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Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan 69 
sertifikat hak atas tanah secara gratis untuk warga 
di Kali Unda, Kabupaten Klungkung, yang sebel-
umnya warga setempat menanti kejelasan status 

tanah sejak 1970.

Gubernur Bali Serahkan 69 Sertifikat 
Kepada Warga Kali Unda Klungkung

DINAS Pariwisata Provinsi Bali 
mewajibkan pengelola daya tarik 
wisata (DTW) di berbagai kabu-
paten/kota tetap patuh meng-
gunakan scan barcode aplikasi 
PeduliLindungi untuk melakukan 
skrining pengunjung yang datang 
dan memberikan kenyamanan 
bagi wisatawan, meskipun kasus 
COVID-19 sudah melandai.

“Penggunaan PeduliLindungi 
tak saja untuk kepentingan men-
tracing (melacak) pengunjung 
ketika ada kasus positif COVID-19, 
tetapi juga penting untuk men-
gukur daya dukung DTW,” kata 
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi 
Bali Tjok Bagus Pemayun kepada 
ANTARA di Denpasar, Selasa.

Menurut Tjok Bagus, dari 
penggunaan PeduliLindungi, 
pengelola DTW dapat mengeta-
hui waktu yang menjadi puncak-
puncak kunjungan wisatawan.

“Jadi pengelola bisa tahu 

jam-jam tertentu, begini jumlah 
kunjungannya. Lalu apa saja 
yang harus disiapkan. Termasuk 
jumlah petugas yang harus dis-
iagakan agar bisa memberikan 
pelayanan optimal pada pengun-
jung,” ucapnya.

Selain itu, ia pun men-
dorong agar pengelola DTW 
dan manajemen hotel 
tetap disiplin menerapkan 
protokol CHSE, Cleanliness 
(kebersihan), Health 
(kesehatan), Safety 
(keamanan), dan 
Environment 
Sustainability 
(kelestarian ling-
kungan) yang 
sertifikatnya 
sudah dikan-
tongi.

“Dengan de-
mikian, wisata-
wan bisa merasa 

“Saya juga berpikir sederhana, 
luas tanah 1,8 hektare yang sudah 
ditempati sejak lama, terus mau 
diapain? digusur? Tentu tidak 
manusiawi,” kata Koster saat peny-
erahan sertifikat tanah tersebut di 
Semarapura, Kabupaten Klung-
kung, Minggu.

Oleh karena itu, ujar Koster, 
harus diselesaikan permasalahan 
tanah tersebut. Apalagi pemer-
intah daerah dan pusat tidak ada 
kepentingan pembangunan di 
sana, sehingga sebaiknya diberi-
kan saja kepada warga.

Gubernur Bali meminta warga 
yang menerima sertifikat tanah 
harus bersyukur, karena sejak 
1970 atau 52 tahun lamanya, 
astungkara (atas izin Tuhan) baru 
kali ini penyelesaiannya dilakukan 
secara cepat dan gratis.

“Apakah selama proses ini 
ada yang minta uang? Saya minta 
tidak boleh ada orang yang minta 
uang. Jadi jangan macam-macam, 
ini tidak ada pemungutan biaya,” 
ucap Koster dalam keterangan 
tertulisnya itu.

Menurut dia, di zaman pemer-
intahannya tidak boleh ada bayar-
bayaran, karena ini merupakan 
kebijakan pemerintah pusat yang 
dipimpin langsung oleh Presiden 
Joko Widodo.

Koster menceritakan diberi-
kan 69 sertifikat hak atas tanah 
secara gratis berawal dari proses 
Surat Keterangan dari Gubernur 
Bali tertanggal 27 Mei 2022 dan 
setelah statusnya jelas dari surat 
keterangan tersebut, baru Badan 
Pertanahan menindaklanjuti 
untuk proses sertifikasi bersama 

Badan Aset Provinsi Bali.
“Selain juga saya harus melihat 

sejarah tanahnya dan fakta di 
lapangan saat ini, kemudian mem-
pelajari peraturan perundang-un-
dangannya,” ujar mantan anggota 
DPR tiga periode itu.

Dia berharap agar sertifikat 
tanah tidak digadaikan dan dijual 
atau dialihfungsikan, namun harus 
menjadi warisan secara turun-temu-

run sampai ke anak cucu berikutnya, 
supaya tidak beralih ke orang lain.

“Kita doakan juga selain untuk 
tempat tinggal, tanah ini juga 
diharapkan bisa sebagai pem-
bangkit ekonomi keluarga dengan 
berinovasi membuka warung di 
lahannya masing masing. Ingat ini 
kebijakan penuh yang saya ambil 
dengan sikap yang tulus dan 
lurus,” kata Koster. (ant)

Gubernur Bali Wayan Koster saat berbincang dengan perwakilan penerima 
sertifikat tanah di Kali Unda Klungkung, di Semarapura, Minggu (19/6/2022). 
ANTARA/HO-Pemprov Bali.

Bali Wajibkan Pengelola DTW Terapkan 
Aplikasi PeduliLindungi untuk Wisatawan

aman dan nyaman saat berwisata 
ke Bali. Apalagi sekarang orang 
asing yang datang ke Bali pasti 
menanyakan sudah tersertifikat 
CHSE atau belum,” ujar mantan 

Kepala Biro Ekonomi dan 
Pembangunan Setda 

Provinsi Bali itu.
Sertifikat CHSE 

yang dikantongi 
akomodasi wisata 

di Bali tak saja yang 
dikeluarkan 

Kementerian 
Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif (Kemen-
parekraf) tetapi juga dilengkapi 
dengan Sertifikat Protokol Ta-
tanan Kehidupan Era Baru Bidang 
Pariwisata.

“Sejumlah ketentuan yang 
diverifikasi Pemerintah Provinsi 
Bali bersama dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota se-Bali dalam 
Tatanan Kehidupan Era Baru 
ini juga lebih lengkap, dan elaku 
usaha tidak perlu mengeluarkan 
biaya alias gratis,” katanya.

Hingga saat ini, akomodasi 
wisata di Bali yang sudah terveri-
fikasi atau mengantongi serti-
fikat CHSE maupun sertifikat 
Tatanan Kehidupan Era Baru bi-
dang pariwisata total ada 1.936 
unit akomodasi wisata. (ant)

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi 
Bali Tjok Bagus Pemayun di 
Denpasar, Selasa (21/6/2022). 
ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
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SATGAS Penanganan 
COVID-19 Provinsi Bali mem-
inta masyarakat tetap mema-
tuhi protokol kesehatan untuk 
mencegah penularan COVID-19 
subvarian Omicron BA.4 dan 
BA.5 yang kasusnya telah dite-
mukan di Pulau Dewata.

“Meskipun Bapak Presiden 
memberikan relaksasi dan 
pelonggaran, tidak serta merta 
kita bisa bebas sebebas-bebasn-
ya,” kata Sekretaris Penanganan 
COVID-19 Provinsi Bali Made 
Rentin di Denpasar, Rabu.

Rentin mengingatkan bahwa 
pelonggaran pemakaian masker 
hanya ketika berada di ruang 
terbuka dan tidak ada potensi 
kerumunan.

Selanjutnya, ujar Rentin, 
strategi kedua untuk mencegah 
penyebaran COVID-19 dengan 
mengoptimalkan capaian vaksi-
nasi booster (penguat).

“Meskipun capaian vaksin 
booster kita sudah 70 persen 

lebih dan tertinggi di seluruh 
Indonesia, kita tidak boleh 
berhenti sampai di sini, karena 
masih ada komponen yang 
perlu disasar lagi, misalnya 
kelompok lansia,” ucap pria 
yang juga Kepala Pelaksana 
BPBD Bali itu.

Terkait target 
pencapaian vak-
sinasi penguat, 
kata Ren-
tin, sebelumnya 
Gubernur Bali 
Wayan Koster 
menggariskan 
sekurang-
kurangnya 
pada Hari Jadi 
Provinsi Bali 
pada 14 Agustus 
2022 persentasen-
ya bisa meny-

GUBERNUR Bali Wayan Koster 
menyampaikan peraturan yang 
melandasi revisi Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 
Bali seperti Undang-Undang Cipta 
Kerja saat Rapat Paripurna di 
Gedung DPRD Bali, Senin (20/6).

“Berkenaan dengan Raperda 
tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Provinsi Bali 
Tahun 2022-2042, berikut saya 
sampaikan Peraturan Perundang-
undangan yang melandasi,” kata 
Wayan Koster dalam rilis yang 
diterima di Denpasar, Selasa.

Disebutkan dalam Pasal 17 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja, men-
gubah Pasal 6 ayat (6) Undang 
Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, bahwa 
penataan ruang wilayah provinsi 
dan kabupaten/kota meliputi 
ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam 
bumi sebagai satu kesatuan.

“Pasal 18 angka 3 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja, menyisipkan 
satu pasal dalam Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil,” ucap Gubernur 
Bali.

Hal ini sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2007 yaitu Pasal 
7A ayat (1), yang menyebutkan 
bahwa RZWP-3-K (Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil) diintegrasikan ke 
dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi.

Selain Undang-Undang Cipta 
Kerja, dalaam penyusunan revisi 
RTRW Provinsi Bali juga disesuai-
kan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang 
yang diatur dalam Pasal 13 ayat 
(2), Pasal 245 huruf b, dan Pasal 
246 ayat (6).

Gubernur Bali Ajukan Revisi RTRW 
Bali Berlandaskan UU Cipta Kerja

Permen ATR/Kepala BPN 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Penyusunan, Peninjauan Kem-
bali, Revisi, dan Penerbitan Persetu-
juan Substansi Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, 
dan Rencana Detail Tata Ruang 
turut menjadi landasan.

Dalam sambutannya, Koster 
menyebut bahwa revisi ini 

dilakukan untuk sinkronisasi 
Perda RTRW Provinsi Bali dengan 
RZWP-3-K sebagai perintah 
Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurutnya substansi dari 
Raperda ini tidak berbeda jauh 
dengan yang berlaku sebelumnya, 
sehingga ia berharap pemba-
hasannya di dewan tidak berlang-
sung lama. (ant)

Gubernur Bali Wayan Koster ketika menghadiri Rapat Paripurna agenda Raperda 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Denpasar, Senin (20/6/2022). ANTARA/Ni 
Putu Putri Muliantari

Satgas COVID-19 Minta Masyarakat
Bali Tetap Jalani Protokol Kesehatan

amai capaian vaksinasi dosis 
satu dan dua yang sudah 100 
persen

“Kita berharap dan mema-
sang ekspektasi siapa tahu bisa 
saat kita berulang tahun pada 
Hari Jadi Provinsi Bali. Salah 

satu kado istimewa yang 
diterima seluruh 

masyarakat Bali 
adalah capaian 
vaksinasi booster 
bisa sesuai tar-

get,” ucapnya.
Gubernur 

Bali, lanjut 
dia, tidak me-

masang angka 
persentase ter-

tentu seperti pada 
saat awal booster, 

tetapi sedapat mungkin terus 
dipacu dan dioptimalkan capa-
ian vaksinasi penguat.

Ia pun berharap agar segera 
ada kebijakan pemberian vak-
sin penguat bagi anak-anak di 
bawah umur 18 tahun.

Meskipun di Pulau De-
wata sudah ditemukan kasus 
COVID-19 subvarian Omicron 
BA.4 dan BA.5, menurut Ren-
tin, hingga saat ini kasusnya 
tidak terlalu tinggi dibanding-
kan saat awal-awal Omicron 
ada di Bali.

“Demikian pula untuk kasus 
terkonfirmasi positif, sejauh ini 
tidak ada yang bergejala sedang 
atau berat. Sebagian besar tan-
pa gejala atau setidak-tidaknya 
gejala ringan,” katanya. (ant)

Sekretaris Penanganan COVID-19 
Provinsi Bali Made Rentin di 

Denpasar. ANTARA/Ni Luh 
Rhismawati.
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Pemerintah Kota Denpasar, Bali, meraih penghargaan 
The Best 5 P4 (Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 
Publik) untuk kategori Pengelolaan dan Perubahan 
Terbaik dalam kompetisi ke-4 P4 tingkat nasional.

Pemkot Denpasar Raih Penghargaan 
Pengelolaan Pengaduan Publik

DINAS Pertanian Kota Den-
pasar, Bali, melakukan vaksinasi 
dan sterilisasi anjing yang diawali 
dari Kelurahan Sanur untuk 
pencegahan rabies dan menekan 
perkembangan anjing liar.

“Target kami, untuk pelaksan-
aan vaksinasi anjing di kawasan Sa-
nur sebanyak 70 persen dari popu-

lasi. Hal ini untuk memberikan 
kenyamanan terhadap wisatawan 
yang akan berkunjung ke Sanur,” 
kata Kepala Dinas Pertanian Kota 
Denpasar AA Gde Bayu Brahmasta 
di Sanur, Denpasar, Jumat.

Pelaksanaan kegiatan tersebut 
bekerjasama dengan Bali Animal 
Welfare Association (BAWA) dan 

“Penghargaan ini tak lepas 
dari komitmen Pemkot 
Denpasar untuk terus 
meningkatkan pelayanan 
publik,” kata Kepala Dinas 
Komunikasi Informatika 
dan Statistik Kota Denpasar IB 
Alit Adhi Merta dalam keterangan 
tertulisnya di Denpasar, Minggu.

Peningkatan pelayanan publik, 
lanjut dia, salah satunya melalui 
Pengelolaan Pengaduan Pelay-
anan Publik (P4) yang akuntabel, 
transparan, cepat dan murah serta 
terintegrasi antara portal nasional 
dan portal Pemkot Denpasar.

Penghargaan tersebut diser-
ahkan Sekretaris Kementerian 
PAN RB Rini Widyantini diterima 
Kepala Dinas Komunikasi Informa-
tika dan Statistik Kota Denpasar IB 
Alit Adhi Merta belum lama ini.

Ia menambahkan, sebanyak 17 

Instansi Pemerintah dan Unit 
Pelayanan Publik berhasil 
meraih Piala Anggakara 

Bhirawa sebagai prestasi 
puncak nasional dalam tiga 

kategori. Kategori Outstanding 
Achievement (2 Terbaik), Kategori 
Instansi Pemerintah (5 Terbaik 
dalam 2 Aspek) dan Kategori Unit 
Pelayanan Publik (5 Terbaik).

“Kota Denpasar yang menjadi 
satu-satunya wakil Bali, berhasil 
meraih Aspek Pengelolaan dan 
Perubahan Terbaik bersama empat 
instansi pemerintah lain di Kategori 
Instansi Pemerintah,” ujarnya.

Adhi Merta mengatakan pen-
gaduan masyarakat menjadi salah 
satu bahan dalam perumusan dan 
pengambilan kebijakan.

“Sehingga Pemerintah Kota Den-
pasar sangat terbuka dengan saran 
dan pengaduan masyarakat yang 

disampaikan via kanal SP4N Lapor! 
Nasional yang terintegrasi dengan 
portal pengaduan Pro Denpasar 
milik Pemkot Denpasar,” katanya.

Pihaknya berupaya merespons 
setiap pengaduan dengan cepat 
dan tertangani baik. “Saat ini rata-
rata waktu tindak lanjut pengad-

uan mencapai satu hari dari batas 
waktu yang disyaratkan yaitu 10 
hari kerja,” ujarnya.

Integrasi SP4N Lapor! dengan 
Pro Denpasar makin memudah-
kan masyarakat dalam menyam-
paikan pengaduan karena makin 
banyak pilihan cara. (ant)

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar IB Alit Adhi 
Merta saat menerima penghargaan The Best 5 P4 yang diserahkan Sekretaris 
Kementerian PAN RB Rini Widyantini di Jakarta belum lama ini. ANTARA/HO-
Pemkot Denpasar.

Distan Denpasar Lakukan 
Vaksinasi Anjing Cegah Rabies

Fakultas Kedokteran Hewan Uni-
versitas Udayana yang dilakukan 
di Bale Sambangan Sanur.

Brahmasta menambahkan, 
ketersediaan vaksin rabies di Kota 
Denpasar sampai dengan bulan 
Juni 2022 sejumlah 23.000. Keter-
sediaan stok ini akan dimanfaat-
kan dengan sangat efektif.

Hal itu mengingat popu-
lasi anjing di Denpasar saat ini 
diperkirakan sejumlah 89.796 
ekor, sedangkan anjing yang sudah 
divaksinasi sejumlah 6.767 ekor 
atau 7,54 persen.

“Kita perlu melakukan pen-
gendalian perkembangan anjing 
liar dengan melakukan sterilisasi. 
Kegiatan sterilisasi dapat menekan 
populasi anjing yang berlebihan 
sehingga anjing liar yang berpo-
tensi membawa virus rabies dapat 
dikendalikan,” ujarnya.

Setelah Kelurahan Sanur, kata 
Brahmasta, kegiatan vaksinasi 

akan dilakukan menyasar 16 
desa/kelurahan yang merupakan 
kawasan perbatasan di sep-
erti Desa Pemogan, Kelurahan 
Pedungan dan Kesiman Kerta-
langu yang merupakan kawasan 
perbatasan dengan Kabupaten 
Badung maupun Gianyar.

“Strateginya kita membuat 
immune belt (sabuk kekebalan). 
Jadi membuat antibodi yang 
mengelilingi kota Denpasar, 
sehingga diprioritaskan vaksinasi 
di daerah-daerah yang berbatasan 
dengan Badung dan Gianyar. Kami 
khawatir ada migrasi anjing ke 
wilayah Kota Denpasar,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu 
masyarakat, Eka yang melakukan 
vaksinasi pada hewan peliharaan-
nya mengatakan dengan adanya 
kegiatan vaksinasi dan sterilisasi 
ini dapat melindungi hewan peli-
haraannya dari virus dan mengu-
rangi sikap agresif. (ant)

Warga masyarakat dengan membawa anjingnya untuk mendapatkan layanan 
vaksinasi di Sanur, Denpasar, Jumat (24/6/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.
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DEWAN Kerajinan Nasional 
Daerah (Dekransda) Kota Den-
pasar, Bali bersama Dinas Perin-
dustrian dan Perdagangan (Dis-
perindag) setempat menggelar 
pelatihan untuk para pelaku IKM 
dalam memanfaatkan limbah kain 
perca tenun endek.

“Melalui pelatihan ini, kami 
berharap bisa berdampak positif 
meningkatkan pengetahuan 
dan peluang pengolahan limbah 
kain perca menjadi produk yang 
bernilai seni dan diterima pasar,” 
kata Ketua Dekranasda Denpasar 
Sagung Antari Jaya Negara di 

PEMERINTAH 
Kota Denpasar Bali 
bekerja sama dengan 
Bank BPD Bali serta 
Penggerak Muda Pasar 
Rakyat (PMPR) kembali 
menggelar Sekolah Pasar Rakyat 
dengan menyasar para peda-
gang pasar tradisional.

“Kegiatan seperti ini sangat 
bagus karena para mahasiswa 
akan mengaplikasikan ilmu dan 
pengetahuannya guna mem-
berikan dampak penguatan dan 
pemberdayaan pasar secara 
konkret,” kata Wakil Wali Kota 
Denpasar I Kadek Agus Arya 
Wibawa membuka acara terse-
but di Denpasar, Jumat.

Kegiatan yang diikuti 30 
pedagang pasar itu bertema 
Re-aktivasi Sekolah Pasar Demi 
Terwujudnya Pasar Rakyat Ber-

daya Saing itu diinisiasi 
Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan setempat, 
bertempat di Pasar Agung 
Peninjoan, Denpasar.

“Ide-ide cerdas 
dari para mahasiswa sangat 
dibutuhkan untuk membangun 
perekonomian, mahasiswa 
dapat bergotong royong dengan 
masyarakat untuk memban-
gun perekonomian dengan 
cara menguatkan pasar rakyat 
agar bisa beradaptasi dengan 
perkembangan terkini,” ujar 
Arya Wibawa.

Selain itu, sebagai upaya 
dalam menarik masyarakat un-
tuk datang ke pasar tradisional 
di tengah ketatnya persaingan 
dengan pasar modern.

Menurut dia, yang tidak 
kalah penting, pembinaan 

Pemkot Denpasar 
Gelar Sekolah 
Pasar Rakyat

kepada para pedagang dalam 
hal pelayanan dan menjaga 
kebersihan untuk terciptanya 
pasar tradisional yang mampu 
bersaing.

“Dalam kesempatan ini saya 
berharap para pedagang bisa 
memanfaatkan sebaik mungkin 
segala informasi yang diberikan 
narasumber. Bagaimana nantin-
ya bisa memberikan pelayanan 
yang ramah kepada masyarakat 
(konsumen) serta bagaimana 
caranya bisa menarik kon-
sumen,” ucap Arya Wibawa.

Sementara itu, Kepala Pasar 

Agung Peninjoan I Nyoman 
Suwarta menyampaikan 
terima kasih atas kepercayaan 
pemerintah dan para peman-
gku kepentingan terkait untuk 
melaksanakan pelatihan Sekolah 
Pasar Rakyat di Pasar Agung 
Peninjoan.

“Kami berharap para 
pedagang dapat mengikuti acara 
dengan baik serta bisa mengap-
likasikannya dan meneruskan 
ilmu yang didapat dalam pelati-
han ini ke pedagang lainnya 
yang belum berkesempatan 
hadir,” ucapnya. (ant)

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa bersama para pemangku 
kepentingan terkait dan peserta Sekolah Pasar Rakyat di Denpasar, Jumat 
(25/6/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

Dekranasda dan Disperindag Denpasar 
Latih IKM Manfaatkan Kain Perca Endek

Denpasar, Sabtu.
Menurut istri Wali Kota 

Denpasar ini, kain perca merupa-
kan limbah anorganik yang sulit 
diuraikan dan termasuk sisa kain 
dari proses penjahitan.

“Oleh karena itu, kain perca 
bisa dimanfaatkan untuk diolah 
menjadi produk kerajinan yang 
menarik dan memiliki nilai jual 
tinggi seperti membuat kerajinan 
aksesoris topi bucket, ikat rambut, 
hiasan bando, bros dan lain-lain,” 
ucapnya.

Pihaknya menyambut baik 
pelaksanaan pelatihan karena 
perkembangan IKM sangat ber-
gantung pada sumber daya manu-
sia yang memiliki kemampuan dan 
keahlian.

“Terutamanya di bidang seni 
dan kreasi serta perkembangan 
dunia global yang menuntut 
harus lebih kreatif baik terhadap 
produk maupun pemasaran atau 
promosi,” ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kota Denpasar 
Ni Nyoman Sri Utari mengatakan 
latar belakang kegiatan ini seiring 
pesatnya permintaan produk 
fashion dari bahan endek di Kota 
Denpasar.

Hal ini telah menjadikan 
masalah baru dalam mengurangi 
limbah perca tersebut. Kain yang 
telah menjadi sampah hampir 
tidak mempunyai nilai jual lagi.

“Situasi inilah menjadikan 
para penjahit kesusahan dalam 
mengolah sampah apabila tidak 
mempunyai keahlian dalam meng-
kreasikan bahan yang sebenarnya 
mempunyai harga yang mahal,” 
ujar Sri Utari.

Oleh karenanya langkah yang 
sangat tepat dilakukan di sini 
adalah menggali ide-ide kre-
atif untuk dapat mengolah dan 
memadukan sisa-sisa kain perca 
untuk dapat menghasilkan produk 
yang enak dipandang, memiliki 
nilai jual tinggi dan bisa diminati 
masyarakat. (ant)

Ketua Dekranasda Bali Sagung Antari Jaya Negara bersama jajaran Dekranasda 
dan Disperindag Denpasar serta para narasumber di Kampus ISI Denpasar. AN-
TARA/HO-Pemkot Denpasar.
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Pemerintah Kabupaten Badung di Provinsi Bali me-
lepas jamaah calon haji dari wilayahnya menuju ke 
Tanah Suci pada Rabu.

Pemkab Badung Melepas 
Jamaah Calon Haji ke Tanah Suci

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali meminta masyarakat 
agar tetap disiplin dalam me-
nerapkan protokol kesehatan, 
meski penyebaran pandemi 
COVID-19 sudah melandai, namun 
masyarakat tidak perlu terlena 
agar tidak meningkat lagi.

“Kami berpesan kepada semua 

warga agar tidak terlena terha-
dap penurunan COVID-19. Maka 
dari itu kami mengajak kepada 
masyarakat untuk waspada den-
gan tetap menerapkan protokol 
Kesehatan,” ujar Sekretaris Daerah 
Kabupaten Badung I Wayan Adi 
Arnawa dalam keterangan yang 
diterima di Mangupura, Senin.

“Kami mengucapkan selamat 
jalan kepada seluruh jamaah 
calon haji asal Kabupaten Badung 
tahun 2022 ini dengan iringan doa, 
semoga selalu dalam lindungan 
dan bimbingan dari Allah,” kata 
Bupati Badung I Nyoman Giri 
Prasta di Mangupura, Rabu.

Ia berharap 77 orang calon haji 
dari Kabupaten Badung mendapat 
pelayanan baik dan bisa menunai-
kan ibadah dengan baik selama 
berada di Tanah Suci.

“Semoga dengan pelayanan 
maksimal ini jamaah calon haji 
dapat menjalankan seluruh 
rangkaian ibadah ini dengan baik 
dan dapat kembali ke Tanah Air 
dengan selamat dan menjadi haji 
mabrur,” katanya.

Dia mengatakan bahwa 
Pemerintah Kabupaten Badung 

berusaha memberikan pelayanan 
terbaik kepada warga yang hendak 
menunaikan ibadah haji.

“Kami di Badung juga sudah 
menyiapkan dua orang pendamp-
ing haji agar jamaah haji kami ini 
betul-betul mendapatkan pelay-
anan yang bagus,” katanya.

Ia mengatakan bahwa jamaah 
calon haji asal Badung diberang-
katkan ke Arab Saudi dari daerah 
Embarkasi Surabaya.

Dari Kabupaten Badung, ia 
melanjutkan, jamaah calon haji 
diberangkatkan menuju ke daerah 
embarkasi melalui jalur darat.

“Kami juga sudah berkoor-
dinasi dengan jamaah calon haji 
yang awalnya ingin berangkat 
menggunakan pesawat, bahwa 
secara tegas kami bersama panitia 
melarang agar jangan sampai 

jadwal yang sudah ditetapkan 
tidak nyambung. Maka kami 
putuskan untuk menggunakan 
jalur darat dan kami pastikan itu 
gratis sampai ke embarkasi dan 
saat kepulangan pun akan kami 
jemput,” ia menjelaskan.

Kepala Kantor Kemente-
rian Agama Kabupaten Badung 

Komang Giriyasa mengatakan 
bahwa pada pelaksanaan ibadah 
haji tahun 2022 ada 77 warga 
Badung yang diberangkatkan ke 
Tanah Suci.

Menurut dia, jamaah calon haji 
asal Kabupaten Badung usianya 
berkisar antara 24 sampai 64 
tahun. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta melepas jamaah calon haji dalam acara 
pelepasan yang berlangsung di Ruang Kertha Gosana, Kantor Pusat Pemerintah-
an Kabupaten Badung, Rabu (22/6/2022). (ANTARA/HO-Pemkab Badung)

Pemkab Badung Minta Warga 
Tetap Disiplin Protokol Kesehatan

Ia mengatakan, pemerintah 
juga akan terus mendorong dan 
menggencarkan pelaksanaan 
vaksinasi COVID-19 khususnya 
vaksinasi booster atau dosis pen-
guat kepada masyarakat.

Untuk itu, pihaknya juga telah 
meminta jajaran dinas kesehatan 
setempat agar terus bergerak mel-
aksanakan vaksinasi COVID-19 ke-
pada seluruh masyarakat Badung.

“Selain itu kami juga akan ter-
us memberikan edukasi kepada 
masyarakat dalam rangka pola 
penanganan COVID-19. Sehingga 
dengan harapan kasus COVID-19 
di Badung maupun di Bali bahkan 
di Indonesia bisa zero. Inilah yang 
diharapkan,” katanya.

Sekda Adi Arnawa mengungka-
pkan, siring dengan terkendalinya 
pandemi COVID-19, pihaknya juga 
berupaya untuk mendorong per-
tumbuhan ekonomi khususnya sek-
tor pariwisata yang menjadi sektor 
andalan di Kabupaten Badung.

Menurutnya, saat ini perlahan-
lahan sudah ada tren peningka-
tan kunjungan wisatawan baik 
wisatawan domestik maupun 
mancanegara yang mulai datang 
ke Pulau Dewata. Untuk, meng-
hadapi dan menyiapkan hal itu, 
Sekda juga meminta ada dua hal 
yang perlu disikapi secara bijak.

“Pertama bagaimana kami 
tetap membuka diri agar 
wisatawan datang ke Bali dalam 
rangka mendorong pertum-
buhan ekonomi masyarakat. 
Sedangkan yang kedua, bagaima-
na kami tetap juga mendorong 
masyarakat dengan memulai 
kebiasaan hidup baru dengan 
tetap menerapkan protokol 
kesehatan,” ungkapnya.

“Mudah-mudahan apa yang 
kita lakukan, disamping memberi-
kan edukasi kepada masyarakat, 
setidaknya minimal mengurangi 
perkembangan COVID-19,” ujar 
Sekda Adi Arnawa. (adv)

Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa (kanan). ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
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TIGA Sekaa Gong Kebyar 
Kabupaten Badung tampil apik 
dalam satu panggung serangka-
ian Utsawa (Parade) Gong Kebyar 
Pesta Kesenian Bali (PKB) XLIV 
Tahun 2022 di Panggung Terbuka 
Ardha Chandra, Taman Budaya 
Provinsi Bali (Art Center), Sabtu 
(25/6) malam.

Mengangkat tema “Pasir 

Ukir” dalam memaknai tema 
PKB 2022 yakni Danu Kerthi; 
Huluning Amreta, Duta Kabu-
paten Badung memukau belasan 
ribu penonton selama lebih dari 
tiga jam pementasan.

Tiga Sekaa Gong Kebyar yang 
tampil antara lain Gong Kebyar 
Dewasa (GKD) diwakili oleh 
Sanggar Seni Mario Bros Banjar 

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali mendukung penuh 
upaya-upaya pemberantasan 
narkotika yang dilakukan Badan 
Narkotika Nasional (BNN).

“Kabupaten Badung memberi-
kan dukungan sepenuhnya kepada 
BNN, karena kami juga berkomit-
men dalam memberantas pen-
yalahgunaan narkotika di wilayah 
Badung,” ujar Bupati Badung I 
Nyoman Giri Prasta saat menghadiri 
Puncak Peringatan Hari Anti-Narko-
tika Internasional (HANI) tahun 
2022 di Nusa Dua, Badung, Senin.

Peringatan HANI tahun 2022 
yang mengangkat tema “Kerja Cepat, 
Kerja Hebat, Berantas Narkoba di 
Indonesia” itu dihadiri oleh Kepala 
Badan Narkotika Nasional Komjen 
Pol. Petrus Reinhard Golose.

Puncak peringatan Hari Anti-
Narkotika Internasional 2022 itu 

dilaksanakan secara luring dan 
daring. Acara secara luring diseleng-
garakan di Badung dengan diikuti 
sekitar 400 orang peserta terdiri 
dari para duta besar negara sahabat, 
pejabat BNN, jajaran pemerintah 
provinsi, kabupaten/kota se-Bali 
serta perwakilan masyarakat.

Bupati Giri Prasta mengung-
kapkan, pihaknya berterima 
kasih kepada seluruh jajaran 
Badan Narkotika Nasional yang 
telah menyelenggarakan puncak 
peringatan Hari Anti-Narkotika 
Internasional 2022 di wilayah 
Kabupaten Badung.

Pemkab Badung menurutnya 
juga sangat mengapresiasi komit-
men dan kesiapan BNN berkaitan 
dengan pemberantasan narkoba 
yang juga telah diimplementasikan 
pihaknya di daerah.

“Semoga dengan gerakan BNN 

Pemkab Badung 
Dukung Upaya BNN 
Berantas Narkotika

ini kita Indonesia dapat menuju 
negara yang betul-betul Indonesia 
Raya, dan menuju Indonesia Bersi-
nar atau Bersih dari Narkoba, War 
on Drug,” katanya.

Pada kegiatan itu, Komjen 
Pol Petrus Reinhard Golose 
menjelaskan, peringatan HANI 
tahun 2022 di Bali dilakukan 
sebagai upaya penanggulangan 
permasalahan narkotika oleh 
negara-negara di dunia.

Ia menyampaikan terima 
kasih dan apresiasi kepada semua 

pihak yang telah bekerjasama 
saling koordinasi, berkolaborasi, 
dan terus bersinergi dengan BNN 
RI, dalam upaya berkesinam-
bungan guna menuju Indonesia 
Bersinar, bersih narkoba.

“Peringatan Hari Anti-Narko-
tika Internasional Tahun 2022 ini 
merupakan momen keprihatinan 
dunia terhadap permasalahan 
penyalahgunaan dan Peredaran 
gelap narkotika yang terancam 
selalu meningkat dan semakin 
mengkhawatirkan,” katanya. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Kepala Badan Narkotika Nasional 
Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose saat menghadiri acara Puncak Peringatan 
Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2022 yang diadakan oleh Badan Narkotika 
Nasional di BNDCC, Nusa Dua, Senin (27/6/2022). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Tiga Sekaa Gong Kebyar 
Duta Badung Tampil di PKB 2022

Sengguan, Desa Buduk, Kecamatan 
Mengwi, Gong Kebyar Anak-anak 
(GKA) diwakili oleh Sanggar Seni 
Dwi Kumala Banjar Ulapan 2, Desa 
Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, 
dan Gong Kebyar Wanita (GKW) 
diwakili oleh Sanggar Seni Nawa 
Ratna Banjar Peken, Desa Bualu, 
Kecamatan Kuta Selatan.

Penampilan tiga Sekaa Gong 
Kebyar Duta Badung disaksikan 
langsung Sekretaris Daerah (Sek-
da) Badung I Wayan Adi Arnawa 
dan Nyonya Putu Rasniathi Adi 
Arnawa, Ketua TP PKK Badung 
Nyonya Seniasih Giri Prasta, Wakil 
Ketua TP PKK Nyonya Kristiani 
Suiasa, Gatriwara Badung Nyonya 
Ayu Parwata beserta seluruh 
Pimpinan OPD se-Badung.

Penampilan Duta Badung juga 
dihadiri Gubernur Bali I Wayan 
Koster dan Wakil Gubernur Bali, 
Tjokorda Oka Artha Ardhana 
Sukawati.

Penampilan Duta Kabupaten 
Badung mendapat sambutan 
hangat dari belasan ribu penonton 

yang hadir. Meski dalam beberapa 
penampilan sempat diguyur hujan, 
namun para seniman tak patah 
semangat dan tetap tampil di ten-
gah hujan. Sekda Badung, I Wayan 
Adi Arnawa memberikan apresiasi 
tinggi karena ketiga Sekaa Gong 
Kebyar Duta Badung sudah me-
nampilkan yang terbaik.

“Ini penampilan yang luar 
biasa dari duta Kesenian Kabupaten 
Badung. Para seniman kita sudah 
menampilkan yang terbaik,” ujarnya.

Sekda Adi Arnawa menambah-
kan, Gubernur Wayan Koster dan 
Wakil Gubernur Bali Cok Ace juga 
memberikan apresiasi kepada 
seniman Badung yang terlibat 
dalam Parade Gong Kebyar ini.

Pada kesempatan tersebut, Gu-
bernur dan Wakil Gubernur tam-
pak menikmati sajian demi sajian 
dari Kabupaten Badung, walaupun 
di bawah guyuran hujan. “Semoga 
penampilan dan persembahan 
yang akan datang selalu memberi-
kan yang terbaik bagi kita semua,” 
kata Sekda Adi Arnawa. (adv)

Sekda I Wayan Adi Arnawa beserta Nyonya Putu Rasniathi Adi Arnawa, Ketua 
TP PKK Badung Nyonya Seniasih Giri Prasta, Wakil Ketua Nyonya Kristiani Suiasa 
menyaksikan Penampilan Sekaa Gong Kebyar Duta Badung serangkaian Utsawa 
Gong Kebyar PKB XLIV di Panggung Terbuka Ardha Chandra, Art Center Denpasar, 
Sabtu (25/6). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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BUPATI Badung Nyoman Giri 
Prasta bersama Kepala Kejati Bali 
Ade Sutiawarman dan Kepala 
Kejari Badung Imran Yusuf meng-
hadiri acara Launching Rumah 
Restorative Justice Adhyaksa 
Kabupaten Badung, di Wantilan 
Pura Taman Ayun Mengwi, Kamis 
(23/6).

Dalam sambutan Bupati 
Nyoman Giri Prasta atas nama 
Pemerintah Kabupaten Badung 
menyampaikan apresiasi kepada 
Jaksa Agung, Kejati Bali dan Kejari 
Badung atas terselenggaranya 
acara Launching Rumah Restora-
tive Justice Adhyaksa Badung.

“Program ini sangat bagus 
sekali karena ketika kita bicara 
tentang keadilan yang betul-betul 
adil adalah bisa diterima oleh 
kedua belah pihak. Itulah yang 
dimaksud dengan kesempurnaan 
keadilan,”ujarnya.

Untuk itu Giri Prasta berharap, 
keberadaan Rumah Restorative 
Justice Adhyaksa Badung bisa 
memberikan pelayanan hukum 

kepada masyarakat, bilamana 
terjadi persoalan hukum yang 
ancamannya di bawah 5 tahun dan 
menimbulkan kerugian yang tidak 
begitu besar bisa diselesaikan 
oleh Rumah Restorative Justice 
Adhyaksa Badung.

“Ini merupakan sebuah role 
model pendekatan hukum yang 
dilakukan oleh kejaksaan, dan 
saya kira ini luar biasa sekali 
dalam memberikan edukasi 
kepada masyarakat. Salah satu 
contoh di negara Belanda, disana 
dalam 5 tahun sekali itu bisa 
menghilangkan/menghapuskan 
rumah tahanan. Artinya apa 
kemampuan sebuah negara 
bisa menyadarkan masyarakat 
dan kita akan menuju kesitu 
dan kami di Kabupaten Badung 
siap melaksanakan dengan rasa 
penuh tanggung jawab,” pung-
kasnya

Sementara itu Kepala Kejati 
Bali Ade Sutiawarman meny-
ampaikan terimakasih kepada 
Bupati Badung atas dukungannya 

DALAM rangka mewujudkan 
Kecamatan Mengwi sebagai 
Ibukota Kabupaten Badung yang 
nyaman, berkualitas, berdaya 
saing dan berkelanjutan didukung 
dengan fungsi sebagai pusat 
pelayanan, sarana dan prasarana 
umum, pengembangan pertanian 
dan pelestarian Budaya Bali yang 
berlandaskan falsafah Tri Hita 

Karana.
Bupati Badung Nyoman Giri 

Prasta menyampaikan pemaparan 
rancangan peraturan kepala dae-
rah tentang RDTR (Rencana Detail 
Tata Ruang) Kecamatan Mengwi 
Tahun 2022-2042 dihadapan 
Dirjen Tata Ruang Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Abdul 

Bupati Giri Prasta Paparkan 
Rancangan RDTR Kecamatan Mengwi

Kamarzuki, dan Direktur Bina 
Perencanaan Tata Ruang Dae-
rah Wilayah I Reny Windyawati 
bertempat di ruang pertemuan 
Hotel Mercure Legian Kuta, Jumat 
(24/6).

“Mewakili Pemerintah 
Kabupaten Badung kami meny-
ampaikan terimakasih kepada 
pemerintah pusat melalui Dirjen 
Tata Ruang Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang yang sudah betul-
betul memfasilitasi pembahasan 
Rancangan Peraturan Kepala Dae-
rah Tentang RDTR di Kabupaten 
Badung,”ujar Bupati Giri Prasta.

Ditambahkannya, adapun 
rancangan peraturan RDTR yang 
dipaparkan yaitu khusus untuk 
wilayah Kecamatan Mengwi Tahun 
2022-2042.

“Rancangan RDTR ini khusus 
untuk wilayah Kecamatan Mengwi 
yang terdiri dari 15 desa dan 5 
kelurahan, itu sudah kami jelaskan 
semua dan kami juga sudah meng-

klasifikasikan mana desa yang 
maju, desa yang berkembang dan 
desa yang berdikari. Karena selaku 
Bupati saya berprinsip apabila 
desa itu kuat maka Indonesia 
maju dan berdaulat. Karena desa 
merupakan taman sari peradaban 
nusantara,”imbuhnya.

Untuk itu Bupati Giri Prasta 
membuat rancangan RDTR 
Kecamatan Mengwi dengan 
memperhatikan 3 pola, yang 
pertama potensi desa, yang kedua 
infrastruktur dan yang ketiga 
adalah sumber daya manusia.  

“Melalui kekuatan inilah kita 
bergerak masuk ke Perizinan 
Terintegrasi Secara Elektronik atau 
Online Single Submission, dengan 
tetap memperhatikan kebutu-
han dan potensi wilayah. Contoh 
misalnya di wilayah Kecamatan 
Mengwi itu ada 3 ribu hektar lahan 
pertanian, dan itu tetap kita per-
tahankan. Astungkara Kabupaten 
Badung siap,” pungkasnya. (adv)

Bupati Nyoman Giri Prasta memberikan pemaparan rancangan peraturan kepala 
daerah tentang RDTR Kecamatan Mengwi Tahun 2022-2042 dihadapan Dirjen Tata 
Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Abdul Kamarzuki, di Kuta, Badung, Bali, Jumat (24/6). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Giri Prasta Berharap Mampu Berikan Pelayanan 
dan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat

sehingga pada hari tersebut bisa 
diresmikan Rumah Restorative 
Justice Adhyaksa Badung.

Pihaknya berharap terben-
tuknya Rumah Restorative Justice 
ini, bisa dimanfaatkan masyarakat 
untuk bermusyawarah menye-
lesaikan perselisihan di bidang 
pidana maupun perdata.

“Untuk itu dilaksanakan 
Launching Rumah Restorative Jus-

tice Adhyaksa Badung di wantilan 
ini, karena berdasarkan penjelasan 
Penglingsir Puri Mengwi tempat 
ini dulunya juga dijadikan tempat 
untuk bermusyawarah. Karena 
memang budaya kita kearifan 
lokal kita mengajarkan bahwa 
penyelesaian masalah secara 
musyawarah dan mufakat itu lebih 
mendekatkan rasa keadilan untuk 
kita semua,” jelasnya. (adv)

Bupati Nyoman Giri Prasta bersama Kajati Bali Ade Sutiawarman, Kajari Badung 
Imran Yusuf dan anggota DPD RI perwakilan Bali AA. Gde Agung saat launching 
Rumah Restorative Justice Adhyaksa Kabupaten Badung, di Wantilan Pura Taman 
Ayun Mengwi, Kamis (23/6). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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KETUA Dekranasda Kabupaten Badung Nyonya 
Seniasih Giri Prasta didampingi Ketua Gatriwara 
Kabupaten Badung Nyonya Ayu Parwata dan Wakil 
Ketua Dekranasda Badung Nyonya Kristiani Suiasa 
menghadiri Lomba (Wimbakara) Desain dan Pera-
gaan Busana serangkaian pelaksanaan Pesta Kesenian 
Bali ke-44 tahun 2022 di Gedung Ksirarnawa Taman 
Budaya Art Center Denpasar, Minggu (26/6).

Seusai mengikuti seluruh rangkaian perlombaan, 
Nyonya Seniasih Giri Prasta menyampaikan, selaku 
Ketua Dekranasda dan Ketua Tim Penggerak PKK 
Kabupaten Badung pihaknya memberikan dukungan 
penuh atas pelaksanaan lomba ini, dalam rangka 
menampilkan khasanah kain Endek dan busana Bali 
sesuai dengan pakem yang ada.

“Dalam kemajuan zaman seperti saat ini ada 
banyak sekali ragam gaya busana, sudah barang tentu 
dengan adanya kegiatan ini kami mengajak generasi 
muda di Badung untuk selalu menjaga dan melestari-
kan penggunaan kain endek dan busana bali sesuai 
dengan pakem yang ada. Kami sangat mendukung 
pelaksanaan kegiatan ini dan semoga di tahun men-
datang kami bisa melaksanakan apa yang menjadi 
arahan Ketua Dekranasda Bali,” ucapnya.

Seniasih Giri Prasta menegaskan, pihaknya 
bersama stakeholder terkait berkomitmen untuk 

mewadahi sekaligus mengembangkan bakat minat 
dan potensi generasi muda badung di bidang desain 
busana/fashion.

“Kegiatan seperti ini sangat bagus untuk 
menghindari generasi muda kita dari kecanduan 
gadget. dan untuk para desainer muda Badung 
yang sangat berbakat dan berpotensi ayo berkarya 
setinggi-tingginya di bidang busana atau fashion,” 
ungkapnya.

Sementara itu Ketua Dekranasda Provinsi Bali 
Nyonya Putri Suastini Koster mengungkapkan 
lomba (Wimbakara) desain dan peragaan busana ini 
bertujuan untuk melestarikan tenun ikat 
Bali/kain endek dengan motif khas 
Bali sekaligus untuk menjaga pakem 
busana adat Bali.

“Karena endek banyak dipakai 
akhirnya banyak dibuat di luar 
Bali, oleh karenanya tugas kita 
dalam menjaga kerajinan 
endek bali yakni dengan men-
jaga milik kita dengan cara 
membuatnya menjualnya kita 
membelinya lalu memakain-
ya itu semua harus paket 
komplit,” terangnya. (adv)

WAKIL Bupati Badung Ketut 
Suiasa didampingi Kepala Bap-
peda Made Wira Dharmajaya 
dan Kadis Sosial Ketut Sudarsana 
memimpin Rapat Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan di 
Kabupaten Badung, Rabu (22/6) 
bertempat di Ruang Rapat Rumah 
Jabatan Wakil Bupati, Puspem 

Badung.
Selaku Ketua Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan di 
Badung, Wabup Ketut Suiasa ber-
harap, rapat koordinasi tersebut 
mampu menghasilkan skema 
kebijakan yang efektif dalam 
menurunkan angka kemiskinan di 
Badung.

Wabup Suiasa Pimpin Rapat Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan

Pihaknya juga meyakini adanya 
skema kebijakan bisa dijadikan 
pedoman secara vertikal dan hori-
zontal sehingga angka kemiskinan 
masyarakat bisa ditekan secara 
progresif.

“Kebijakan yang dibuat 
juga harus didasarkan atas 
pemahaman, kesepakatan dan 
kesiapan bersama karena kita 
pemerintah daerah tidak bisa 
sendiri dalam menurunkan 
angka kemiskinan, harus ada 
sinergi dengan kecamatan, desa/
kelurahan dan swasta, untuk 
mewujudkannya,”ujarnya.

Wabup Suiasa lebih lanjut 
memaparkan apabila skema kebi-
jakan penanggulangan kemiskinan 
di Badung sudah disepakati, tentu 
harus dilanjutkan dengan langkah 
realisasi menurunkan angka 
kemiskinan masyarakat, secara 
terukur dan objektif.

Untuk mewujudkan itu semua 
Wabup Suiasa mengajak semua 
peserta rapat untuk melakukan re-

fleksi diri akan swadarma sebagai 
perangkat negara.

“Tugas inti perangkat negara 
adalah mewujudkan kesejahter-
aan rakyat, untuk itu perlu dipa-
hami apa yg harus dilakukan dan 
darimana mulai dilakukan. karena 
secara analisa sederhana saya ada 
2 hal penting yang harus dilakukan 
dalam mewujudkan kesejahter-
aan masyarakat yaitu pertama 
kita harus mampu memenuhi 
kebutuhan masyarakat dan kedua 
kita harus bisa memberdayakan 
perekonomian masyarakat. sebab 
akan mustahil apabila salah satu 
dari itu tidak bisa kita lakukan 
atau capai,”imbuhnya.

Oleh sebab itu Suiasa juga men-
gungkapkan bahwasanya selama 
ini Kabupaten Badung bersinergi 
dengan stakeholder terkait telah 
menerbitkan kebijakan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar 
masyarakat melalui program pen-
didikan dan kesehatan gratis bagi 
masyarakat. (adv)

Wabup Badung Ketut Suiasa didampingi Kepala Bappeda Made Wira Dharma-
jaya dan Kadis Sosial Ketut Sudarsana saat memimpin Rakor Penanggulangan 
Kemiskinan di Kabupaten Badung, Rabu (22/6) di Ruang Rapat Rumah Jabatan 
Wakil Bupati, Puspem Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung

Nyonya Seniasih Giri Prasta Hadiri Wimbakara 
Desain dan Peragaan Busana PKB Tahun 2022

Ketua Dekranasda Kabupaten Badung 
Nyonya Seniasih Giri Prasta menghadiri 

Lomba Desain dan Peragaan Busana 
serangkaian pelaksanaan PKB ke-44 ta-
hun 2022 di Gedung Ksirarnawa Taman 

Budaya Art Center Denpasar, Minggu 
(26/6). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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SEKRETARIS Daerah Kabupaten 
Badung I Wayan Adi Arnawa mem-
buka secara resmi Kejuaraan Basket 
Kabupaten (Kejurkab) Badung 
kelompok U-15 putra/putri yang 
diikuti oleh 7 klub putra dan 4 klub 
putri se-Badung di GOR Basket Sad-
ing Mengwi Badung, Rabu (22/6).

Sekda Adi Arnawa dalam 
sambutannya mengatakan bahwa 
Pemerintah Kabupaten Badung 
mengapresiasi dan merasa bangga 
dengan keberadaan insan-insan 
bertalenta dalam bidang Bola 
Basket dalam meniti prestasi yang 
terbaik bagi Badung, Bali bahkan 
merambah ke tingkat Nasional.

Sekda berharap dari kejuar-
aan ini akan lahir talenta-talenta 
pebasket yang bisa yang mengukir 
nama daerah di ajang Porprov 
hingga sampai ke ajang Nasional 
bahkan di kancah Internasional.

“Kami Pemerintah Kabupaten 
Badung yang membangun di 
segala bidang akan siap dan selalu 

memberi ruang dan waktu kepada 
seluruh cabor yang ada di Badung. 
Demikian juga dengan cabang 
bola basket yang notabene banyak 
digandrungi oleh kaum milenial 
dan telah banyak menorehkan 
berbagai prestasi dalam kejuaraan 
di Bali. Kami berharap terse-
lenggaranya kejuaraan basket 
kelompok U-15 tahun putra dan 
putri ini dapat memberikan yang 
terbaik bagi Kabupaten Badung 
dan dari kejuaraan ini pula akan 
lahir pebasket dan talenta-talenta 
muda yang dapat mengharumkan 
nama Kabupaten Badung dalam 
meraih medali emas pada ajang 
Porprov Bali dan dapat berpres-
tasi di tingkat Nasional bahkan di 
tingkat Internasional,” ujarnya.

Dalam acara tersebut Sekda 
Adi Arnawa juga menyerahkan 
baju secara simbolis kepada salah 
seorang pebasket.

Sementara itu Ketua Panitia 
Ari Hamzah menyampaikan 

Sekda Adi Arnawa Buka Kejuaraan 
Kabupaten Kompetisi Bola Basket U-15

pihaknya atas nama panitia ke-
juaraan basket U-15 putra/putri 
Se-Badung mengucapkan terima 
kasih kepada Pemerintah Kabu-
paten Badung dalam kesempatan 
ini dihadiri dan dibuka secara 
langsung oleh Sekda Adi Arnawa.

“Kejurda ini merupakan 

serangkaian untuk mensukseskan 
dalam menyongsong kejuaraan 
dunia bola basket U-15 tahun. 
Jumlah atlet yang mengikuti 
kejuaraan ini putra sebanyak 105 
orang dan putri sebanyak 65 orang 
yang diselenggarakan dari 22-26 
Juni mendatang,” jelasnya. (adv)

Sekda Adi Arnawa membuka Kejurkab Badung kelompok U-15 putra/putri di 
GOR Basket Sading Mengwi Badung, Rabu (22/6). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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PEMERINTAH Kabupaten 
Gianyar, Bali,  memperkirakan 
ada 1.819 anak bawah lima 
tahun (balita) atau 5,1 persen 
di daerah itu yang mengalami 
stunting/ketengkesan, tapi an-
gka itu yang terendah diband-
ingkan kabupaten lainnya.

“Jumlah ini terendah se-
Bali, bahkan secara nasional, 
Gianyar menjadi yang terbaik 
dalam penanganan stunting,” 
kata Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Gianyar, Ida Komang 
Upeksa dalam siaran pers Dis-
kominfo di Gianyar, Kamis.

Pemkab Gianyar saat ini 
sedang mengidentifikasi ke-
beradaan serta penyebab dari 
balita stunting tersebut.

Rembuk Stunting diikuti 
oleh 140 peserta dari OPD 
(organisasi perangkat dae-
rah) serta desa se-Kabupaten 
Gianyar. Dimana peserta dibagi 
menjadi dua yakni 70 orang 

mengikuti secara daring dan 70 
lainnya mengikuti secara luring.

Rembuk Stunting menghad-
irkan tiga narasumber yakni 
dari Dinas Kesehatan dengan 
materi “Rembuk Aksi Percepa-
tan Penurunan Stunting”, dari 
Bappeda dan Litbang dengan 
materi “Aksi Konvergensi 
Pencegahan dan Percepatan 
Penurunan Stunting Kabupat-
en Gianyar”, serta Dari Dinas 
PMD dengan materi “Kebijakan 
Prioritas Penggunaan Dana 
Desa untuk Penanggulangan 
Stunting di Kabupaten Gianyar.

Pada saat Rembuk Stunting 
tersebut juga disepakati desa 
lokus penanggulangan stunting 
2023 di Kabupaten Gianyar.

Desa lokus tersebut ber-
dasarkan perhitungan desa/
kelurahan dengan prevelensi 4 
persen ke atas serta desa/kelu-
rahan dengan jumlah keluarga 
berisiko di atas 1.000.

PEMERINTAH Kabupaten 
Tabanan, Bali, melaksanakan 
Gerakan Serentak Mereresik, 
penghijauan, pelepasan bu-
rung, dan menebar bibit ikan di 
kawasan objek wisata Pura Ulun 
Danu, Beratan, Bedugul, Selasa, 
dalam rangkaian kegiatan Bulan 
Bung Karno.

“Kegiatan yang dipusatkan 
di danau ini menjadi salah satu 
bentuk implementasi tema Bulan 
Bung Karno 2022 yakni ‘Adicita 
Danu Kerthi’ yang berfokus di 
air atau perairan,” kata Sekda 
Tabanan Gede Susila di sela-sela 
kegiatan itu.

Ia mengatakan “Adicita Danu 
Kerthi” menjadi salah satu 
implementasi dari visi dan misi 
Provinsi Bali dan Kabupaten 
Tabanan, yaitu Nangun Sat Kerthi 
Loka Bali.

“Itu salah satu dari enam 
kerthi yang memang harus kita 
lestarikan. Makna dari tema ini 
adalah menstana air dalam diri 
kita. Kegiatan ini tidak terlepas 

dari upaya kita untuk menjaga 
harmonisasi alam, serta sumber 
air yang terjaga dari hulu sampai 
ke hilir. Air adalah sumber 
kehidupan dari semua makhluk 
hidup, termasuk kita sebagai 
manusia,” ujarnya.

Pihaknya berharap, 
kepedulian dari seluruh lini 
masyarakat terhadap jagat 
Tabanan dengan senantiasa 
menjaga kebersihan sumber air 
serta peduli terhadap lingkungan 
sekitar. Kegiatan ini akan terus 
berjalan secara berkelanjutan di 
masa mendatang.

“Pelestarian alam tidak cukup 
hanya kita lakukan hari ini, 
tentu harus berlangsung secara 
berkelanjutan dan atensi kita se-
mua untuk setiap gerak dan lang-
kah nyata yang berkaitan dengan 
kegiatan konservasi sumber air, 
dan ingat untuk menstanakan air 
dalam diri kita,” kata dia.

Sekda Susila juga menyampai-
kan ungkapan terima kasih dan 
apresiasi dari Bupati Tabanan 

Pemkab Tabanan Laksanakan Gerakan 
Serentak Mereresik untuk Bulan Bung Karno

dan seluruh pihak yang telah 
menyukseskan pelaksanaan 
rangkaian Bulan Bung Karno 
yang telah berjalan sejak 1 Juni 
tersebut, sehingga kegiatan bisa 
terlaksana dengan baik.

“Mari satukan komitmen 
untuk menjaga memelihara 
dan memanfaatkan potensi 

kekayaan alam Tabanan untuk 
masa kini dan diwariskan kepada 
anak cucu kita nanti, semoga 
pikiran baik selalu datang dari 
segala penjuru, yang senantiasa 
menuntut untuk berbuat yang 
terbaik, bagi alam, kita semua 
dan seluruh makhluk yang ada di 
Bumi,” katanya. (ant)

Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bali, melaksanakan Gerakan Serentak Mer-
eresik, penghijauan, pelepasan burung dan menebar bibit ikan kawasan objek 
wisata Pura Ulun Danu, Beratan, Bedugul, Tabanan, Selasa (21/6/22), dalam 
rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno. (ANTARA/Pande Yudha)

Pemkab Gianyar Perkirakan 
Ada 1.819 Balita Stunting

Sekretaris Daerah Kabupat-
en Gianyar I Made Gede Wisnu 
Wijaya mengatakan

dalam situasi pandemi/pas-
capandemi ini, permasalahan 
kesehatan tidak bisa diabaikan 
begitu saja terutama per-
masalahan stunting.

“Karena merupakan per-

masalahan rawan yang men-
gakibatkan rendahnya kualitas 
generasi penerus bangsa. 
Sehingga diperlukan beberapa 
upaya dalam Percepatan Penu-
runan Stunting. Salah satunya 
dengan pelaksanaan Rembuk 
Stunting,” kata Sekda Gianyar. 
(ant)

Pemkab Gianyar adakan rembuk membahas percepatan penurunan stunting 
(ANTARA/HO Humas Gianyar)



LINTAS DAERAH ANTARA NEWS BALI/16-30 Juni 202212

JIKA Anda wisatawan berlibur 
ke Bali, atau ada pertemuan di 
Pulau Dewata, jangan lewatkan 
tidak mengunjungi Kintamani di 
Kabupaten Bangli, karena di sana 
menyuguhkan pemandangan pun-
cak gunung dan danau, tepatnya 
Danau Batur, yang udaranya sejuk, 
dan serasa berada di atas awan.

 Kintamani merupakan desti-
nasi/tujuan wisata satu-satunya di 
Provinsi Bali, tepatnya Kabupaten 
Bangli, yang tidak memiliki daerah 
pantai dan laut, tapi dianugerahi 
pegunungan dan danau yang 
cantik. Destinasi yang juga cocok 
dikunjungi delegasi G20 yang 
akan berkonferensi di Bali pada 
November 2022.

 Kintamani berasal dari Bahasa 

Sanserkerta yakni Cintamani. 
Dalam Kitab Wedha artinya “Suatu 
yang dapat memberikan keba-
hagiaan lahir dan bathin, wahya 
adhyamitka, (Bhukti Mukti), 
sehingga wajarlah Raja Singha 
Mandhawa memberikan izin 
kepada Bhiksu untuk membangun 
pertapaan di Bukit Cintamani.”

 Cintamani adalah suatu tempat 
yang diyakini dan dirasakan dapat 
memberikan kebahagiaan bagi 
yang menempatinya, menurut (al-
marhum) I Nyoman Singgin Wikar-
man, tokoh/penggemar sastra kuno 
dari Kecamatan Kintamani, Bangli.

 Destinasi Kintamani memi-
liki jarak dari Denpasar, ibukota 
Provinsi Bali, sekitar 57 km dan 
ditempuh dengan kendaraan 

BUPATI Klungkung, Provinsi 
Bali, I Nyoman Suwirta mengajak 
mahasiswa Institut Pertanian 
Bogor (IPB) yang mengikuti Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Tematik 2022 
dapat turut mempromosikan kein-
dahan kawasan Pulau Nusa Penida.

“Saya terima adik-adik kita ini, 
semoga berkenan dan bisa mem-
bawa diri dengan baik. Mari ikut 
promosikan keindahan Nusa Pe-
nida yang kita miliki,” katanya saat 
menerima mahasiswa IPB dalam 
keterangan tertulis yang diterima di 
Semarapura, Klungkung, Rabu.

Peserta KKN Tematik IPB 
2022 terdiri atas 48 mahasiswa 
yang akan ditempatkan di pulau 
yang berada di sebelah tenggara 
Pulau Bali itu. KKN Tematik akan 
dilaksanakan dari 20 Juni sampai 
dengan 31 Juli 2022.

Ketua Komite KKN Tematik IPB 

2022, Jakaria menjelaskan para 
mahasiswa IPB akan ditempatkan 
di enam desa di Kecamatan Nusa 
Penida, yakni di Desa Sakti, Bunga 
Mekar, Ped, Batununggul, Kutampi 
Kaler, dan Toya Pakeh.

Bupati Suwirta didampingi 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Klungkung I Gede Putu Winastra 
menyampaikan terima kasih ka-
rena sudah memilih Nusa Penida 
untuk kegiatan KKN Tematik.

Penyerahan mahasiswa KKN 
Tematik ini diterima dengan 
penandatanganan berita acara 
oleh Bupati Suwirta dan ditutup 
dengan pesan agar mahasiswa da-
pat bekerja sama dengan baik saat 
melaksanakan kegiatan dengan 
masyarakat Nusa Pendida.

“Masyarakat Nusa Penida san-
gat ramah dan terbuka, bergaullah 
dengan sopan dan santun, isi diri 

Bupati Klungkung Ajak Mahasiswa 
IPB Promosikan Nusa Penida

dengan ilmu sebanyak-banyaknya, 
nikmatilah keindahan Nusa Penida 
berserta potensinya yang luar 
biasa,” ujarnya.

Selanjutnya, ia meminta maha-

siswa dapat membantu mengem-
bangkan potensi yang ada di Nusa 
Penida dengan mengimplemen-
tasikan ilmu yang telah dipelajari 
saat berkuliah. (ant)

Bupati Klungkung, Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta saat menerima mahasiswa 
Institut Pertanian Bogor yang mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 2022 di 
Semarapura, Klungkung, Rabu (22/6/2022). FOTO ANTARA/HO-Pemkab Klungkung

Kintamani, Berwisata 
Serasa Di Negeri 
Di Atas Awan
bermotor sekitar 1,5 jam. Dari 
Kota Ubud, Kabupaten Gianyar, 
kendaraan akan menanjak terus 
hingga sampai di daerah Penelo-
kan, Kintamani.

 Begitu sampai di Desa 
Penelokan, para wisatawan akan 
menikmati pemandangan gunung 
dan Danau Batur. Sepanjang jalan 
di Penelokan ada banyak kafe yang 
menyajikan kopi dengan berbagai 
rasa dan aroma.

 “Jangan lupa untuk menyan-
tap dan mencicipi Ikan Mujair, 
Nyat-Nyat, kuliner khas Bangli,” 
kata Kadis Pariwisata Bangli I 
Wayan Sugiarta.

 Deretan kafe menyediakan 
berbagai macam spot untuk 
berswafoto dengan latar belakang 
gunung dan Danau Batur. Ada 
kafe yang memiliki pemandangan 
gunung dan danau, dan ada kafe 
yang punya pemandangan tiga gu-
nung berjejer, tapi pemandangan 
danaunya kurang kelihatan.

 Penelokan Kintamani adalah 
nama sebuah desa yang memiliki 

panorama alam yang sangat indah, 
udara yang sejuk, serta spot swa-
foto yang favorit bagi para wisata-
wan yang datang ke Kintamani.

 Di Desa Penelokan, merupakan 
lokasi terbaik untuk menikmati 
keindahan Danau Batur. Penelo-
kan, yang sesuai namanya dalam 
Bahasa Bali yang berarti tempat 
untuk melihat-lihat, merupakan 
lokasi yang paling strategis untuk 
menikmati pemandangan alam di 
kawasan wisata ini.

 Dari Penelokan, wisatawan 
bisa menyaksikan pemandangan 
menakjubkan. Kombinasi antara 
Gunung Batur beserta hamparan 
bebatuan hitam dengan Danau 
Batur yang berbentuk bulan sabit 
berwarna biru di sebuah kaldera 
yang oleh wisatawan-wisatawan 
dikatakan sebagai kaldera terin-
dah di dunia.

 Jika cuaca cerah dan berawan, 
wisatawan dapat menikmati pe-
mandangan gunung dan awan di 
bawahnya sehingga serasa berada 
di negeri di atas awan. (ant)

Wisatawan menyaksikan matahari terbit di Desa Pinggan, Kintamani, Bangli, Bali. 
(Antara Foto/Fikri Yusuf)
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KABUPATEN Jembrana, Bali, 
dinyatakan lolos sebagai salah satu 
dari 50 kabupaten/kota dalam 
program Gerakan Menuju Kota 
Cerdas (smart city) dan kini mulai 
mempersiapkan diri.

Kementerian Komunikasi Dan 
Informasi menyelenggarakan 
bimbingan teknis penyusunan 
masterplan kota cerdas di salah satu 
universitas swasta di Kecamatan 
Negara, Kabupaten Jembrana, Rabu.

“Kami dari Pemerintah 

Kabupaten Jembrana sangat men-
dukung dan mempersiapkan diri 
untuk pelaksanaan kota cerdas ini. 
Dengan program ini akan tercipta 
sistem pemerintahan yang mudah, 
cepat serta terpercaya,” kata Wakil 
Bupati Jembrana I Gede Ngurah 
Patriana Krisna, saat membuka 
bimbingan teknis itu

Ia mengatakan, program itu 
selaras dengan visi dan misi daer-
ahnya yaitu menuju masyarakat 
Jembrana yang bahagia serta 

PEMERINTAH Kabupaten Ka-
rangasem Bali melakukan kegiatan 
penanaman pohon dan penye-
baran benih ikan dalam rangkaian 
peringatan Hari Jadi ke-382 Kota 
Amlapura, di sumber mata air 
Yehaa, Desa Ababi, Karangasem, 
Selasa.

“Besok, 22 Juni adalah puncak 
perayaan HUT Kota Amlapura, 
kegiatan ini juga kami rangkaikan 
sebagai awal menyambut itu,” 
kata Bupati Karangasem Gede 
Dana dalam keterangan tertulis-
nya terkait kegiatan penanaman 
pohon itu.

Menurut Gede Dana, melalui 
gerakan penanaman pohon peng-
hijauan itu juga untuk mening-
katkan tutupan lahan, resapan air 
tanah dan menambah keanekarag-
aman hayati.

Hal ini, lanjut dia, sesuai 
dengan tema HUT Kota Amlapura, 
“Udhaka Anjali Kerthi, Memulia-
kan Air Untuk Kesejahteraan 
Manusia”.

“Jangan hanya menjadi kegia-
tan seremonial saja. Akan tetapi 

betul-betul dilaksanakan dengan 
baik dan tanaman yang ditanam 
harus dipelihara,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga sejalan 
dengan visi dan misi Kabupaten 
Karangasem dalam upaya Mele-
starikan Lingkungan melalui Pola 
Pembangunan Semesta Berencana 
untuk Mewujudkan Karangasem 
Era Baru yang Pradnyan, Kertha, 
Santhi dan Nadi (Prakerthi Nadi) 
di Kabupaten Karangasem.

“Yaitu dengan membangun 
pertanian yang mandiri dalam 
mewujudkan kedaulatan pangan 
dan kesejahteraan petani serta 
nelayan untuk seluruh masyarakat 
Karangasem,” kata Gede Dana.

Ia pun meminta partisipasi dari 
seluruh pemangku kepentingan 
khususnya kepada krama (warga) 
Subak Empelan Gelgel yang ada 
di Ababi, untuk menjaga dan 
melestarikan tempat ini sebagai 
sumber kehidupan.

“Mari kita jaga, sucikan dan 
muliakan sumber mata air, karena 
tanpa air kita tidak bisa hidup dan 
tanaman tidak akan bisa tumbuh 

subur,” ujarnya.
Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup Nyoman Tari menyampai-
kan dalam kegiatan penanaman 
pohon tersebut Pemkab Karan-
gasem menanam tanaman sarana 
upakara yaitu 10 bibit pohon 
kelapa gading, 15 bibit tanaman 
sandat (kenangan), dan 15 bibit 

tanaman cempaka dan lain-lain.
Kegiatan tersebut juga dihadiri 

Gede Dana bersama Wabup Artha 
Dipa serta Ketua DPRD Karan-
gasem I Wayan Swastika dan 
diikuti oleh Forkopimda Kabu-
paten Karangasem, jajaran Pemkab 
Karangasem, warga Desa Ababi dan 
warga Subak Empelan Gelgel. (ant)

Pemkab Karangasem Peringati 
Hari Jadi Dengan Tanam Pohon

Bupati Karangasem Gede Dana saat melakukan penyebaran benih ikan dalam 
rangkaian peringatan Hari Jadi ke-382 Kota Amlapura, Selasa (21/6/2022). AN-
TARA/HO-Pemkab Karangasem.

Kabupaten 
Jembrana Lolos 
”50 kota cerdas”
Jembrana emas di tahun 2026.

Di era digital ini, katanya, 
birokrasi pemerintahan harus 
tanggap dengan kebutuhan 
masyarakat terkait pelayanan 
berbasis teknologi.

“Sehingga program kota cerdas 
ini sangat tepat diaplikasikan bagi 
Kabupaten Jembrana. Pasti akan 
bermanfaat untuk pemerintah dan 
masyarakat,” katanya.

Perwakilan dari Kemente-
rian Komunikasi Dan Informasi 
Mariam F.Barata mengatakan, 
seluruh pemangku kepentingan di 
Kabupaten Jembrana harus memi-
liki komitmen yang sama terkait 
kota cerdas ini.

“Program ini bertujuan 
menjadikan Kabupaten Jembrana 
sebagai penyelenggara trans-
formasi digital, dengan inovasi 

yang berkelanjutan. Karena itu 
dibutuhkan komitmen yang kuat 
dari seluruh pihak di Kabupaten 
Jembrana,” katanya.

Sampai saat ini, menurutnya, 
program kota cerdas sudah 
memasuki tahap kelima, yang 
di Bali ada tiga kabupaten yang 
terpilih yaitu Jembrana, Tabanan 
dan Klungkung. Ia juga menegas-
kan, kota cerdas bukan hanya soal 
teknologi, tapi juga membangun 
ekosistem kota yang baik.

“Teknologi hanya berperan 
sebagai injektor saja, agar semua 
hal yang dikerjakan menjadi lebih 
mudah,” katanya.

Bimbingan teknis ini diikuti 171 
peserta dari Dewan Smart City dan 
tim pelaksana Smart City Kabupat-
en Jembrana yang akan berlang-
sung selama dua hari. (ant)

Kabupaten Jembrana, Bali, dinyatakan lolos sebagai salah satu dari 50 kabupat-
en/kota dalam program Gerakan Menuju Kota Cerdas (smart city) dan kini mulai 
mempersiapkan diri dengan mengikuti Bimtek oleh Kementerian Komunikasi 
dan Informasi di salah satu universitas swasta di Kecamatan Negara, Kabupaten 
Jembrana, Rabu (22/6/2022). (Foto Antara News Bali/Gembong Ismadi/2022)
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PT PLN (Persero) memperce-
pat berbagai persiapan pasokan 
listrik demi menjamin rangka-
ian acara G20 di Bali termasuk 
di antaranya konferensi tingkat 
tinggi pada 15–16 November 2022 
berlangsung lancar tanpa ada 
pemadaman.

Executive Vice President Dis-
tribusi PT PLN (Persero) Regional 
Jawa, Madura, Bali Ida Bagus Ari 
Wardana menyampaikan persia-

pan yang telah dilakukan menca-
pai di atas 50 persen.

Pejabat PLN itu sebagaimana 
dikutip dari siaran tertulisnya 
yang diterima di Gianyar, Bali, 
Jumat, menegaskan PLN menjamin 
seluruh persiapan itu bakal ram-
pung 100 persen sebelum acara 
berlangsung.

“Semuanya on progress 
khususnya di sisi keandalan. Kami 
perkuat pembangkit, transmisi, 

BUPATI Buleleng, Bali, Putu 
Agus Suradnyana menargetkan 
Danau Buyan menjadi daerah 
tujuan wisata (DTW) unggulan di 
wilayah utara Pulau Dewata.

“Berbagai upaya terus 
dilakukan untuk melestarikan 
dan mengembangkan Danau 
Buyan,” ujarnya setelah memimpin 
Gerakan Bali Resik dan Tebar 
Benih Ikan di Danau Buyan, Desa 
Pancasari, Kecamatan Sukasada, 
Buleleng, Jumat.

Agus menjelaskan Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Buleleng 
sebenarnya sudah mendesain 
Danau Buyan sedemikian rupa 
sampai ke daerah Dasong. Dalam 
desain tersebut direncanakan ada 
fasilitas rumah pohon, sehingga 
bisa memberi kontribusi, baik seba-
gai destinasi yang dituju wisatawan 
maupun penyumbang pendapatan 
asli daerah (PAD) yang maksimal 
ke depan.

“Cuma karena ada keterbatasan 
anggaran karena dihantam pan-

demi COVID-19, pengembangan 
masih ditunda. Desainnya sudah 
sangat komprehensif,” jelas dia.

Meskipun begitu, pengembangan 
juga dilakukan dengan melibatkan 
desa dinas dan desa adat, bekerja 
sama dengan Pemkab Buleleng.

Sementara, dibangun dengan 
model pemanfaatan lahan untuk 
trek lari ringan dan tempat kemah. 
Pembangunan dilakukan dengan 
memanfaatkan limbah proyek 
jalan baru Singaraja-Mengwitani.

Untuk saat ini, Danau Buyan 
sudah ditata dengan rapi dan bersih. 
“Saya sangat berterima kasih karena 
masyarakat sudah mau bersinergi 
dengan pemerintah, khususnya 
Pemkab Buleleng,” ucapnya.

Disinggung mengenai pelestar-
ian lingkungan di sekitar Danau 
Buyan, Agus mengungkapkan 
sosialisasi telah diberikan kepada 
masyarakat agar tidak membuat 
jaring di danau, termasuk tidak 
membuat keramba. Dengan tidak 
adanya pembuatan jaring dan 

Bupati Buleleng Ingin Danau Buyan 
Jadi Destinasi Unggulan Bali Utara

keramba, mencegah pendangkalan 
terjadi di Danau Buyan.

Selanjutnya, bersinergi dengan 
Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali 
Penida untuk menghilangkan 
gulma yang ada.

“Ke depan, kerja sama dengan 
Pemprov Bali juga akan terus 
ditingkatkan,” ungkap mantan ang-
gota DPRD Provinsi Bali ini.

Gerakan “Bali Resik” dan 
penebaran benih ikan digelar 
di Danau Buyan serangkaian 
dengan peringatan Bulan Bung 
Karno IV Tahun 2022.

Kegiatan juga dihadiri oleh Wakil 
Bupati Buleleng, Ketua DPRD Bule-
leng, Sekda Buleleng, Forkopimda 
Buleleng dan segenap pegawai di 
lingkup Pemkab Buleleng. (ant)

Bupati Buleleng, Bali, Putu Agus Suradnyana saat memimpin Gerakan Bali Resik 
dan Tebar Benih Ikan di Danau Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, 
Buleleng, Jumat (26/6/2022). (FOTO Antara News Bali/bgs/2022)

PLN Kebut Persiapan Pasokan 
Listrik Rangkaian Acara G20 di Bali

distribusi, operasi sistem dan ritel 
yang saat ini sudah mencapai 
72,28 persen,” kata Ari.

Ia lanjut menjelaskan pengua-
tan dari sisi distribusi mencakup 
penyempurnaan konstruksi 
pasokan listrik, dan merapikan 
jaringan listrik di jalur-jalur di 
sekitar lokasi acara, yang sebagian 
besar berlangsung di ITDC Nusa 
Dua, Badung.

Tidak hanya itu, PLN juga 
menyediakan cadangan listrik dan 
meremajakan berbagai peralatan 
pendukung.

Pasokan listrik untuk G20, Ari 
menyebutkan, turut didukung 
oleh pembangkit listrik tenaga gas 
(PLTG) yang saat ini masih dalam 
tahap pemindahan dari Grati, Jawa 
Timur. PLTG itu bakal memasok lis-
trik listrik sebesar 2x100 megawatt 
(MW) ke dalam subsistem Bali.

“Sejak Februari 2022 lalu 
hingga saat ini relokasi PLTG sudah 
mencapai 51,70 persen. Target 
kami akan rampung 100 persen 

pada September 2022,” kata dia.
Sementara itu, PLN juga mem-

perkuat sistem transmisi dengan 
memeriksa kabel laut dan alat 
pelengkap lainnya. Pemeliharaan 
saluran kabel laut tegangan tinggi 
dan 30 program lainnya ditarget-
kan selesai pada Oktober 2022.

“Tim juga melakukan beberapa 
pekerjaan pendukung lainnya 
seperti mengecek instalasi listrik 
lokasi yang akan digunakan untuk 
kegiatan lain seperti hotel dan 
lokasi wisata,” kata Ari.

Kemudian, persiapan in-
frastruktur Stasiun Pengisian 
Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) 
mencapai 56,32 persen.

“SPKLU fast charging (pengi-
sian daya cepat kendaraan bermo-
tor, red.) sebanyak 21 unit sudah 
rampung pengerjaannya. Kami 
saat ini mempercepat penyelesa-
ian pembangunan 60 unit SPKLU 
ultra fast charging dan 200 unit 
home charging yang ditargetkan 
selesai Agustus,” kata dia. (ant)

PLN percepat penyelesaian infrastruktur listrik di Bali untuk G20 
(ANTARA/HO-Humas PLN)
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SEJUMLAH lomba olahraga 
tradisional Bali digelar di Lapan-
gan Puputan Margarana, Denpasar, 
untuk memeriahkan agenda Jantra 
Tradisi Bali yang diikuti perwaki-
lan duta kabupaten/kota di Pulau 
Dewata.

“Masyarakat, khususnya anak-
anak, banyak tidak tahu kearifan 

lokal dan tradisi luar biasa yang 
dimiliki. Ini untuk mengimbangi 
derasnya pengaruh permainan 
berbasis teknologi,” kata Kepala 
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I 
Gede Arya Sugiartha di Denpasar, 
Sabtu.

Ada tiga olahraga tradisional 
Bali yang dilombakan, yakni Tajog 

KEPALA Perwakilan Bank In-
donesia Provinsi Bali Trisno Nu-
groho mengharapkan ekonomi 
Bali pada triwulan II 2022 bisa 
tumbuh di atas 2 persen, seiring 
dengan peningkatan aktivitas 
pariwisata.

“Kami harap pertumbuhan 
ekonomi Bali pada triwulan II 
dapat tumbuh di atas 2 persen, 
setelah sebelumnya tumbuh 
sebesar 1,46 persen pada triwu-
lan I 2022,” kata Trisno Nugroho 
di Denpasar, Sabtu.

Sektor pariwisata yang 
masih menjadi penopang utama 
pertumbuhan ekonomi Bali 
diproyeksikan lebih baik pada 
2022 dibandingkan tahun 2021, 
meskipun masih lebih rendah 
dibandingkan kondisi sebelum 
pandemi tahun 2019.

Pihaknya mencatat untuk 
bulan Mei 2022, rata-rata harian 
jumlah wisatawan domestik dan 
asing meningkat masing-masing 

sebesar 49 persen (mtm) dan 85 
persen (mtm).

Kenaikan jumlah kunjungan 
wisatawan domestik ke Bali ter-
utama disebabkan libur panjang 
hari besar keagamaan nasional 
Idul Fitri dan kebijakan pelong-
garan mobilitas masyarakat.

Sementara itu kenaikan 
jumlah kunjungan wisatawan 
asing disebabkan pembukaan 
penerbangan langsung dari luar 
negeri dan kebijakan pelong-
garan PPLN (Pelaku Perjalanan 
Luar Negeri).

Tetapi Trisno juga mengin-
gatkan kondisi ekonomi dunia 
masih dihadapkan pada banyak 
tantangan. Hal ini diakibatkan 
oleh masih berlangsungnya 
perang antara Ukraina dan 
Rusia yang berdampak pada 

BI Harapkan Ekonomi Bali Tumbuh 
Di Atas 2 Persen Pada Triwulan II-2022

koreksi pertumbuhan ekonomi 
dunia.

“Perkembangan konflik geo-
politik Rusia dan Ukraina juga 
berdampak pada peningkatan 
harga pangan global yang pada 
akhirnya ditransmisikan ke pen-
ingkatan harga pangan domes-
tik. Kebijakan proteksi bahan 
pangan yang dilakukan oleh 
beberapa negara seperti 
India dan Malaysia, turut 
meningkatkan tekanan 
harga pangan global,” 
ujarnya.

Trisno juga menyam-
paikan perkembangan 
inflasi di Provinsi Bali 
pada bulan Mei sebe-
sar 0,71 persen 
(mtm). Bebera-
pa komoditas 

penyumbang inflasi antara lain 
canang sari, angkutan udara, 
cabai merah, bimbingan belajar, 
serta bioskop.

Dalam pengendalian inflasi, 
Trisno juga berharap Perumda 
dapat berperan lebih jauh 

sebagai off taker untuk 
komoditas perta-

nian, tidak hanya 
dalam pengelo-
laan pasar. (ant)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali 
Trisno Nugroho dalam suatu kesempatan di 

Denpasar. ANTARA/HO-BI Bali.

Lomba Olahraga Tradisional Digelar 
Dalam Jantra Tradisi Bali

(egrang), Bolak Balik Balok 
dan Deduplak. Selain itu juga 
dimeriahkan Murtirupa (demon-
strasi) Megangsing dari Sekaa 
Megangsing Kayu Sambuk, Desa 
Gobleg, Kabupaten Buleleng.

Agenda Jantra Tradisi Bali, ujar 
Arya Sugiartha, menjadi salah satu 
agenda penanda Pesta Kesenian 
Bali (PKB) Era Baru, sehingga 
dalam PKB juga digabung dengan 
ajang Jantra Tradisi Bali dan Bali 
World Culture Celebration (BWCC).

Pihaknya berharap tradisi-
tradisi Bali yang memiliki nilai 
kebersamaan, nilai keindahan, 
nilai kemanusiaan, nilai etika bisa 
dibangkitkan kembali sesuai den-
gan visi Nangun Sat Kerthi Loka 
Bali melalui Pola Pembangunan 
Semesta Berencana Menuju Bali 
Era Baru.

“Jantra Tradisi Bali memberi-
kan apresiasi pada permainan 
tradisional, olahraga tradisional, 
pengetahuan tradisional, dan 
pengobatan tradisional. Ini harus 
diwadahi dan diberi ruang karena 

sudah masuk dalam Perda No 4 
Tahun 2020 tentang Penguatan 
dan Pemajuan Kebudayaan Bali,” 
ucapnya, saat membuka acara 
perlombaan tersebut.

Pelaksanaan lomba olahraga 
tradisional ini sekaligus menjadi 
persiapan Bali untuk mengikuti 
Pekan Kebudayaan Nasional 
pada 2023.

“Olahraga dan permainan 
tradisional selain membutuhkan 
kekuatan fisik dan kecerdasan, 
juga ada unsur etika dan este-
tikanya. Jadi, tidak saja untuk 
mencari kalah menang, akan tetapi 
bagaimana kita menjaga tradisi 
yang banyak mengandung nilai 
kehidupan,” ucap mantan Rektor 
ISI Denpasar ini.

Pada lomba yang juga disambut 
antusias oleh masyarakat yang 
sedang berolahraga di Lapangan 
Puputan Margarana itu, Kota Den-
pasar keluar sebagai Juara Umum 
karena berhasil memenangi atau 
meraih juara I untuk ketiga kat-
egori lomba. (ant)

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Gede Arya Sugiartha, Ketua Umum KPO-
TI Provinsi Bali IGN Kesuma Kelakan dan sejumlah undangan saat menyaksikan 
demonstrasi Megangsing di sela-sela pelaksanaan lomba olahraga tradisional di 
Denpasar, Sabtu (25/6/2022). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
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Kodam Udayana Kerahkan 
6.000 Prajurit Amankan G20 di Bali
Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana 

bakal mengerahkan sekitar 6.000 prajurit untuk 
mengamankan rangkaian kegiatan G20 yang pun-
caknya berlangsung di Badung, Bali, pada 15–16 

November 2022.

SEBANYAK 50 kendaraan lis-
trik berupa sepeda motor berbasis 
baterai atau listrik atau electric ve-
hicle/EV melakukan tur dari Alun-
alun Kota Bangli, Bali, menuju 
Museum Gunung Api Batur.

Kegiatan itu diapresiasi Wakil 
Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ar-
dhana Sukawati atau Cok Ace yang 
hadir pada jumpa pers rangkaian 
Bali Electric Vehicle (EV) Goes to 
Museum Gunung Api Batur, Jumat.

“Kegiatan tur kendaraan listrik 
itu sejalan dengan isu mengenai 
transisi energi ini yang menjadi 
salah satu dari tiga pembahasan 
penting dalam pertemuan Pres-
idensi G20,” kata Cok Ace.

Selain itu, kegiatan tur dengan 
kendaraan listrik ini juga sejalan 
dengan visi pembangunan Pemer-
intah Provinsi Bali Nangun Sat 
Kerthi Loka Bali dengan salah satu 
tujuannya di sektor energi yaitu 

Sebanyak 6.000 pasu-
kan itu nantinya terga-
bung dalam Satuan Tugas 
Pengamanan Wilayah Bali 
untuk G20 yang dipimpin 
oleh Panglima Daerah 
Militer (Pangdam) IX/
Udayana Mayjen TNI 
Sonny Aprianto sebagai 
komandan satgas.

“Untuk kekuatan di wilayah 
kami Kodam IX/Udayana sekitar 
6.000 personel. Itu yang nanti 
tergelar untuk Satgas Pengamanan 
Wilayah,” kata Sonny saat ditemui 
pada sela-sela kegiatannya di 
Denpasar, Kamis.

Tidak hanya itu, Kodam IX/
Udayana juga bakal mengerahkan 
2.000 prajurit untuk siaga men-
gantisipasi bencana alam.

“2.000 personel untuk 
Satgas Evakuasi Bencana. 
Kami juga mengantisipasi 
apabila terjadi bencana 
alam saat pelaksanaan 
G20, sehingga dibentuk 
Satgas Evakuasi,” kata 
Pangdam IX/Udayana.

Satgas Evakuasi Benca-
na G20 itu dipimpin oleh Kasdam 
IX/Udayana, kata Sonny.

Keberadaan Satgas Evakuasi 
Bencana itu merupakan langkah 
kesiapsiagaan Kodam IX/Uday-
ana, mengingat Bali memiliki 11 
potensi ancaman bencana, yang 
di antaranya letusan gunung api 
dan Tsunami.

Sejauh ini, Kodam IX/Udayana 
bersama Polda Bali dan Badan 
Intelijen Negara di Daerah 

(Binda) Bali telah mengidentifi-
kasi sejumlah potensi ancaman 
yang dapat terjadi selama G20, di 
antaranya penculikan terhadap 
delegasi, dan aksi teror.

Demi menunjukkan kesia-
pan menghadapi itu, Kodam IX/
Udayana pun menggelar simu-
lasi penanggulangan aksi teror di 
Lapangan Niti Mandala Renon, 
Denpasar, Kamis.

Dalam simu-
lasi, Kodam 
IX/Udayana 
menampilkan 
kemampuan 
sejumlah 
pasukan 
elitenya 

dari Batalyon Infanteri Raider 900/
Satya Bhakti Wirottama, Batalyon 
Infanteri Mekanis 741/Garuda Nu-
santara, Batalyon Zeni Tempur 18/
Yudha Karya Raksaka, dan Detase-
men Kavaleri 4/Shima Pasupati.

Tidak hanya itu, belasan ken-
daraan tempur tank, alat peledak 
bom, dan kendaraan penjinak bom 
juga ditampilkan saat simulasi.

“Kami sudah memetakan 
hakikat ancaman yang diperkira-
kan akan timbul sehingga kami 
antisipasi dari jauh-jauh hari 
saat ini untuk mengeliminir 

(mencegah, red.) supaya itu 
tidak terjadi,” kata Pangdam IX/

Udayana. (ant)

Pangdam IX/Udayana Mayjen 
TNI Sonny Aprianto memberi 
keterangan kepada jurnalis 
usai kegiatan simulasi pen-
gamanan acara G20 yang 
berlangsung di Lapangan 
Niti Mandala Renon, 
Denpasar, Bali, Kamis 
(16/6/2022). (ANTARA/
Genta Tenri Mawangi)

50 Kendaraan Listrik Lakukan Tur 
Menuju Museum Gunung Api Batur

menjaga keandalan kelistrikan Bali 
serta menuju Bali mandiri energi 
dengan energi bersih.

Kegiatan Bali EV Goes to 
Museum Gunung Api Batur ini 
dinilai sebagai program yang dapat 
mengolaborasikan wisata, edukasi 
serta energi bersih dengan tujuan 
akhir menciptakan pariwisata yang 
berkualitas dan berkelanjutan.

Cok Ace menuturkan perjala-
nan kendaraan listrik ini akan 
dimulai dari titik awal Alun-alun 
Kota Bangli, menuju ke Wisata 
Proklim Desa Penglipuran, ke-
mudian meninjau PLTS 1 MWp 
Kayubihi dan diakhiri di Museum 
Gunung Api Batur.

Kegiatan yang sejalan dengan 
isu mengenai transisi energi ini 
adalah program prioritas Bali, 
yang tertuang dalam Pembangu-
nan Ekonomi Kerthi Bali melalui 
program Bali Hijau (mengembang-
kan energi bersih dan energi baru 
terbarukan, transportasi ramah 
lingkungan dan transformasi 

pengelolaan persampahan) dan 
diterbitkan pada:

Oleh karena itu, pihaknya san-
gat mengapresiasi seluruh pihak 
yang terlibat dan mendukung 
secara langsung maupun tidak 
dalam ikut serta berpartisipasi 
membangun Bali. (ant)

Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati saat menghadiri jumpa 
pers rangkaian tur kendaraan listrik menuju Museum Gunung Api Batur, Jumat 
(24/6/2022). ANTARA/HO-Pemerintah provinsi Bali

a. Peraturan Daerah Provinsi Bali 
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Ren-
cana Umum Energi Daerah Provinsi 
(RUED-P) Bali 2020-2050.

b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 
45 Tahun 2019 tentang Bali Energi 
Bersih.

c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 
48 Tahun 2019 tentang Kendaraan 
Bermotor Listrik Berbasis Baterai 
(KBLBB).

d. Keputusan Gubernur Bali Nomor 
123/03-M/HK/2020 tentang Ren-
cana Umum Ketenagalistrikan Dae-
rah Provinsi Bali tahun 2020-2039.

e. Surat Edaran Gubernur Bali No-
mor 5 Tahun 2022 tentang Peman-
faatan PLTS Atap di Provinsi Bali.


