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Gubernur Bali Wayan Koster melakukan peman-
tauan langsung terhadap proses pelayanan/pen-
erapan kebijakan relaksasi pajak kendaraan di 
Kantor Samsat Bersama Denpasar Bali, Jumat.

Gubernur Bali Pantau Pelayanan 
Kebijakan Relaksasi Pajak Kendaraan

WAKIL Gubernur Bali Tjok 
Oka Artha Ardhana Sukawati 
menerima kunjungan Ketua 
DPP Masyarakat Adat Nusantara 
(Matra) yang hendak menggelar 
pertemuan raja-raja nusantara 
dan dunia di Puri Klungkung, Bali 
pada Agustus 2022.

Kepada Wakil Gubernur Bali di 
Denpasar, Selasa, Ketua DPP Matra 

Mangku Alam II menyampaikan 
bahwa pihaknya akan mengada-
kan festival adat dan budaya 
nusantara, sekaligus pelantikan 
Ketua DPP baru Andi Bau Malik 
Baramamase Tatukajanangan dari 
Kerajaan Gowa.

Festival tersebut akan dilak-
sanakan dari 16 Agustus hingga 
20 Agustus 2022 dengan diikuti 

“Saya datang memantau secara 
langsung kebijakan relaksasi. Saya 
kira ini kesempatan yang baik, 
membantu masyarakat termoti-
vasi untuk mengikuti program ini 
dengan baik,” katanya di Denpasar.

Dalam kehadirannya, Koster 
ingin memastikan implementasi 
dari kebijakan relaksasi pajak 
yang dibentuk sejak 4 April 2022 
dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 14 Tahun 2022 tentang 
Penghapusan Sanksi Administrasi 
Berupa Bunga dan Denda terha-
dap Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan bantuan tersebut, 
gubernur asal Buleleng tersebut 
berharap masyarakat dapat dir-
ingankan bebannya dengan tetap 
melakukan kewajiban sebagai 
warga negara.

“Ini untuk menolong 

masyarakat meringankan beban 
dalam membayar balik nama 
pembayaran pajak kendaraan 
bermotor, apalagi sekarang kita 
baru pemulihan ekonomi. Di-
harapkan ini memotivasi, dengan 
adanya relaksasi ini menolong 
masyarakat wajib pajak,” ujar 
Gubernur Bali usai pemantauan.

Ia menuturkan bahwa an-
tusiasme masyarakat terhadap 
pemanfaatan bantuan ini tinggi, 
terlihat dari pemenuhan target 
yaitu mencapai 53 persen, dengan 
Kota Denpasar memimpin imple-
mentasi mencapai 54 persen.

“Pemasukan 4 April sampai 31 
Agustus, sekarang berlangsung 
baru 3 bulan, sudah Rp150 miliar. 
Saya lihat seluruh Bali melebihi 
target 53 persen. Triwulan ketiga 
dan keempat akan lebih baik lagi 

situasinya, bahkan nanti di akhir 
tahun bisa di atas 110 persen,” 
kata Wayan Koster.

Saat berbincang langsung den-
gan masyarakat pengguna layanan, 
gubernur mendapat masukan 
terkait perpanjangan diskon, atas 
hal tersebut Koster menjamin 

akan adanya perpanjangan.
“Saya berharap bisa dilakukan 

optimalisasi seluruh kebijakan 
yang diberikan, sehingga PAD 
akan melebihi target dan akan 
digunakan untuk membiayai 
pembangunan infrastruktur,” ujar 
Gubernur Bali. (ant)

Gubernur Bali Wayan Koster melakukan pemantauan implementasi kebijakan 
relaksasi pajak di Kantor Samsat Bersama Denpasar Bali, Jumat (1/7/2022). 
ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

Agustus 2022, Raja-Raja Nusantara 
dan Dunia Bertemu di Bali

oleh raja-raja dari 206 kerajaan 
di seluruh Indonesia dan 30 
kerajaan dunia yang memastikan 
kehadiran.

“Kerajaan mancanegara yang 
akan hadir antara lain dari Hawaii, 
Laos, Spanyol, Uganda, Gana, 
Kongo, Suriah dan Lebanon,” kata 
Mangku Alam II di hadapan Wakil 
Gubernur Bali Cok Ace.

Ketua DPP Matra tersebut 
menjelaskan bahwa Matra telah 
dibentuk sejak 2016, dengan 
tujuan melestarikan dan menguat-
kan adat dan budaya yang tumbuh 
di Nusantara.

Atas niat tersebut, pihaknya in-
gin menggelar kegiatan berkelan-
jutan dengan akhirnya terpilih 
rencana pelaksanaan festival 
adat dan budaya pertama kalinya 
di Pulau Dewata, tepatnya Puri 
Klungkung.

“Selain berkaitan dengan misi 
organisasi, kegiatan ini merupa-
kan wujud sumbangsih Matra 

dalam mendukung pemulihan Bali 
yang terpuruk karena pandemi 
COVID-19,” katanya di Denpasar.

Dari tujuan tersebut, Wakil Gu-
bernur yang akrab disapa Cok Ace 
merasa senang dan mengapresiasi 
niat baik Matra dengan memilih 
Bali sebagai lokasi berkumpulnya 
raja-raja nusantara dan mancane-
gara.

Selain sebagai lokasi pelanti-
kan pengurus baru dan rangka-
ian festival adat dan budaya 
nusantara, Cok Ace menilai 
kegiatan ini sejalan dengan 
komitmen Pemerintah Provinsi 
Bali dalam penguatan adat dan 
budaya.

“Kegiatan ini memberi sum-
bangsih bagi upaya pemulihan 
perekonomian Bali yang terpuruk 
akibat pandemi COVID-19, terle-
bih lagi kegiatan Matra juga akan 
dihadiri oleh para raja dari sejum-
lah negara,” kata Wakil Gubernur 
Cok Ace. (ant)

Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati saat menerima kunjungan 
Ketua DPP Matra Mangku Alam II yang hendak melaksanakan festival adat dan 
budaya nusantara dengan mengundang raja-raja Indonesia dan dunia di Den-
pasar, Selasa (5/7/2022). ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi Bali
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SAAT pembukaan Sanur 
Motor Show di Pantai Mertasa-
ri Denpasar, Wakil Gubernur 
Bali Tjok Oka Artha Ardhana 
Sukawati mengingatkan indus-
tri pariwisata bahwa persain-
gan saat ini semakin ketat.

“Kue pariwisata terbatas se-
hingga persaingan akan makin 

ketat. Mari kita lawan bad 
news (berita buruk) dengan 
kegiatan positif,” katanya sete-
lah memberi contoh beredar-
nya isu penyebaran virus PMK 
(Penyakit Mulut dan Kuku), 
Jumat malam (8/10).

Dalam sambutannya, wakil 
gubernur yang akrab disapa 

PROVINSI Bali terpilih men-
jadi tuan rumah World Beach 
Games 2023 yang akan diikuti 
sekitar 1.200 atlet dari 100 
negara.

“Pulau Dewata terpilih 
sebagai tuan rumah World 
Beach Games Bali 2023 dengan 
melombakan 10 olahraga 
berkelas dunia yang diikuti 
1.200 atlet dari 100 negara 
pada 5-12 Agustus 2023,” kata 
Eksekutif Komite Olimpiade 
Indonesia Rafiq Hakim Radinal 
di Denpasar, Selasa.

Dalam audiensi dengan 
Gubernur Bali Wayan Koster, 
Rafiq menyampaikan bahwa 
selain perlombaan olahraga, 
akan dilakukan pula pertemuan 
dengan 206 negara, maka 
pihaknya hadir untuk memohon 
izin gubernur.

Berangkat dari niat baik 
Association of National Olympic 

Commonittee (ANOC) ini, gu-
bernur mengaku senang karena 
Bali dijadikan sebagai tuan ru-
mah olahraga bertaraf interna-
sional, bahkan Koster menjanji-
kan fasilitas pendukung.

Selain itu, melalui kesempa-
tan ini Koster berharap World 
Beach Games dapat menjadi 
momentum untuk memajukan 
prestasi keolahragaan nasional. 
World Beach Games Bali 2023 
juga turut akan menjadi pemer-
cepat pemulihan pariwisata dan 
perekonomian Bali.

Prestasi Bali dalam hal 
penanganan pandemi melalui 
penyebaran lokasi vaksinasi 
salah satu yang membuat ting-
kat kepercayaan masyarakat 
internasional meningkat.

Beberapa kegiatan ber-
standar internasional pada 
akhirnya sukses dihelat di Bali, 
yaitu Konvensi Minamata, Inter-

Parliament Union (IPU) ke-144, 
Global Platform for Disaster 
Risk Reduction (GPDRR) Tahun 
2022, dan yang akan datang 
Bali siap menggelar Presidensi 
G20.

“Atas prestasi tersebut 

dengan dipilihnya Bali, ini juga 
sekaligus bisa mendukung 
program Pemerintah Provinsi 
Bali yang sedang mengarah-
kan pembangunan pariwisata 
olahraga (sport tourism),” ujar 
Wayan Koster. (ant)

Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kedatangan Association of National 
Olympic Commonittee (ANOC) membahas World Beach Games 2023 di Den-
pasar, Selasa (12/7/2022). ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi

Bali Terpilih Jadi Lokasi 
”World Beach Games 2023”

Wagub Cok Ace: Kompetitor Bali 
di Bisnis Pariwisata Makin Bersaing

Cok Ace itu menyadari bahwa 
kondisi pariwisata kian mem-
baik, namun kompetitor Bali 
terus bergerak dan tak ragu 
dalam memanfaatkan isu yang 
berpotensi menjatuhkan.

Salah satunya mengenai 
penyebaran virus PMK pada 
hewan berkaki empat khu-
susnya sapi yang sedang ramai 
di Indonesia termasuk Pulau 
Dewata belakangan, dengan 
itu Cok Ace mengajak seluruh 
komponen ikut menepis senti-
men negatif tersebut dengan 
menggelar kegiatan positif.

Kegiatan Sanur Motor Show 
yang dihadiri Wakil Guber-
nur Bali malam tadi menjadi 
salah satu kegiatan positif 
yang dimaksud. Pameran ini 
berlangsung dari 8-10 Juli 
2022 dengan memamerkan 82 
motor tanpa modifikasi dan 
120 motor modifikasi.

Disebutkan pula, Sanur 
Motor Show ini merupakan 
pemanasan dari gelaran Sanur 
Village Festival yang akan 

berlangsung Agustus menda-
tang. Kegiatan positif seperti 
kejuaraan layangan dunia yang 
diikuti 25 negara juga akan 
diselenggarakan di Sanur.

Cok Ace berharap berbagai 
kegiatan positif yang mampu 
menarik wisatawan ini se-
makin mempercepat pemuli-
han sektor pariwisata di Pulau 
Dewata.

“Pemerintah tak henti me-
nerapkan kebijakan untuk pe-
mulihan Bali. Gerbang dibuka 
makin lebar dan saat ini telah 
ada 23 maskapai masuk Bali,” 
kata wakil gubernur asal Ubud 
tersebut.

Ia juga menyebut bahwa 
hingga saat ini kunjungan 
wisatawan mancanegara ke 
Bali telah menyentuh angka 
8.500 orang per hari, atau 
setara 50 persen kedatangan 
sebelum pandemi COVID-19. 
Selain itu, kunjungan wisata-
wan domestik ke Bali saat ini 
rata-rata mencapai 14 ribu. 
(ant)

Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati saat membuka pameran 
Sanur Motor Show sebagai salah satu kegiatan pariwisata di Denpasar, Jumat 
(8/7/2022). ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi Bali
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Pemerintah Kota Denpasar, Bali, akan melakukan 
percepatan cakupan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga 
atau penguat (booster) melalui skema “door to door” 
atau mendatangi rumah-rumah warga.

Pemkot Denpasar Percepat Vaksinasi 
Booster Datangi Rumah ke Rumah

PEMERINTAH Kota Denpasar, 
Bali, menargetkan dapat mem-
vaksinasi 1.000 sapi di daerah itu 
dalam upaya pencegahan dan pen-
anggulangan penyakit mulut dan 
kuku (PMK) pada hewan ternak.

“Disinfeksi lokasi kandang 
hewan yang sakit dan sekitarnya 
adalah hal yang bisa dilakukan. 
Selain itu melakukan vaksinasi,” 

kata Sekretaris Daerah Kota Den-
pasar Ida Bagus Alit Wiradana saat 
menggelar rakor penanganan PMK 
di Denpasar, Kamis.

Selain itu, upaya pencegahan 
juga dilakukan dengan memasang 
penyemprotan disinfektan pada 
pelabuhan dan meletakkan keset 
basah mengandung disinfektan 
pada pintu masuk area rentan 

Pemerintah Kota Den-
pasar, Bali, akan melaku-
kan percepatan cakupan 
vaksinasi COVID-19 
dosis ketiga atau penguat 
(booster) melalui skema 
“door to door” atau mendatangi 
rumah-rumah warga.

“Pelaksanaan skema ini 
bekerja sama dengan Kepolisian, 
TNI, BIN, desa dinas dan desa 
adat,” kata Sekretaris Daerah 
Kota Denpasar Ida Bagus Alit 
Wiradana di Denpasar, Senin.

Alit Wiradana mengatakan 
perlunya percepatan cakupan 
vaksinasi penguat tersebut 
saat menggelar rapat bersama 
jajaran Forkopimda, Perwakilan 
BIN Provinsi Bali, jajaran organ-
isasi perangkat daerah setempat, 
kepala puskesmas dan perbekel/
lurah se-Kota Denpasar.

Menurut dia, percepatan vak-

sinasi sangat penting untuk 
meningkatkan kekebalan 
masyarakat terhadap 

infeksi COVID-19, terutama 
perkembangan kasus yang 

mengalami peningkatan 
dalam beberapa hari terakhir ini.

“Oleh karena itu, perlu dilaku-
kan upaya-upaya untuk memper-
cepat pelaksanaan vaksinasi salah 
satunya dengan skema door to 
door,” ujarnya.

Dengan adanya vaksinasi 
langsung mendatangi rumah 
warga diharapkan vaksinasi kota 
Denpasar meningkat dan memen-
uhi sasaran.

Selain skema door to door, 
kata Alit Wiradana, pelaksanaan 
percepatan vaksinasi juga dilaku-
kan dengan menggelar vaksinasi 
massal dan pelayanan di fasilitas 
kesehatan seperti di puskesmas 
dan rumah sakit.

“Kami harapkan masyarakat 
tetap melaksanakan protokol 
kesehatan, sebagaimana yang 
dianjurkan oleh pemerintah. Hal 
ini untuk mencegah terjadinya 
peningkatan kasus,” ucapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas 
(Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Denpasar Tri Indarti menyampai-
kan terkait cakupan vaksinasi di 
Kota Denpasar.

Untuk cakupan vaksinasi 

tahap pertama sudah mencapai 
152 persen, vaksinasi tahap 
kedua sekitar 140 persen, dan 
untuk vaksin penguat sudah 
mencapai 92 persen.

“Kendati demikian, kita tetap 
harus waspada. Untuk itu, saya men-
dorong bagi masyarakat yang belum 
divaksin bisa segera melakukan 
vaksinasi COVID-19 dengan menda-
tangi tempat-tempat vaksin di Kota 
Denpasar,” kata Tri Indarti. (ant)

Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana saat memimpin rapat 
percepatan vaksinasi COVID-19 penguat Denpasar, Senin (4/7/2022). ANTARA/
HO-Pemkot Denpasar.

Pemkot Denpasar Targetkan Vaksinasi 
1.000 Sapi untuk Cegah PMK

penularan PMK,
Rapat yang dipimpin oleh Alit 

Wiradana selaku Ketua Satgas 
Penanganan PMK Kota Denpasar, 
juga dihadiri unsur pimpinan OPD 
dan Forkompimda Denpasar yang 
juga ditunjuk sebagai bagian keang-
gotaan Satgas Penanganan PMK.

Dalam arahannya, ia me-
nekankan langkah yang harus 
difokuskan dalam penanganan 
PMK ini adalah seputar disinfeksi, 
vaksinasi dan aksi respons cepat 
tanggap terhadap PMK.

Kemudian sangat diperlukan 
koordinasi dari para anggota 
Tim Satgas Penanganan PMK ini 
yang bersinergi dengan aparat 
kepolisian.

“Edukasi dan pembinaan serta 
sosialisasi PMK di masyarakat 
adalah hal yang harus dilaku-
kan. Untuk itu, semua elemen 
di masyarakat harus bersinergi 

untuk mempercepat penanga-
nan PMK nantinya,” ucap Alit 
Wiradana.

Sementara itu, Kepala Pelak-
sana BPBD Kota Denpasar Ida 
Bagus Joni Ariwibawa mengatakan 
saat ini salah satu upaya yang 
sudah dilakukan adalah vaksinasi 
PMK yang menyasar 1.000 ekor 
sapi di Kota Denpasar.

Vaksinasi pada sapi ini, mulai 
Kamis (7/7) sudah dilakukan di 
Kelompok Sapi Bali Lestari Banjar 
Kajeng Pemogan.

“Vaksinasi tahap pertama hari 
ini sudah berhasil memvaksin 94 
ekor sapi di Kelompok Sapi Banjar 
Kajeng Pemogan. Kelompok sapi 
lainnya akan dijadwalkan kem-
bali,” katanya.

Joni Ariwibawa menambahkan, 
menghadapi Hari Idul Adha 10 Juli 
mendatang, pengawasan lalu lintas 
hewan kurban juga dilakukan. (ant)

Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana saat menggelar rakor 
penanganan PMK di Denpasar, Kamis (7/7/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.
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WALI Kota Denpasar, Bali, I 
Gusti Ngurah Jaya Negara ber-
hasil mendapatkan penghargaan 
sebagai tokoh penggerak kope-
rasi terbaik nasional dari Dewan 
Koperasi Indonesia (Dekopin).

Sekretaris Daerah Kota Den-
pasar IB Alit Wiradana mewakili 
Wali Kota Denpasar menerima 
penghargaan tersebut pada 
peringatan ke-75 Hari Koperasi 

Nasional (Harkopnas) 2022 di 
Denpasar, Kamis.

“Diperolehnya penghar-
gaan tersebut menjadi bukti 
nyata kepedulian Wali Kota 
Denpasar kepada semua pihak, 
khususnya penggiat dan pelaku 
koperasi, yang telah bekerja 
keras mengembangkan kope-
rasi di Kota Denpasar,” ujar Alit 
Wiradana dalam keterangan 

DUTA kesenian Kota 
Denpasar meraih sembi-
lan prestasi di antara 14 
perlombaan pada Pesta 
Kesenian Bali (PKB) ke-
44 tahun 2022.

“Prestasi yang ditorehkan 
duta kesenian Kota Denpasar 
tak lepas dari proses pembinaan 
dan evaluasi yang dilaksanakan 
secara rutin,” kata Kepala Dinas 
Kebudayaan Kota Denpasar 
Raka Purwantara di Denpasar, 
Kamis.

Dia menjelaskan hal ini juga 
seiring dengan visi pemban-
gunan Denpasar sebagai kota 
kreatif berbasis budaya menuju 
Denpasar maju.

“Yang pertama, tentu kami 
bersyukur. Dari setiap lomba, 
duta Kota Denpasar bisa tampil 
maksimal sehingga dapat 
menorehkan prestasi,” ujarnya 
didampingi Kabid Kesenian I 
Wayan Narta itu.

Adapun sembilan duta yang 
berhasil meraih juara I (perta-

ma) yakni Lomba Mesat-
ua Bali yang dimenang-
kan oleh I Nyoman Sudira 
dan Lomba Tari Barong 
Ket yang dimenangkan 
oleh Sekaa Barong Candra 

Geni Tatasan.
Lomba Baleganjur yang 

dimenangkan Sekaa Telung 
Barung Penatih, Lomba Gender 
Wayang Anak-Anak yang di-
menangkan Sanggar Kembang 
Waru, dan Lomba Mewarnai 
yang dimenangkan Zifara Idi-
anto, Lomba Ngawi Geguritan 
yang dimenangkan I Made Arik 
Wiraputra asal Denpasar.

Selanjutnya, Tim Penggerak 
PKK Kota Denpasar memenang-
kan Lomba Desain dan Peragaan 
Busana Kerja Adat Bali Berpa-
sangan, Lomba Desain Casual 
Berpasangan, dan Lomba Desain 
Busana Pengantin Adat Bali 
Modifikasi.

Duta kesenian Kota Denpasar 
juga meraih juara II dan III di 
beberapa kategori, antara lain 

Duta Denpasar Raih Sembilan 
Prestasi di Pesta Kesenian Bali

juara II pada Lomba Taman 
Penasar yang diwaklili Widya 
Sabha Kecamatan Denpasar 
Selatan.

Kabid Kesenian Dinas Kebu-
dayaan Kota Denpasar Wayan 
Narta menambahkan prestasi 
yang diraih hendaknya tidak 
membuat cepat puas, melainkan 

menjadi cambuk untuk terus 
berusaha maksimal.

“Prestasi ini akan kami jadi-
kan cambuk untuk terus melak-
sanakan pembinaan, pelatihan 
dan regenerasi berkelanjutan 
sehingga selain berprestasi, seni 
budaya di Kota Denpasar tetap 
ajeg dan lestari,” ujarnya. (ant)

Salah satu penampilan duta kesenian Kota Denpasar di ajang Pesta Kesenian Bali 
ke-44, beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

Wali Kota Denpasar Dapat Penghargaan 
Penggerak Koperasi Terbaik

tertulisnya.
Hadir pada kesempa-

tan tersebut, Deputi Bidang 
Koperasi Kementerian Kope-
rasi dan UKM Ahmad Zabadi, 
Ketua Umum Dewan Koperasi 
Nasional (Dekopin) Sri Untari 
Bisowarno, dan Sekda Provinsi 
Bali Dewa Made Indra.

Wali Kota Denpasar men-
dapatkan penghargaan dari 
Dewan Koperasi Indonesia 
(Dekopin) sebagai penggerak 
koperasi terbaik, atas dedikasi 
dan kontribusinya sebagai tokoh 
penggerak koperasi terbaik di 
Kota Denpasar.

“Wali Kota berharap koperasi 
di Kota Denpasar ini bisa menja-
di pendukung, penyokong dalam 
penguatan ekonomi sesuai 
fungsinya sebagai soko guru 
perekonomian,” ujar Wiradana 
usai menerima penghargaan itu.

Sementara itu, Ketua Umum 
Dewan Koperasi Nasional Sri 

Untari Bisowarno menyampai-
kan pemberian penghargaan 
penggerak koperasi merupakan 
apresiasi ke wali kota Denpasar 
yang telah meningkatkan peran 
koperasi.

Diantaranya dengan mema-
jukan UMKM melalui pengem-
bangan produk, promosi dan 
pemasaran kepada masyarakat.

“Untuk itulah, penggiat dan 
penggerak koperasi agar terus 
memberikan dorongan kepada 
koperasi sehingga dapat mewu-
judkan koperasi kuat, rakyat 
berdaulat Indonesia hebat,” 
ucapnya.

Sebagai informasi, terda-
pat tiga kategori penghargaan 
koperasi yang diberikan oleh 
Dekopin pada puncak acara per-
ingatan Hari Koperasi Nasional 
ke-75, diantaranya Pembina 
Koperasi Terbaik, Penggerak 
Koperasi Terbaik, serta Penghar-
gaan Khusus. (ant)

Sekretaris Daerah Kota Denpasar IB Alit Wiradana mewakili Wali Kota Den-
pasar berfoto bersama para penerima penghargaan lainnya di Denpasar, Kamis 
(14/7/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.



BADUNG ANTARA NEWS BALI/1-15 Juli 202206

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali membentuk satu-
an tugas untuk mengantisipasi penyebaran penyakit 
mulut dan kuku (PMK) di daerah setempat.

Pemkab Badung Bentuk Satgas 
Untuk Atasi Penyebaran PMK

KABUPATEN Badung, Bali siap 
menjadi percontohan atau role 
model di tingkat nasional dalam 
mewujudkan desa antikorupsi.

“Pemerintah Kabupaten 
Badung sudah dua kali meraih 
penghargaan dari KPK yang 
didasari hasil penilaian dari berba-
gai macam aspek dan parameter. 

Kami bukan ujug-ujug langsung 
dapat penghargaan, tidak bisa 
seperti itu,” ujar Bupati Badung I 
Nyoman Giri Prasta di Kuta Sela-
tan, Kabupaten Badung, Rabu.

Saat menghadiri Bimbingan 
Teknis Program Desa Anti Ko-
rupsi di Desa Kutuh, Kuta Selatan, 
Badung, ia mengatakan, apabila 

“Pembentukan Satgas PMK ini 
dalam rangka meneruskan surat 
dari BNPB dan ini harus dilakukan 
secepatnya di masing-masing ka-
bupaten/kota dan provinsi. Dalam 
rangka melaksanakan penanganan 
PMK di daerah diperlukan untuk 
membentuk Satgas Penanganan 
PMK,” ujar Sekretaris Daerah 
Kabupaten Badung I Wayan Adi 
Arnawa di Mangupura, Senin.

Pembentukan satgas itu sesuai 
dengan Keputusan Kepala BNPB 
Nomor 47 Tahun 2022 tentang 
Penetapan Status Keadaan Tert-
entu Darurat PMK.

Ia menjelaskan untuk percepa-
tan penanganan PMK, pemerintah 
daerah diwajibkan membentuk 
Satuan Tugas Penanganan PMK di 
wilayah administratif yang meru-

pakan kepanjangan tangan yaitu 
di tataran kecamatan, kelurahan, 
atau desa dan banjar.

“Keanggotaan Satgas PMK 
ini juga agar melibatkan seluruh 
komponen multipihak berbasis 
komunitas dan tetap mengede-
pankan prinsip satu komando dan 
keterpaduan upaya,” ungkapnya.

Pihaknya telah meminta Kepala 
Pelaksana BPBD Badung untuk 
segera membentuk draf surat 
keputusan sekaligus menginfor-
masikan kepada berbagai tim yang 
masuk SK Satgas PMK itu.

Setelah terbentuk SK, nantinya 
seluruh pemangku kepentin-
gan terkait segera menyiapkan 
diri untuk melaksanakan tugas 
karena kejadian tersebut tidak 
jauh beda dengan penanganan 

COVID-19 yang membutuhkan 
respons cepat dan tanggap dalam 
memutus mata rantai penularan 
PMK pada hewan ternak.

“Setelah nanti terbentuk Satgas 
PMK dan sudah mendapatkan 
tupoksi (tugas pokok dan fungsi) 
masing- masing, kami akan berger-
ak secepatnya untuk melakukan 
pencegahan agar penyakit PMK 
tidak masuk ke Badung,” katanya.

Pihaknya juga telah meminta 
Kepala Dinas Pertanian dan Pan-
gan Badung memastikan jumlah 
vaksin yang didapat daerah itu 
dari pemerintah pusat.

Pemkab Badung juga akan 
selalu berkoordinasi dengan 
pemerintah provinsi dan pusat 
agar penanganan PMK berjalan 
sesuai strategi percepatan penan-
ganan PMK. (adv)

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (kiri) memimpin rapat pembentukan Satgas 
PMK di Ruang Rapat Kriya Gosana Pemkab Badung, Senin (4/7/2022). ANTARA/
HO-Pemkab Badung

Badung Siap Jadi Percontohan 
Desa Antikorupsi Tingkat Nasional

wilayah desa sudah bersih dari 
korupsi, berarti pemerintahan 
yang ada di tingkat atasnya seperti 
kecamatan, kabupaten, provinsi 
dan pusat akan bersih semuanya.

Oleh karena itu, pihaknya 
mengapresiasi KPK yang telah 
melaksanakan pembinaan desa 
anti korupsi di Desa Kutuh wilayah 
Kabupaten Badung.

“Inilah prinsip yang kami 
apresiasi penuh sebagai wujud 
dukungan terhadap komitmen 
Presiden Joko Widodo memban-
gun Indonesia dari pinggiran 
yaitu desa. Ini gayung bersam-
but dengan yang dilaksanakan 
oleh KPK, ini luar biasa sekali,” 
katanya.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, 
pihaknya meyakini program yang 
diluncurkan KPK itu bertujuan 
untuk membuat masyarakat 
desa yang bahagia sehingga bisa 
menikmati kehidupan yang ada di 
desa dengan segala kebutuhannya.

Menurutnya, program desa 

antikorupsi juga mampu men-
dorong terbentuknya desa presisi 
yang memiliki tingkat akurasi dan 
ketepatan tinggi untuk memberi-
kan gambaran kondisi aktual desa 
yang sesungguhnya.

“Dengan adanya arahan dan 
pembinaan dari KPK, kolabo-
rasi antara teknologi akan bisa 
dilakukan dengan baik. Karena 
ada tiga hal di desa yang harus 
dioptimalkan apabila desa 
ingin maju, satu potensi desa, 
kedua infrastruktur dan yang 
ketiga SDM. itulah mengapa desa 
disebut sebagai taman sarinya 
kehidupan. Karena kalau desa 
berdaulat maka Indonesia akan 
bermartabat,” ungkap Giri Prasta.

Direktur Pembinaan Peran 
Serta Masyarakat KPK Kumbul 
Kusdwijanto Sudjadi menam-
bahkan, apabila Indonesia ingin 
maju atau bebas dari korupsi 
salah satu upaya yang harus 
dimulai adalah dari pemerinta-
han paling kecil yaitu desa. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Direktur Pembinaan Peran Serta 
Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi saat acara Pembukaan Bimbingan 
Teknis Program Desa Anti Korupsi di Wantilan Rangdu Kriya Mandala Desa Kutuh 
Kuta Selatan, Rabu (6/7). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali terus melakukan 
upaya untuk menjaga dan 
merawat toleransi dan keruku-
nan antar umat beragama 
termasuk umat Muslim yang 
ada di Badung guna memajukan 
pembangunan daerah.

“Kami mengajak para tokoh 
dan seluruh umat muslim yang 
ada di Kabupaten Badung untuk 
berperan aktif dalam menyuk-
seskan pembangunan daerah,” 
ujar Bupati Badung I Nyoman 

Giri Prasta di Mangupura, 
Minggu.

Pemkab Badung juga telah 
menyediakan lahan di area 
Pusat Pemerintahan (Puspem) 
Badung sebagai lokasi pelak-
sanaan Shalat Idul Adha 1443 
H/2022 yang diikuti oleh ribuan 
umat dari berbagai wilayah.

Bupati Giri Prasta  meny-
ambut baik pelaksanaan Shalat 
Idul Adha 1443 H di Lapangan 
Puspem Badung tersebut yang 
telah berjalan dengan sangat 

SEKRETARIS Daerah Badung 
I Wayan Adi Arnawa, didamp-
ingi Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) I Made 
Agus Aryawan beserta jajaran 
menerima Studi Komparatif 
Pemkot Bandung yang dipimpin 
Wali Kota H. Yana Mulyana, di 
Mall Pelayanan Publik (MPP) 
Kabupaten Badung, Jumat (1/7).

Seusai acara Sekda Badung I 
Wayan Adi Arnawa mengucap-
kan terima kasih atas kunjungan 
Pemerintah Kota Bandung yang 
langsung dipimpin oleh Bapak 
Wali Kota Bandung H. Yana 
Mulyana bersama jajarannya 
terkait dengan Studi Tiru di Mall 
Pelayanan Publik yang ada di 
Kabupaten Badung.

“Kita berterima kasih kepada 
Pemkot Bandung yang sudah 
bersedia berkunjung ke Pem-
kab Badung. Tentu ada banyak 
hal yang kami diskusikan 

tadi karena beberapa hal juga 
teman-temen dari kabupaten 
Bandung banyak meniru dan 
mengikuti apa yang dilakukan 
Kadis DPMPTSP Badung ini, 
memang kalau kita lihat dalam 
paparannya tadi DPMPTSP kota 
Bandung sudah sudah menda-
pat predikat Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBBM). 
Mungkin kita ke depan juga 
mengharapkan bisa seperti itu 
dan mudah-mudahan dengan 
kerja sama dan kunjungan ini 
kita akan termotivasi untuk 
segera mengikuti apa yang 
sudah dilakukan Kota Bandung 
dan juga sebaliknya apa yang 
kita lakukan akan dilakukan 
juga oleh Kota Bandung sehing-
ga nantinya harapan ada kun-
jungan balasan dari Kabupaten 
Badung ke Kota Bandung dalam 
rangka kita mempersiapkan 
diri untuk menuju Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani 

Sekda Adi Arnawa Terima 
Kunjungan Kerja Pemkot Bandung

(WBBM) karena Kabupaten 
Badung baru mendapat predi-
kat Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK),” ungkapnya.

Sementara itu Wali Kota 
Bandung H. Yana Mulyana, 
menyampaikan tujuan kun-

jungan ke Kabupaten Badung, 
untuk Study Tiru ke Mall 
Pelayanan Publik yang ada di 
Kabupaten Badung yang meru-
pakan Mall Pelayanan Publik 
yang pertama yang di bangun 
di Indonesia.  (adv)

Sekda Wayan Adi Arnawa, didampingi Kepala DPMPTSP Made Agus Aryawan 
menerima Studi Komparatif Pemkot Bandung yang dipimpin Walikota H. Yana 
Mulyana, Jumat (1/7) di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung. ANTARA/HO-
Pemkab Badung

Pemkab Badung Rawat Toleransi Umat 
Beragama Demi Pembangunan Daerah

khusyuk.
Menurut dia, memang 

setiap melaksanakan Sholat Id, 
pihaknya menyiapkan lokasi 
untuk diadakannya ibadah di 
area Puspem Badung karena 
Puspem itu memiliki fungsi se-
bagai tempat pelayanan seluruh 
lapisan masyarakat dan sebagai 
tempat pelaksanaan kegiatan 
keagamaan.

“Begitu juga dengan umat 
Kristiani baik itu Protestan dan 
Katolik, kita Natalan di sini juga, 
apalagi kegiatan agama Hindu 
dan Budha. Inilah yang perlu 
kami tanamkan,’ ungkapnya.

Ia juga memberikan apre-
siasi atas pelaksanaan malam 
takbiran Idul Adha di wilayah 
Badung yang sudah berjalan 
dengan baik. Hal itu dikatakan 
telah menunjukkan bahwa Mus-
lim yang ada di Badung sudah 
mampu mengkondisikan situasi 
dengan baik sehingga tidak 
sampai terjadi persoalan dan 
gangguan apapun.

“Selaku pemerintah, pribadi 
dan masyarakat Badung, kami 
memberikan dua jempol. 
Semoga melalui pelaksanaan 
Idul Adha ini kedekatan umat 
muslim dengan Pemkab Badung 
lebih khusus lagi dengan saya 
bisa dijadikan sebagai bagian 
dari keluarga besar umat mus-
lim,” kata Bupati Giri Prasta.

Pada Idul Adha 2022, Bupati 
Giri Prasta didampingi Ketua 
DPRD Badung Putu Parwata 
dan Kapolres Badung AKBP Leo 
Dedy Defretes juga menyerah-
kan hewan kurban sebanyak 
satu ekor sapi dan tiga ekor 
kambing.

“Hewan kurban yang kami 
berikan kepada Masjid Indone-
sia Kabupaten Badung ini kami 
pastikan ini tidak ada penyakit 
kuku dan mulut karena sudah 
divaksin. Selain itu, kemarin saya 
juga sudah memberikan satu 
ekor sapi di Masjid Baiturrah-
man Angantiga Petang Badung,” 
ujar Bupati Giri Prasta. (adv)

Bupati Badung Badung I Nyoman Giri Prasta. ANTARA/HO-Pemkab Badung
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DALAM rangka pelaksanaan 
KTT G-20 yang akan datang, 
Sekretaris Daerah (Sekda) I Wayan 
Adi Arnawa mewakili Bupati 
Badung menyambut kunjungan 

kerja (kunja) Menteri Koordinator 
Bidang Kemaritiman dan Investasi 
Republik Indonesia, Luhut Binsar 
Pandjaitan beserta jajaran terkait 
dengan pemantauan pembangu-

SEKDA Badung Adi Arnawa 
melepas secara resmi Gerak Jalan 
Santai dalam Rangka Hari Kope-
rasi Nasional ke -75 di Pantai 
Pandawa, Desa Kutuh, Minggu 
(10/7).

Gerak jalan yang diikuti oleh 
ratusan masyarakat tersebut 
berjalan dengan meriah dengan 
dihiasi berbagai acara yang me-
narik seperti Senam Aerobic, Fut-
sal, Tarik Tambang, Kano Spirit, 
Penanaman Terumbu Karang dan 
pencabutan undian berhadiah.

Sebelum melepas para peserta 
Sekda Adi Arnawa menyerahkan 
dana bantuan sebesar Rp 20 juta 
kepada Ketua Puskop Jagadhita 
Alit Suarsawan sebagai ben-
tuk apresiasi dari Pemerintah 
Kabupaten Badung. Turut hadir 
Kadis Koperasi, UKM dan Perda-
gangan I Made Widiana, Ketua 
Dekopinda Badung I Wayan Reta, 
Perbekel Desa Adat Kutuh.

Dalam sambutannya Sekda 
Adi Arnawa mengatakan atas 
nama Pemerintah Kabupaten 
Badung dan mewakili Bupati 
Badung hadir ditengah-tengah 
kegiatan yang diadakan De-
kopinda Kabupaten Badung 
dalam rangka Hari Ulang Tahun 
Koperasi Nasional yang Ke-75.

“Saya mewakili Bapak Bupati 

Sekda Adi Arnawa Berharap Eksistensi 
Koperasi Segera Bergeliat

Nyoman Giri Prasta dan Pemerin-
tah Kabupaten Badung memberi-
kan apresiasi kepada Dekopinda 
Badung yang sudah mengawali 
kegiatan di pasca pandemi Covid 
dengan melaksanakan kegiatan 
olahraga. Mudah-mudahan den-
gan kegiatan olahraga ini akan 
menciptakan tubuh yang sehat 
untuk memiliki pikiran yang 
sehat. Karena bagaimanapun 
juga kami Pemerintah Kabu-
paten Badung sangat berharap 

eksistensi koperasi segera berge-
liat, karena salah satu dalam 
rangka mendorong pertumbuhan 
ekonomi di Badung salah satunya 
dengan cara mendorong gerakan 
koperasi yang ada di seluruh 
Kabupaten Badung,”ujarnya.

Pihaknya juga mengatakan, 
kekuatan koperasi ada di tangan 
kita. Baik buruknya koperasi kita 
yang menentukan. Ayo bersama-
sama kita bersinergi bangun 
solidaritas dan perkuat koperasi 

agar bisa semakin bermanfaat 
untuk Badung, Bali dan Indone-
sia.

Saya berharap kepada seluruh 
masyarakat yang tergabung 
untuk terus menghidupkan 
koperasi karena sangat banyak 
manfaat juga dapat membuka 
lapangan pekerjaan. Semoga 
dengan momen hari jadi ini 
semua pengurus koperasi agar 
lebih intens lagi dalam melaku-
kan pembinaan,”harapnya. (adv)

Sekda Adi Arnawa Sambut Kunjungan 
Menko Marves di Nusa Dua

nan dan revitalisasi terminal VVIP 
Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 
dan dilanjutkan dengan rapat 
koordinasi dalam rangka persia-
pan pelaksanaan KTT G-20, ber-
tempat di The Laguna Bali Resort 
dan Spa Nusa Dua, Jumat (8/7).

Turut hadir Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Indonesia 
Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri 
Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, 
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka 
Artha Ardana Sukawati, Forkopim-
da Bali beserta undangan lainnya.

“Progres pelaksanaan KTT 
G20 dari lintas kementrian sudah 
cukup bagus. Tugas kita di KTT 
G20 ini melakukan pembebasan 
lahan dengan tiga segment dari 
interseksi Siligita termasuk ada 

perluasan dan pelebaran jalan di 
Siligita, dan yang terakhir ada di 
GWK dan sudah disampaikan juga 
dari Kementerian Setneg yang 
menyatakan bahwa pada hari ini 
kita juga sudah melakukan peri-
lisan anggaran,” kata Adi Arnawa 
yang ditemui seusai acara.

Kegiatan Rapat Koordinasi 
Penyelenggaraan Presidensi G20 
Indonesia hari ini membahas 
terkait kesiapan dari Infrastruk-
tur dan logistik sampai pada 
persiapan protokoler dan penga-
manan. Seiring perkembangan 
dari kesiapan KTT G20 ini sangat 
diharapkan pada akhir Oktober, 
semua kegiatan untuk persiapan 
KTT G20 sudah selesai dengan 
baik. (adv)

Sekda Wayan Adi Arnawa saat menyambut kunjungan Menteri Koordinator 
Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan di The Laguna Bali 
Resort dan Spa Nusa Dua, Jumat (8/7).  ANTARA/HO-Pemkab Badung

Sekda Wayan Adi Arnawa melepas jalan santai dalam Rangka Hari Koperasi Nasional ke -75 di Pantai Pandawa, Desa Kutuh, 
Minggu (10/7). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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SEKRETARIS Daerah Ka-
bupaten Badung I Wayan Adi 
Arnawa mewakili Bupati Badung 
I Nyoman Giri prasta menghadiri 
sekaligus membuka Kegiatan 
Kampanye/Sosialisasi Reko-
mendasi Perlindungan Lahan 
Pertanian dan Pangan Berkelanju-
tan (RPLP2B) bertempat di ruang 
pertemuan Pandawa Hotel Made 
Bali, Selasa (12/7).

Sekda Badung Adi Arnawa 
dalam sambutannya mengatakan, 
dalam situasi pandemi Covid-19, 
Pemerintah Kabupaten Badung 
terus mengingatkan kepada 

masyarakat agar tetap menerap-
kan protokol kesehatan.

Secara mendunia sudah mera-
sakan ancaman krisis pangan 
yang akan terjadi, lebih-lebih dari 
beberapa negara yang merupakan 
penghasil produksi pangan.

Presiden RI Joko Widodo selalu 
mengingatkan agar memanfaatkan 
lahan kosong, untuk ditanami 
tanaman bergizi dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pangan.

”Ketika dalam situasi pandemi 
yang sudah berlalu selama 2 
Tahun ini, kita selalu bangga/ju-
mawa hidup di sektor pariwisata, 

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Provinsi Bali melaku-
kan sosialisasi pelaksanaan 
Katalog Elektronik Lokal 
Badung kepada para pelaku 
UMKM Koperasi Penyedia Ba-
rang Jasa di wilayah itu.

“Kegiatan sosialisasi untuk 
UMKM ini merupakan bagian 
dalam rangka pelaksanaan jasa 
atau barang di Badung yang 
on the track dengan keten-
tuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,” kata 
Sekretaris Daerah (Sekda) 
Badung I Wayan Adi Arnawa di 
Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan kebijakan 
makro pemerintah pusat yang 
dituangkan melalui keluarnya 
Instruksi Presiden No 2 Tahun 
2022 telah mengatur masalah 
Percepatan Peningkatan Peng-
gunaan Produk Dalam Negeri.

Menurutnya hal itu 
merupakan salah satu upaya 
pemerintah pusat yang akan 
diimplementasikan oleh 

seluruh pemerintah daerah di 
Indonesia untuk mendorong 
UMKM Daerah dalam rangka 
pengadaan barang atau jasa di 
seluruh tingkatan di daerah.

“Dalam pelaksanaannya, 
penting adanya pemahaman 
mengenai unsur kriteria dan 
persyaratan agar mendapatkan 
gambaran yang sama dan juga 
dalam upaya meminimalisir 
kendala yang menyebabkan 
tidak bisa ikut dalam pen-
gadaan,” katanya.

Wayan Adi Arnawa yang 
juga Ketua Tim Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam 
Negeri (P3DN) Badung itu 
menjelaskan, penggunaan 
produk dalam negeri perlu 
didorong, artinya pemerintah 
pusat sudah melihat bahwa 
dalam rangka mendorong per-
tumbuhan ekonomi.

Dalam upaya tersebut, 
peran UMKM harus dilibatkan 
karena akan memberikan kon-
tribusi yang cukup besar untuk 

Pemkab Badung Sosialisasikan E-Katalog 
Guna Tingkatkan Belanja Produk Lokal

pertumbuhan ekonomi.
“Hal ini dapat dilihat ke-

tika COVID-19 melanda yang 
dimana ternyata memberikan 
kontribusi kepada pertumbu-
han ekonomi disamping dari 
sektor pertanian dan juga 
sektor UMKM, oleh karena itu 
melalui program kebijakan ini, 
kami memandang perlu selu-

ruh UMKM di Badung harus 
memiliki pemahaman yang 
sama,” katanya.

Ia menambahkan, Pemkab 
Badung berharap agar semua 
para peserta UMKM dan IKM 
dapat masuk dalam E-katalog 
agar lebih mudah tentunya 
dengan memenuhi unsur krite-
ria dalam peraturan. (adv)

Sekda Wayan Adi Arnawa (tengah) saat Sosialisasi Pelaksanaan Katalog Elek-
tronik Lokal Badung kepada UMKM Koperasi Penyedia Barang Jasa bertempat 
di Ruang Pertemuan Kertha Gosana Puspem Badung, Provinsi Bali, Selasa 
(12/7/2022). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Sekda Adi Arnawa 
Buka Sosialisasi 
RPLP2B
sehingga semua dilumpuhkan 
akibat terjadinya pandemi 
Covid-19. Maka dari itu kita 
harus mulai sadar baik di jajaran 
pemerintah maupun seluruh 
masyarakat kita, akan kebutuhan 
pangan ini. Maka dari itu kita mu-
lai berpikir, untuk kedepan kita 
mendorong pertanian menjadi 
hulunya, dikarenakan kita harus 
memenuhi kebutuhan pangan, 
dimana pariwisata juga penting 
tetapi lebih penting memenuhi 
kebutuhan pangan kita di sektor 
pertanian, “ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, Pem-
kab Badung mulai mendesain 
kebijakan dari pariwisata ke sek-
tor pertanian. Dimana pertanian 
nantinya berbasis pariwisata 
karena pariwisata khususnya 
hotel dan restoran akan memilih 

lokasi persawahan sebagai daya 
tarik wisatawan.

Oleh karena itu Majelis Madya 
Subak dan Majelis Alit Subak 
menjadi garda terdepan untuk 
membantu pemerintah dan mem-
bantu rakyat di masing-masing 
wilayah.

“Pemkab Badung sudah 
membuat regulasi seperti adan-
ya perbaikan irigasi, memberi-
kan bantuan subsidi benih padi 
dan lain sebagainya. Oleh karena 
itu pertanian harus dijaga, dis-
amping perlu adanya komitmen 
para petani dan pemerintah 
untuk membuat regulasi dan im-
plementasi untuk menjaga lahan 
pertanian di wilayah Kabupaten 
Badung, agar kebutuhan pangan 
tetap berkelanjutan, “imbuhnya. 
(adv)

Sekda Wayan Adi Arnawa menghadiri Kegiatan Kampanye/Sosialisasi 
RPLP2B di Ruang Pertemuan Pandawa Hotel Made Bali, Selasa (12/7). 
ANTARA/HO-Pemkab Badung
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MENINDAKLANJUTI arahan 
dari Presiden Republik Indonesia 
dalam rangka pencegahan dan 
penanggulangan Coronavirus 
Disease 2019 (Covid-19), diper-
lukan syarat vaksinasi dosis lan-
jutan (Booster) bagi masyarakat 
yang akan melakukan perjalanan 
dalam negeri dan/atau mengi-
kuti kegiatan yang menimbulkan 
kerumunan.

Untuk itu perlu percepatan 
pelaksanaan Vaksinasi Booster 
secara nasional melalui ber-
bagai strategi secara proaktif, 
persuasif, terfokus dan terkoor-

dinir. Pemerintah Kabupaten 
Badung melalui Satgas Covid -19 
melaksanakan Rapat Perce-
patan Vaksinasi Booster bagi 
masyarakat Kabupaten Badung 
yang dipimpin langsung oleh 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Badung Wayan Adi Arnawa ber-
tempat di Kriya Gosana, Puspem 
Badung, Kamis (14/7).

Dalam sambutannya Sekda 
Adi Arnawa menyampaikan 
bahwa pelaksanaan rapat ini 
terkait Vaksinasi Booster, dimana 
yang perlu disiapkan bagaimana 
harus secepatnya mencapai sasa-

BUPATI Badung Giri Prasta 
menghadiri Rapat Paripurna 
DPRD Kabupaten Badung Peny-
ampaian Jawaban Pemerintah 
Atas Pemandangan Umum 
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten 
Badung terhadap Raperda 
tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kabupaten 
Badung, Selasa (12/7) di Ruang 
Sidang Utama Gosana Kantor 
DPRD Badung.

Turut hadir Ketua DPRD 
Putu Parwata beserta jajaran 
DPRD Badung, Wakil Bupati 
Badung I Ketut Suiasa, Sekda 
Adi Arnawa, Pimpinan instansi 
vertikal, Para Direksi Perusa-
haan, Tenaga ahli DPRD serta 
fraksi-fraksi DPRD Kabupaten 
Badung.

Bupati Badung Giri Prasta 
dalam sambutannya menyam-
paikan bahwa setelah disimak 
dengan seksama pemandangan 
umum fraksi- fraksi DPRD Ka-
bupaten Badung yang telah dis-

ampaikan pada rapat paripurna 
DPRD kemarin, bahwa secara 
eksplisit, seluruh fraksi DPRD 
Kabupaten Badung dapat me-
nyetujui rancangan peraturan 
daerah tersebut ditetapkan 
menjadi peraturan daerah, 
setelah dilakukan evaluasi oleh 
Pemerintah Provinsi Bali.

Persetujuan dewan terhadap 
rancangan peraturan daerah 
tersebut menunjukan bahwa 
adanya kesamaan komitmen 
dan visi antara pemerintah 
daerah dan DPRD Kabupaten 
Badung terhadap pengelolaan 
keuangan daerah saat ini serta 
rencana pembangunan jangka 
menengah daerah semesta 
berencana Kab. Badung tahun 
2021-2026, dalam rangka men-
ingkatkan kualitas tata Kelola 
pemerintahan berdasarkan 
prinsip “Good Governance and 
Clean Government”.

“Saya menyampaikan apre-
siasi, penghargaan dan terima 

Bupati Giri Prasta Apresiasi DPRD Badung 
Yang Selalu Berkomitmen Untuk Masyarakat

kasih yang sebesar-besarnya 
kepada segenap pimpinan dan 
anggota dewan yang dengan 
sungguh-sungguh melakukan 
pendalaman terhadap substansi 
yang terkandung dalam rancan-
gan peraturan daerah tersebut,” 
ungkapnya.

Pihaknya mengatakan 
bahwa fraksi-fraksi DPRD turut 
menyampaikan usulan yang 
kritis dan konstruktif terhadap 

kebijakan pendapatan dan 
belanja yang telah diambil oleh 
pemerintah daerah selama ini 
serta langkah-langkah strat-
egis yang mesti ditempuh oleh 
pemerintah daerah pada masa 
yang akan datang dalam upaya 
meningkatkan kinerja pe-
nyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan dan 
pembinaan kemasyarakatan di 
Kabupaten Badung. (adv)

Bupati Badung Giri Prasta menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung 
di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Selasa (12/7). ANTARA/
HO-Pemkab Badung

Sekda Adi Arnawa 
Pimpin Rapat 
Satgas Covid-19
ran dan salah satu langkah yang 
sangat paling tepat sekarang 
ini adalah berbasis desa. Kalau 
bisa di masing-masing desa 
melakukan pendataan terhadap 
masyarakat yang sudah menda-
patkan vaksin booster.

“Masing-masing Camat dapat 
memberikan tanggung jawab 
kepada lurah, kepala desa dan 
perbekel agar mendata warga 
yang belum mendapatkan Vaksin 
Booster sehingga jauh lebih efek-
tif kita untuk bisa mendistribusi-
kan Vaksin Booster ini. Terkait 
vaksinasinya akan dilakukan oleh 
satgas covid-19 yang siap dalam 
satu hari,” jelasnya seraya ber-
harap kepada pihak kepolisian 
dan TNI agar turut membantu 
mensukseskan capaian target 
vaksinasi booster ini.

Sementara itu Plt. Kadiskes 

dr. I Wayan Darta melaporkan 
bahwa Vaksinasi Booster sebagai 
persyaratan wajib untuk me-
masuki fasilitas publik/fasilitas 
umum antara lain perkantoran, 
pabrik, taman umum, tempat 
wisata, lokasi seni, budaya, 
restoran/rumah makan, kafe, 
pusat perbelanjaan/mall/pusat 
perdagangan, dan area publik 
lainnya.

Adapun kekurangan yang 
harus dicapai setiap kecamatan 
di Badung diantaranya Ke-
camatan Petang 5.164 orang, 
Kecamatan Abiansemal 16.580 
orang, Kecamatan Mengwi 9.942 
orang, Kecamatan Kuta 8.687 
orang, Kecamatan Kuta Utara 
14.317 orang, Kecamatan Kuta 
Selatan 14.875 orang, total di 
Kabupaten Badung berjumlah 
69.565 orang. (adv)

Sekda Adi Arnawa disaat memimpin Rapat Percepatan Vaksinasi Booster bagi 
masyarakat Kabupaten Badung di Kriya Gosana, Puspem Badung, Kamis (14/7). 
ANTARA/HO-Pemkab Badung
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KEMENTERIAN Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan Teknolo-
gi Republik Indonesia menetap-
kan Tradisi Ngerebeg, Desa Adat 
Tegallalang, Kabupaten Gianyar, 
Bali, sebagai Warisan Budaya 
Tak Benda (WBTB) Indonesia.

“Pengembangan dan peman-
faatannya juga akan menjadi 
warisan yang sangat berharga 

bagi generasi penerus nantinya,” 
kata Wakil Bupati Agung Mayun 
di sela penyerahan sertifikat 
di Pura Duur Bingin Desa Adat 
Tegallalang, Gianyar, Bali, Rabu.

Sertifikat penetapan dis-
erahkan oleh Wakil Bupati 
Gianyar Anak Agung Gde Mayun 
kepada Bendesa Adat Tegal-
lalang I Made Kumarajaya saat 

BUPATI Tabanan I Komang 
Gede Sanjaya menegaskan 
bahwa koperasi di daerahnya 
telah menjadi mitra pemerintah 
dalam memulihkan ekonomi 
masyarakat menuju Tabanan 
Era Baru yang aman, unggul dan 
madani (AUM).

“Saya berterima kasih 
kepada kawan-kawan peng-
gerak, penggiat dan pengusaha 
koperasi yang selama ini sudah 
membantu perekonomian sek-
tor riil, khususnya di Tabanan,”  
katanya saat menghadiri puncak 
Hari Koperasi ke-75 di Gedung 
Kesenian I Ketut Maria, Kabu-
paten Tabanan, Bali, Selasa.

Ia berharap peringatan HUT 
Koperasi ke-75 dapat dijadikan 
gerakan bersama mendorong pem-
bangunan koperasi agar tumbuh 
sejajar dengan badan usaha lain.

“Tentunya, pertumbuhan 
koperasi dengan sensitivitas 
tinggi dalam pengembangan 
usaha dan memanfaatkan kema-
juan teknologi, guna pemulihan 
ekonomi, kedaulatan pangan 
dan energi,” katanya.

Di HUT Koperasi yang 
mengambil tema Transfor-
masi Koperasi untuk Ekonomi 
Berkelanjutan itu ia menilai 
perlu tindakan konkret untuk 
transofrmasi total, baik dalam 
cara pandang maupun dalam 
mengelola koperasi.

Ia menambahkan, perkem-
bangan koperasi di Tabanan 
saat ini sudah meningkat 
begitu pesat. Hingga bulan Juni 
2022, tercatat jumlah koperasi 
yang beroperasi sebanyak 574 
koperasi dengan jumlah anggota 
92.350 orang.

Bupati Tabanan: Koperasi Mitra Pemerintah 
Bangkitkan Ekonomi Masyarakat

Dari jumlah tersebut, banyak 
koperasi yang telah maju dan 
memberikan manfaat bagi ang-
gota serta masyarakat di seki-

tarnya, terutama masyarakat 
yang menggiatkan sektor per-
tanian dan pangan di Tabanan. 
(ant)

Tradisi Ngerebeg di Tegallalang-Gianyar 
Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda

piodalan Pura Duur Bingin Desa 
Adat Tegallalang yang bertepa-
tan dengan dilangsungkannya 
Tradisi Ngerebeg.

Ia menambahkan dengan 
ditetapkan Tradisi Ngerebeg 
sebagai warisan budaya tak 
benda Indonesia, maka tahapan 
itu diharapkan bisa menjadi pe-
nyemangat dalam melestarikan 
karya-karya budaya lainnya.

Sertifikat penetapan yang 
ditandatangani Menteri Pen-
didikan Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi Nadiem Anwar Maka-
rim di Jakarta 7 Desember 2021, 
sebagai bentuk inventarisasi 
dan perlindungan serta bertu-
juan memajukan kebudayaan 
nasional Indonesia di tengah 
dinamika perkembangan dunia.

“Dengan telah ditetapkannya 
Tradisi Ngerebeg sebagai War-
isan Budaya Tak Benda, maka 
Desa Adat Tegallalang bertekad 
untuk terus menjaga kelestar-
ian dan kesakralan tradisi ini,” 
kata Bendesa Adat Tegallalang I 
Made Kumarajaya.

Ia menjelaskan Tradisi Nger-
ebeg yang merupakan warisan 

turun temurun ini dilaksanakan 
sehari menjelang puncak karya 
piodalan Pura Duur Bingin, 
Desa Adat Tegalalang yang jatuh 
enam bulan sekali (210 hari 
sistem penanggalan Bali) pada 
Wraspati Umanis Pahang.

Ritual yang diikuti oleh 
anak-anak dan remaja yang 
wajahnya dihiasi dengan aneka 
motif menyeramkan. Tepatnya 
saat prosesi arak-arakan keliling 
desa sambil membawa berbagai 
hiasan penjor dari pelepah salak 
dan pelepah daun jaka atau 
aren.

“Prosesi ritual Ngerebeg ber-
makna menetralisir pengaruh 
negatif dan untuk kesejahteraan 
masyarakat. Selain itu sebagai 
ucapan terima kasih kepada Ida 
Sanghyang Widhi Wasa,” kata 
Made Kumarajaya.

Tradisi Ngerebeg tersebut 
juga sebagai daya tarik wisata 
sehingga banyak wisatawan 
mancanegara menyaksikan dan 
mengabadikan momen tradisi 
yang identik dengan tubuh 
warga di cat berwarna-warni 
itu. (ant)

Warga yang berdandan warna-warni berjalan berkeliling desa dengan membawa 
berbagai sarana upacara saat Tradisi Ngerebeg di Desa Tegallalang, Gianyar, Bali, 
Rabu (13/7/2022). Tradisi Ngerebeg ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak 
Benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. ANTARA 
FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/wsj.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat menghadiri puncak Hari Koperasi 
ke-75 di Gedung Kesenian I Ketut Maria Tabanan, Selasa (12/7/2022). (Antara 
News Bali/HO-Pemkab Tabanan/Pande Yudha/2022)
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BUPATI Bangli Sang Nyoman 
Sedana Arta hadir dan ikut men-
dampingi tim penilai UNESCO 
Global Geopark melakukan revali-
dasi geopark ke Museum Taman 
Bumi Batur di kawasan wisata 
Kintamani, Provinsi Bali.

“Kehadiran tim penilai 
UNESCO diikuti pula dengan 
kehadiran tim instansi terkait,” 
kata Bupati Bangli dalam siaran 

pers Diskominfo Bangli di Bangli, 
Kamis.

Tim dari instansi lain yang 
hadir adalah Kementerian Koor-
dinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi, Kementerian Luar Neg-
eri, Kementerian PPN/Bappenas, 
Kementerian ESDM, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Badan Geologi Bandung, Pusat 
Survei Geologi Bandung.

WAKIL Bupati Klungkung 
I Made Kasta bersama Kepala 
Perwakilan BKKBN Provinsi Bali 
Ni Luh Gede Sukardiasih dan tim 
mengunjungi keluarga dengan 
anak yang berstatus “stunting”.

Humas Pemkab Klungkung 
dalam keterangan tertulis yang 
diterima di Klungkung, Selasa, 
melaporkan ada dua keluarga 
yang dikunjungi, yakni keluarga I 
Ketut Hadi (35) dan Desak Made 
Diah Puspita (32), orang tua dari 
Ni Kadek Nandita Puspitasari (23 
bulan) yang berstatus stunting/
kerdil di Banjar Ketapang Kauh 
Desa Batununggul.

Selanjutnya, Wabup Kasta 
mengunjungi rumah keluarga I 
Wayan Wardana (30) dan I Gusti 
Ayu Artini (29), orang tua dari 
Made Arjuna Putra Wardana 
(22 bulan) berstatus stunting di 
Dusun Gelagah Desa Kutampi.

Selain meninjau dan mencari 
faktor-faktor penyebab stunting, 

Wabup Kasta juga memberikan 
bantuan berupa sembako kepada 
kedua keluarga yang dikunjungi 
tersebut.

“Stunting bukan penyakit, 
namun gangguan tumbuh kem-
bang, karena kekurangan asupan 
gizi, sekarang sudah kita lihat 
langsung kondisinya, kita harus 
bergerak cepat dan libatkan 
semua sektor,” kata Wabup Kasta.

Dalam kesempatan itu, I Gusti 
Ayu Artini, ibu dari Made Arjuna 
Putra Wardana menyampaikan 
terima kasih kepada pemerintah, 
karena sudah diberikan pengara-
han dan bantuan. “Suksma (teri-
ma kasih) tiyang (kami) ucapkan 
atas bantuan niki, terima kasih 
arahan dan perhatian terhadap 
anak titiang,” ucap Ayu Artini.

Sementara itu, dalam Rapat 
Koordinasi Kecamatan dan Moni-
toring Percepatan Penurunan 
Stunting di Nusa Penida (1/7), 
Pemkab Klungkung memben-

Wakil Bupati Klungkung Kunjungi 
Keluarga Punya Anak ”Stunting”

tuk tim percepatan penurunan 
stunting yang diketuai Wabup 
Klungkung.

“Data pasti sudah kita 
miliki, cara mengatasi sudah 
dirancang, sekarang tugas kita 
adalah satukan pikiran dan kerja 
bersama-sama untuk mengatasi 
permasalahan stunting,” kata 

Wabup Kasta.
Wabup selaku Ketua Tim 

Percepatan Penurunan Stunting 
Kabupaten Klungkung menegas-
kan bahwa koordinasi dan kerja 
sama untuk mencapai tujuan 
harus terus diupayakan agar 
tahun 2024 mampu menurunkan 
stunting sesuai target. (ant)

Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi 
Bali Ni Luh Gede Sukardiasih, mengunjungi keluarga dengan anak yang berstatus 
“stunting”, setelah memimpin rapat koordinasi kecamatan dan monitoring 
percepatan penurunan “stunting” (kekerdilan) di Nusa Penida, Kabupaten Klung-
kung, Bali (1/7/2022). (Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Klungkung/2022)

Bupati Bangli Dampingi Tim UNESCO Lakukan 
Revalidasi Geopark ke Museum Taman Bumi Batur

Juga Pusat Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Bandung, 
Komite Nasional untuk UNESCO, 
Komite Nasional Taman Bumi, 
Observer (Hanang Samudra), 
Badan Pengelola Toba Caldera 
UNESCO Global Geopark, Staf 
Direktur Hubungan antar 
Lembaga Kemenparekraf, Balai 
Konservasi Sumber daya Alam 
bali (BKSDA),

“Batur UNESCO Global Ge-
opark melaksanakan Revalidasi 
Geopark kedua Tahun 2022 den-
gan mendatangkan Assessor dari 
UNESCO Global Geopark,” tambah 
Bupati Bangli Sedana Arta.

Ia menjelaskan Batur Unesco 
Global Geopark adalah Global 
Geopark Pertama di Indonesia 
yang diakui oleh UNESCO sejak 20 
September 2012 pada Konferensi 
Geopark Eropa ke-11 di Auroca, 
Geopark Portugal.

“Pembangunan taman bumi 
sangat penting bagi keberlanjutan 
bumi, dimana secara konseptual 
tiga pilar utama yang harus dijaga 

yaitu, keanekaragaman hayati, 
budaya dan seni yang harus kita 
lindungi demi generasi ke depan-
nya. Sejak didirikan sebagai ba-
gian dari Global Geopark Network 
(GGN) pada tahun 2012, Batur 
UNESCO,” tambah dia.

Global Geopark terus bertum-
buh menjadi salah satu desti-
nasi pariwisata paling favorit 
di Bali dengan jumlah pengun-
jung sebanyak 941.410 pada 
2019, dan dengan pendapatan 
Rp26 miliar sebelum pandemi 
COVID-19. Pada Agustus 2016 
Batur UNESCO Global Geopark 
telah melalui proses revalidasi 
pertama dan telah menghasilkan 
11 rekomendasi untuk menin-
gkatkan kualitas pengelolaan 
Geopark Batur sebagai Global 
Geopark.

Revalidasi kedua seharusnya 
dilaksanakan pada tahun 2020, 
tetapi karena pandemi COVID-19 
kegiatan revalidasi harus ditunda 
dan baru bisa dilaksanakan pada 
tahun 2022 ini. (ant)

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta hadir dan ikut mendampingi tim penilai 
UNESCO Global Geopark yang datang ke Museum Geopark Batur di kawasan 
wisata Kintamani. (Dok Humas)
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PEMERINTAH Kabupaten 
(Pemkab) Jembrana, Bali, 
membangun sentra tenun 
untuk menjadi pusat oleh-oleh 
kerajinan tersebut.

“Lokasi ini akan menampung 
seluruh hasil tenun perajin 
Jembrana. Selain itu juga akan 
diisi berbagai produk UMKM 
sehingga bisa menjadi pusat 

oleh-oleh,” kata Bupati Jembra-
na I Nengah Tamba, di Negara, 
Kabupaten Jembrana, Rabu.

Saat peletakan batu per-
tama bangunan sentra di Jalan 
Jenderal Sudirman, Negara, itu, 
ia mengatakan gedung yang 
dibangun dengan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) sebesar Rp11 
miliar lebih itu merupakan 

Bupati Buleleng Dorong Desa 
Miliki Data Digital Jelang G20

BUPATI Buleleng, Bali, Putu 
Agus Suradnyana mendorong 
desa-desa di wilayah tersebut 
untuk memiliki basis data digi-
tal menjelang perhelatan G20 di 
Pulau Dewata.

“Desa juga harus memiliki 
data potensi wilayah untuk 
melakukan pengembangan 
desa,” kata Agus Suradnyana 
saat membuka Peluncuran 
Sistem informasi dan Layanan 
Surat Berbasis Digital Pemerin-
tah Desa Tingatinga.

Kegiatan ini juga dirangkai 
dengan Tinga-Tinga Creative 
Festival Berbasis Seni dan 
Budaya yang diadakan di 
Lapangan Gardu Induk 150 Kv 
PT. PLN di Desa Tinga-Tinga, 
Kamis.

Pihaknya mengapresiasi pe-
nuh sistem dan layanan digital 
yang diluncurkan oleh Pemer-
intah Desa Tinga-Tinga.

Ke depan, ia berharap tidak 
hanya data kependudukan, 
melainkan juga data potensi 
wilayah serta Sumber Daya Ma-
nusia (SDM), juga bisa terdigi-

talisasi, sehingga bisa diakses 
secara transparan sebagai 
senjata untuk membuat strategi 
pengembangan yang berbasis 
kuat dari data.

“Dengan data yang terdigi-
talisasi, kita akan cepat dalam 
melakukan pengembangan. 
Penting untuk kita punya data 
yang bisa dipadukan dengan 
kreativitas, untuk membangun 
ke depan,” katanya.

Ia menekankan bahwa 
data yang terdigitalisasi 
harus mampu ditampilkan 
transparan. Semangat dalam 
digitalisasi pelayanan, haruslah 
untuk bekerja dengan cepat, 
efisien, efektif, transparan dan 
akuntabel.

Selain itu, pemerintah desa 
juga diharapkan selalu mem-
perhatikan dan memahami 
seluruh aturan pemerintahan 
yang berlaku dari masa ke 
masa.

“Kalau semangat itu terus 
kita pegang, dengan model lay-
anan berbasis digital tidak akan 
ada manipulasi apapun. Hari ini 

kita luncurkan di Tinga-Tinga, 
harapan saya dalam dua hingga 
tiga bulan ke depan sistem ini 
juga bisa dilakukan di desa-
desa lainnya,” ucapnya.

Berkaitan dengan kreativi-
tas, Suradnyana mengharapkan 
perbekel bisa menjadi koman-
dan dalam menyatukan ide 
kreatif dengan nilai ekonomi.

Dalam mengembangkan us-
aha, dibutuhkan pengetahuan 
dan skill lain untuk menyokong 
ide kreatif yang dimiliki, 
seperti pemasaran, dan riset 
untuk memperkuat daya saing, 
sehingga, ada nilai ekonomi 
yang bisa ditumbuhkan untuk 
membantu menyejahterakan 
masyarakat desa. (ant)

Bupati Buleleng, Bali, Putu Agus Suradnyana saat membuka Peluncuran Sistem 
informasi dan Layanan Surat Berbasis Digital Pemerintah Desa Tingatinga yang 
dirangkai dengan Tinga-Tinga Creative Festival Berbasis Seni dan Budaya yang 
diadakan di Lapangan Gardu Induk 150 Kv PT. PLN di Desa Tinga-Tinga, Kamis 
(7/7/2022). (Antara News Bali/HO-Pemkab Buleleng/Bgs/2022)

Pemkab Jembrana 
Bangun Sentra 
Kerajinan Tenun
jawaban untuk produk tenun 
Jembrana yang masih sering 
terkendala pemasaran.

Padahal, menurutnya, 
perajin Jembrana mampu 
menghasilkan kain tenun yang 
berkualitas, bahkan beberapa 
diantaranya cukup terkenal.

“Didukung dengan Peraturan 
Pemerintah Provinsi Bali ten-
tang pemakaian busana adat, 
peluang UMKM tenun semakin 
besar, utamanya dengan mem-
produksi kain motif endek,” ka-
tanya, didampingi Wakil Bupati 
I Gede Ngurah Patriana Krisna.

Selain sentra tenun, pada 
hari yang sama juga dilakukan 
pembangunan untuk revital-
isasi gedung Pusat Layanan 

Usaha Terpadu (PLUT).
Bupati Tamba mengatakan, 

PLUT akan digunakan mem-
bina UKMK, khususnya yang 
pemula, termasuk menampung 
produk mereka.

“Semua terintegrasi disini. 
Mulai dari pembinaan, pem-
buatan produk hingga yang 
menampung produk,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi, 
Perindustrian Dan Perdagan-
gan Jembrana I Komang Agus 
Adinata mengatakan, untuk 
pembangunan gedung sen-
tra tenun sumber dana dari 
Kementerian Perindustrian, 
sedangkan gedung PLUT dari 
Kementerian Koperasi Dan 
UKM. (ant)

Bupati Jembrana I Nengah Tamba, saat peletakan batu pertama bangunan sentra 
di Jalan Jenderal Sudirman, Negara, Kabupaten Jembrana, Rabu (13/7/2022). 
(FOTO Antara News Bali/Gembong Ismadi/2022)
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UNIVERSITAS Pendidikan 
Ganesha (Undiksha) Singaraja, Ka-
bupaten Buleleng, Bali, mengadakan 
“Seleksi Masuk Bersama Jalur Man-
diri Computer Based Test” (SMBJM-
CBT) untuk penerimaan mahasiswa 
tahun akademik 2022/2023.

“Adapun peluang pada prodi 
diploma III dan sarjana dengan 
jumlah pendaftar sebanyak 1.568 
orang, terdiri atas bidang saintek, 
sosial humaniora, dan campuran. 
Peserta tidak hanya berasal dari 
daerah Bali, tetapi juga ada dari 

BUPATI Karangasem, Bali, 
I Gede Dana meletakkan batu 
pertama proyek pembangunan 
tribun Stadion Amlapura sebagai 
kelanjutan dari rangkaian tahapan 
pembangunan lapangan olahraga 
sejak 2012 itu.

“Saya meminta kepada Dinas 
PU untuk terus mengawasi pelak-
sanaan proyek pembangunan 
stadion ini agar sesuai dengan 
bestek dan bisa selesai tepat waktu 
sesuai dengan jadwal,” kata Gede 
Dana dalam keterangan tertulis di 
Amlapura, Jumat.

Gede Dana meletakkan batu 
pertama didampingi Wabup 
Karangasem Wayan Artha Dipa, 
Kapolres, Dandim, Sekda Karan-
gasem dan anggota Forkompimda 
Karangasem lainnya pada Jumat.

Pihaknya berkomitmen untuk 
menuntaskan pembangunan 
Stadion Amlapura yang memang 
dilaksanakan secara bertahap.

“Tinggal pembangunan tribun 
dan pengadaan sarana dan prasa-
rana, seperti bangunan tempat 

penonton, kantor sekretariat dan 
sarana lainnya, termasuk ruang 
ganti pemain. Tapi sementara un-
tuk tahap kali ini yakni pembangu-
nan tribun,” ujarnya.

Pihaknya optimistis kendati 
dengan keterbatasan anggaran, 
secara bertahap namun pasti, 
pembangunan Stadion Amlapura 
pasti bisa dituntaskan, sehingga 
Kabupaten Karangasem bisa 
segera memiliki stadion yang 
menjadi kebanggaan masyarakat, 
serta bisa menjadi tempat 
berlangsungnya laga sepakbola 
nasional.

Kepala Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olah Raga (Kadsdik-
pora) I Wayan Sutrisna dalam kes-
empatan tersebut menyampaikan 
sebelum mengawali pelaksanaan 
pembangunan, pihaknya sudah 
melaksanakan sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi telah dilak-
sanakan pada Kamis (7/7) yang 
dihadiri Perwakilan Lurah Suba-
gan, Lurah Padangkerta, Lurah Ka-
rangasem, Perwakilan Kepala Desa 

Bupati Karangasem Letakkan Batu 
Pertama Pembangunan Tribun Stadion

Bungaya Kangin, Kelian Desa Adat 
Padangkerta, Perwakilan SMKN 1 
Amlapura dan kontraktor.

“Pada kegiatan sosialisasi 
tersebut, secara umum men-
dukung secara penuh pemban-
gunan tribune Stadion Amlapura, 
karena meningkatkan sarana dan 
prasarana olahraga di Kabupaten 

Karangasem,” ujar Sutrisna.
Pembangunan tribun Sta-

dion Amlapura sendiri lanjut dia, 
dilaksanakan dengan nilai kontrak 
Rp13,9 miliar, yang dilaksanakan 
oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT 
Rhino Perkasa PT Bripona Jaya 
Abadi-CV. Dewata Karya Sejahtera. 
(ant)

Acara peletakan batu pertama proyek pembangunan tribune Stadion Amlapura, 
Jumat (8/7/2022). ANTARA/HO-Pemkab Karangasem.

Undiksha Singaraja Seleksi 
Mahasiswa Jalur Mandiri

luar Bali,” kata Rektor Undiksha, 
Prof Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., 
di Singaraja, Kamis.

Pelaksanaan ujian ini mendapat 
pemantauan dari Pemkab Bule-
leng, Kejaksaan Negeri Buleleng, 
Polres Buleleng, Kodim 1609/
Buleleng, dan Ombudsman Repub-
lik Indonesia Perwakilan Bali.

Prof Jampel mengatakan Un-
diksha mempersiapkan sembilan 
laboratorium guna mendukung 
kegiatan tersebut, mengingat 
masih dalam suasana pandemi 
COVID-19. Undiksha juga menera-
pkan protokol kesehatan secara 
ketat. Peserta wajib mencuci 
tangan, menggunakan handsani-
tizer, memeriksa suhu tubuh, dan 
mengenakan masker.

Selain itu, kapasitas ruangan 
juga memperhitungkan jarak. 
Peninjauan oleh Pemkab Buleleng 
bersama instansi terkait lainnya 
tidak hanya melalui CCTV di ruang 
sekretariat kepanitiaan, tetapi juga 
langsung ke ruangan saat pelak-

sanaan ujian sudah berakhir.
Jampel melanjutkan, Undiksha 

konsisten pada keputusan, yaitu 
menerima calon mahasiswa ber-
dasarkan kemampuan, karena itu 
mahasiswa diminta tidak percaya 
atas tawaran seseorang yang 
menyatakan diri bisa memfasilitasi 
untuk lolos seleksi.

“Kepada masyarakat jangan 
percaya jika ada yang bilang dia 
bisa membantu untuk meluluskan 
itu omong kosong,” tegasnya.

Adapun kuota penerimaan ma-
hasiswa Undiksha tahun akademik 
2022/2023 sekitar 4.500 orang. 
Dari itu, SMBJM-CBT dialokasikan 
sebanyak 30 persen.

Sebelumnya, Undiksha juga 
telah melaksanakan penerimaan 
melalui Seleksi Nasional Masuk Per-
guruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 
dan Ujian Tulis Berbasis Komputer 
Seleksi Bersama Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) 
dengan kuota masing-masing 30 
persen dan 40 persen. (ant)

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Kabupaten Buleleng, 
Bali, mengadakan “Seleksi Masuk Bersama Jalur Mandiri Computer Based Test” 
(SMBJM-CBT) untuk penerimaan mahasiswa tahun akademik 2022/2023. Pelak-
sanaan ujian ini mendapat pemantauan dari Pemkab Buleleng, Kejaksaan Negeri 
Buleleng, Polres Buleleng, Kodim 1609/Buleleng, dan Ombudsman Perwakilan Bali 
(14/7/2022). (FOTO Antara News Bali/HO-Undiksha/bgs/2022)
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1.000 pelanggan PLN di Denpasar 
Beralih Gunakan Kompor Listrik

INSTITUT Seni Indonesia 
(ISI) Denpasar meraih peng-
hargaan unggul untuk capa-
ian Indikator Kinerja Utama 
(IKU) enam bidang kerja sama 
perguruan tinggi dengan mitra 
bereputasi internasional pada 
Liga Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) Satuan Kerja (Satker) se-
Indonesia.

“Penghargaan IKU, baik 
setiap indikator maupun selu-
ruh indikator ini merupakan 
apresiasi Kemdikbudristek 
atas kinerja perguruan tinggi 
se-Indonesia,” kata Rektor ISI 

SEBANYAK 1.000 pelang-
gan PLN yang terdiri dari 950 
kelompok penerima manfaat 
(KPM) dan 50 pelanggan 
pemilik Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) terpilih 
mengikuti program konversi 
kompor industri di Denpasar, 
Provinsi Bali.

PT PLN (Persero) Unit Induk 
Distribusi Bali melalui Gen-
eral Manager I Wayan Udayana 
mengatakan hingga saat ini 
sebanyak 107 KPM telah sukses 
bermigrasi dari kompor gas 
menjadi kompor induksi.

“Kami menargetkan akhir ta-
hun ini seluruh KPM dan UMKM 
dapat menikmati nyamannya 
menggunakan kompor induksi 
jika dibandingkan dengan 
kompor gas, sehingga keter-
libatan seluruh pihak sangat 
diharapkan supaya program ini 
bisa dengan cepat diterima di 
masyarakat,” kata Udayana, di 
Denpasar, Bali, Kamis.

Program yang pesertanya 
adalah bagian dari dalam Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS) dari Kementerian Sosial 
ini telah digencarkan PLN sejak 
Maret 2022 lalu melalui sosial-
isasi dan berbagai pendekatan 
di 10 desa di Denpasar.

10 desa tersebut adalah 
Desa Renon, Desa Panjer, Desa 
Sesetan, Desa Pedungan, Desa 
Pemogan, Desa Serangan, Desa 
Sidakarya, Desa Sanur Kauh, 
Desa Sanur, dan Desa Sanur 
Kaja.

Udayana mengatakan seluruh 
pelanggan yang terlibat dalam 
program konversi ke kompor 
induksi ini akan menerima kom-
por beserta alat masaknya, pun 
juga pihaknya memastikan agar 
masyarakat tak perlu khawatir 
dengan biaya listriknya karena 
pemerintah memberikan sub-
sidi berbentuk daya.

Salah satu peserta KPM 
bernama Ni Made Candri (60) 
mengaku pembayaran tagihan 
listriknya justru lebih murah 
dari sebelumnya meskipun di 
rumahnya Jalan Danau Beratan, 

Sanur, menggunakan kompor 
induksi selama sebulan.

“Sebelumnya saya pakai gas 
melon, sebulan bayar Rp40 ribu 
untuk masak nasi, goreng ikan, 
masak air, sekarang sudah tidak 
perlu beli gas melon, cukup 
bayar listrik sekali sudah bisa 
nyalakan tv, lampu, dengar 
radio, bisa masak,” kata Candri 
di Denpasar.

Pada bulan Juni tagihan 
listriknya sebesar Rp51 ribu se-
dangkan Juli dirinya membayar 
Rp41 ribu, dengan daya yang 
sama 900 VA.

Sejak kompor induksi terpa-
sang di rumahnya, Candri juga 
mengaku para tetangga kerap 
datang untuk melihatnya meng-
gunakan kompor yang dinilai 
praktis tersebut. (ant)

Pengguna kompor induksi saat memanfaatkan produk dari PT PLN di Denpasar, 
Kamis (14/7/2022). ANTARA/HO-PT PLN

ISI Denpasar Raih Penghargaan Unggul 
untuk IKU Pada Liga PTN se-Indonesia

Denpasar Prof Dr Wayan Kun 
Adnyana dalam keterangan ter-
tulisnya di Denpasar, Minggu.

Indikator kinerja, di antara-
nya meliputi kualitas lulu-
san, pembelajaran Merdeka 
Belajar-Kampus Merdeka 
(MBKM), kualitas dosen, 
akreditasi, kerja sama dengan 
mitra bereputasi, kurikulum, 
dan capaian SAKIP.

Selain itu, ISI Denpasar juga 
meraih prestasi posisi tertinggi 
IKU pada Liga Perguruan Tinggi 
Seni Negeri Indonesia. Pres-
tasi IKU yang diumumkan oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Riset, dan Teknologi 
(Diktiristek) ini merupakan 
capaian tahun 2021.

“Bersyukur, berkat kerja 
keras dan solidnya seluruh 
pimpinan, dosen, dan tenaga 
pendidik ISI Denpasar, capaian 
IKU tahun 2021 berhasil melam-

paui tahun 2020,” ujarnya.
Pada tahun 2020, ISI Den-

pasar hanya bertengger pada 
posisi ketiga, di bawah ISI 
Yogyakarta dan ISI Surakarta. 
Namun, pada capaian IKU 2021, 
yang diumumkan penghargaan-
nya pekan lalu, ISI Denpasar 
berhasil menempati posisi 
teratas.

“Bahkan, indikator kerja 
sama dengan mitra berepu-
tasi, kami meraih terbaik pada 
liga PTN Satker, yang mana 
kompetisinya untuk seluruh 
universitas atau institut negeri 
Satker se-Indonesia. Tentu ini 
sangat membanggakan, “ ucap 
Kun Adnyana,

Penyerahan penghargaan 
dilakukan oleh Plt Dirjen Dikti-
ristek Prof Nizam kepada Rektor 
ISI Denpasar Prof Dr Wayan 
Kun Adnyana, di Jakarta, Senin 
(17/6). (ant)

Rektor ISI Denpasar Prof Dr Wayan Kun Adnyana bersama para wakil rektor 
setempat memegang sertifikat penghargaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di 
Denpasar. ANTARA/HO-ISI Denpasar.
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Delegasi G20 ACWG Ke-2 Datangi 
Desa Percontohan Antikorupsi di Kutuh
Delegasi G20 dari sembilan negara yang menghadiri 

secara langsung pertemuan ke-2 Kelompok Kerja 
Antikorupsi (ACWG) G20 mengunjungi desa per-
contohan antikorupsi binaan Komisi Pemberan-

tasan Korupsi (KPK), di Desa Kutuh, Badung, Bali, Jumat.

SEBANYAK 1.610 personel Polri 
dan TNI telah disiapkan Polda Bali 
untuk mengamankan pertemuan 
ke-3 Menteri Keuangan dan Guber-
nur Bank Sentral G20 (FMCBG) dan 
Deputi Bidang Keuangan dan Bank 
Sentral G20 (FCBD) di Badung, Bali, 
sesuai dengan standar operasional 

prosedur (SOP).
Wakil Kepala Polda (Waka-

polda) Bali Brigjen Pol. I Ketut 
Suardana saat ditemui selepas 
gelar pasukan di Central Parking 
ITDC Nusa Dua, Badung, Selasa, 
menyampaikan SOP merupakan 
panduan bagi para personel saat 

Kunjungan ke Desa 
Kutuh merupakan agenda 
hari terakhir pertemuan 
ke-2 Kelompok Kerja 
Antikorupsi (ACWG) G20 
yang dipimpin oleh Indo-
nesia bersama Australia 
(co-chair) di Badung, pada 
5-8 Juli 2022.

Direktur Pembinaan Peran 
Serta Masyarakat KPK RI Brigjen 
Pol Kumbul Kusdwidjanto Sud-
jadi yang memimpin kegiatan 
menyampaikan kunjungan itu 
bertujuan menunjukkan kearifan 
lokal masyarakat Desa Kutuh yang 
menerapkan nilai-nilai antikorupsi 
dalam kesehariannya.

Oleh karena itu, selama berkun-
jung ke Desa Kutuh, para delegasi 
diarahkan untuk melihat kegiatan 
penyuluhan membentuk keluarga 
berintegritas yang materinya 

diberikan oleh KPK.
Menurut Kumbul, kelu-

arga berintegritas meru-
pakan salah satu strategi 
KPK mencegah korupsi di 
tingkat keluarga, ka-
rena pada banyak kasus, 
korupsi turut disebabkan 
oleh hubungan keluarga 

yang tidak harmonis.
“Kami ingin menunjukkan bah-

wa pemberantasan korupsi yang 
pertama mulai dari diri sendiri, 
(kemudian) keluarga, sehingga bisa 
membentuk keluarga berintegri-
tas, karena banyak tindak pidana 
korupsi bermula dari keluarga 
yang tidak harmonis, yang tidak 
memiliki kepedulian,” kata Kumbul 
menjawab pertanyaan ANTARA 
saat ditemui, di Desa Kutuh, Jumat.

Ia pun berharap kunjungan ke 
desa percontohan antikorupsi di 

Desa Kutuh dapat menginspirasi 
para delegasi G20 untuk menga-
dopsi program serupa di negara-
nya masing-masing.

Sementara itu, Co-Chair ACWG 
G20 dari Australia Lavinia Gracik-
Anczewska yang ikut berkunjung 
ke Desa Kutuh mengaku terke-
san dengan kebudayaan serta 
masyarakat yang ramah.

“Desa Kutuh desa yang indah, 
dan masyarakatnya ramah. Saya 
baru saja mengamati penyulu-
han tentang nilai-nilai etika 
(antikorupsi) yang diikuti warga 
desa. Nilai-nilai itu sesuatu yang 
mendasar. Kegiatan yang luar 
biasa. Saya sangat terkesan,” kata 
Lavinia menjawab pertanyaan saat 
ditemui, di Desa Kutuh. (ant)

Delegasi G20 yang mengikuti rangkaian pertemuan ke-2 Kelompok Kerja An-
tikorupsi (ACWG) G20 menyusun sesajen bersama warga desa saat kunjungan ke 
desa percontohan antikorupsi, di Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali, Jumat 
(8/7/2022). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Polda Bali Siapkan 1.610 Personel Amankan 
Pertemuan ke-3 Menkeu-Gubernur Bank Sentral G20

menjalankan tugasnya dan men-
gantisipasi jika ada situasi khusus 
atau masalah yang terjadi selama 
acara berlangsung.

“Kami ingatkan seluruh petugas 
pengamanan baik dari internal ke-
polisian, atau eksternal kepolisian, 
yaitu dari TNI dan semuanya, untuk 
mematuhi SOP sehingga (jika ada) 
situasi yang berkembang di lapan-
gan (dapat) cepat diantisipasi,” kata 
Brigjen Pol. I Ketut Suardana.

Ia menjelaskan ancaman 
keamanan pada prinsipnya selalu 
berkembang dan cepat berubah. 
Oleh karena itu, anggota Polri 
dan TNI yang bertugas menga-
mankan acara harus selalu siap 
dan waspada.

“Kami juga ingatkan jangan 
underestimate (meremehkan, red.), 
harus selalu waspada. Ini sudah 
diketahui oleh seluruh petugas 
keamanan, kami terus bekerja 
maksimal,” kata dia.

Wakapolda menyampaikan 
pihaknya selalu mengevaluasi 
kinerja pasukan. Dari evaluasi itu, 
ia menyampaikan pihaknya akan 
melakukan penyempurnaan-pe-
nyempurnaan pada tiap rangkaian 
kegiatan G20, khususnya acara 
puncak Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT/Leaders’ Summit) G20 pada 
15–16 November 2022.

Terkait itu, ia menyebut Polda 
Bali telah mengajukan permoho-
nan penambahan personel, kend-
araan, serta dukungan sarana dan 
prasarana.

Untuk pertemuan ke-3 Menteri 
Keuangan dan Gubernur Bank 
Sentral G20 (FMCBG) dan Deputi 
Bidang Keuangan dan Bank Sentral 
G20 (FCBD) pada 13–16 Juli 2022, 
Polda Bali mengadakan gelar pasu-
kan yang diikuti oleh 1.550 polisi 
dari Polda Bali, dan 90 anggota TNI 
dari Angkatan Darat, Angkatan 
Laut, dan Angkatan Udara. (ant)

Personel Brimob bersiap dengan persenjataan saat mengikuti gelar pasukan 
pengamanan pertemuan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors 
(FMCBG) dan Finance and Central Bank Deputies (FCBD) di Nusa Dua, Bali, Selasa 
(12/7/2022). Pengamanan pertemuan rangkaian Presidensi G20 yang berlang-
sung 13-16 Juli 2022 tersebut melibatkan sekitar 1.600 personel gabungan dari 
berbagai unsur. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/wsj.


