cerdas, dan berkualitas,” harapnya.
Kadis kesehatan Gianyar
mengatakan konvergensi penyampaian layanan membutuhkan
keterpaduan proses peren-

canaan, penganggaran, dan
pemantauan kegiatan secara
lintas sektoral guna memastikan
ketersediaan setiap layanan
intervensi gizi spesifik kepada
keluarga sasaran prioritas dan
kelompok masyarakat terutama
masyarakat miskin. (ant)

Alas Kedaton melalui medsos.
“Kondisi zaman yang saat ini
sebagian besar menggunakan
teknologi digital, membuat kami
harus memanfaatkan digitalisasi
sebagai ajang promosi wisata,”
ujarnya.
Pihaknya akan membuat
terobosan dengan membuat
video konten, yang mana dalam
konten tersebut akan ditampilkan di berbagai kegiatan
menarik, termasuk upacara
keagamaan yang digelar di objek
wisata Alas Kedaton.
“Kita tidak mau juga istilahnya ketinggalan zaman, selain
mempromosikan wisata ini
dengan mengandalkan medsos,
nantinya untuk pembayaran
tiket masuk loket juga tidak ada
istilah uang cash,” katanya.
Ia menambahkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Alas Kedaton
sudah terjadi sejak 1 Mei hingga
9 Mei 2022 dengan jumlah

kunjungan per hari mencapai
150 orang.
Untuk libur Waisak, kunjungan wisdom mencapai 89 orang,
jumlah ini terlihat membaik
dibandingkan dengan sebelum
libur Lebaran yang jumlah
kunjungan wisatawan ke Alas
Kedaton sangat minim.
“Dengan promosi secara digitalisasi, kami berharap cara ini
dapat mempertahankan peningkatan jumlah kunjungan di masa
liburan mendatang,” katanya.
Alas Kedaton Bali merupakan
kawasan hutan lindung yang
memiliki luas kurang lebih 12
hektare.
Selain banyak terdapat pepohonan, banyak kera ekor panjang di sekitar areal hutan. Di
dalam areal hutan juga terdapat
sebuah pura yang bernama pura
Alas Kedaton. Lokasi tempat
wisata Alas Kedaton berada di
Desa Kukuh, Kecamatan Marga,
Kabupaten Tabanan, Bali. (ant)

Pengelola Wisata Alas Kedaton
”Monkey Forest” Bali Siapkan Promosi Digital

Wisatawan di objek wisata Alas Kedaton “Monkey Forest” di Tabanan, Bali.
ANTARA/Pande Yudha

PENGELOLA objek wisata
Alas Kedaton “Monkey Forest”
di Tabanan, Bali, menyiapkan
promosi secara digital untuk
destinasi yang dihuni sekitar
2.500 kera itu.
“Dari hasil libur Lebaran
dan libur Waisak, kunjungan
wisatawan meningkat, karena
itu kami akan membuat strategi

guna menghadapi libur sekolah
nanti,” kata pengelola objek
wisata Alas Kedaton I Gusti Ngurah Artha Wijaya di Tabanan,
Bali, Selasa.
Untuk kembali mendongkrak
kunjungan wisatawan domestik,
menjelang datangnya musim libur sekolah nanti, pihaknya akan
gencar mempromosikan wisata
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Bupati Klungkung Lepasliarkan Ratusan
Ekor Perkutut dan Kutilang di Hari Waisak
Bupati Klungkung I Nyoman
Suwirta bersama umat Buddha
melepasliarkan ratusan ekor
burung jenis perkutut dan kutilang
saat menghadiri Perayaan Upacara
Hari Raya Suci Waisak ke-2566 di
Vihara Dharma Ratna, kabupaten
setempat, Senin.
“Di pagi hari yang berbahagia
ini, saya mengucapkan selamat
Hari Suci Waisak ke-2566, semoga
kerukunan dan kedamaian umat
selalu terjaga dengan sebaik-baiknya,” ujar Bupati Suwirta di hadapan umat yang sedang merayakan
Hari Suci Waisak.
Bupati Suwirta juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi
doa dan segala upaya selama ini
dalam memberikan andil yang
besar terhadap pembangunan di
Kabupaten Klungkung, khususnya
membangun kedamaian.
“Mudah-mudahan di Hari Suci
Waisak ini kita semua diberikan jalan untuk menyingkirkan
kedengkian, kebencian, sehingga
kita semua bisa berperan dalam

menciptakan kebahagiaan dan kedamaian sesuai dengan spirit Kabupaten Klungkung, yaitu (Gema
Santi), gerakan masyarakat yang
santun dan inovatif,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia
Yunita Dewi mengatakan bahwa
Perayaan Upacara Hari Raya Suci
Waisak tahun 2022 mengusung
tema “Moderasi Beragama untuk
Membawa Kebahagiaan Kepada
Kita Semua”.
Adapun makna pelepasan
burung ini, yaitu sebagai lambang bahwa umat selalu ingin
bebas hidup dan tidak terkurung.
“Semoga burung-burung yang
kita lepas ini sebagai lambang
hidupnya lebih panjang dan bisa
menikmati kehidupan yang bebas,
sehingga popularitasnya tetap
terjaga dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya (14/5), Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta
membuka Kegiatan Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan
III Loka Karya ke-7 Festival Panen
Hasil Belajar di Jl Buruan, Kecama-

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, mengucapkan selamat merayakan Hari
Waisak kepada umat Buddha setelah melepasliarkan ratusan ekor burung jenis
perkutut dan kutilang saat menghadiri Perayaan Upacara Hari Raya Suci Waisak
Ke-2566 di Vihara Dharma Ratna, Kabupaten Klungkung, Senin (16/5/2022).
(Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Klungkung/2022)

tan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
Kegiatan yang diikuti oleh
88 peserta ini mengusung tema
“Melalui Loka Karya 7 Kita Implementasikan Nilai-Nilai Filosofi
Pendidikan Ki Hajar Dewantara
Menuju Masyarakat Santun dan
Inovatif”.
Di hadapan para peserta, Bu-

pati Suwirta menyambut baik dan
mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Bupati meminta agar para
guru bisa mengajarkan pendidikan
karakter di sekolah masing-masing. Selain itu, juga bisa mendidik
siswa cara berbicara yang baik dan
cara berpenampilan yang sopan.
(ant)

tradisi, adat, seni dan budaya Bali
di tengah tantangan arus globalisasi dan modernisasi saat ini.
Sedana Arta berharap seluruh kegiatan pendidikan UHN
tetap dipusatkan di kampus
Bangli, sehingga benar-benar
menjadi laboratorium pendidikan Hindu Nusantara.
Pemerintah Kabupaten Bangli
saat ini sedang menyiapkan berbagai lompatan pembangunan
,rencana-rencana besar untuk
mewujudkan Bangli Era Baru.
“Untuk itu kami mohon sinergi
dan dukungan dari semua pihak,
khususnya civitas akademik UHN
I Gusti Bagus Sugriwa, untuk
membangun sumber daya manusia
melalui dunia pendidikan di
Kabupaten Bangli, dengan suasana
yang nyaman dan udara yang sejuk
tentunya sangat tepat sebagai pusat
pendidikan di Bali,” tambah Bupati.
Dalam acara dies natalis itu
hadir pula Wakil Bupati Bangli
Wayan Diar,Ketua DPRD Bangli

I Ketut Suastika, Bupati Bangli
periode 2000 - 2010 I Nengah
Arnawa, Perwakilan Polres Bangli,
Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar beserta seluruh
jajaran, serta undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut
Bupati Bangli, Wakil Bupati
Bangli serta Ketua DPRD Bangli
menerima Sugriwa Award Tahun
2022 atas dedikasinya dalam
mendukung dan mengembangkan
pendidikan Agama Hindu.
Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Prof. Dr. Drs. Igusti Ngurah
Sudiana, M.Si dalam sambutannya menyampaikan Dies natalis
kedua ini masih pada tahap
membangun pondasi yang kokoh,
pada bidang SDM, sarana dan
prasarana, Manajemen dan Tri
Dharma Perguruan Tinggi untuk
mewujudkan World Class University; sehingga terus memerlukan
langkah-langkah pemantapan
menuju ribuan langkah berikutnya. (ant)

Bupati Bangli: Universitas Harus
Dongkrak Kualitas SDM

Bupati Sang Nyoman Sedana Arta (lima kanan) menghadiri Dies Natalis ke II UHN
I Gusti Bagus Sugriwa, di Bangli. (ANTARA-HO Humas Bangli)

BUPATI Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan
keberadaan universitas harus
mampu mendongkrak indeks
pembangunan manusia atau
kualitas sumber daya manusia di
daerahnya sehingga masyarakat
mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteraannya.
“Keberadaan Universitas Hindu
Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sug-

riwa di Kabupaten Bangli sangat
strategis untuk meningkatkan
indeks pembangunan manusia di
Kabupaten Bangli, sebagai indikator keberhasilan pembangunan
daerah,” kata Bupati saat menghadiri Dies Natalis II UHN I Gusti
Bagus Sugriwa di Bangli, Rabu.
Ia menambahkan keberadaan
kampus diharapkan menjadi motor pelestarian nilai-nilai agama,
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Bupati Buleleng Inginkan ”Seririt
Fishing Festival” Digelar Berkelanjutan
BUPATI Buleleng, Bali, Putu
Agus Suradnyana menginginkan
ajang “Seririt Fishing Festival”
digelar secara berkelanjutan
dengan mendatangkan peserta
skala nasional guna mendukung
pengembangan sektor perikanan
dan kepariwisataan di wilayah
tersebut.
“Festival memancing ini adalah
kegiatan kepariwisataan yang
terkenal dan memiliki banyak
peminat,” katanya dalam sambutannya saat meninjau pelaksanaan
“Seririt Fishing Festival” di Pantai
Seririt, Buleleng, Bali, Minggu.
Ia pun meminta festival memancing di Kecamatan Seririt ini
dikerjakan dengan lebih matang.
“Jangan hanya sekali, harus
bisa berkelanjutan. Dicari musimmusim arus ikan yang baik.
Undang peserta jauh hari sebelumnya. Dicarikan lokasi dan hari
yang baik, jadi bisa dapat banyak
ikan, sehingga mereka senang

datang ke sini,” katanya.
Ketika diikuti oleh banyak
peserta, menurutnya, festival
bisa diadakan dengan beberapa
kategori, mulai dari perahu tradisional hingga perahu yang lebih
besar dari luar daerah, dengan
jarak memancing yang lebih jauh.
Dengan skala yang lebih besar,
dampak positif yang ditimbulkan
tentu lebih maksimal.
“Ini akan berimplikasi langsung terhadap bagaimana kita
menggerakkan sektor ekonomi
dan pariwisata. Tentunya, juga
memberi kesempatan bagi saudara-saudara kita untuk memutar
roda ekonominya,” ucapnya.
Pihaknya mengajak seluruh
pihak, mulai dari pemerintah desa
dan kecamatan hingga masyarakat
untuk terus mengawal kemajuan
Kabupaten Buleleng. Dengan
masa jabatan yang akan segera
berakhir, ia menyampaikan keinginannya untuk terus berkontribusi

terhadap kemakmuran masyarakat
Kabupaten Buleleng.
“Saya akan segera mengakhiri
masa jabatan saya. Dengan kerendahan hati, saya ingin terus bersamasama Bapak/Ibu
sekalian
untuk mengawal dan
memberi
sumbangsih
bagi Buleleng.
Agar terus
semakin maju,
bersemangat,
dan menimbulkan harapan,”
katanya. (ant)
Bupati Buleleng, Bali, Putu
Agus Suradnyana memberikan
sambutan saat meninjau pelaksanaan “Seririt Fishing Festival”
yang diselenggarakan di Pantai
Seririt, Kabupaten Buleleng,
Bali, Minggu (22/5/2022).
ANTARA/HO-Pemkab
Buleleng

Lima LPD di Jembrana
Siapkan Digitalisasi Layanan

Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di wilayah Kabupaten Jembrana.
ANTARA/HOt

SEBANYAK lima Lembaga
Perkreditan Desa (LPD) di wilayah
Kabupaten Jembrana, Bali siap
melakukan digitalisasi layanan
dan telah mengikuti sosialisasi dan
rapat teknis percepatan implementasi QRIS LPD.
Lima LPD tersebut adalah LPD
Banyubiru, LPD Asah Duren, LPD
Pohsanten, LPD Yeh Embang, dan
LPD Dauhwaru. Kelima LPD itu

juga telah menerapkan aplikasi ‘MPise LPD Mobile’ dan sudah siap
secara infrastruktur digital.
“Digitalisasi LPD sebagai lembaga keuangan berbasis desa adat
yang masih eksis di Indonesia ini
harus didorong agar eksistensinya
dapat terus terjaga dan tidak terlindas oleh kemajuan teknologi,” ujar
perwakilan Bank BPD Bali cabang
Negara Kadek Teguh Arthajaya

dalam keterangannya, Kamis.
Ia mengatakan, apabila dilihat
dari QRIS Bank BPD Bali, pada
bulan April lalu transaksi digital
yang berjalan telah mencapai
Rp700 juta.
“Dari data tersebut kami lihat
masyarakat di wilayah Jembrana
ini sudah siap menerima transaksi
digital. Sedangkan untuk keseluruhan di Kabupaten Jembrana
terdapat 64 LPD yang tersebar di
lima kecamatan,” katanya.
Pengurus LPD Yeh Embang
I Gede Darmika mengatakan,
digitalisasi yang dilakukan oleh
LPD diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas LPD
guna meningkatkan kepercayaan
masyarakat di tengah sejumlah
kasus yang terjadi di beberapa
LPD yang berpengaruh terhadap
citra seluruh LPD.
“Dengan adanya berbagai
produk digital dari Bank BPD Bali
atau dari pihak swasta lainnya ini
kami harap dapat meningkatkan
kinerja LPD. Dan ini semoga agar

dapat dikerjasamakan sesegera
mungkin,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan LPD
Asah Duren I Wayan Riris mengungkapkan, di wilayahnya masih
terdapat kendala dalam penerapan
digitalisasi layanan jasa keuangan
kepada nasabah seperti pasokan
listrik yang masih belum stabil.
“Untuk itu kami mohon perhatian yang serius agar pihak terkait
dapat memperhatikan pasokan
listrik sampai ke desa-desa.
Konektivitas digital tak akan banyak berarti ketika pasokan listrik
tidak lancar,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur PT
USSI Dewata Teknologi, Ihin
Solihin menambahkan, pihaknya
selama ini telah memberikan
dukungan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas
LPD di Bali.
Menurutnya, pembinaan
literasi keuangan digital harus
dilakukan oleh LPD dalam rangka
mempertahankan dan meningkatkan eksistensi LPD. (ant)
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Pemkab Karangasem Belajar
Pembudidayaan Kapas ke Jatim
PEMERINTAH Kabupaten
Karangasem, Bali, belajar cara
membudidayakan kapas untuk
memenuhi kebutuhan para perajin
tenun di daerah setempat, dengan
berkunjung ke Balai Penelitian,
Pemanis dan Serat Malang dan
Karya Usaha Petani Unggul Sutra
di Jawa Timur.
“Dari hasil kunjungan ini, nanti
akan disampaikan kepada Bupati
Karangasem sehingga bisa diambil
kebijakan,” kata Sekretaris Bapelitbangda Karangasem Gusti Bagus
Widiantara sebagaimana dikutip
dalam keterangan tertulisnya di
Denpasar, Kamis.
Widiantara bersama dengan
Kabid Perindustrian Nyoman
Antari, Kabid Penyediaan dan
Pengembangan Sarana Pertanian
I Komang Cenik serta tim ahli
perencanaan sengaja mengadakan
lawatan ke Provinsi Jawa Timur
selama dua hari, 18-19 Mei 2022.
Pada hari pertama, rombongan
Pemkab Karangasem melihat

dari dekat budidaya kapas, serta
pengolahan kapas menjadi benang
sampai menghasilkan produk kain
batik gedog, di Kabupaten Tuban.
Hari kedua, berkunjung ke
Balai Penelitian, Pemanis dan
Serat (Balittas) Malang dan Karya
Usaha Petani Unggul (Kupu) Sutra,
yang terletak di perbatasan antara
Kabupaten Malang dan Pasuruan.
Widiantara menyampaikan
sebelumnya Bupati Karangasem
I Gede Dana mencanangkan Karangasem sebagai sentra kapas
yang akan dipakai untuk bahan
benang tenun.
Hal itulah yang membuat
pemkab setempat getol ingin
belajar bagaimana caranya pembudidayaan kapas sampai menjadi benang. “Karena ini memang
kebijakan yang selaras dengan
provinsi, dalam penyediaan bahan
baku tenun,” ujarnya.
Terlebih, kata Widiantara, dua
tempat yang dikunjungi tersebut
juga sangat terbuka lebar dalam

Rombongan Pemkab Karangasem saat berkunjung ke Malang, Jawa Timur untuk
belajar pembudidayaan kapas. ANTARA/HO-Pemkab Karangasem.

melakukan kerja sama.
Kepala Balittas Malang Andi
Wijanarko dalam kesempatan
itu menyampaikan Balittas siap
mendampingi dari sisi teknis, pemberdayaan petani serta pendampingan program.
“Kami sangat terbuka dalam
pembudidayaan kapas ke petani,”
ujarnya.

Andi menyarankan untuk
pembudidayaannya agar tidak
monokultur karena sudah pasti
itu akan menyulitkan petani yang
terbiasa melaksanakan pola tanam
tumpang sari.
“Kalau monokultur sudah pasti
kalah dengan bahan pangan, yang
penting kapas menyesuaikan dengan serapan industri,” ucapnya. (ant)

PT Jasamarga Bali Tol merupakan anak perusahaan PT Jasa
Marga (Persero) Tbk.
Dalam kesempatan itu, ia
menyampaikan pelanggan perlu
memperoleh izin lebih dulu dari
PLN sebelum membangun pembangkit listrik yang terhubung
dengan jaringan PLN.
Walaupun demikian,
masyarakat punya opsi lain yaitu
membeli sertifikat energi baru
dan terbarukan (REC) yang dapat
dibeli di kantor-kantor PLN.
“PLN memahami bahwa
kesadaran pelanggan untuk menggunakan energi listrik yang lebih
ramah lingkungan saat ini semakin
meningkat, sehingga kami menawarkan fasilitas REC sebagai solusi
yang lebih mudah tanpa perlu
melakukan investasi tinggi untuk
membangun pembangkit sendiri,”
kata Bobby.
Ia menjelaskan REC dapat
dibeli oleh individu/perorangan
dan korporasi. Satu unit sertifikat

REC setara dengan 1 Megawatt per
jam-nya (MWh).
“Pelanggan yang berminat
membeli REC dapat mengunjungi
website resmi PLN atau pun bagi
pelaku usaha atau korporasi dapat
langsung mendatangi account
executive (bagian pemasaran)
PLN,” kata dia.
General Manager PLN UID
Bali I Wayan Udayana dalam
keterangan tertulis yang berbeda
menyampaikan sejak perusahaan
menyediakan layanan REC, 1.440
unit sertifikat energi bersih itu
telah terjual.
“Kami menyadari adanya tuntutan global yang mengharuskan
para pelaku usaha untuk meminimalisir dampak negatif bagi
lingkungan maupun sosial dari
bisnis yang dijalankannya. Untuk
itu, PLN berkomitmen memenuhi
kebutuhan energi listrik yang
mengedepankan penggunaan
energi terbarukan,” kata Udayana
pekan lalu. (ant)

PLN Kembangkan PLTS Berkapasitas
400 kWp di Tol Bali Mandara

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 400 KWP terpasang di atapatap kantor di sekitar Tol Bali Mandara, Bali. ANTARA/HO-Korporat PLN

PT PLN (Persero) mendukung
pengembangan pembangkit listrik
tenaga surya (PLTS) berkapasitas
400 kilowatt (kWp) di area Tol
Bali Mandara, Bali, demi meningkatkan pemanfaatan potensi
energi baru dan terbarukan (EBT)
di dalam negeri.
Manager PLN Unit Pelaksana
Pelanggan Bali Selatan Bobby
Cristya Surya melalui keterangan tertulisnya yang diterima di

Badung, Bali, Senin, menyampaikan PLTS itu akan terpasang di tiga
titik pintu Tol Bali Mandara.
“Rencananya listrik yang dihasilkan melalui PLTS akan on grid
(masuk ke dalam) jaringan PLN sehingga kami menyampaikan agar
nantinya instalasi dan persyaratan
teknis, serta administrasi lainnya
mampu dipenuhi,” kata Bobby saat
berkunjung ke kantor PT Jasamarga Bali Tol.
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BI: April 2022, Indeks Keyakinan
Konsumen di Bali Meningkat
KANTOR Perwakilan Bank
Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali
mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di provinsi itu pada
April 2022 yang berada pada area
optimis sebesar 126,9 itu, meningkat dibandingkan pada Maret 2022
sebesar 112,8.
“Kondisi ekonomi Bali saat
ini semakin membaik, sejalan
dengan meningkatnya konsumsi
masyarakat pada bulan April 2022,”
kata Kepala KPwBI Provinsi Bali
Trisno Nugroho di Denpasar, Rabu.
Peningkatan konsumsi
masyarakat ini, lanjut dia, didorong
oleh meningkatnya pendapatan
masyarakat seiring distribusi Tunjangan Hari Raya (THR).
“Kondisi ini juga didukung
dengan semakin terkendalinya pe-

nyebaran COVID-19 yang memberikan dampak positif bagi pemulihan
sektor pariwisata Bali,” ucapnya.
Selanjutnya optimisme akan
perbaikan ekonomi ke depan
didorong oleh peningkatan
kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik seiring dengan
pelonggaran persyaratan pelaku
perjalanan dan penambahan rute
penerbangan.
“Optimisme konsumen di
Provinsi Bali tersebut juga lebih
tinggi daripada kondisi nasional
yang mencatatkan IKK Nasional
sebesar 111,9,” ujarnya.
Trisno menambahkan peningkatan keyakinan konsumen Bali
pada April 2022 didorong oleh
membaiknya persepsi ekonomi
saat ini, yang tercermin dari Indeks

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

Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)
Provinsi Bali pada April 2022 sebesar 112,3, meningkat dibandingkan
93,7 pada bulan sebelumnya.
Peningkatan tersebut didorong oleh persepsi masyarakat
akan membaiknya kondisi penghasilan saat ini dan ketersediaan
lapangan kerja.
Sementara itu ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi
ke depan, yang tercermin pada

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)
di Provinsi Bali terjaga pada level
optimis dengan indeks sebesar
141,5, meningkat dibandingkan
pada Maret 2022 sebesar 131.
“Peningkatan ekspektasi
konsumen tersebut didorong oleh
semakin baiknya perkiraan penghasilan, ketersediaan lapangan
kerja dan kegiatan usaha enam
bulan yang akan datang,” ujar
Trisno. (ant)
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Delegasi G20 Kunjungi Pameran UMKM
dan Coba Gunakan QRIS di Denpasar

P

eserta seminar internasional “Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and
MSMEs to Promote Inclusive Growth” yang diselenggarakan Kementerian Keuangan bersama Bank
Indonesia (BI) dalam rangkaian forum G20 di Bali, Jumat,
mengunjungi stan pameran UMKM di Taman Budaya Art
Center, Denpasar, serta mencoba pembayaran digital
“quick response code indonesia standars” atau QRIS.
ANTARA di Denpasar
melaporkan puluhan
delegasi G20 bersama
perwakilan Bank Indonesia
dan Pemprov Bali, mengunjungi stan pameran UMKM
“Bali Bangkit” di Taman
Budaya Art Center untuk
menyaksikan berbagai
hasil kerajinan, seperti kain endek,
aneka cenderamata, lukisan, tas,
dan lain sebagainya.
Usai berkeliling melihat produk
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM), sejumlah delegasi mencoba metode pembayaran menggunakan QRIS. Mereka mengapresiasi cara pembayaran ini yang
dinilai sangat efisien, tidak ribet
dan layak digunakan pada masa

pandemi COVID-19.
“Banyak produk
UMKM di tempat ini dan
semua begitu menarik
untuk dilihat, saya
sangat terkesan melihat
produk-produk asli Bali
yang begitu indah dari
hasil rajutan tangan para
pelaku UMKM di sini,” kata delegasi
Singapura, Isvary Sivalingam.
Menurut Isvary Sivalingam,
produk UMKM yang dipajang
dalam pameran “Bali Bangkit”
ternyata juga bisa dilihat dalam
platform digital. “Penjualan produk
dengan cara digital ini memang
cara yang terbaik saat masih
pandemi COVID-19. Dan, saya baru
mencoba metode pembayaran

Delegasi/peserta seminar internasional “Digital Transformation for Financial
Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth” yang
diselenggarakan Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI) dalam
rangkaian G20 di Bali, mengunjungi gerai/stand UMKM di Taman Budaya Art
Center, Denpasar, Bali, Jumat. (Antara News Bali/Pande Yudha/2022)

dengan menggunakan QRIS. Sangat luar biasa, karena lebih mudah.
Melakukan transaksi tidak perlu
bawa uang tunai,” katanya.
Sementara itu, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Yunita Resmi Sari mengatakan di
era pandemi COVID-19, para pelaku
UMKM diharapkan melek teknologi
agar mereka mampu bersaing dan
bertahan di masa pandemi.
“Sebelum para pelaku UMKM

di Bali beralih ke cara digital dalam
melakukan pemasaran produknya,
mereka terlebih dahulu dilatih
agar tidak canggung saat menghadapi teknologi digital yang makin
hari makin berkembang,” ujarnya.
Pihak Bank Indonesia mengandalkan metode pembayaran secara
efisien dengan menggunakan QRIS
sebagai langkah dari kerangka kerja
dalam memanfaatkan era digitalisasi yang sudah mulai diterapkan
secara luas di masa pandemi. (ant)

nator perajin saat ditemui di studio
pembuatan kerajinan di Pulau
Serangan, Denpasar, Jumat.
Ia menyampaikan pembuatan
kerajinan itu merupakan inisiatif
komunitas perajin di Serangan dan
dirinya yang juga berprofesi sebagai
konsultan lingkungan.
Dalam proses pembuatan, yang
perencanaan dan uji coba telah berlangsung sejak 6 bulan lalu, I Wayan
Patut menyebut ada 12 perajin
yang terlibat. Para perajin itu merupakan warga Pulau Serangan.
Sementara itu, bahan kerajinan
tangan itu merupakan limbah
sampah plastik yang dibeli dari
masyarakat. Limbah plastik yang
digunakan di antaranya kantong
plastik, botol minum, dan botolbotol lainnya berbahan plastik.
Namun tidak hanya membeli
dari masyarakat, perajin juga rutin
mengadakan kegiatan memungut
sampah yang ada di pantai.

Menurut Wayan Patut, aksi
para perajin itu sejalan dengan
misi kepemimpinan Indonesia di
G20 tahun ini yaitu menggalang
komitmen global untuk menerapkan praktik-praktik yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan.
Dari misi itu, perajin di Pulau
Serangan ingin menunjukkan
kepada delegasi G20 bahwa mereka
mampu menyelesaikan masalah
limbah plastik melalui proses daur
ulang menjadi produk yang punya
nilai tambah.
“Sampah plastik harus diselesaikan di tempat sendiri, jadi jangan
dipindahkan ke tempat lain misalnya
TPA itu yang terjadi,” kata I Wayan
Patut yang telah fokus meneliti
persoalan sampah sejak 2016.
Ia pun berharap produk-produk
perajin yang dipamerkan kepada
delegasi G20 itu dapat menjadi
inspirasi serta membuka peluang
yang punya nilai ekonomi. (ant)

KTT G20, Perajin Serangan-Denpasar
Siapkan Kerajinan Limbah Plastik

Perajin di Pulau Serangan menunjukkan desain awal kerajinan tangan berbentuk
penyu yang dibuat dari limbah plastik di studio produksi di Serangan, Bali, Jumat
(20/5/2022). ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

SEJUMLAH perajin di Pulau
Serangan, Denpasar, mempersiapkan
beberapa jenis kerajinan tangan yang
dibuat dari olahan limbah plastik untuk dipamerkan pada saat konferensi
tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali pada
15-16 November 2022.
Beberapa kerajinan yang dipersiapkan di antaranya meja berbagai
ukuran, kursi, pajangan berbentuk

penyu dan ikan, gantungan kunci,
tempat sabun, tatakan, dan pot.
“Kami sekarang sedang membuat rangka-rangka cetaknya dulu,
nanti G20 kami siap terlibat sekaligus menarik perhatian (delegasi
dari) negara-negara anggota G20
bahwa kami mampu memelihara
(limbah plastik) lingkungan kami
sendiri,” kata I Wayan Patut, koordi-

