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Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan peringa-
tan Bulan Bung Karno yang dirayakan sepanjang 
Juni tiap tahunnya merupakan upaya Pemerintah 
Provinsi Bali untuk mengarusutamakan nilai-nilai 

dan pengamalan Pancasila.

Gubernur Koster: Peringatan Bulan 
Bung Karno Arusutamakan Pancasila

WAKIL Gubernur Bali Tjokorda 
Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok 
Ace) mengajak Ikatan Pelajar 
Muhammadiyah (IPM) turut 
menyukseskan program pemban-
gunan dengan terlibat aktif dalam 
implementasi sejumlah regu-
lasi yang dikeluarkan pemprov 
setempat.

“Kami berharap, program kerja 

Pengurus Wilayah IPM diselar-
askan dengan agenda Pemprov 
Bali yang saat ini mengusung visi 
Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” 
kata Wagub Bali, saat menghadiri 
pelantikan PW IPM Bali di Den-
pasar, Sabtu.

Pria yang akrab disapa Cok Ace 
itu menyampaikan visi tersebut 
memiliki makna menjaga kesu-

“Sebagai wujud penghormatan 
terhadap Bung Karno, penyeleng-
garaan Bulan Bung Karno di 
Provinsi Bali punya tujuan mulia 
mengarusutamakan Pancasila 
dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara,” kata Wayan Koster 
saat pembukaan Bulan Bung 
Karno di Taman Budaya Art 
Center, Denpasar, Rabu.

Dia mengatakan perayaan 
Bulan Bung Karno, yang diawali 
pada 1 Juni bertepatan dengan 
peringatan Hari Lahir Pancasila, 
menjadi kesempatan bagi seluruh 
pemangku kepentingan dan 
kelompok masyarakat di Bali 
untuk menggelorakan kembali 
nilai-nilai Pancasila.

Bali telah memperingati Bulan 
Bung Karno setiap tahun sejak 

2019. Dalam peringatan tahun 
2022, Pemprov Bali mengangkat 
tema “Adicita Danu Kerthi” sebagai 
refleksi kepemimpinan Proklama-
tor kemerdekaan Republik Indo-
nesia Soekarno.

“Tema ini jadi wahana pe-
nyebarluasan dan internalisasi 
Pancasila dan ajaran Bung Karno 
secara nyata dalam perlindungan 
dan pelestarian alam semesta. 
Tema ini juga mengajak seluruh 
pemimpin, tokoh masyarakat, dan 
krama (warga) Bali untuk mene-
ladani karakter kepemimpinan 
Bung Karno,” jelasnya.

Selain mengarusutamakan Pan-
casila, Koster menjelaskan tujuan 
lain penyelenggaraan Bulan Bung 
Karno ialah sebagai upaya Pem-
prov Bali memperkokoh semangat 

kebangsaan, terutama di tengah 
ancaman politik identitas.

“Membangkitkan memori kole-
ktif masyarakat Bali tentang keto-
kohan dan keteladanan Soekarno 
sebagai penggali Pancasila dan 
proklamator kemerdekaan,” 
katanya.

Kegiatan Bulan Bung Karno 
juga sebagai upaya memperkuat 

pengamalan Pancasila dalam bing-
kai kearifan lokal masyarakat Bali. 
Koster pun berharap tujuan terse-
but dapat diketahui masyarakat 
Bali, khususnya kalangan generasi 
muda.

“Saya berharap seluruh lapisan 
masyarakat Bali, terutama genera-
si muda, memikul tanggung jawab 
ideologi ini,” tukasnya. (ant)

Tangkapan layar - Gubernur Bali Wayan Koster memberi sambutan dalam pembukaan 
Bulan Bung Karno di Denpasar, Bali, Rabu (1/6/2022). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

Wagub Bali Ajak Pelajar Muhammadiyah 
Sukseskan Pembangunan

cian dan keharmonisan alam Bali 
beserta isinya, untuk mewujud-
kan kehidupan krama (warga) 
Bali yang sejahtera dan bahagia, 
sakala-niskala (jasmani rohani).

Menurut dia, visi tersebut 
memiliki makna universal, bukan 
hanya relevan dengan kelompok 
tertentu.

Oleh karena itu, PW IPM Bali 
diminta merancang program kerja 
yang mendukung berbagai pro-
gram prioritas yang saat ini tengah 
dilaksanakan Pemprov Bali.

IPM Bali dapat mengambil 
peran dalam menyukseskan 
implementasi sejumlah regu-
lasi di bidang lingkungan, seperti 
Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 
tentang Pembatasan Timbulan 
Sampah Plastik Sekali Pakai dan 
Pergub Bali Nomor 47 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Sampah 
Berbasis Sumber.

“Melalui sinergi seluruh kom-
ponen masyarakat, ia yakin imple-

mentasi sejumlah regulasi ini akan 
lebih optimal,” ujar pria yang juga 
penglingsir (tokoh) Puri Ubud itu.

Cok Ace dalam kesempatan itu 
juga merasa bangga karena bisa 
hadir di tengah peristiwa penting 
dan bersejarah bagi PW IPM Bali. 
Atas nama Pemprov Bali, ia meny-
ampaikan selamat kepada jajaran 
pengurus yang baru dilantik.

“Kami mengapresiasi, ini 
menandakan bahwa nilai-nilai 
demokrasi dalam organisasi masih 
dirawat dengan baik yang diwujud-
kan dalam kebersamaan dan prose-
dur telah yang dilalui,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa pe-
milihan dan pelantikan pengurus 
merupakan amanat dari AD/ART. 
Tahap ini selanjutnya akan diikuti 
dengan rapat kerja yang umumnya 
bertujuan mengevaluasi program 
kerja kepengurusan sebelumnya, 
kemudian merancang kegiatan 
yang akan dilaksanakan oleh 
pengurus baru. (ant)

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) berfoto 
bersama pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Provinsi Bali di Den-
pasar, Sabtu (4/6/2022). ANTARA/HO-Pemprov Bali.
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DISDIKPORA Provinsi Bali 
memastikan penerimaan peserta 
didik baru untuk tahun pelajaran 
2022/2023 di SMAN dan SMKN 
Bali Mandara akan disamakan den-
gan SMA negeri lainnya di Pulau 
Dewata dan tidak lagi dikhususkan 
bagi siswa miskin.

“SMA dan SMK Bali Mandara 
mulai PPDB tahun ini, sistem 
penerimaan siswanya sama den-

gan sekolah yang lainnya, secara 
reguler dan secara online,” kata 
Kepala Dinas Pendidikan, Kepe-
mudaan dan Olahraga (Disdik-
pora) Provinsi Bali Ketut Ngurah 
Boy Jayawibawa di Denpasar, 
Senin.

Penerimaan siswa di SMAN dan 
SMKN Bali Mandara yang berlokasi 
di Kubutambahan, Kabupaten 
Buleleng, itu akan melalui Jalur 

MENTERI Dalam Negeri 
Tito Karnavian mengatakan, 
penyelenggaraan Pesta Kesenian 
Bali ke-44 ini menjadi momen-
tum penting untuk kembali 
bangkitnya ekonomi dan pari-
wisata dari dampak pandemi 
COVID-19.

“Kita tahu Bali kaya dengan 
seninya. Acara Pesta Kesenian 
(PK) ini sudah lebih empat dasa-
warsa menghasilkan kelestarian 
budaya, para senimannya bahkan 
telah menjadi maestro,” kata Tito 
Karnavian saat membuka Pesta 
Kesenian ke-44 ini di Denpasar, 
Minggu.

Mendagri saat membuka PK-
Bali ke-44 dan sekaligus melepas 
Peed Aya (pawai) di depan Mon-
umen Perjuangan Rakyat Bali Ba-
jra Sandi itu menyebut, maestro 
seni dari Bali tidak saja bermain 
di tingkat lokal, nasional, tetapi 
juga hingga internasional.

“Atas nama Bapak Presiden, 
kami menyampaikan peng-
hargaan yang tinggi kepada 

Gubernur dan semua pihak, 
mudah-mudahan sukses melak-
sanakan acara Pesta Kesenian 
ini,” ucapnya.

Apresiasi yang tinggi terhadap 
pelaksanaan Pesta Kesenian Bali 
tahun ini terlebih karena dapat 
terlaksana secara langsung dan 
masif. Tidak lagi seperti tahun 
2020 yang dilaksanakan secara 
daring dan kemudian pada 2021 
secara hibrid (perpaduan daring 
dan luring).

“Acara ini bisa berlangsung 
ketika kita cukup ‘confidence’ 
bahwa pandemi COVID-19 
sudah cukup terkendali,” ujarnya 
sembari mengatakan, Bali paling 
terdampak pandemi karena 
pendapatannya bergantung pada 
pariwisata.

Mantan Kapolri itu pun meny-
ampaikan pujian atas cepatnya 
capaian vaksinasi COVID-19 di 
Provinsi Bali dari vaksinasi per-
tama, kedua, bahkan vaksinasi 
booster (penguat), daerah ini 
yang tertinggi sudah 70 persen.

Pesta Kesenian Momentum 
Kebangkitan Ekonomi-Pariwisata Bali

Terkait dengan tema pelak-
sanaan PK-Bali ke-44, yakni 
“Danu Kerthi: Huluning Am-
reta” yang dimaknai sebagai 
pemuliaan air sebagai sumber 
kehidupan, Tito berpandangan 
sebagai tema yang tepat.

Menurut dia, semua membu-
tuhkan air. Namun ketika kita 
salah dalam melakukan penanga-

nan terhadap air, dapat menim-
bulkan bencana seperti tanah 
longsor dan banjir bandang.

Oleh karena itu, Mend-
agri mengajak masyarakat agar 
terus mendengungkan upaya 
pemuliaan air sebagai sumber 
kehidupan, sehingga air akan 
menjadi sahabat dan tidak me-
nyebabkan bencana. (ant)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur Bali Wayan Koster, 
Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama dalam Pembukaan PKB ke-44 di Den-
pasar, Minggu (12/6/2022). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

Disdikpora: PPDB SMAN Bali 
Mandara Tak Lagi untuk Siswa Miskin

Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Per-
pindahan Tugas Orang Tua/Wali, 
Jalur Sertifikat Prestasi, dan Jalur 
Ranking Nilai Rapor.

SMAN dan SMKN Bali Mandara 
merupakan sekolah milik Pemprov 
Bali yang sebelumnya dikhusus-
kan bagi siswa yang benar-benar 
miskin dan dengan kemampuan 
intelektualnya pas-pasan dari 
berbagai kabupaten/kota di Pulau 
Dewata.

Sekolah yang menjadi pro-
gram unggulan Made Mangku 
Pastika (Gubernur Bali periode 
2008-2018) itu pendidikan yang 
dijalankan secara berasrama dan 
telah menghasilkan profil lulusan 
yang banyak diterima di berbagai 
perguruan tinggi ternama di 
dalam dan luar negeri.

Boy menambahkan, dengan 
status dan PPDB di SMAN dan 
SMKN Bali yang mulai tahun ini 
disamakan dengan SMAN dan 
SMKN lainnya di Pulau Dewata, 

maka para siswanya tidak lagi dari 
berbagai wilayah di Bali.

“Kalau kita melihat zonasinya, 
maka untuk para siswa hanya dari 
wilayah Kubutambahan, Tejakula, 
dan Sawan,” ucapnya.

Terkait pola pembelajaran, 
ujar Boy, juga akan sama dengan 
sekolah lain, begitu pula bagi 
siswa-siswa miskin yang kebetulan 
zonanya di wilayah tersebut juga 
wajib diterima.

“Namun untuk siswa kelas XI 
dan XII tetap dengan berasrama 
karena mereka sebelumnya datang 
dari berbagai kabupaten/kota di 
Bali, itu diselesaikan sampai tamat 
kelas XII,” ucapnya.

Menurut Boy, keputusan 
menyamakan sistem pembelajaran 
di SMAN Bali Mandara dengan 
sekolah lainnya karena berdasar-
kan hasil evaluasi masih banyak 
anak-anak di luar sekolah itu yang 
kurang mampu dan pemerintah 
wajib hadir. (ant)

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali 
Ketut Ngurah Boy Jayawibawa (tengah) saat memberikan keterangan di Den-
pasar. ANTARA/Ni Luh Rhismawati.



DENPASAR ANTARA NEWS BALI/1-15 Juni 202204

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara 
berharap pembangunan Pelabuhan Laut Sanur 
di Kota Denpasar  Bali,  dapat diselesaikan tepat 
waktu sesuai dengan yang ditargetkan pada 

September 2022.

Wali Kota Denpasar Ingin 
Pelabuhan Sanur Selesai Tepat Waktu

DINAS Pendidikan, Kepemu-
daan dan Olahraga (Disdikpora) 
Kota Denpasar, Bali, melarang 
penggunaan tes membaca, 
menulis dan berhitung (calistung) 
dalam seleksi penerimaan peserta 
didik baru (PPDB) di sekolah 
dasar yang berstatus negeri tahun 
pelajaran 2022/2023.

“PPDB SD negeri tahun ini tetap 
mengutamakan calon peserta 

didik yang memiliki KK Denpasar. 
Selain itu, juga lokasi sekolahnya 
yang paling terdekat dengan rumah 
calon peserta didik,” kata Kepala 
Disdikpora Kota Denpasar AA Gede 
Wiratama di Denpasar, Senin.

Wiratama menyampaikan un-
tuk proses pendaftaran dilaksana-
kan di sekolah setempat. PPDB di 
SD negeri diawali proses penda-
taan mulai 10–17 Juni 2022.

“Di samping untuk pa-
riwisata, keberadaan 
pelabuhan ini juga untuk 
mendukung upacara adat 
keagamaan masyarakat 
atau spiritual,” kata Jaya 
Negara saat mendampingi 
Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi meninjau perkembangan 
proyek Pelabuhan Sanur di Den-
pasar, Sabtu.

Selain itu, ujar Jaya Negara, 
keberadaan Pelabuhan Laut Sanur 
menjadi kebutuhan masyarakat 
Denpasar maupun Nusa Penida, 
di tengah tingginya mobilitas 
masyarakat dari dan menuju Nusa 
Penida, Kabupaten Klungkung.

“Dengan  pengembangan 
Pelabuhan Sanur ini tentu kami 
berharap selesai tepat waktu, 
berjalan lancar serta tentunya 
bisa meningkatkan konektivitas 

dan berkemanfaatan optimal,” 
ucapnya.

Ia mengatakan, pada 
prinsipnya Pemkot 

Denpasar menyambut 
baik atas realisasi pem-

bangunan Pelabuhan Laut 
Sanur ini.

Pemkot Denpasar pun akan 
merancang fasilitas penunjang 
pelabuhan, sehingga dapat mem-
berikan kemanfaatan maksimal 
bagi masyarakat sekitar, UMKM 
dan pelaku usaha lainnya di 
pesisir Sanur.

Sementara itu, Menteri Per-
hubungan Budi Karya Sumadi men-
injau perkembangan pengerjaan 
fisik Pelabuhan Laut Sanur guna 
memastikan kualitas dan realisasi 
fisik sudah sesuai dengan target.

Menhub didampingi Guber-
nur Bali Wayan Koster, Wali Kota 

Denpasar I Gusti Ngurah Jaya 
Negara, dan sejumlah pejabat 
utama Kementerian Perhubun-
gan, serta pejabat lainnya.

Satu persatu fasilitas dan ban-
gunan turut mendapat peninjauan 
dan diketahui pembangunan 
Pelabuhan Sanur telah mencapai 
81,08 persen. Angka ini mengalami 
deviasi positif sebesar 9,92 persen 
dari target yakni 71,16 persen, 
pembangunan ini ditarget rampung 
keseluruhan pada September 2022

Budi Karya Sumadi menyam-
paikan Sanur merupakan sebuah 

tempat yang legendaris karena 
hampir sebagian besar orang 
mengetahui Sanur, sehingga 
konektivitas yang ada di Sanur ini 
sangat penting dirancang menjadi 
suatu hub untuk menghubungkan 
Bali dengan pulau di sekitarnya.

“Kita ketahui bersama bahwa 
G20 akan dilaksanakan di Bali, se-
hingga pada kesempatan yang baik 
ini saya melaksanakan pengecekan, 
dan semoga di bulan September 
mendatang tuntas seluruhnya, 
dan ditarget bulan Oktober sudah 
beroperasi,” katanya. (ant)

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Gubernur Bali Wayan 
Koster saat mendampingi Menteri Perhubungan RBudi Karya Sumadi meninjau 
pengerjaan fisik Pelabuhan Laut Sanur di Denpasar, Sabtu (4/6/2022). ANTARA/
HO-Pemkot Denpasar.

Disdikpora Denpasar Larang Tes 
Baca-Tulis untuk Seleksi PPDB SD

Setelah pendataan, baru proses 
pendaftaran mulai 20-24 Juni 
2022, secara daring atau luring. 
Pengumuman siswa yang diterima 
pada 27 Juni 2022. Calon siswa 
yang diterima wajib daftar ulang 
pada 1–7 Juli 2022.

“Sekolah wajib melaporkan 
hasil seleksi calon peserta didik 
baru kepada Disdikpora Kota 
Denpasar paling lambat dua hari 
sebelum jadwal pengumuman,” 
ujarnya saat sosialisasi pelaksan-
aan PPDB bersama perbekel/lurah 
se-Kota Denpasar itu.

Selain melarang penggu-
naan tes membaca, menulis dan 
berhitung (calistung), anak dari 
keluarga kurang mampu dan anak-
anak sasaran layanan inklusi juga 
wajib diterima.

“Anak yang menjadi sasaran 
layanan inklusi dapat diterima 
maksimal dua orang per kelas, 

apabila telah mendapatkan reko-
mendasi dari Pusat Layanan Autis 
Kota Denpasar,” kata Wiratama, 
didampingi Ketua Panitia PPDB 
Disdikpora Kota Denpasar AA 
Putu Gede Astara itu.

Sementara itu, untuk PPDB 
SMP negeri proses diawali pan-
daftaran jalur prestasi pada 20-21 
Juni, dan hasil seleksinya diumum-
kan pada 23 Juni 2022.

Berikutnya pendaftaran jalur 
perpindahan tugas orang tua/
wali dan afirmasi pada 23-24 Juni 
2022, dan hasil seleksi diumum-
kan pada 25 Juni 2022.

Pendaftaran jalur zonasi umum 
dan dampak COVID-19 pada 
25-27 Juni 2022, dan hasil seleksi 
diumumkan pada 29 Juni 2022. 
Terakhir pendaftaran jalur bina 
lingkungan pada 29-30 Juni, dan 
hasil seleksinya diumumkan pada 
2 Juli 2022. (ant)

Kepala Disdikpora Kota Denpasar AA Gede Wiratama didampingi Ketua Panitia 
PPDB Disdikpora Kota Denpasar AA Putu Gede Astara saat menggelar sosialisasi 
kepada para perbekel/lurah se-Kota Denpasar di Denpasar, Senin (13/6/2022).
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BADAN Pendapatan Daerah 
(Bapenda) Kota Denpasar, Bali, 
melakukan layanan “jemput 
bola” dengan menggunakan mo-
bil keliling untuk memudahkan 
masyarakat dalam membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan Perd-
esaan dan Perkotaan (PBB-P2).

“Jadi, masyarakat kami layani 
dengan mendatangi langsung 
ke desa atau tempat yang telah 

ditentukan,” kata Kepala Bapenda 
Kota Denpasar IGN Edy Mulya di 
Denpasar, Selasa.

Menurut dia, layanan mobil 
keliling yang sudah dilaksanakan 
sejak Mei hingga Agustus 2022, 
dengan menggandeng PT Bank 
Pembangunan Daerah Bali (PT 
BPD Bali) sebagai pihak penyim-
pan pajak masyarakat.

Selain memberikan kemu-

PEMERINTAH Kota 
Denpasar dan Pemerintah 
Kota Darwin Australia me-
nandatangani kesepakatan 
kerja sama “kota kembar” 
di bidang sumber daya 
manusia (SDM) dan pariwisata.

“Dengan kerja sama ini, kami 
harapkan dapat membangun 
ketangguhan kota dalam meng-
hadapi berbagai masalah dan tan-
tangan di masa depan,” kata Wali 
Kota Denpasar I Gusti Ngurah 
Jaya Negara usai penandatanga-
nan nota kesepahaman (MoU) di 
Denpasar, Bali, Senin.

Terkait upaya membangun ket-
angguhan kota dalam menghadapi 
berbagai masalah dan tantangan 
di masa depan, melalui berbagai 
program dan kegiatan yang telah 
dicanangkan dalam rencana aksi 
kerja sama ini.

Selain itu, dengan kerja sama 
ini diharapkan dapat menjadi 
wahana untuk menemukan solusi-
solusi terbaik dalam menghadapi 
berbagai tantangan global, seperti 

perubahan iklim, pemban-
gunan berkelanjutan 
(SDGs), masalah perkotaan, 
kapasitas SDM, serta per-
masalahan global lainnya.

“Seperti yang disam-
paikan Wali Kota Darwin bahwa 
keberadaan hotel di Kota Darwin 
yang kekurangan tenaga kerja 
dapat menjadi peluang dalam 
peningkatan kemampuan serta 
kesempatan anak-anak muda di 
Kota Denpasar bekerja di Aus-
tralia,” ujarnya.

Australia, lanjut Jaya Negara, 
merupakan pangsa pasar utama 
pariwisata Bali dan Kota Denpasar, 
sehingga kunjungan ini memberi-
kan harapan baru bagi industri 
pariwisata di Bali yang tengah 
berupaya untuk bangkit kembali 
setelah terpuruk selama dua tahun.

“Yang terpenting, kerja sama 
ini diharapkan dapat mendatang-
kan manfaat bagi kedua daerah 
yakni Kota Denpasar-Darwin, 
untuk saling melengkapi satu 
sama lain, serta melakukan 

Pemkot Denpasar dan Darwin 
Sepakati Kerja Sama Pariwisata

langkah-langkah nyata sebagai 
implementasinya,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Dar-
win Australia, Konstantine Vatskalis 
menyampaikan bahwa pihaknya 
memerlukan satu sama lain dan 
mempertegas perjanjian kota kem-
bar Darwin dan Denpasar.

“Saya percaya secara bersama-
sama dan telah menandatangani 
MoU bersama Wali Kota Den-

pasar sehingga ke depannya kita 
dapat melakukan langkah secara 
bersama-sama,” katanya.

Layaknya pertunangan hingga 
pernikahan bahwa perjanjian ini 
dapat memperkuat hubungan 
Darwin dan Kota Denpasar yang 
memiliki hubungan sejarah, sosial, 
budaya dan pariwisata yang kuat, 
serta masalah yang ada dapat 
diselesaikan bersama. (ant)

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara usai penandatanganan MoU 
dengan Wali Kota Darwin Australia Konstantine Vatskalis di Denpasar, Senin 
(13/6/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

dahan akses pelayanan kepada 
masyarakat, tujuan dari ope-
rasional mobil layanan keliling 
ini juga merangsang kesadaran 
masyarakat untuk membayar 
pajak, khususnya PBB-P2.

Dengan menggunakan mobil 
keliling, nantinya akan dilakukan 
secara bergilir di masing-masing 
desa/kelurahan atau banjar/
lingkungan/dusun yang ada di 
Kota Denpasar, sesuai jadwal yang 
sudah ditentukan.

Edy Mulya menyampaikan 
target penerimaan PBB-P2 untuk 
tahun 2022 sebesar Rp90 miliar. 
Sedangkan realisasi capaian pen-
erimaan PBB-P2 sampai dengan 
awal Juni sebesar Rp23,86 miliar 
atau sebesar 26,51 persen.

“Untuk mengejar target pen-
erimaan PBB-P2, program mobil 
keliling akan terus dilaksana-
kan sebagai upaya jemput bola 
kepada masyarakat,” ujarnya 
pada layanan mobil keliling yang 

dilaksanakan di Kantor Perbekel 
Desa Kesiman Kertalangu.

Selain itu, Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota Denpasar akan 
memberikan hadiah empat motor 
kepada wajib pajak yang melaku-
kan pembayaran PBB-P2 sebelum 
tanggal 31 Agustus 2022

Di sela-sela kegiatan, I Dewa 
Gede Bima, warga Kesiman 
Kertalangu yang melakukan 
pembayaran PBB-P2 menyam-
paikan pelayanan mobil keliling 
memudahkan pembayaran 
pajak. Menurut dia, terobosan 
ini dapat menghemat waktu dan 
tenaga.

“Saya merasa sangat terbantu 
dengan program mobil kelil-
ing untuk pembayaran pajak. 
Sehingga warga tidak perlu jauh-
jauh ke kantor UPT untuk sekadar 
menunaikan kewajiban memba-
yar pajak. Cukup di lingkungan 
rumah saja bisa bayar PBB-P2,” 
kata Gede Bima. (ant)

Bapenda Denpasar Lakukan ”Jemput Bola” 
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Masyarakat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) pada layanan mobil keliling di Kantor Perbekel Desa Kesiman 
Kertalangu, Denpasar, Selasa (14/6/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.
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Pemerintah Kabupaten Badung, Bali meminta per-
bekel (kepala desa) terpilih dalam Pemilihan Per-
bekel serentak di Badung untuk terus membangun 
desanya masing-masing.

Pemkab Badung Minta 
Perbekel Terpilih Bangun Desa

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali melakukan peman-
tauan ketersediaan stok pangan 
dan harga barang menjelang Hari 
Raya Galungan dan Kuningan 
sejumlah pasar tradisional di 
wilayah itu.

“Pemantauan itu telah kami 

lakukan untuk memantau 
harga kebutuhan pokok dan 
stok kebutuhan pokok yang ada 
di Badung, khususnya di Pasar 
Kuta dan Pasar Jimbaran,” ujar 
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan 
Perdagangan I Made Widiana di 
Mangupura, Kamis.

“Kami minta para perbekel un-
tuk selalu bergandengan tangan 
dengan pemerintah daerah dan 
seluruh stakeholder terkait dalam 
rangka masyarakat yang sejahtera 
di wilayahnya masing-masing,” 
ujar Bupati Badung Nyoman Giri 
Prasta dalam keterangan di Man-
gupura, Rabu.

Selain itu, Perbekel yang akan 
menjabat pada masa tugas 2022-
2028 itu juga diminta selalu bers-
inergi dengan pemerintah dalam 
menciptakan rasa adil, aman, 
nyaman bagi seluruh masyarakat.

“Ketika sudah seperti itu 
dan masyarakat sejahtera, saya 
pastikan kebahagiaan akan mun-
cul di desa yang dipimpin para 
perbekel,” katanya.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, 
pelaksanaan pemilihan Perbekel 

serentak Badung tahun 2022 
terpantau berjalan dengan sangat 
baik di semua proses dan tahapan 
yang ada.

Menurutnya, hal itu menun-
jukkan kesiapan seluruh jajaran 
Forkopimda Badung yaitu Polres 
Badung, Polresta Denpasar, Kejari 
Badung maupun Dandim Badung 
serta Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa.

“Semuanya berkoordinasi 
dengan desa membentuk kepani-
tiaan sehingga komunikasi yang 
bersinergi ini sudah berjalan 
dengan sangat baik. Kedewasaan 
berpolitik, berdemokrasi di 
Badung sudah amat nampak di 
era sekarang ini,” ungkapnya.

Para Perbekel yang terpilih 
dalam perhelatan pemilihan Per-
bekel serentak Kabupaten Badung 

dan seorang Perbekel Pengganti 
Antar Waktu tahun 2022 yang telah 
diambil sumpah jabatan dan dilan-
tik itu adalah Perbekel Mengwitani 
I Nyoman Suardana, Perbekel 
Tumbak Bayuh Nyoman Sarjana.

Perbekel Petang Dewa Gede 
Usadi, Perbekel Abiansemal Ida 
Bagus Bisma Wiratma, Perbekel 
Bongkasa I Ketut Luki, Perbekel 
Bongkasa Pertiwi I Nyoman Buda, 

Perbekel Canggu I Wayan Suarya, 
Perbekel Dalung I Gede Putu Arif 
Wiratya, Perbekel Ungasan I Made 
Kari dan Perbekel Pererenan 
Nyoman Sumartana.

Kepada para Perbekel Bupati 
Giri Prasta juga mengajak mereka 
untuk mengaktifkan peran Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDES), agar 
tidak hanya berkutat dalam kegia-
tan simpan pinjam semata. (adv)

Pemkab Badung Pantau Stok Pangan 
dan Harga Jelang Galungan-Kuningan

Ia mengatakan, sejumlah 
komoditas yang dipantau di 
antaranya beras, jagung, cabai, 
bawang merah, daging ruminan-
sia, daging unggas, telur, kedelai, 
minyak goreng serta kebutuhan 
pokok lainnya.

Berdasarkan pemantauan yang 
juga bertujuan untuk menyedia-
kan informasi harga dan pasokan 
pangan di tingkat produsen, peda-
gang grosir dan pedagang eceran 
secara berkala itu, menurutnya 
harga sejumlah komoditas sudah 
mulai naik, terutama barang kebu-
tuhan untuk Hari Raya Galungan.

“Ketersediaan barang untuk 
hari raya akan tercukupi, tetapi 
karena permintaan yang tinggi 
maka akan meningkat,” kata I 
Made Widiana.

Pemantauan harga yang juga 
dilakukan di UD. Dewata Sembako 
itu juga dilakukan oleh Asisten 
Perekonomian Pembangunan 
IB Gede Arjana, Staf ahli Bidang 

Ekonomi, Keuangan dan Pemban-
gunan I Gusti Ayu Agung Trisna 
Dewi, Kabag Ekonomi AA. Sagung 
Rosyawati dan jajaran.

Made Widiana menambah-
kan, untuk harga daging unggas 
berdasarkan pantauan di lapangan 
masih relatif stabil namun masih 
terjadi perbedaan di Pasar Kuta 
dan Pasar Jimbaran dengan selisih 
sebesar Rp2 ribu rupiah.

Ia juga memastikan pendis-
tribusian pangan masih ber-
jalan dengan lancar sehingga 
masyarakat dan pembeli diimbau 
agar tetap bijak salam membeli 
barang-barang kebutuhan dan 
terus mengikuti perkembangan 
harga.

“Masyarakat tidak perlu kha-
watir terhadap ketersediaan dan 
harga kebutuhan pokok men-
jelang Galungan dan Kuningan. 
Mudah-mudahan semuanya aman 
dan tercukupi,” ungkap I Made 
Widiana. (adv)

Bupati Badung Nyoman Giri Prasta melantik Perbekel terpilih. 
ANTARA/HO-Pemkab Badung

Pemantauan ketersediaan stok pangan dan harga barang menjelang Hari Raya 
Galungan dan Kuningan sejumlah pasar tradisional di wilayah Badung. ANTARA/
HO-Pemkab Badung
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Provinsi Bali, mengajak 
generasi muda setempat bersama 
pemerintah melakukan sosialisasi 
bahaya narkotika.

“Kepada anak-anak muda kami 
minta agar juga ikut membantu 
pemerintah dalam memberikan 
edukasi kepada masyarakat 
tentang bahaya narkotika serta 
untuk memutus mata rantai per-
edaran narkotika di kalangan 
masyarakat,” ujar Sekretaris Dae-
rah Badung I Wayan Adi Arnawa 
dalam keterangan yang diterima 
di Mangupura Senin.

Sebagai salah satu upaya 
sosialisasi bahaya narkotika, 
Badan Narkotika Nasional (BNN) 
Badung bersama Pemkab Badung 
juga telah menyelenggarakan 
kegiatan pra Hari Anti Narkotika 
Internasional (HANI) Tahun 2022.

“Kegiatan itu dilakukan 
dengan menyebarkan informasi 
dan edukasi bahaya penyalahgu-
naan narkotika melalui pagelaran 

seni budaya yang menyasar 
masyarakat khususnya para gen-
erasi muda di Badung,” katanya.

Adi Arnawa menjelaskan, 
kegiatan sosialisasi bahaya 
narkotika menggunakan media 
pagelaran seni budaya itu dihara-
pkan dapat efektif dalam men-
dorong masyarakat, khususnya 
kepada anak-anak muda agar 
benar-benar memahami bahaya 
narkotika.

Selain itu, menurut dia, perlu 
upaya aktif dari pemerintah dan 
masyarakat dalam upaya pember-
antasan narkotika dengan berba-
gai cara sosialisasi dan edukasi 
kepada remaja.

“Kami minta kepada generasi 
muda agar bisa mengambil lang-
kah-langkah yang benar di dalam 
menjauhi narkotika, karena 
narkotika ini bisa merusak masa 
depan generasi muda,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala BNN 
Badung Anak Agung Gde Mudita 
menjelaskan, dalam menghadapi 

BUPATI Badung, Bali, Nyoman 
Giri Prasta, berkomitmen untuk 
mengelola sampah di daerah itu 
secara terintegrasi dan berkelan-
jutan.

“Sebagai bukti konkret dalam 
menangani sampah secara 
berkelanjutan, kami melalui 

Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) terkait 
sudah membangun Tempat Pen-
golahan Sampah Terpadu (TPST)6 
di Badung Selatan, Badung 
Tengah, dan Badung Utara dan 
semua desa juga diwajibkan untuk 
membangun TPS 3R atau Reuse, 
Reduce, dan Recycle,” ujar Giri 
Prasta di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan, dalam men-
gatasi permasalahan sampah 
di wilayahnya, pemkab juga 
mengajak para bendesa atau 
kepala desa adat di Badung 
untuk turut mewujudkan pen-

gelolaan sampah terintegrasi 
dan berkelanjutan 

berbasis sumber.
Pihaknya juga 

telah melaku-
kan sosialisasi 
dan koordinasi 

berkenaan ren-
cana penutupan 

Badung Kelola Sampah Secara 
Terintegrasi-Berkelanjutan

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
Sarbagita di Denpasar dan kesia-
pan Badung dalam mendukung 
pelaksanaan Presidensi G20.

“Saya kira inilah cara terbaik 
yang bisa dilakukan untuk meng-
hindari timbunan dan timbulan 
sampah di Badung, mengingat ada 
sampah rumah tangga, restoran 
dan lainnya. Kami harus melaku-
kannya bersama masyarakat, 
pemerintahan desa, dinas, dan 
para lurah sekaligus desa adat,” 
katanya.

Bupati Giri Prasta mengatakan 
pihaknya meminta para Bendesa 
Adat agar selalu menjalin koor-
dinasi dengan desa, dinas atau 
kelurahan agar jangan sampai 
terjadi tumpang tindih pengelo-
laan sampah di wilayah masing-
masing.

Baca juga: BPJS Kesehatan 
Badung terima pembayaran tung-

gakan JKN dengan sampah plastik
Pemerintah, menurut dia, juga 

akan mencari teknologi pengelo-
laan sampah yang canggih sebagai 
salah satu upaya dalam menan-
gani sampah berbasis sumber.

“Kami harus tegaskan kesiapan 
pengelolaan sampah di bawah 
agar jangan terjadi saling lempar 
tanggung jawab, misalnya itu 
tanggung jawab desa adat, itu 
tanggung jawab desa atau kelu-
rahan yang membuat masalah 
dalam pengelolaan sampah,” kata 
Giri Prasta.

Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan Badung 
Wayan Puja menambahkan, 
pihaknya melakukan sosial-
isasi dan koordinasi pengelolaan 
sampah dengan jajaran desa adat 
sebagai upaya mempersiapkan 
pelaksanaan Presidensi G20 di 
Nusa Dua dan rencana penutupan 
TPA Regional Sarbagita Suwung. 
(adv)

Pemkab Badung Ajak Generasi 
Muda Kampanye Bahaya Narkotika

permasalahan narkoba, pihaknya 
perlu melakukan upaya penang-
gulangan narkoba secara holistik, 
baik dari seluruh elemen pemer-
intah maupun masyarakat.

“Kami hadir melayani 
masyarakat dengan pendeka-
tan hard power, pemberan-
tasan soft power, pencegahan, 
pemberdayaan masyarakat, 
rehabilitasi, serta smart power, 
dengan pengembangan berbasis 

teknologi informasi,” ujarnya.
Peringatan Hari Anti Narkotika 

Internasional, menurut dia, telah 
dilakukan setiap tahun seba-
gai bentuk keprihatinan dunia 
terhadap penyalahgunaan dalam 
peredaran gelap narkotika.

“Peringatan ini merupakan 
bentuk keprihatinan dunia terha-
dap penyalahgunaan peredaran 
gelap narkotika,” kata Agung Gde 
Mudita. (adv)

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa bersama pelajar saat acara informasi dan 
edukasi melalui pagelaran seni budaya, dalam rangka pra Hari Anti Narkotika 
Internasional Tahun 2022 di Badung, Bali. ANTARA/HO-Pemkab Badung

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. 
ANTARA/HO-Pemkab Badung
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KETUA TP. PKK Kabupaten 
Badung Ny. Seniasih Giri Prasta 
didampingi Anggota TP PKK 
Kabupaten Badung menerima 
Studi Banding Tim Penggerak 
PKK Kabupaten Kepulauan Yapen 
Papua ke Kabupaten Badung, ber-
tempat di Desa Pelaga, Kecamatan 
Petang, Badung, Kamis (2/6).

Dalam kesempatan ini hadir 
langsung Ketua TP. PKK Kabu-
paten Kepulauan Yapen Papua Dr. 
Suheni Tesar, Spm, di dampingi 
oleh Sekretaris TP. PKK Joice 
Barael, beserta Anggota TP. PKK 
Kabupaten Kepulauan Yapen 
Papua.

Dalam Sambutannya Ketua 

BUPATI Badung Giri Prasta 
menghadiri langsung Halal Bihalal 
dan Pengukuhan Pengurus baru 
Pengurus Pembantu Pondok 
Pesantren Nurul Jadid (P4NJ) 
Badung-Denpasar di 100 Sunset 
Hotel, Badung, Bali, Selasa (31/5).

P4NJ merupakan sebuah 
wadah bagi alumni, simpatisan, 
dan masyarakat yang mempunyai 
simpati dan kepedulian terhadap 
Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Selain itu ruang tersebut men-
jadi sebuah koneksi alumni dan 
masyarakat terhadap pesantren. 
Pengukuhan tersebut dihadiri 
langsung oleh Pengasuh KH. Zuhri 
Zaini , KH. Abdul Hamid Wahid, 
K.H Abdurrahman Wafi, K.H 
Fahmi AHZ, K.H Faiz AHZ, Ketua 
P4NJ Pusat K.H Junaedi Mu’ti, 
Ketua P4NJ Badung- Denpasar 
Fadil Hodri, Ketua PWNU Bali K.H 
Abdul Aziz serta keluarga pen-
gasuh, alumni dan simpatisan.

Di akhir kesempatan Bupati 
Badung Giri Prasta memberikan 

bantuan sebesar Rp 25 juta yang 
bersumber dari dana pribadinya 
serta memberikan Rp 3 juta 
kepada santri yang membacakan 
Ayat Suci.

Dalam sambutannya Bupati 
Giri Prasta merasa amat sangat 
terhormat sekali dan tidak asing 
lagi terutama kepada umat Mus-
lim lebih utama lagi kepada NU 
yang ada di Bali ini.

“Saya tahu NU menjaga empat 
pilar kebangsaan yaitu UUD 1945, 
NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan 
Pancasila. Ketika komitmen politik 
Giri Prasta terhadap NU, salah 
satu contoh Pancasila Sila ke-5 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia artinya apa, semua 
insan sama dapat sama rasa jadi 
yang beda jangan sekali-sekali kita 
bedakan akan tetapi yang sudah 
sama jangan kita bedakan, itu 
baru nasionalis. Dengan Pancasila 
Sila ke-5 saya sampaikan hari ini 
utamanya kepada Kyai, saya mem-
bantu sekolah Muslim kita bantu 

Bupati Badung Hadiri Halal Bihalal 
dan Pengukuhan P4NJ Badung-Denpasar

karena itu dari NU, bisa di lihat 
di Jimbaran. Masjid kita bangun 
di Kuta Utara di Canggu Permai, 
jemaat 1000 rupiah pun tidak 
mengeluarkan dana, dan yang 
akan datang di tahun 2022, kami 
sekarang menyelesaikan Masjid 
yang ada di Kecamatan Petang di 
tempat kelahiran saya,”jelasnya.

Pihaknya juga mengatakan 
persoalan Covid-19 kemarin itu 
tidak akan pernah menyurutkan 
dalam proses berjuang, ini tidak 
akan pernah menyurutkan itu.

Karena di dalam memimpin 
Badung selalu ada NU yang 
mendampingi pada saat berjuang 
memberikan kesejahteraan. (adv)

Bupati Nyoman Giri Prasta menghadiri halal bihalal dan pengukuhan pengurus 
baru Pengurus P4NJ Badung-Denpasar di 100 Sunset Hotel, Badung. ANTARA/
HO-Pemkab Badung

Studi Banding TP. PKK Kabupaten 
Kepulauan Yapen Papua di Badung

TP. PKK Kabupaten Badung Ny. 
Seniasih Giri Prasta, menyampai-
kan terima kasih kepada Ketua 
Tim Penggerak PKK Kabupaten 
Kepulauan Yapen bersama rom-
bongan sudah menentukan pili-
han di Kabupaten Badung untuk 
mengadakan kunjungan sekaligus 
Studi Banding UMKM.

Diharapkan tujuan dari 
kunjungan rombongan ke Bali 
Khususnya di Kabupaten Badung 
bisa terpenuhi, sambil sharing 
tukar pikiran dan tukar pengala-
man. Seniasih Giri Prasta juga 
menjelaskan bahwa di Badung, 
Kelompok Wanita Tani (KWT) 
banyaknya 500 kelompok, 
dimana kelompok-kelompok ini 
aktif membuat barang-barang 
kerajinan dan makanan ringan 
seperti olahan dari ubi, olahan 
bambu untuk membuat keranjang 
dan sebagainya.

“Kelompok Wanita Tani 
(KWT) kami bisa mendapatkan 
penghasilan 5 sampai 7 juta per 

bulan, namun semenjak Covid 
ini kami selalu membantu setiap 
ada kegiatan PKK di Kabu-
paten maupun di Desa dan kami 
selalu suruh mereka membuat 
kerajinan dan makanan ringan 
untuk kami bantu jual sehingga 
dapat meringankan masyarakat,” 
ungkapnya

Sementara itu Ketua TP. PKK 
Kabupaten Kepulauan Yapen 
Papua Dr. Suheni Tesar, Spm, 
mengucapkan terima kasih kepa-
da Ketua PKK Kabupaten Badung 
dan jajaran karena diterima den-
gan baik dalam kunjungannya di 
Pulau Bali khususnya Kabupaten 
Badung.

“Kami berharap silaturahmi 
antara Tim Penggerak PKK Kabu-
paten Yapen dengan Tim Pengger-
ak PKK Kabupaten Badung tidak 
hanya berhenti sampai disini saja 
kami harap berlanjut dan juga 
kami punya daerah bisa ikut maju 
seperti daerah ibu di Kabupaten 
Badung,” ungkapnya. (adv)

Ketua TP. PKK Badung Ny. Seniasih Giri Prasta menerima Studi Banding Ketua TP. 
PKK Kabupaten Kepulauan Yapen Papua Dr. Suheni Tesar di Desa Pelaga, Kamis 
(2/6). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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MUSABAQOH Tilawatil Quran 
(MTQ) Tingkat Kabupaten Badung 
tahun 2022, kembali digelar oleh  
Kementerian Agama Kabupaten 
Badung. MTQ ke-29 yang dilak-
sanakan di Yayasan Insan Mulia 
Bali, Sabtu (4/6) tersebut dibuka 
secara resmi oleh Bupati Badung 
I Nyoman Giri Prasta dengan 
memukul bedug.

MTQ ke-29 yang mengambil 
tema “Kita Tingkatkan Silatu-
rahmi Antar sesama Muslim dan 
Kita Ciptakan Masyarakat yang 
Agamis Menuju Masyarakat yang 
Harmonis dan Bermartabat” 
dilaksanakan beberapa perlom-
baan seperti Tartil Qur’an dan 
Tahfidz 5, Tilawah Qur’an, Fahmil 
Qur’an (Cerdas Cermat), Syahril 

Wabup Suiasa Hadiri Perayaan 
Bulan Bung Karno di Kabupaten Badung

WAKIL Bupati Badung I Ketut 
Suiasa menghadiri pelaksanaan 
kegiatan Bulan Bung Karno di 
Kabupaten Badung, yang diinisiasi 
oleh Dinas Kearsipan dan perpus-
takaan Kabupaten Badung, ber-
tempat di Wantilan Gedung DPRD 
Puspem Badung, Kamis (2/6).

Acara yang mengambil tema 
“Go! Kartu Wali Sakti (KWS), Wu-
judkan Literasi Cerdas Berkarak-
ter“ turut dihadiri Ketua DPRD I 
Putu Parwata, Anggota DPRD Ni 
Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi, 
Ni Kadek Suastiari, Kepala Dinas 
Kearsipan dan Perpustakaan Ni 
Wayan Kristiani, Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil AA Ngurah Arimbawa, Kepala 
Cabang BPD Mangupura Ayun 
Marhany beserta para peserta 
lomba.

Wabup Suiasa mengatakan, 
atas nama Pemerintah Kabupaten 
Badung sangat menyambut baik, 
sekaligus mengapresiasi kegiatan 
Bulan Bung Karno yang diadakan 

oleh Dinas Kearsipan dan Perpus-
takaan Kabupaten Badung.

”Meskipun dalam situasi 
pandemi Covid-19, dengan segala 
keterbatasan, namun mampu 
mewujudkan sebuah gagasan un-
tuk ikut memperingati Bulan Bung 
Karno. Dari tema yang diusung 
dapat diulas tentang bagaimana 
literasi yang telah ditanamkan oleh 
Bung Karno sebagai bapak Bangsa, 
yang perlu diketahui oleh generasi 
bangsa. Bagaimana gagasan besar 
Bung Karno dalam mencapai 
Indonesia Merdeka, sebagai wujud 
dalam membangun dan mem-
bangkitkan gerakan perjuangan 
Kemerdekaan Bangsa Indonesia, 
begitu pula bagaimana menemu-
kan landasan dasar Negara di 
tengah keberagaman dan keb-
hinekaan berbangsa yang beliau 
wujudkan melalui buku Lahirnya 
Pancasila yang diperingati setiap 
tanggal 1 Juni,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, rangka-
ian inilah yang diwujudkan dalam 

sejarah Lahirnya Bung Karno 6 
Juni 1901 dan beliau wafat pada 
tanggal 21 juni 1970, dirangkai-
kan menjadi kegiatan Bulan Bung 
Karno.

Oleh karenanya sangatlah 
tepat di Bulan Bung Karno ini diisi 
dengan berbagai kegiatan lomba-
lomba berkaitan dengan Bung 
Karno, dikarenakan Bung Karno 

merupakan Role Model literasi 
yang ideal bagi Bangsa Indonesia.

“Untuk itu, mari kita belajar dari 
ajaran Bung Karno untuk masa 
depan bangsa yang gemilang. Saya 
sangat mengapresiasi kegiatan 
Bulan Bung Karno ini, dilaksanakan 
dan dilanjutkan dengan gerakan 
promosi pemanfaatan layanan 
perpustakaan,” jelasnya. (adv)

Wabup Suiasa saat menghadiri pelaksanaan kegiatan Bulan Bung Karno di Kabu-
paten Badung di Wantilan Gedung DPRD Puspem Badung, Kamis (2/6).. ANTARA/
HO-Pemkab Badung

Bupati Giri Prasta Buka Lomba 
MTQ ke-29 Kabupaten Badung

Qu’ran, Maqalah Ilmiah Al Qur’an, 
Khattil Qur’an Naskah, Hiasan 
Mushaf, khattil Qur’an Dekorasi 
dan Kontemporer, Hifdzil Qur’an 
dan Tilawah, Hifdzil Quran serta 
Festival  Seni Budaya.

Turut hadir Kepala Kantor Ke-
menag Badung I Komang Giriasa, 
Camat Kuta Selatan I Ketut Gede 
Arta, Ketua Yayasan Insan Mulia 
Bali Rukami Ardiyanti, Ketua Pani-
tia H. Syahuri, Perwakilan Kepala 
Kantor Wilayah Kemenag Bali dan 
undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati 
Giri Prasta mengatakan bahwa di 
Kabupaten Badung mendapatkan 
76 orang untuk kuota naik haji. 
Sekalipun dilanda pandemi covid 
19, pihaknya Kabupaten Badung 
tetap menganggarkan biaya 446 
juta rupiah lebih untuk Naik Haji.

“Kabupaten Bandung sudah 
siap dengan sosialisasi berkenaan 
dengan manasik Haji, inilah 
kesiapan kita Kabupaten Badung 
Mengikuti alur daripada Naik Haji 

yang kita lakukan serta Kabupaten 
Badung berkomitmen gratis untuk 
jemaat yang akan Naik Haji be-
serta pendampingnya. Persoalan 
covid-19 kemarin itu tidak akan 
pernah menyurutkan saya dalam 
proses berjuang ini tidak akan 
pernah menyurutkan itu, karena 
saya tahu di dalam memimpin 
Badung ini selalu ada jemaat yang 
mendampingi pada saat saya ber-
juang memberikan kesejahteraan,” 
jelasnya.

Pihaknya juga mengatakan 
penyelenggaran MTQ sangat 
penting dalam membentuk 
sebuah karakter bangsa. “MTQ 
ini kami yakini adalah bagian dari 
salah satu penyiaran al-qur’an 
di kalangan masyarakat. Kami 
juga berharap dengan penyeleng-
garaan kegiatan ini, peserta tidak 
hanya bisa membaca dan menulis 
qur’an, tapi juga dapat memahami 
serta menerapkan makna yang 
terkandung  al-qur’an itu sendiri,” 
ujarnya. (adv)

Bupati Giri Prasta membuka MTQ ke-29 yang dilaksanakan di Yayasan Insan 
Mulia Bali, Badung, Sabtu (4/6). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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BUPATI Badung Nyoman Giri 
Prasta menyatakan perayaan 
Bulan Bung Karno Ke-IV di 
Kabupaten Badung Tahun 2022 
dengan tema “Adicita Danu Kerthi” 
(Menstanakan Air Dalam Diri) 
merupakan salah satu wujud 
implementasi ajaran bung Karno 
untuk kepentingan dan kebutuhan 
masyarakat.

“Kita semua diberikan kesem-
patan untuk melaksanakan dan 
meneruskan ide pemikiran gagasan 
dan cita-cita Bung Karno untuk 
menjadikan Indonesia sejati-jatinya 
Indonesia Raya. Itulah kebahagiaan 
yang hakiki, oleh karena itu di hati 
sanubari saya berikhtiar untuk 
tetap menjaga 4 pilar kebangsaan 
yaitu Pancasila, NKRI, UUD 45 
dan Bhinneka Tunggal Ika, inilah 
landasan yang harus selalu dilak-
sanakan di wilayah NKRI,” tegas Bu-
pati Giri Prasta didampingi Sekda 
Wayan Adi Arnawa saat membuka 
Perayaan Bulan Bung Karno yang 

dirangkaikan dengan kerja bakti 
dan penebaran 50 ribu ekor ikan 
di Telabah Yeh Teba Lapangan 
Mengwi, Jumat (10/6).

Turut hadir anggota DPD 
RI Anak Agung Gde Agung, 
Forkopimda Badung, anggota 
DPRD Badung Dapil Mengwi, 
KPU Kabupaten Badung, Kepala 
OPD Kabupaten Badung, tokoh 
masyarakat, Tokoh Parpol, Tokoh 
Ormas, FKUB, Forum Lintas 
Agama dan siswa-siswi SMP, SMA 
di Kecamatan Mengwi.

Bupati Giri Prasta menambah-
kan dalam rangka mengaktual-
isasikan ajaran Bung Karno dan 
membumikan nilai-nilai Pancasila 
di Kabupaten Badung, pihaknya 
menerapkan Pola Pembangunan 
Nasional Semesta Berencana 
(PPNSB) untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat.

Dimana Pancasila dijadikan 
bintang penuntun dan PPNSB se-
bagai jembatan, yang didalamnya 

Bupati Giri Prasta Buka Perayaan Bulan 
Bung Karno ke-4 di Kabupaten Badung

ada Tri Pola Pembangunan yaitu 
program, pembiayaan dan penje-
lasan dengan 5 bidang prioritas 
untuk merealisasikan Tri Sakti 
Bung Karno yaitu berdaulat dalam 
politik, berkepribadian dalam 
kebudayaan, dan berdikari dalam 
bidang ekonomi.

“Ada pesan khusus ketika Bung 
Karno berpidato untuk rakyat 
Indonesia kalau menjadi Islam 
jangan menjadi orang Arab, kalau 
menjadi Kristen jangan menjadi 
orang Yahudi, kalau jadi Hindu jan-
gan menjadi orang India, jadilah 
orang Nusantara,” ujarnya. (adv)

Bupati Nyoman Giri Prasta didampingi Sekda Adi Arnawa saat menghadiri peray-
aan Bulan Bung Karno Ke-IV di Kabupaten Badung Tahun 2022 yang dirangkaikan 
dengan kerja bakti dan penebaran 50 ribu ekor ikan di Telabah Yeh Teba Lapan-
gan Mengwi, Jumat (10/6). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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PEMERINTAH kabupaten 
Gianyar, Bali, terus mengampa-
nyekan pencegahan kekerasan 
terhadap anak dan tindak pidana 
perdagangan orang (TPPO) untuk 
meningkatkan makin banyak 
sekolah yang mendapat predikat 
ramah anak.

“Peran Bapak Ibu (adalah) 
bagaimana guru-guru di lingkun-
gan sekolah bisa mewujudkan se-
kolah ramah anak, sehingga nanti 
peran civitas akademika di se-

kolah, baik infrastrukturnya, harus 
bisa mewujudkan yang namanya 
ramah anak,”  kata Kepala Dinas 
P3AP2KB, Cokorda Gede Bagus 
Lesmana Trisnu, dalam siaran pers 
Diskominfo Gianyar, Kamis.

 “Dengan infrastruktur dan sis-
tem pengajaran yang ramah anak 
sehingga anak-anak di sekolah 
bisa tumbuh kembang, belajar 
dengan baik, dan nyaman agar 
menjadi generasi yang cerdas dan 
kuat,” lanjutnya.

PEMERINTAH Kabupaten 
(Pemkab) Tabanan, Bali, saat ini 
sedang melakukan persiapan 
transisi dari pandemi menuju 
endemi, kata Bupati Tabanan 
Komang Gede Sanjaya di Taba-
nan, Selasa.

Bupati Tabanan Komang Gede 
Sanjaya mengatakan keputusan 
transisi dari pandemi menjadi 
endemi tersebut mengacu ber-
dasarkan catatan dari data Satgas 
COVID-19 bahwa kasus harian 
virus COVID-19 di wilayahnya per 
hari sudah nol.

“Selain nihilnya kasus penye-
baran COVID-19 di Kabupaten 
Tabanan, penguatan menuju 
Tabanan Era Baru atau Tabanan 
menuju Endemi ini juga berdasar-
kan gencarnya kolaborasi antara 
pihak pemerintah, TNI/Polri yang 
terus berupaya untuk melak-
sanakan vaksinasi bagi warga 
Tabanan,” ujar Bupati Tabanan 
Komang Gede Sanjaya.

Menurut Bupati Tabanan 
Komang Gede Sanjaya, dengan 

vaksinasi ini warga Tabanan 
saat ini bisa terbebas dari virus 
COVID-19. Selain gencar vaksi-
nasi, objek wisata di Tabanan 
juga telah dipersiapkan meny-
ambut endemi dengan aturan 
prokes ketat.

“Saya kira, masyarakat 
Kabupaten Tabanan sudah siap 
menuju endemi, buktinya objek-
objek wisata sudah mulai ramai, 
meskipun di objek wisata telah 
diterapkan prokes  yang sangat 
ketat,” katanya.

Bupati Tabanan Gede Sanjaya 
menambahkan kendati Kabu-
paten Tabanan telah siap untuk 
menuju Tabanan Era Baru atau 
transisi dari pandemi menuju 
endemi, pihaknya sampai saat 
ini masih menunggu pemerintah 
pusat untuk menyatakan indone-
sia menjadi suatu wilayah yang 
masuk tahap endemi.

Orang nomer satu di Taba-
nan itu juga meminta dukungan 
masyarakat dan media bila dalam 
kurun waktu 1,5 tahun pemerin-

tahannya ada banyak kekurangan. 
Ia berharap sisa waktu kepem-
impinannya bisa melaksanakan 
segala program yang dirancang 
dalam visi misi.

“Saya sekarang tancap gas 
dengan Pak Sekda, karena jabatan 
kita hanya 3,5 tahun. Jadi per-
tanggungjawaban saya dengan 
masyarakat di 3,5 tahun ini, 

sampai 2024 harus tancap gas. 
Walaupun dengan situasi, kondisi 
apapun, wajiblah kita tancap gas 
dengan kegiatan-kegiatan sosial 
dan lain-lainnya,” kata Sanjaya.

Pihaknya mengaku membuka 
ruang selebar-lebarnya untuk 
memberikan masukan dan kriti-
kan dalam mewujudkan visi misi 
Pemkab. (ant)

Tabanan Siapkan Transisi 
Dari Pandemi Menuju Endemi

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. (Antara News Bali/Pande Yudha/2022)

Pemkab Gianyar 
Tingkatkan Sekolah 
Ramah Anak

 Dinas Pemberdayaan Perem-
puan dan Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 
mengadakan sosialisasi pencega-
han kekerasan terhadap anak dan 
tindak pidana perdagangan orang 
(TPPO) di ruang rapat Dinas Per-
tanian Kabupaten Gianyar, Selasa 
(31/5).

Kabupaten/kota layak anak 
artinya bagaimana sistem per-
encanaan pembangunan yang 
terintegrasi melibatkan seluruh 
stakeholder dan dilaksanakan 
secara terus-menerus sehingga 
pemenuhan hak anak dan perlind-
ungan anak itu bisa diwujudkan.

 Sosialisasi kali ini menyasar 
perwakilan guru-guru SMP se-
Kabupaten Gianyar yang berjum-
lah 120 orang, diharapkan mampu 
mengimplementasikan pencega-

han kekerasan terhadap anak di 
sekolah.

Mengingat siswa SMP merupa-
kan masa peralihan dari anak-
anak menuju remaja. Kabupaten 
layak anak, juga harus didukung 
oleh sekolah layak anak yang men-
dorong civitas akademika untuk 
mewujudkan sekolah ramah anak 
sehingga anak merasa nyaman 
belajar di sekolah.

 Terlebih Cok Trisnu men-
gungkapkan bahwa tahun 2022 
ini SMPN 1 Payangan akan 
distandarisasi oleh kemente-
rian sebagai sekolah ramah 
anak. Cok Trisnu juga berharap 
semua sekolah di Gianyar bisa 
distandarisasi.

  “Mudah-mudahan ke 
depan semua sekolah bisa kita 
standarisasi sebagai sekolah 
ramah anak,” pungkasnya. (ant)

DP3AP2KB mengadakan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan 
tindak pidana perdagangan orang (TPPO). (Foto Humas Gianyar)
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BUPATI Klungkung, Bali I 
Nyoman Suwirta optimistis daerah 
itu dapat menjadi Kabupaten 
Layak Anak, dengan harapan anak-
anak dapat berkembang dengan 
baik dan optimal.

“Status Kabupaten Layak Anak 
ini bukan hanya sekadar mencari 
status, yang terpenting implemen-
tasi bagi anak-anak,” kata Suwirta 
saat mengikuti verifikasi lapangan 
hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten 
Layak Anak (KLA) Tahun 2022 
dari Kantor Bupati Klungkung se-
bagaimana keterangan tertulisnya 
di Semarapura, Klungkung, Jumat.

VLH Evaluasi KLA ini meru-
pakan rangkaian penilaian 
Kabupaten Layak Anak, yang 
sebelumnya berdasarkan hasil 
Verifikasi Administrasi (VA), Ka-
bupaten Klungkung terpilih untuk 
melanjutkan ke tahap Verifikasi 
Lapangan secara Hybrid.

Ia mengatakan komitmen 
Kabupaten Klungkung dalam 
mendorong pemenuhan hak anak 
berdasarkan indikator lima klaster 
pemenuhan hak anak dan perlind-
ungan khusus anak.

Suwirta merinci program 
dan inovasi yang dikembangkan 
Pemkab Klungkung untuk memen-
uhi lima klaster tersebut, yakni 
klaster 1 mengenai Hak Sipil dan 
Kebebasan, Pemkab Klungkung 
memiliki inovasi Bela Nanda (Be-
gitu Lahir Anak Mendapatkan Akta 
Kelahiran). Setiap anak yang lahir 
dari faskes manapun langsung 
mendapatkan Akta Kelahiran, 
Kartu Keluarga, dan KIA.

Bupati menyampaikan untuk 
klaster 2 tentang Lingkungan Kelu-
arga dan Pengasuhan Alternatif. 
Pemkab Klungkung secara aktif 
berkoordinasi dengan Tim Peng-
gerak PKK setempat mengenai 
program mendidik anak dalam 
lingkungan keluarga. Selanjutnya 
mencegah perkawinan remaja 
serta mewajibkan kantor-kantor 
di Klungkung punya ruang 
permainan anak yang berstandar 
ramah anak.

Klaster 3 tentang Kesehatan 
Dasar dan Kesejahteraan. Seluruh 
pelayanan kesehatan untuk anak 
di Klungkung sudah dilayani BPJS, 
termasuk persalinan, pencegahan 

BUPATI Bangli Sang Nyoman 
Sedana Arta memberikan 1.000 
paket ikan kepada para pelajar 
SMP dalam kampanye Gerakan 
Memasyarakatkan Makan Ikan 
(Gemarikan) untuk mening-
katkan nutrisi dan kesehatan 
generasi muda di daerah itu.

Dalam siaran pers Diskomin-
fo Bangli di Bangli, Provinsi Bali, 
Rabu, Bupati Nyoman Sedana 

mengatakan Gemarikan perlu 
terus ditingkatkan, mengingat 
ikan bahan pangan yang murah, 
mudah didapat, dan sumber 
makanan bergizi tinggi.

“Ikan mengandung omega 
3 yang sangat berguna untuk 
kecerdasan otak, selain itu 
mengandung protein, vitamin, 
mineral, serta memiliki kand-
ungan kolesterol yang rendah,” 

Bupati Optimistis Klungkung 
Jadi Kabupaten Layak Anak

stunting, dan penyakit lain-
nya yang dilaksanakan secara 
berkelanjutan serta mewajibkan 
seluruh fasilitas kesehatan ramah 
anak.

Sementara klaster 4 tentang 
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu 
Luang, dan Kegiatan Budaya. Pem-
kab Klungkung memiliki program 
satu desa satu TK negeri, sekolah 
wajib ramah anak, dan angkutan 
siswa gratis.

Sedangkan klaster 5 terkait 
Perlindungan Khusus memiliki 
program kader hukum yang men-
yasar anak sekolah, menyeleng-
garakan sosialisasi mengenai 
bahaya narkoba, pornografi, 
dan kekerasan anak. Selain itu, 
mencegah eksploitasi ekonomi 
anak, salah satunya dengan 
memastikan tidak ada anak yang 
dipaksa mengemis dan berjualan 
di lampu merah. (ant)

Bupati Klungkung, Bali,  I Nyoman Suwirta saat mengikuti verifikasi lapangan hybrid 
(VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 di kantor bupati setempat di 
Semarapura, Klungkung, Jumat (3/6/2022). ANTARA/HO-Pemkab Klungkung.

Bupati Bangli 
Berikan 1.000 Paket 
Ikan ke Pelajar
kata dia.

Ia menjelaskan pentingnya 
makan ikan untuk peningkatan 
gizi masyarakat, terutama anak-
anak guna mencegah stunting, 
meningkatkan pertumbuhan 
dan perkembangan sel otak, kes-
ehatan mental maupun fisik.

Hal itu, kata dia, dibutuhkan 
lebih-lebih dalam situasi pan-
demi seperti saat ini.

Kegiatan Gemarikan yang di-
laksanakan pada tahun ini, beru-
pa penyerahan paket ikan segar 
sebanyak 1.000 paket pada 
siswa SMP di Kabupaten Bangli, 
terdiri atas SMPN 1 Kintamani 
sebanyak 165 sisawa, SMPN 
6 Kintamani sebanyak 171 
siswa, SMPN 1 Susut sebanyak 
157 siswa, SMPN 1 Tembuku 

sebanyak 191 siswa, dan SMPN 
1 Bangli sebanyak 316 siswa.

Promosi Gemarikan juga 
dihadiri Wakil Bupati Bangli I 
Wayan Diar, Ketua Forikan Ban-
gli Sariasih Sedana Arta, Ketua 
GOW Bangli Suciati Diar, Ketua 
Gatriwara Bangli, pimpinan OPD 
terkait di lingkungan Pem-
kab Bangli dan Kepala Sekolah 
SMPN 1 Bangli.

 Kadis Pertanian, Ketahanan 
Pangan, dan Perikanan Kabu-
paten Bangli Made Alit Parwata 
menjelaskan Gemarikan untuk 
menyosialisasikan kepada 
seluruh lapisan masyarakat, 
terutama anak-anak sekolah.

Tujuannya, ucapnya, tercipta 
generasi yang sehat, kuat, dan 
cerdas. (ant)

Seorang anak menyantap makanan berbahan ikan dalam kampanye Gemarikan 
di Bangli. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Bangli)
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BUPATI Karangasem I Gede 
Dana bersama Wakil Bupati 
Karangasem Wayan Artha Dipa dan 
Sekda Sedana Merta meresmikan 
Ruang Hemodialisa atau ruang 
fasilitas cuci darah RSUD Kabu-
paten Karangasem, untuk men-
ingkatkan pelayanan kesehatan, 
khususnya penderita gagal ginjal.

Keterangan Humas Pemkab 
Karangasem yang diterima, Senin, 

melaporkan peresmian ruangan 
baru pada Senin (6/6) itu berarti 
ada penambahan 12 alat cuci darah 
dari yang sebelumnya hanya 20 
mesin hemodilisa untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat, khususnya 
penderita gagal ginjal.

“Jadi sekarang RSUD Ka-
rangasem memiliki 32 alat cuci 
darah, dengan rata rata sebanyak 
96 pasien per bulan yang harus 

PEMERINTAH Kabupaten 
Buleleng, Bali membangun 
Gedung Pusat Layanan Usaha Ter-
padu (PLUT) untuk memfasilitasi 
seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM).

“Pelaku UMKM harus lebih 
berinovasi dalam upaya pemasaran 
produknya melalui PLUT,” kata 
Bupati Buleleng, Putu Agus Suradn-
yana saat peletakan batu pertama 
dalam pembangunan Gedung PLUT 
di kawasan Kolam Renang Nirmala 
Asri, Kelurahan Banyuasri, Kecama-
tan/Kabupaten Buleleng, Senin.

Ia mengatakan pembangunan 
Gedung PLUT di kabupaten ujung 
utara Pulau Dewata tersebut 
murni dari Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Repub-
lik Indonesia (Kemenkop UKM RI).

Adapun manfaatnya dapat 
dilakukan semaksimal mung-
kin. Harus ada inovasi-inovasi 
baru untuk menciptakan hal 
yang berbeda dalam kegiatan 

pemasaran produk UMKM.
”Dengan dibangunnya Gedung 

PLUT ini, saya mengajak seluruh 
pelaku UMKM yang ada di Bule-
leng untuk menjadikan tempat ini 
sebagai tempat interaksi untuk 
menciptakan terobosan dan ino-
vasi baru. Dimanfaatkan dengan 
baik agar tidak mubazir,” ujarnya.

Menurut dia, salah satu hal 
yang perlu diperhatikan nanti di 
gedung tersebut yakni tatanan 
pameran produk UMKM. Desain 
dibuat sedemikian rupa sesuai 
dengan kebutuhan dan kearifan 
lokal di Kabupaten Buleleng. Hal 
itu agar diciptakan dengan kreati-
fitas baru sehingga dapat menarik 
minat masyarakat untuk datang.

“Saya melihat keberhasilan 
sebuah desain bangunan akan 
menjadi pertimbangan utama 
dari sebuah aktivitas di dalamnya. 
Contoh Pasar Banyuasri seka-
rang sudah mulai geliat. Begitu 
juga RTH Bung Karno kita revisi 
desainnya, diperbaiki dengan baik, 

Pemkab Buleleng Bangun Pusat 
Layanan Usaha Terpadu Bagi UMKM

akhirnya bisa memberi manfaat, 
masyarakat senang datang ke 
sana,” kata Suradnyana.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Perdagangan, Perindustrian, 
Koperasi dan UKM Kabupaten 
Buleleng Dewa Made Sudiarta 
menjelaskan PLUT ini nantinya 
akan ada ruang untuk memudah-

kan akses pelaku UMKM, baik un-
tuk mendapatkan pendampingan, 
pelatihan maupun pembinaan.

Sebanyak enam konsultan pen-
damping akan diusulkan ke pemer-
intah pusat. Itu untuk mengawal 
ketika pembangunan fisik selesai, 
SDM, pembiayaan dan program 
lainnya sudah bisa berjalan. (ant)

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana saat peletakan batu pertama dalam pemban-
gunan Gedung PLUT di kawasan Kolam Renang Nirmala Asri, Kelurahan Banyuasri, 
Kecamatan/Kabupaten Buleleng, Senin (6/6/2022). (Antara News Bali/Bgs/2022)

Bupati Karangasem Resmikan 
Ruang Hemodilisa RSUD

dilayani hemodilisa. Dari hasil 
laporan pak Direktur, total tindakan 
per tahun sekitar 8.344 pasien. 
Semoga dengan ini, masyarakat 
Karangasem dengan penyakit 
ginjal kronis yang belum tertangani 
di RSUD sebelumnya, kini bisa 
menikmati layanan ini,” kata Bupati 
dalam sambutannya.

Tidak hanya penambahan alat 
cuci darah, Bupati Gede Dana juga 
mengungkapkan harapannya 
untuk dapat penambahan alat CT 
Scan untuk semakin meningkat-
kan dan mendekatkan pelayanan 
kesehatan ke masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, 
Bupati juga menyampaikan terima 
kasih sekaligus mengapresiasi RSUD 
yang menyisihkan anggarannya un-
tuk memenuhi kebutuhan mende-
sak bagi masyarakat Karangasem.

“Dengan adanya fasilitas 
tersebut, semoga pelayanan kepada 
masyarakat semakin meningkat 
dan kepercayaan atau trust dari 
masyarakat kepada Pemerintah 

Daerah ikut meningkat. Melakukan 
cuci darah memang tidak menyem-
buhkan, namun ini upaya penjagaan 
dan pemeliharaan kesehatan. Bagi 
kita yang sehat ini juga seharusnya 
bersyukur,” kata Gede Dana.

Bupati juga menyebutkan, 
sebagai pilihan lain untuk pe-
layanan cuci darah atau dialisis 
RSUD Kabupaten Karangasem 
juga mengembangkan pelayanan 
CAPD (continuous ambula-
tory peritoneal dialis), sehingga 
masyarakat bisa melakukan cuci 
darah sendiri di rumah.

Pelayanan CAPD di Bali baru 
tersedia di RSUD Sanglah dan kini 
mulai dikembangkan di Karangas-
em. Untuk mendekatkan pelayanan 
kesehatan ke masyarakat pelay-
anan hemodialisa juga berkolabo-
rasi dengan pelayanan antar 
jemput pasien (AJP), sehingga bagi 
pasien yang kurang mampu bisa 
tetap menjalani hemodialisa tanpa 
harus terkendala transportasi, 
apalagi ke luar kota. (ant)

Bupati Karangasem Gede Dana bersama Wakil Bupati Karangasem dan Sekda Se-
dana Merta meresmikan Ruang Hemodialisa atau ruang fasilitas cuci darah RSUD 
Kabupaten Karangasem, Senin (6/6/22). ANTARA/HO-Humas Pemkab Karangasem
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UNIVERSITAS Pendidikan 
Ganesha (Undiksha) Singaraja, 
Kabupaten Buleleng, Bali, siap 
membuka delapan program 
studi (prodi) Sarjana Terapan 
untuk penerimaan maha-
siswa baru tahun akademik 
2022/2023.

“Program studi tersebut 
sebelumnya adalah jenjang Di-

ploma III (D3) yang kemudian 
diusulkan untuk naik grade,” 
kata Wakil Rektor Undiksha 
Bidang Akademik dan Kerja 
Sama, Dr. Gede Rasben Dantes, 
S.T.,M.T.I di Singaraja, Rabu.

Adapun delapan program 
studi tersebut adalah D4 
Teknologi Rekayasa Perangkat 
Lunak yang sebelumnya D3 

PT PLN (Persero) meny-
iapkan cadangan listrik berupa 
genset dan alat penyedia listrik 
bebas gangguan uninterrupt-
ible power supply (UPS) demi 
memastikan tidak ada pem-
adaman selama kegiatan Pesta 
Kesenian Bali (PKB) pada 12 
Juni –10 Juli 2022.

“Jika terdapat gangguan, 
cadangan ini secara otoma-
tis mengambil alih sehingga 
penyaluran tenaga listrik tetap 
berjalan,” kata General Man-
ager PLN Unit Induk Distribusi 
(UID) Bali I Wayan Udayana 
sebagaimana siaran tertulisnya 
yang diterima di Denpasar, 
Senin.

Udayana menjelaskan ca-
dangan listrik itu disiagakan di 

beberapa lokasi acara, di anta-
ranya Chandra Art Center, dan 
Monumen Perjuangan Rakyat 
Bali Bajra Sandi.

Ia menyebut pasokan listrik 
cadangan yang disiagakan PLN 
UID Bali terdiri atas Uninter-
ruptible Power Supply (UPS) 
berkapasitas 250 kVA dan 100 
kVA sebanyak 7 unit, genset 
berkapasitas 250 kVA dan 100 
kVA sebanyak 3 unit.

Tidak hanya menyiagakan 
alat pemasok cadangan listrik, 
PLN juga mengerahkan 218 
personel di sejumlah titik pri-
oritas, di antaranya termasuk 
lokasi acara dan gardu listrik 
terkait seperti Gardu Hubung 
Tohpati dan Gardu Induk Sanur 
di Denpasar.

PLN Bali Siap   
Dukung PKB 
Tanpa Pemadaman

“Personel dan peralatan 
kami selalu siap mendukung 
acara PKB sebulan penuh. 
Pola pengamanan juga sudah 
disiapkan mengacu pada SOP 
(standar prosedur operasional, 
red.), yang telah disusun 
sehingga dapat dipastikan 
listrik aman dan andal,” kata 
Udayana.

Pihaknya juga telah melaku-
kan pemeriksaan dan pemeli-
haraan mulai dari pembangkit 
sampai jaringan distribusi 

sebelum acara berlangsung.
“Kami memastikan pelak-

sanaan pemeliharaan baik di 
sisi pembangkit, transmisi, 
gardu induk, termasuk jaringan 
distribusi sudah dilaksanakan 
sebelum pelaksanaan siaga se-
hingga saat kegiatan berlang-
sung seluruh kegiatan pemeli-
haraan ditunda atau ditiadakan 
kecuali jika terdapat urgensi 
untuk perbaikan karena gang-
guan,” kata General Manager 
PLN UID Bali. (ant)

Seniman menampilkan tarian saat Pementasan Pembukaan Pesta Kesenian 
Bali (PKB) ke-44 tahun 2022 di Taman Budaya Bali, Denpasar, Bali, Minggu 
(12/6/2022). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww.

Undiksha Singaraja Siap Buka 
Delapan Prodi Sarjana Terapan

Manajemen Informatika, D4 
Teknologi Rekayasa Sistem Ele-
ktronika yang sebelumnya D3 
Teknik Elektronika, D4 Kimia 
terapan yang sebelumnya D3 
Analis Kimia, D4 Bioteknologi 
Perikanan yang sebelumnya D3 
Budidaya Kelautan.

Selanjutnya, D4 Teknologi 
Rekayasa Penginderaan Jauh 
yang sebelumnya D3 Survey 
Pemetaan, D4 Pengelolaan 
Perhotelan yang sebelumnya 
D3 Perhotelan, D4 Akuntansi 
Sektor Publik yang sebelumnya 
D3 Akuntansi, dan D4 Bahasa 
Inggris untuk Komunikasi 
Bisnis dan Profesional yang 
sebelumnya D3 Bahasa Inggris.

Rasben memaparkan bahwa 
melalui program D4, maha-
siswa dan lulusan dirancang 
untuk memiliki kompetensi 
yang lengkap dan unggul. Tidak 
hanya hardskills, tetapi juga 
memiliki softskills, teamwork, 
leadership, serta karakter yang 
kuat dan kreatif.

Selain itu, lulusan juga siap 

beradaptasi dengan dunia 
kerja yang terus berubah dan 
berkembang seiring dengan 
perubahan zaman. Menurut 
dia, peningkatan strata ini juga 
untuk menjawab kebutuhan lu-
lusan sarjana terapan di dunia 
usaha dan dunia industri.

“Kita melihat di beberapa 
dunia usaha dan dunia industri 
membutuhkan kualifikasi 
atau kompetensi bagi lulusan 
sarjana terapan, tetapi masih 
banyak terisi oleh lulusan sar-
jana akademik,” jelasnya.

Peningkatan grade ini, 
Rasben Dantes menyebut ada 
beberapa konsekuensi yang 
harus dilakukan oleh pergu-
ruan tinggi. Pertama, tidak 
menerima lagi mahasiswa jalur 
diploma III. Oleh karena itu, 
semua calon mahasiswa yang 
sudah lulus melalui jalur minat 
bakat D3 yang kita lakukan 
secara mandiri di tahun 2022, 
akan dimigrasi ke D4. Hal ini 
akan didahului dengan perte-
muan dan diskusi. (ant)

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, mem-
buka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022/2023. ANTARA/bgs/2022
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Di Pawai Pesta Kesenian Bali ke-44, 
BI Edukasi QRIS dan Rupiah

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia 
(KPwBI) Provinsi Bali bersama kalangan 
perbankan yang tergabung dalam Badan 
Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Bali 
menyampaikan informasi atau edukasi soal 
QRIS dan rupiah dalam pawai pembukaan 
Pesta Kesenian Bali ke-44.

“Kami bersama BMPD Bali turut berpar-
tisipasi dalam pembukaan PKB ke-44 2022 
sebagai wujud sinergi dengan Pemerintah 
Provinsi Bali,” kata Kepala KPwBI Provinsi 
Bali Trisno Nugroho di sela-sela pawai PKB di 
Denpasar, Minggu.

Selain menampilkan informasi soal rupiah 
dan Quick Response Code Indonesian Stand-
ard (QRIS), pawai Bank Indonesia bersama 23 
perwakilan perbankan di BMPD Bali itu juga 
menampilkan garapan berjudul Pemutaran 
Giri Mandara yang menceritakan cikal bakal 
air kehidupan di dunia.

Hal ini terkait dengan tema PKB tahun ini 
yaitu Danu Kerthi: Huluning Amreta, Me-
muliakan Air Sumber Kehidupan.

Trisno menyampaikan dalam pawai yang 
dilepas Mendagri Tito Karnavian itu melibat-
kan pegawai KPwBI Bali, Generasi Baru Indo-
nesia (GENBI) Bali, perbankan sebanyak 23 
bank dan berkolaborasi para seniman penari 
serta penabuh SMKN 3 Sukawati Gianyar yang 
total berjumlah 80 orang.

Menurut dia, melalui pawai tersebut, BI in-
gin memberikan informasi kepada masyarakat 
bahwa Bank Indonesia dan perbankan sen-
antiasa menjaga ketersediaan rupiah dalam 
jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dan 
layak edar di wilayah Provinsi Bali.

“Seperti air sebagai sumber kehidupan, 
Rupiah hadir untuk mendukung sirkulasi ke-
hidupan perekonomian masyarakat Indonesia,” 
ujar Trisno.

Rupiah juga hadir untuk turut serta menjaga 
kelestarian alam, seni dan budaya Indone-
sia melalui desainnya yang merefleksikan 
kekayaan dan keberagaman bangsa. “Melalui 
rupiah, kita mengenal sosok Pahlawan I Gusti 
Ngurah Rai, I Gusti Ketut Pudja, Pura Ulun 

Danu, Tari Legong, Tari Pendet hingga Tenun 
Gringsing,” ucapnya.

Selain itu, BI juga terus berupaya menin-
gkatkan pertumbuhan ekonomi Bali melalui 
pemanfaatan teknologi digital dalam tran-
saksi pembayaran, antara lain melalui Quick 
Response Code Indonesian Standard (QRIS). 
“QRIS saat ini telah menjadi sarana pemba-
yaran digital terdepan dan menjangkau lebih 
dari 450 ribu merchant di Bali,” katanya. (ant)

Pawai Pesta Kesenian Bali yang dibawakan oleh perwakilan KPwBI Provinsi Bali bersama kalangan 
perbankan di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi di Denpasar, Minggu (12/6/2022). 
ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
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M enteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Su-
madi meninjau proyek revitalisasi Terminal VVIP 
Bandara Ngurah Rai Bali pada Jumat, untuk me-
mastikan pembangunan berjalan sesuai dengan 

rencana guna mendukung konferensi KTT G20.

Menhub Tinjau Revitalisasi Bandara 
Ngurah Rai Guna Dukung KTT G20

KOMANDO Daerah Militer IX/
Udayana mengadakan simulasi 
penanggulangan teror di Lapangan 
Niti Mandala Renon, Denpasar, 
Kamis, demi menunjukkan kes-
iapan pasukan mengamankan rang-
kaian kegiatan G20 yang puncaknya 
(KTT) berlangsung di Bali pada 
15–16 November 2022.

Kegiatan yang dipimpin lang-
sung oleh Panglima Daerah Militer 
(Pangdam) IX/Udayana Mayjen 
TNI Sonny Aprianto itu melibat-
kan pasukan elite dari Batalyon 
Infanteri Raider 900/Satya Bhakti 
Wirottama, Batalyon Infanteri 
Mekanis 741/Garuda Nusantara, 
Batalyon Zeni Tempur 18/Yudha 

Menhub memasti-
kan progres pekerjaan 
revitalisasi yang telah 
dimulai pada Maret 2022 
berjalan sesuai ren-
cana guna mendukung 
pelaksanaan Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) 
G20 pada November 2022.

“Sejauh ini progresnya berjalan 
baik. Terima kasih kepada Kemente-
rian PUPR, WIKA, dan Pak Kasawan 
(arsitek), yang sudah menindaklan-
juti desain yang sudah disepakati. 
Kita harapkan ini bisa selesai pada 
Agustus 2022 dan sudah bisa digu-
nakan menyambut tamu negara,” 
kata Menhub Budi Karya dalam 
keterangan tertulisnya, Jumat.

Menhub mengungkapkan 
terminal VVIP ini akan direvitalisasi 
dengan konsep desain Bali Modern. 

“Warna bernuansa putih 
(modern) tetapi sentuhan 
kearifan lokal Balinya 
masih terlihat,” ujarnya.

Selama dilakukan 
pekerjaan revitalisasi, 
pelayanan kepada tamu 
negara dan presiden 

sementara waktu menggunakan 
terminal milik TNI AU.

Menhub  mengatakan kegiatan 
revitalisasi terminal VVIP Bandara 
Ngurah Rai Bali merupakan ba-
gian dari Pelaksanaan Peraturan 
Presiden nomor 116 tahun 2021 
tentang Percepatan Pelaksanaan 
Acara Internasional di Provinsi 
Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat dan Provinsi 
Nusa Tenggara Timur.

Kemenhub telah melakukan 
langkah-langkah strategis dalam 

mendukung KTT G20 Tahun 2022, 
serta berkolaborasi dengan berba-
gai pihak terkait untuk memfasili-
tasi aksesibilitas transportasi bagi 
para delegasi G20. Salah satunya 
Kemenhub berkolaborasi dengan 
Kementerian PUPR dan Kemen-
terian/Lembaga (K/L) terkait 
lainnya untuk revitalisasi terminal 
VVIP Bandara Ngurah Rai Bali.

Rancangan terminal VVIP ini 

mengusung tema arsitektur tradi-
sional Bali yang dikenal dengan 
nama Wantilan yaitu bangunan 
yang berfungsi sebagai tempat per-
temuan masyarakat adat Bali dan 
ditambah dengan ukiran ornamen, 
lukisan, dan tanaman khas Bali, 
seperti kain Songket Bali, tanaman 
Jepun Bali, Pucuk Rajuna, Jempir-
ing, serta benda seni patung Garuda 
dan Singa Ambara Raja. (ant)

Karya Raksaka, dan Detasemen 
Kavaleri 4/Shima Pasupati.

Saat ditemui setelah simu-
lasi usai, Sonny menyampaikan 
TNI, Polri, dan Badan Intelijen 
Negara (BIN) hendak menunjuk-
kan ke publik bahwa mereka siap 
menanggulangi berbagai po-
tensi ancaman keamanan selama 
penyelenggaraan G20, yang di 
antaranya kemungkinan aksi teror 
dan penculikan delegasi.

“Tadi kalau kita lihat simulasi 
yang ditunjukkan prajurit Kodam 
IX/Udayana ini, kami hanya untuk 
menunjukkan kepada masyarakat 
bahwa Kodam IX/Udayana, Polda 
Bali, Polda NTB, Polda NTT, BIN 
Daerah (Binda) Bali, Binda NTT, 
dan Binda NTB siap mengamankan 
kegiatan dalam Presidensi G20 ini,” 
kata Sonny di Lapangan Niti Man-
dala Renon, Denpasar, Kamis.

Ia menambahkan simulasi itu 
merupakan bagian dari persiapan 

(conditioning) wilayah Bali sebagai 
lokasi pertemuan tingkat tinggi G20 
yang kemungkinan bakal dihadiri 
oleh para kepala negara, menteri-
menteri, dan pejabat tinggi lainnya.

“Kami sudah memetakan hakikat 
ancaman yang diperkirakan akan 
timbul sehingga kami antisipasi dari 
jauh-jauh hari saat ini untuk menge-
liminasi (mencegah, red.) supaya itu 
tidak terjadi,” kata Sonny.

 Dalam pengamanan acara KTT 
G20 di Bali, Kodam IX/Udayana 
dan Polda Bali tergabung dalam 
Satuan Tugas (Satgas) Kewilaya-
han. Dalam struktur Satgas, Pang-
dam IX/Udayana bertanggung 
jawab sebagai Komandan Satgas 
Pengamanan Wilayah.

Kodam IX/Udayana, Polda 
Bali, dan Binda Bali dalam kerja 
pengamanan itu mendapat bantuan 
pasukan, di antaranya dari Polda 
NTB, Polda NTT, Binda NTT, dan 
Binda NTB. (ant)

Kodam IX/Udayana Adakan Simulasi 
Penanggulangan Teror Jelang KTT G20 di Bali

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (dua kiri) saat meninjau Bandara 
I Gusti Ngurah Rai Bali, pada Jumat (3/6). (Kemenhub)

Dua prajurit Kodam IX/Udayana TNI AD menunjukkan aksi mengendarai motor 
sambil melayang di udara saat berupaya mengejar penculik dan pelaku teror saat 
simulasi pengamanan kegiatan G20 di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, 
Kamis (16/6/2022). ANTARA/Genta Tenri Mawangi


