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Ratusan Klub Layangan Tradisional
Meriahkan ”Bali Kate Festival” ke-44

S

ebanyak 819 klub yang terdiri dari 772 klub layangan tradisional dan kreasi, serta 47 peserta pindekan
(baling-baling) memeriahkan perlombaan layanglayang “Bali Kate Festival” ke-44 tahun 2022 yang resmi
dibuka di Denpasar, Minggu.
Lomba yang diinisiasi oleh Persatuan Layang-Layang Indonesia
Pelangi Provinsi Bali ini dihadiri
langsung oleh Gubernur Bali
Wayan Koster pada hari kedua
perlombaan yang dimulai sejak
Sabtu (16/7).
Gubernur menilai festival layanglayang ini merupakan suatu karya
budaya yang menjadi bagian dari
kekayaan di Provinsi Bali, sehingga
penting untuk dijaga sebagai warisan adi luhung dari leluhur.
Melalui gelaran ini, tak hanya
dapat melahirkan para penggiat
layangan, peminat untuk mengikuti festival, namun lebih jauh dapat
berkontribusi dalam memajukan
kebudayaan Bali sesuai Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan
Pemajuan Kebudayaan Bali.

Koster mengapresiasi tinggi
pihak penyelenggara dan peserta,
mengingat perlombaan ini menjadi yang ke-44 kali diselenggarakan,
hingga akhirnya dapat menjadi
wadah kreativitas seni budaya
para generasi muda serta turut
menjadi daya tarik pariwisata
Pulau Dewata.
Dalam perlombaan yang
berlangsung di Pantai Padanggalak, Desa Kesiman, Denpasar
ini, Koster mendapati bahwa peserta wajib membayar Rp150 ribu
untuk memperebutkan hadiah
sebesar Rp50 juta.
“Tadi saya ngobrol sama
Ketua Umum Pelangi Bali, katanya
hadiah lomba ini Rp50 juta, maka
untuk hadiah saya nyumbang
sebesar Rp50 juta dan nanti selesai acara hadiahnya diserahkan

Gubernur Bali Wayan Koster membuka langsung perlombaan layang-layang
Bali Kate Festival ke-44 di Pantai Padanggalak, Denpasar, Minggu (17/7/2022).
ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi

di Jayasabha sambil menikmati
Kopi Arak Tradisional Lokal Bali,”
kata Gubernur Bali di Denpasar,
Minggu.
Selain itu dalam sambutannya
di hadapan hampir seribu peserta
Bali Kate 2022, Wayan Koster
mengajak komunitas layangan untuk rutin menggelar perlombaan

ini, secara berkelanjutan di setiap
tahunnya.
Bahkan ia menyebut festival ke
depan dapat dilaksanakan pada
gelaran Pesta Kesenian Bali (PKB)
dalam agenda Jantra Tradisi,
mengingat juga Bali Kate Festival
ini dirintis bersamaan dengan PKB
pada 1978 silam. (ant)

karena proses negosiasi dengan
petani dan pemotongan bersyarat
pada sapi terjangkit akan dilakukan hari ini dan seterusnya.
“Tinggal sekarang kita
mencegah, dengan cara menyehatkan ternak sapinya dengan
vitamin dan disinfeksi,” katanya
di ruang rapat Ombudsman Bali,
Jalan Melati, Denpasar.
Untuk selanjutnya, test and
tracing masih akan terus dilakukan,
upayanya adalah dengan melakukan pemusnahan di waktu yang
sama saat ditemukan kasus positif.
Sementara itu, proses yang
cukup lama di Buleleng terjadi
karena munculnya ratusan virus
di waktu singkat dan kesulitan
pemerintah bersama Satgas
PMK dalam melakukan negosiasi
kepada ratusan petani hewan, sehingga prosesnya harus dilakukan
dari hari ke hari.
Untuk mempercepat penghentian penyebaran virus yang

menjangkit ternak kaki empat
yang didominasi sapi ini, upaya
pemerintah provinsi tak sebatas
pemotongan hewan terjangkit atau
terdeteksi, melainkan penghentian
lalu lintas hewan dan produknya
yang berpotensi menular.
“Sehingga perang kita dalam
menangani virus adalah dengan
memvaksinasi hewan, tetapi
dari luar, semua pihak supaya
menjaga pintu masuk ke Bali
baik pintu resmi Pelabuhan
Gilimanuk, Padangbay, Celukan
Bawang, dan Benoa. Ada juga
pelabuhan kecil dan tempat
penyeberangan seperti Sangsit,”
ujar Sekda Bali Made Indra.
Menurut pihaknya apabila
lalu lintas perjalanan ternak dan
pemusnahan hewan terjangkit
PMK dapat terkendali maka tugas
pemerintah akan berkurang,
dalam artian penanganan akan
lebih diperketat dari dalam yaitu
upaya vaksinasi. (ant)

Pemprov Gencarkan Pemusnahan
Hewan PMK untuk Bali Hijau

Sekretaris Daerah Provinsi Bali (tiga dari kiri) Dewa Made Indra saat menyampaikan upaya penanganan virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menuju Bali Hijau
di Denpasar, Jumat (22/7/2022). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

PEMERINTAH Provinsi Bali
menggencarkan pemusnahan
hewan terjangkit virus penyakit
mulut dan kuku (PMK) untuk
menuju “Bali Hijau”.
“Jadi target (penanganan PMK,
red) secepatnya, maka untuk
menghijaukan Bali ini target pertama dan segera adalah menuntas-

kan pemotongan bersyarat yang
sisa 110 ekor di Buleleng,” kata
Sekretaris Daerah Dewa Made
Indra di Denpasar, Jumat.
Di hadapan petinggi Ombudsman perwakilan Bali, Indra
menyebut dalam tiga hingga
empat hari ke depan pihaknya
akan mendeklarasikan Bali Hijau,
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Pemprov Bali Siap Sediakan Ekosistem
Dukung Pasar Kendaraan Listrik

SEKRETARIS Daerah Provinsi
Bali Dewa Made Indra menyampaikan pihaknya siap menyediakan ekosistem yang mendukung
pasar penjualan kendaraan listrik demi mempercepat transisi
menuju energi bersih.
Menurut dia, dukungan itu
telah diberikan setidaknya sejak
2019, melalui sejumlah regulasi dan peraturan teknis yang
mendorong percepatan peralihan
dari energi fosil ke energi baru
dan terbarukan (EBT).
“Provinsi Bali satu-satunya
daerah yang memiliki regulasi
memadai untuk hal ini. Kami mulai dari Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Rencana Umum Energi Daerah.
Di situ esensinya energi ramah
lingkungan,” kata Dewa Made
Indra, saat acara pameran kendaraan listrik yang digelar oleh PT
PLN (Persero) di Denpasar, Bali,
Minggu.
Tidak hanya itu, katanya,

Gubernur Bali I Wayan Koster
juga mengeluarkan Peraturan
Gubernur Nomor 45 Tahun 2019,
khusus tentang energi bersih.
“Peraturan teknis (turunannya) sangat banyak sampai
surat edaran berisi ajakan dan
imbauan bagi berbagai elemen,
terutama industri, untuk secara
bertahap menuju penggunaan
energi bersih,” kata Sekda
Provinsi Bali.
Dari berbagai regulasi yang
ada, ia menilai Bali sebetulnya
telah menciptakan ekosistem
yang dapat mendukung tumbuh
kembangnya pasar penjualan
kendaraan listrik.
“Maka dari itu, khusus kepada
pelaku industri kendaraan berbasis listrik, Bali bisa menjadi
pasar yang baik ke depan karena
ekosistemnya sudah diciptakan,
komitmen pemerintah daerahnya
sangat kuat,” kata dia.
Dalam kesempatan yang
sama, ia menilai transportasi

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra memberi sambutan pada acara
pameran kendaraan listrik PLN E-Mobility di Denpasar, Bali, Minggu (24/7/2022).
ANTARA/Genta Tenri Mawangi

menjadi salah satu sektor krusial
untuk mempercepat peralihan
menuju energi bersih.
“Transportasi adalah salah
satu sektor yang sangat penting untuk memulai penggunaan
energi bersih,” kata Dewa Made
Indra.
Oleh karena itu, ia menegas-

kan Pemprov Bali juga konsisten mendukung upaya PT PLN
(Persero) menambah stasiun
pengisian daya kendaraan listrik
(SPKLU) dan memperluas jangkauan sarana itu melalui layanan
serba ada (one stop service)
EVDS yang tersedia di aplikasi
PLN Mobile. (ant)

sektor lainnya masih menjadi pekerjaan rumah. Pun juga
ketimpangan dari perbedaan
wilayah, seperti Bali Selatan dan
Bali Utara.
“Saat ini di Bali masih terjadi
ketimpangan antar wilayah seperti Bali Utara dan Bali Selatan.
Untuk itu kami Pemprov Bali
terus berupaya mengurangi
ketimpangan yang ada salah
satunya dengan pembangunan
infrastruktur sehingga pembangunan di Bali merata dan tercipta
integrasi infrastruktur darat, laut
dan udara,” kata wagub Cok Ace.
Di depan 14 peserta rombongan kunjungan kerja Timor
Leste, wagub asal Ubud tersebut
menyebutkan sejumlah proyek
yang sedang dibangun di Bali,
baik proyek pendukung pariwisata, maupun mengurangi ketimpangan seperti pembangunan
Pelabuhan Sanur, pengembangan
Pelabuhan Benoa serta shortcut
Buleleng dan Shortcut menuju

Bali bagian Barat (Pelabuhan
Gilimanuk).
Ia juga menuturkan soal
proyek Pusat Kebudayaan Bali
(PKB) Turyapada Tower KBS 6.0
Kerthi Bali yang akan menjadi
akses komunikasi sekaligus destinasi wisata baru di Bali Utara.
“Dengan pembangunan infrastruktur ini kami harap daerah
lain di Bali juga berkembang
dan jarak tempuh antar kabupaten juga lebih singkat, dengan
demikian ketimpangan dapat
diatasi dan tercipta kesejahteraan di seluruh wilayah Bali,” ujar
wakil gubernur.
Sementara itu, Ketua Komisi
E Parlemen Nasional Timor
Leste Francisco De Vasconcelos yang berfokus pada urusan
infrastruktur dan komunikasi
mengaku tiba di Bali untuk melihat perkembangan dan objek
infrastruktur di Pulau Dewata,
tentunya juga dikatakan untuk
mempererat silaturahmi. (ant)

Wagub Bali Terima Parlemen
Timor Leste Bahas Infrastruktur

Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati saat menerima kunjungan parlemen Timor Leste di Denpasar, Senin (25/7/2022). ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi

WAKIL Gubernur Bali Tjok
Oka Artha Ardhana Sukawati
menerima kunjungan kerja Parlemen Nasional (DPR) Timor Leste
yang membidangi komunikasi
dan infrastruktur, di Denpasar
(25/7) yang antara lain membahas soal infrastruktur, khususnya
di Bali Selatan dan Bali Utara.
Wakil gubernur yang akrab

disapa Cok Ace dalam keterangannya, Selasa, menyampaikan
bahwa Bali sebagai daerah tujuan
pariwisata dunia terus berupaya
meningkatkan fasilitas pariwisata, termasuk pembangunan berbagai infrastruktur pendukung.
Akan tetapi tak dapat dipungkiri, ketimpangan-ketimpangan
antara sektor pariwisata dengan
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Pemkot Denpasar Ajak Masyarakat
Tak Ragu Ikuti ”Booster”

P

emerintah Kota Denpasar, Bali mengajak
masyarakat di daerah itu untuk tidak ragu-ragu
mengikuti vaksinasi booster (penguat) karena
sudah terbukti aman dan dapat menciptakan
kekebalan komunal.
“Kami sangat berterima
kasih kepada pihak
penyelenggara vaksinasi
serta masyarakat yang
telah menaati aturan,” kata
Sekretaris Daerah Kota
Denpasar IB Alit Wiradana di
Denpasar, Sabtu.
Alit Wiradana saat meninjau pelaksanaan vaksinasi
penguat di Kantor Kepala Desa
Padangsambian Klod, Denpasar,
menyampaikan kegiatan tersebut sejalan dengan upaya untuk
mendukung program Pemkot
Denpasar untuk memeratakan
pemberian vaksinasi penguat.
“Selain itu untuk mempercepat cakupan vaksinasi booster
pada masyarakat,” ujarnya
menambahkan.
Meskipun masyarakat sudah

mendapatkan vaksinasi penguat,
Alit Wiradana berharap agar
tetap mematuhi protokol
kesehatan sehingga dapat
mempercepat penanganan
virus COVID-19.
Sementara Perbekel
(kepala desa) Padangsambian
Klod I Gede Wijaya Saputra
mengatakan dalam kegiatan
vaksinasi kali ini pihaknya bekerjasama dengan Tim Posyandu
dan tenaga kesehatan Puskesmas
II Denpasar Barat.
Masyarakat yang sudah terdaftar sebanyak 225 orang. Namun
masyarakat yang datang melebihi
dari angka yang terdaftar.
Oleh karena itu, masyarakat
dianjurkan tetap menjaga jarak
dan selalu menggunakan masker
sehingga dapat meminimalisasi

Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana saat meninjau pelaksanaan vaksinasi penguat di Kantor Kepala Desa Padangsambian Klod, Denpasar, Sabtu (16/7/2022).
ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

penyebaran virus COVID-19.
“Dengan telah dilaksanakannya
vaksinasi ini, sesuai seperti yang
diprogramkan Pemkot Denpasar
yakni pemerataan pemberian
vaksin kepada masyarakat,” ucap
Wijaya Saputra.
Selain di Kantor Kepala Desa
Padangsambian Klod, pada Sabtu
ini juga dilaksanakan kegiatan
vaksinasi penguat di Lingkungan
Taman Suci Kelurahan Sesetan.

Lurah Sesetan, Putu Wisnu
Wardana mengatakan pelaksanaan vaksinasi penguat ini merupakan salah satu upaya mendukung
pemerintah dalam mempercepat
cakupan vaksin COVID-19 di Kota
Denpasar.
Dalam kegiatan vaksinasi itu,
pihaknya bersama tenaga kesehatan menargetkan sebanyak 200
orang divaksin dengan jenis vaksin
Astrazeneca. (ant)

salah satu warga kurang mampu
di Jalan Ahmad Yani, Desa Dauh
Puri Kaja, Denpasar.
“Kolaborasi terwujud untuk
proses bedah rumah yang tidak
bisa didanai dari pemerintah
karena terkendala persyaratan
administrasi,” ujarnya.
Bedah rumah dilaksanakan
oleh Yayasan Megumi Santhi,
sementara untuk peralatan dapur
diberikan oleh Jaba Paon dan
untuk isi kamar diberikan oleh
Pertiwi Indonesia.
“Ini merupakan wujud
nyata kolaborasi yang baik
antara pemerintah dan yayasan
serta para pemangku kepentingan terkait dalam membantu
masyarakat. Pola seperti ini akan
terus diterapkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk
masyarakat,” ucap Jaya Negara.
Dalam kesempatan tersebut
juga dihadiri Ketua Komisi I DPRD
Kota Denpasar I Ketut Suteja Ku-

mara, Ketua K3S Denpasar Sagung
Antari Jaya Negara dan Wakil Ketua
K3S Ayu Kristi Arya Wibawa.
Selain itu hadir pula Ketua
DWP IA Widnyani Wiradana,
Kadis Sosial Gusti Ayu Laksmi
Saraswati dan Perbekel Dauh Puri
Kaja Gusti Ketut Sucipta.
Sementara itu Ketua Komisi I
DPRD Kota Denpasar Suteja Kumara
yang merupakan inisiator bedah rumah mengatakan bantuan tersebut
bermula dari keprihatinannya melihat salah satu warga yang rumahnya
sangat tidak layak huni.
“Setelah melakukan kordinasi dengan berbagai pihaknya
akhirnya terwujud program bedah
rumah ini yang merupakan bentuk
implementasi nyata dari penerapan
vasudhaiva kutumbakam,” ucapnya.
Vasudhaiva kutumbakam
bermakna seluruh pemangku
kepentingan bahu membahu
memberikan yang terbaik untuk
masyarakat. (ant)

Wali Kota Denpasar Serahkan Bantuan
Bedah Rumah ”Vasudhaiva Kutumbakam”

Wali Kota Denpasar, Bali, IGN Jaya Negara saat berbincang dengan Apik Ningsih,
penerima bantuan bedah rumah dari Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar, Minggu
(17/7/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

WALI Kota Denpasar IGN Jaya
Negara menyerahkan bantuan bedah rumah dari hasil kolaborasi sejumlah pihak, sebagai perwujudan
spirit vasudhaiva kutumbakam
kepada salah satu warga yang memiliki rumah tidak layak huni.
“Kolaborasi ini merupakan
perwujudan dari spirit vasudaiva

kutumbakam yang artinya bergotong royong dalam menuntaskan
suatu persoalan,” kata Jaya Negara
di Denpasar, Bali, Minggu.
Bantuan bedah rumah kolaborasi Pemkot Denpasar bersama
Yayasan Megumi Shanti Indonesia,
Jaba Paon dan Pertiwi Indonesia
itu diberikan pada Apik Ningsih,
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Wali Kota Denpasar Menari Topeng
Dalem Sidakarya di Pura Lumajang
WALI Kota Denpasar I
Gusti Ngurah Jaya Negara
“ngayah” membawakan
tarian Topeng Dalem
Arsa Wijaya dan Topeng
Dalem Sidakarya pada
ritual Pujawali Bakti Penganyar
di Pura Mandhara Giri Semeru
Agung, Lumajang, Kamis.
“Ritual Pujawali di Pura
Mandhara Giri Semeru Agung
ini merupakan momentum bagi
umat Hindu untuk selalu eling
dan meningkatkan bakti kepada
Ida Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan),” kata Jaya Negara dalam
keterangan tertulisnya.
Hadir bersama Wakil Wali
Kota Denpasar I Kadek Agus
Arya Wibawa, ia berharap rangkaian acara tersebut menjadi
momentum untuk menjaga
keharmonisan antara manusia
dengan Tuhan, dengan sesama
dan lingkungan, sebagai implementasi dari Tri Hita Karana.
Tari Topeng Dalem Sidakarya yang dibawakan Wali Kota
Denpasar adalah salah satu tari
sakral yang wajib ditarikan pada

setiap upacara.
Jika ditelisik asalusulnya, Topeng Dalem
Sidakarya datang dari
Lumajang, Jawa Timur.
Selain itu, sebagian besar
masyarakat Bali juga berasal
dari Jawa Timur, khususnya
kawasan Gunung Semeru.
Topeng Dalem Sidakarya memiliki makna mencapai tujuan
atau menyelesaikan pekerjaan.
Topeng Sidakarya menjadi
lambang bahwa pekerjaan atau
karya yang digelar sudah selesai
dengan baik.
Tari topeng ditampilkan
sebagai tari persembahan yang
bertujuan agar upacara dapat
terselenggara dengan baik dan
selamat serta terhindar dari
segala bahaya.
Rangkaian Bakti Penganyar
diawali dengan Tari Rejang
Sari dan Rejang Renteng yang
dibawakan oleh WHDI Kota
Denpasar, Tari Baris Gede
dibawakan oleh Perbekel/Lurah
Kota Denpasar, Wayang Lemah,
dan Topeng Wali.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara (tengah) membawakan tarian Topeng Dalem Sidakarya pada ritual Pujawali Bakti Penganyar di Pura Mandhara Giri
Semeru Agung, Lumajang, Kamis (21/7/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

Iringan suara kidung dan
gamelan menambah khidmat
suasana. Bakti Penganyar
diakhiri dengan persembahyangan bersama yang dipimpin Ida
Pedanda Gede Karang Ngenjung,
Griya Keniten Duda Karangasem.
Ketua PHDI Kabupaten
Lumajang, Jawa Timur, Edy
Sumianto mengatakan piodalan

atau pujawali itu upacara tahunan yang diselenggarakan oleh
umat Hindu
Keberadaan Pura Mandhara
Giri Semeru Agung perpaduan
antara Hindu Jawa dan Hindu
Bali. Karenanya, setiap pelaksanaan Bhakti Penganyar
upacara lainnya selalu dipadukan dengan pemkab/pemkot di
Provinsi Jawa Timur. (ant)

Ia mengatakan bahwa proyek
ini dikomandoi langsung oleh
pemerintah pusat, sehingga
pihaknya masih menunggu
arahan.
Namun demikian, dikatakan
Tri proses pengurusan dokumendokumen penting telah dikerjakan, kemudian pembangunan
diperkirakan akan berjalan secara
bertahap.
“Dari konsep dan semuanya
dari pusat, nanti akan menyerap
tenaga dari Bali, luar Bali dan luar
Indonesia. Mungkin Bu Kadis
sebelumnya sudah meninjau
karena ini semuanya pusat yang
urus sampai dengan perizinan dan
lainnya,” ujar Tri kepada media di
Bali.
Di dalam infrastruktur kesehatan yang rencananya di bangun di
lahan sekitar kawasan Grand Inna
Bali Beach itu kabarnya tak hanya

berisi rumah sakit. Bangunan
tersebut bersifat komprehensif
sehingga tak hanya aspek kesehatan namun turut mendongkrak
pariwisata hingga ekonomi Bali.
“Dengan ini Indonesia jadi
ada rumah sakit yang setara juga
dengan rumah sakit yang di luar
negeri. Ini tentunya akan membawa dampak yang bagus untuk
Kota Denpasar karena selain rumah sakit, di sana juga disiapkan
fasilitas-fasilitas hotel hingga
MICE,” kata Tri Indarti.
Sementara itu, pada Jumat
(22/7) kemarin usulan pembangunan KEK Sanur telah mendapat
persetujuan dari Dewan Nasional KEK yang diketuai Menko
Airlangga Hartarto. Airlangga
juga menyebut total lahan yang
diusulkan adalah 41,37 hektare
dengan investasi sebesar Rp10,2
triliun. (ant)

Kota Denpasar Dukung Penuh
Pembangunan Rumah Sakit KEK Sanur

Lokasi seputar kawasan yang rencananya akan digunakan membangun KEK
Sanur di Denpasar, Selasa (26/7/2022). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

DINAS Kesehatan Kota Denpasar melalui PLT Kepala Dinas Tri
Indarti menyatakan dukungannya
terkait pembangunan rumah sakit
dalam Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) di Sanur, Denpasar, Bali.
“Untuk Kawasan Ekonomi
Khusus di Sanur terkait pem-

bangunan rumah sakit kami dari
Dinas Kesehatan Kota Denpasar
sangat mendukung. Nanti peruntukannya karena saat ini mungkin
banyak warga negara Indonesia
yang berobat ke luar negeri jadi
kedepannya tidak perlu lagi,” kata
Tri di Denpasar, Selasa.
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Pemkab Badung Semprot
Eco-Enzyme untuk Cegah PMK

P

emerintah Kabupaten Badung, Bali melakukan
penyemprotan cairan Eco-Enzyme organik di
kawasan Pusat Pemerintahan Badung sebagai
upaya untuk menjernihkan udara di lingkungan
tersebut dan memutus mata rantai virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
“Penyemprotan cairan EcoEnzyme Organik ini di lakukan
di areal Puspem Badung dan
dilanjutkan ke wilayah Cemagi
Kecamatan Mengwi dan Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta,”
ujar Sekretaris Daerah Kabupaten
Badung I Wayan Adi Arnawa
dalam keterangan yang diterima di
Mangupura, Senin.
Pada kegiatan itu, penyemprotan cairan Eco-Enzyme dilakukan
dengan armada menggunakan
mobil pemadam kebakaran
bekerja sama dengan komunitas
Eco-Enzyme Nusantara.
Sekda Adi Arnawa mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya komunitas Eco-Enzyme
Nusantara yang mengolah limbah
sampah rumah tangga organik beru-

pa buah dan sayur menjadi cairan
desinfektan organik eco-enzyme
yang bisa menjernihkan udara.
Upaya penyemprotan EcoEnzyme organik tersebut,
menurutnya juga sangat diharapkan dapat memutus mata rantai
penularan Penyakit Mulut dan
Kuku di wilayah Badung.
“Sesuai dengan data yang kami
dapat, secara umum Indonesia dan
khususnya Bali termasuk salah
satu daerah yang banyak terkonfirmasi PMK sebanyak 500 kasus
lebih,” katanya.
Ia menambahkan, sesuai dengan surat perintah Bupati Badung,
pihaknya juga telah membentuk Satgas penanganan PMK di
wilayah Badung yang melakukan
sejumlah langkah untuk mencegah

Kegiatan Badung UMKM Week 2022 di kawasan Kuta, Badung, Bali.
ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten
Badung, Bali terus melakukan
berbagai upaya promosi untuk
mengangkat potensi produkproduk Usaha, Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) yang ada di
wilayah tersebut.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi
para pelaku UMKM untuk mengenalkan produk andalannya kepada
masyarakat dan wisatawan melalui kegiatan Badung UMKM Week
2022 yang diselenggarakan di
kawasan wisata Kuta, Badung.
“Melalui pameran ini diharapkan akan lebih mengenalkan
potensi produk-produk UMKM

di Badung terutamanya produk
unggulan yang memiliki kualitas
baik dan memenuhi standar sesuai
dengan kebutuhan pasar global
pada umumnya,” ujar Kepala Dinas
Koperasi UMK dan Perdagangan
Badung I Made Widiana saat
membuka kegiatan itu, Senin.
Ia mengatakan, ajaran pameran
produk UMKM itu dinilai dapat
menjadi ajang promosi yang sangat
baik untuk lebih mengenalkan
produk UMKM Badung baik di tingkat nasional maupun internasional.
Untuk itu, pihaknya juga
berterima kasih atas sinergi yang
telah dijalin Pemkab Badung
bersama Bank Pembangunan

Penyemprotan Eco-Enzyme organik di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung

penyebaran PMK.
“Mudah-mudahan langkahlangkah yang kami lakukan itu dapat
membantu para peternak di Badung
dan khususnya di Bali agar terbebas
dari penyakit virus PMK. Untuk
penyemprotan Eco-Enzyme, kami
harapkan dapat terus berlanjut ke
masing-masing peternak yang ada
di desa-desa sehingga para peternak
merasa aman dan nyaman,” ungkap

Sekda Adi Arnawa.
Sementara itu, Kepala Pelaksana
BPBD Badung, Wayan Darma menjelaskan, sesuai dengan data yang
didapatkan, meskipun di Badung
belum ada terkonfirmasi virus
PMK, namun pencegahan PMK perlu terus dilakukan karena Badung
berdekatan dengan wilayah Kota
Denpasar yang sudah terkonfirmasi
terdapat kasus PMK. (adv)

Daerah Bali dan pihak-pihak
terkait lainnya yang telah membantu pemasaran produk UMKM
Badung melalui kegiatan Badung
UMKM Week 2022 itu.
Made Widiana mengungkapkan, selain membantu upaya
promosi, pihaknya juga akan terus
berupaya meningkatkan daya saing produk-produk yang dihasilkan pelaku UMKM lokal Badung.
Upaya itu dilakukan bersamaan dengan mengembangkan
pasar yang lebih luas serta untuk
meningkatkan pengetahuan
UMKM agar mampu melakukan
analisa pasar sehingga dapat
menghasilkan produk yang sesuai
dengan kebutuhan pasar.
“Kami yakin kualitas produkproduk yang dihasilkan UMKM
Badung sangat baik, maka dari

itu kami di Dinas Koperasi, UKM
dan Perdagangan juga akan
terus mendampingi para pelaku
UMKM Badung dari hulu, tengah
sampai hilir,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang
UKM dan Perdagangan I Made
Wirya Santosa menambahkan,
pelaksanaan Badung UMKM
Week 2022 diharapkan dapat
memicu kreativitas pelaku UMKM
untuk selalu berinovasi dalam
membuat produk agar dapat
bersaing di pasar global.
“Kegiatan Badung UMKM
Week 2022 ini kami laksanakan
hingga 24 Juli 2022 mendatang
di kawasan Kuta untuk memfasilitasi pelaku UMKM untuk
menambah jaringan promosi dan
pasar dalam rangka pengembangan usaha UMKM,” ujarnya. (adv)

Pemkab Badung
Promosikan Potensi
Produk UMKM
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Kabupaten Badung Jadi
Percontohan Penerapan SP4N-Lapor!
KABUPATEN Badung, Bali, menjadi
salah satu daerah percontohan penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional-Layanan
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
(SP4N-Lapor!) di Indonesia.
“SP4N-Lapor! merupakan salah satu
upaya mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013
mengenai program pemerintah dalam
sistem pengelolaan pengaduan pelayanan
publik,” ujar Sekretaris Daerah Badung I
Wayan Adi Arnawa saat Pelatihan Teknis
Policy Maker SP4N-Lapor! di Kabupaten Badung Tahun 2022 di Seminyak,
Badung, Selasa.
Pelatihan itu diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)
bekerja sama dengan lembaga mitra
pembangunan United Nations Development Programme (UNDP) dan The
Korea International Cooperation Agency
(KOICA) untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik khususnya bagi daerah
percontohan SP4N-Lapor!.
Pelatihan Teknis Policy Maker SP4N-

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan
sambutan saat menghadiri pembukaan Pelatihan Teknis
Policy Maker SP4N-Lapor! di Seminyak, Bali, Selasa
(19/7). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Lapor! di Badung Tahun 2022 tersebut
diikuti tiga daerah percontohan SP4NLapor! yakni pemerintah daerah Kabupaten Badung, Kabupaten Sleman, dan
Tangerang.
Sekda Adi Arnawa mengapresiasi
terselenggaranya kegiatan yang diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan
yang bermanfaat guna menumbuhkan
kesadaran dan meningkatkan pemahaman pada masing-masing wilayah
percontohan itu.
Menurutnya, upaya itu penting dilakukan untuk mewujudkan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia pengelola
layanan pengaduan SP4N-Lapor! di tingkat
Pemerintah Pusat maupun daerah.
Ia menambahkan pelatihan Teknis
Policy Maker SP4N-Lapor! itu juga penting
guna mengintegrasikan sistem pengaduan
berbasis digital di daerah menjadi satu dan
terkoneksi ke Pemerintah Pusat.
“Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas baik secara kelembagaan maupun
SDM sehingga SP4N-Lapor! ini berfungsi
sesuai dengan harapan pemerintah,” ungkap Sekda Adi Arnawa. (adv)

Pemkab Badung Percepat Vaksinasi
COVID-19 Dosis Penguat

Pelaksanaan rapat lanjutan terkait percepatan Vaksinasi Booster dan penanganan PMK di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (19/7). ANTARA/
HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten
Badung, Bali melakukan berbagai upaya dalam percepatan
vaksinasi COVID-19 penguat
atau booster kepada masyarakat
sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran virus corona.
“Ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan pemerintah
pusat sekaligus arahan Gubernur
Bali dalam upaya menanggu-

langi penyebaran COVID-19 yang
menginginkan vaksinasi booster
bagi masyarakat Badung agar
mencapai 80 persen,” ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi
Arnawa saat melakukan rapat
koordinasi Satgas COVID-19 dan
Satgas penanganan Penyakit
Mulut dan Kuku (PMK) di Mangupura, Selasa.
Ia mengatakan percepatan

vaksinasi COVID-19 dosis penguat dilakukan karena menjadi
syarat bagi masyarakat Bali
yang masuk atau menggunakan
berbagai fasilitas publik, seperti
perkantoran dan tempat wisata.
“Berdasarkan arahan pemerintah pusat dan Gubernur Bali,
bahwa Bali ditargetkan akhir
bulan ini sudah masuk pada angka 80 persen. Untuk di Badung,
kami bertemu kepala desa,
semua lurah dan camat dalam
rangka pelaksanaan vaksinasi
booster ini,” katanya.
Sekda Adi Arnawa berencana melaksanakan vaksinasi
booster ke wilayah pedesaan
pada hari Sabtu dan Minggu ini.
Terkait program itu, perlu ada
aksi terkait dengan pelaksanaan
vaksinasi dosis penguat dengan
dukungan penuh para tenaga
kesehatan di Badung.
“Kami sudah minta Plt Kepala
Dinas Kesehatan untuk segera
mengagendakan secara paralel

seluruh camat dengan memberikan jadwal bagi masing-masing
desa untuk menghadirkan
warga yang akan di vaksin
booster. Dengan begitu, kami
akan mengetahui desa mana
yang memiliki partisipasi bagus
atau sebaliknya,” ungkapnya.
Selain membahas upaya
percepatan vaksinasi COVID-19
dosis penguat, pada kesempatan itu Sekda Adi Arnawa juga
menyampaikan arahan mengenai penanganan PMK di Badung.
“PMK ini juga termasuk
penyakit yang menghantui kami
selain COVID-19. Kami akan
melakukan sosialisasi kepada
masyarakat terutama dalam
rangka melakukan mitigasi penanganan PMK,” ujarnya.
Sesuai dengan surat perintah
Bupati Badung, pihaknya telah
membentuk Satgas penanganan
PMK dan melakukan sejumlah
langkah untuk mencegah penyebaran PMK. (adv)
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Pemkab Badung Apresiasi Rapat Kerja
Nasional Satu Data Ketenagakerjaan
PEMERINTAH Kabupaten
Badung, Bali mengapresiasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Nasional Satu Data Ketenagakerjaan di wilayah Seminyak, Badung
yang dinilai telah membantu pemulihan Badung yang terdampak
pandemi COVID-19.
“Langkah yang dilakukan
Kementerian Ketenagakerjaan
ini adalah salah satu upaya dalam
rangka membantu kami khususnya Pemerintah Kabupaten
Badung dalam rangka pemulihan
perekonomian di situasi COVID-19
yang mengakibatkan kontraksi
pertumbuhan ekonomi,” ujar
Sekretaris Daerah Badung I Wayan
Adi Arnawa, Kamis.
Ia mengatakan, pihaknya juga
mengapresiasi langkah yang
dilakukan oleh Kemenaker karena
selama ini sering terjadi persoalan
bahwa sering data yang dimiliki
pemerintah daerah tidak terintegrasi dengan pemerintah pusat.
“Kegiatan ini bisa membangun
kesejahteraan ketenagaker-

jaan dan mampu menjaga data
terintegrasi, mampu dipertanggungjawabkan dan berkesinambungan itu menjadi harapan untuk
memberi dampak positif terutama
dalam rangka melakukan pendataan ketenagakerjaan di seluruh
daerah di Indonesia ini,” katanya.
Sekda Adi Arnawa menambahkan, dalam situasi pandemi,
di wilayah Badung banyak terjadi
PHK tenaga kerja. Oleh karena itu,
pihaknya berharap pelaksanaan
kegiatan itu bisa melihat indikator terkait permasalahan itu
dengan baik.
“Mudah-mudahan COVID-19
cepat berlalu sehingga Bali khususnya di Kabupaten Badung bisa
melanjutkan program pembangunan dalam rangka memberikan
kesejahteraan di lingkungan
Badung,” ungkapnya.
Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan diselenggarakan untuk
mengatur penyelenggaraan Tata
Kelola Data Ketenagakerjaan yang
dihasilkan oleh Instansi Pusat dan

Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa (kiri) bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (tengah) saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
Satu Data Ketenagakerjaan di wilayah Seminyak, Badung, Kamis (21/7/2022).
ANTARA/HO-Pemkab Badung

Instansi Daerah.
Rakornas yang dilaksanakan
hingga Jumat 22 Juli itu mengambil tema “Satu Data Ketenagakerjaan Untuk Mendukung
Pencapaian Tujuan Pembangunan
Nasional”.
Menteri Ketenagakerjaan Ida

Fauziyah mengatakan, kegiatan
rakornas itu dapat menjadi
media untuk memperkuat kerja
sama, kolaborasi, dan sinergi
Kementerian Ketenagakerjaan
dengan organisasi perangkat
daerah yang membidangi Ketenagakerjaan. (adv)

tonggak awal dalam memfasilitasi
para guru dan tenaga pendidikan
agar berkontribusi secara aktif
dalam pemberdayaan kegiatan
kependidikan yang di Badung.
“Kegiatan ini kami yakini
mampu mengembangkan kompetensi, menguatkan kolaborasi,
serta memberikan infiltrasi positif
sehingga secara umum memberi
dampak pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di
sekolah,” katanya.
Made Dwipayana mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi
dan mendukung positif kegiatan
itu sehingga nantinya mampu
mewujudkan siswa yang tidak
hanya cerdas, namun juga berprofil pelajar Pancasila.
“Kami mengajak seluruh insan
pendidikan untuk saling bahumembahu mendukung aktivitas
positif ini, baik dalam bentuk
dukungan materiil maupun moril,
sehingga kualitas pendidikan di

Kabupaten Badung semakin mengalami peningkatan,” ungkapnya.
Sebagai awal dari rangkaian
Badung Education Fair, dilaksanakan kegiatan oleh Badung Coding
Workshop yang bekerja sama
dengan Timedoor Academy Company Profile cabang Denpasar itu
dihadiri oleh para peserta yakni
perwakilan guru IT SD dan SMP di
Badung.
Ketua Timedoor cabang
Denpasar Ida Ayu Putu Bulan
Wijayanti menjelaskan, kegiatan
ini merupakan edukasi berbentuk
IT, yang menjelaskan perkenalan
beberapa teknologi sederhana
dalam bentuk Coding pada guru
guru IT, lalu disalurkan ke siswa.
Ilmu tersebut dinilai penting
seiring dengan perkembangan
teknologi zaman modern agar
tenaga pendidik siap menghadapi
perubahan dan mengetahui terlebih dahulu dengan mempelajari
coding. (adv)

”Badung Education Fair 2022”
Wujudkan Transformasi Pendidikan

Peserta mengikuti kegiatan Badung Education Fair di Badung, Kamis (21/7).
ANTARA/HO-Pemkab Badung

KOMUNITAS Guru Penggerak
Kabupaten Badung, Bali bersinergi
dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Badung menyelenggarakan Badung Education
Fair dalam rangka menggerakkan
dan membangkitkan ekosistem
pendidikan pasca pandemi
COVID-19 guna mewujudkan
transformasi pendidikan.
“Kami mengharapkan partisi-

pasi dari semua pihak agar dapat
turut serta dan aktif mendukung
kegiatan ini, mudah-mudahan
kegiatan Badung Education Fair
memberikan manfaat bagi seluruh
insan pendidikan di Badung,” ujar
Kepala Disdikpora Badung, Gusti
Made Dwipayana di Mangupura,
Kamis.
Ia mengatakan, kegiatan itu diharapkan dapat menjadi salah satu
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Pemkab Badung Gencarkan Vaksinasi
COVID-19 Booster dari Desa ke Desa
PEMERINTAH Kabupaten
Badung, Provinsi Bali, menggencarkan vaksinasi COVID-19
booster yang langsung menyasar
masyarakat di masing-masing desa.
Pelaksanaan vaksinasi dosis
penguat itu dijadwalkan dimulai
pada Sabtu (23/7) yang menyasar
masyarakat di seluruh desa di
wilayah Badung.
“Vaksinasi booster pada Sabtu
(23/7) mulai pukul 08.00 Wita
itu dilaksanakan oleh 50 tim yang
terjun ke semua desa di Badung,”
ujar Sekretaris Daerah Kabupaten
Badung I Wayan Adi Arnawa di
Mangupura, Jumat.
Ia mengatakan, persiapan
pelaksanaan vaksinasi dosis
penguat di Badung dinilai sudah
sangat siap. Nantinya, tim dari TNI
dan Polri juga akan ikut diterjunkan untuk membantu mengontrol
pelaksanaan di setiap desa.
Menurut dia, dengan terus
menggencarkan pemberian vaksi-

nasi booster di wilayah perdesaan,
target capaian vaksinasi booster
sebesar 80 persen akan dapat
segera tercapai.
“Pelaksanaan vaksinasi dosis
penguat ke desa-desa ini akan berlangsung selama 14 hari berturutturut. Target per harinya mencapai
200 orang bahkan lebih,” katanya.
Sekda Adi Arnawa sebelumnya
juga mengatakan, percepatan
vaksinasi dosis penguat kepada
masyarakat Badung dilakukan
sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19.
“Upaya ini dilakukan untuk
menindaklanjuti arahan pemerintah pusat sekaligus arahan Gubernur Bali dalam upaya menanggulangi penyebaran COVID-19 yang
menginginkan vaksinasi booster
bagi masyarakat Badung agar memasuki 80 persen,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang
Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Badung Ni Luh Ketut Ayu

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 booster di Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

Ratnawati menjelaskan, pihaknya
telah melakukan persiapan matang guna pelaksanaan vaksinasi
booster itu.
Nantinya, di masing-masing
puskesmas juga akan menyiapkan
tiga tim vaksinator, sehingga total
seluruh tim vaksinasi sebanyak 39

tim dari 13 puskesmas.
“Kemudian di Dinas Kesehatan
kami juga membentuk sebanyak
10 tim. Kami juga melibatkan
dokter intensif yang ada di masingmasing puskesmas yang akan
membantu pelaksanaan kegiatan
ini,” ujarnya. (adv)

buah santunan dan perlindungan,”
ujar Bupati Badung I Nyoman Giri
Prasta di Mangupura, Selasa.
Ia berharap kolaborasi antara
Pemkab Badung dan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus ditingkatkan
dalam upaya memberikan layanan
terbaik kepada masyarakat.
“Kami di Badung berkomitmen
untuk siap ke depannya harus
menjadi role model (panutan) di
tingkat nasional. Itulah komitmen yang kami lakukan karena
kami tentunya hadir untuk negara
untuk masyarakat sebagai wujud
perpanjangan tangan negara demi
pelayanan dan untuk meringankan
beban masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan itu, BPJAMSOSTEK menyerahkan santunan
kepada masyarakat Badung secara
simbolis kepada 10 orang, yang
terdiri atas lima orang untuk
kematian sebesar Rp42 juta, dua
orang untuk kematian dan hari
tua, masing-masing sebesar Rp83
juta dan Rp55 juta.
Selain itu, jaminan kecelakaan

kerja kepada tiga orang dengan
nominal yang berbeda sesuai dengan tingkat kecelakaan, sebesar
Rp300 ribu, Rp4 juta, dan Rp32
juta, serta penyerahan secara
simbolis kartu penerima jaminan
untuk non-ASN, petani, nelayan,
IKM, dan prajuru adat.
Kepala BPJAMSOSTEK Cabang
Bali-Denpasar Opik Taufik
mengatakan kegiatan simbolis itu
penyerahan untuk kartu peserta
bagi 7.547 peserta non-ASN yang
dianggarkan Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2022.
“Hari ini diserahkan secara
simbolis ada 10 kasus klaim
yang sudah terjadi dan diserahkan langsung oleh Bupati
Badung I Nyoman Giri Prasta,”
ungkapnya.
Ke depan, diharapkan sesuai
dengan komitmen Bupati Badung
dan seiring dengan membaik perekonomian di Bali, khususnya di
Badung, bahwa jangkauan peserta
seluruh tenaga kerja di daerah itu
akan terus ditingkatkan. (adv)

Pemkab Badung Gandeng BPJAMSOSTEK
untuk Lindungi Masyarakat

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kedua kiri) menghadiri penyerahan
santunan BPJamsostek dan penyerahan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan di
Badung, Bali, Selasa (26/7/2022). ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten
Badung, Bali menggandeng BPJAMSOSTEK untuk memberikan
perlindungan dan jaminan sosial
kepada masyarakat, khususnya
para pekerja, di wilayah itu.
Sebagai salah satu wujud
komitmen melindungi masyarakat,
BPJAMSOSTEK melakukan

penyerahan santunan dan kartu
peserta BPJS Ketenagakerjaan
kepada masyarakat setempat.
“Terkait jaminan sosial dan
tenaga kerja, sekarang sudah ada
instruksi Presiden mengenai ini.
Hal tersebut merupakan bukti
negara itu hadir untuk rakyatnya,
seperti hari ini pada pemberian se-
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Pemkab Badung Dukung Implementasi
Kurikulum Merdeka Kemdikbudristek
PEMERINTAH Kabupaten
Badung, Bali mendukung implementasi program Kurikulum
Merdeka oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi (Kemdikbudristek).
“Kami sangat mendukung
program ini, untuk itu kami
mohon agar selalu diberikan
bimbingan dan arahan sehingga
Badung bisa menjadi salah satu
role model tingkat nasional terkait
Sekolah Penggerak, Program Guru
Penggerak maupun Implementasi
Kurikulum Merdeka,”ujar Bupati
Badung I Nyoman Giri Prasta saat
menerima kunjungan jajaran
Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di
Mangupura, Selasa.
Kunjungan Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Khusus Kemdikbudristek itu dilakukan dalam rangka memperkuat
sinergi dan dukungan pemerintah
daerah terhadap program implementasi Kurikulum Merdeka.

Bupati Giri Prasta mengatakan,
kurikulum itu merupakan salah
satu terobosan sebagai jawaban
atas permasalahan pendidikan
selama pandemi COVID-19 dan
solusi dari ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi.
Program itu diharapkan
mampu mencetak sumber daya
manusia yang unggul melalui
pengembangan keterampilan soft
skill dan karakter sesuai Pancasila.
“Ini sejalan dengan program
kami yaitu Pola Pembangunan
Nasional Semesta Berencana,
yang mencakup lima bidang
prioritas yaitu bidang pangan,
sandang dan papan, kedua
kesehatan pendidikan, ketiga
jaminan sosial dan ketenagakerjaan, keempat adat, agama dan
budaya, yang kelima infrastruktur
dan pariwisata,” katanya.
Ia menambahkan, untuk mendukung sektor pendidikan pihaknya juga sudah memasang jaringan
internet gratis dari kawasan ujung

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (keempat kanan) menerima jajaran Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemdikbudristek di
Badung, Selasa (26/7). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Badung Selatan hingga ujung
Badung Utara, yang sudah terbukti
mendukung pembelajaran daring
khususnya selama pandemi.
“Selain itu, kami juga memberikan beasiswa bagi siswa
berprestasi dan memberikan
laptop gratis untuk mengenalkan
anak-anak secara dini dengan
dunia teknologi dan informasi,”
ungkap Bupati Giri Prasta.

Direktur Guru Pendidikan
Menengah dan Pendidikan
Khusus Yaswardi menjelaskan,
kunjungan itu dilakukan dalam
rangka menyampaikan sekaligus
mengharapkan dukungan terkait
program-program prioritas dari
Kemdikbudristek yakni Program
Sekolah Penggerak, Program Guru
Penggerak, dan Implementasi
Kurikulum Merdeka. (Adv)

potensi desa, infrastruktur dan
SDM. Salah satu desa yang ada di
Badung yaitu Desa Punggul sudah
melaksanakan desa berbasis digital.
Di wilayah itu, menurutnya,
jajaran pemerintahan desa sudah
sangat paham serta mengimplementasikan perkembangan
teknologi informasi. Kemudian
anak-anak di desa itu mengikuti pembelajaran dan pelatihan
teknologi informasi.
“Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal, ini juga sudah
berhasil menyabet peringkat 10
besar terbaik nasional dalam ajang
Anugerah Apresiasi Implementasi
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa,” katanya.
Sekretaris Kabupaten Badung I
Wayan Adi Arnawa menambahkan,
dalam upaya mendorong SDG atau
Sustainable Development Goals
untuk desa dapat dilakukan namun
tergantung dari pemimpin dan sumber daya manusia yang dimiliki.
“Kami berterima kasih ke-

pada Kabupaten Blitar yang telah
menjadikan Kabupaten Badung
sebagai objek studi smart digital,
karena di sini perekonomian kami
cenderung ke pariwisata namun
kami juga mendorong sektor
pertanian,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Blitar
Rini Syarifah mengungkapkan,
pihaknya berterima kasih atas
sambutan yang diberikan oleh
Pemkab Badung.
Selain melakukan studi referensi smart village, pihaknya juga
berdiskusi mengenai percepatan
pelayanan serta menerima pelayanan yang sangat kompeten oleh
pengelola.
“Blitar memiliki 22 kecamatan, 220 Desa dan 28 Kelurahan.
Perekonomian di Kabupaten
Blitar cenderung dari UMKM,
peternakan dan pertanian. Badung
memiliki potensi luar biasa yang
kami harapkan nantinya akan
terjalin kerja sama antara Blitar
dan Badung,” ujarnya. (adv)

Pemkab Blitar Pelajari ”Desa Digital”
di Kabupaten Badung

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kanan) menerima kunjungan Bupati Blitar
Rini Syarifah (kiri) yang melakukan Studi Referensi Smart Village di Puspem
Badung, Selasa (26/7). ANTARA/HO-Pemkab Badung

ROMBONGAN Pemerintah
Kabupaten Blitar, Jawa Timur
melakukan kunjungan ke wilayah
Kabupaten Badung, Bali untuk
melakukan studi atau desa pintar
atau desa yang sudah berbasis
digital di daerah ini.
“Di Kabupaten Badung, kami
sudah menyediakan jaringan fiber

optic yang melintang dari ujung
utara sampai dengan ujung selatan,
karena kedepannya wilayah ini
akan menjadi smart city,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta
saat menerima Bupati Blitar Rini
Syarifah di Mangupura, Selasa.
Bupati Giri Prasta mengatakan,
di suatu wilayah desa diperlukan
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Pemkab Tabanan Ajak Masyarakat Jaga
Keselarasan Alam Saat ”Tumpek Klurut”
BUPATI Tabanan Komang Gede
Sanjaya mengajak masyarakat
untuk menjaga keselarasan alam
saat perayaan rahina “Tumpek
Klurut” dengan upacara Jana
Kerthi sebagai pelaksanaan
tata-titi kehidupan masyarakat
Bali yang berdasarkan nilai-nilai
kearifan lokal.
“Sesuai dengan instruksi
Gubernur Bali Nomor 08 Tahun
2022, kami mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan
persembahyangan. Kami berharap
perayaan Tumpek Klurut bisa dijadikan momen menjaga keselarasan alam semesta berlandaskan
rasa kasih sayang (welas asih),”
katanya di Pura Kahyangan Jagat
Dalem Purwa Kubontingguh, Desa
Denbatas, Kecamatan Tabanan,
Tabanan, Sabtu.
Menurut dia, jika keselarasan
alam terjaga, maka akan terjadi
keharmonisan dan cinta kasih terhadap kehidupan di dunia. Tumpek Klurut disebut sebagai hari

kasih sayang. Pemkab Tabanan
terus berupaya untuk merawat,
memelihara, kesucian, kelestarian, keseimbangan, keselarasan,
keharmonisan alam secara sekala
dan niskala, termasuk pelestarian agama, adat, tradisi dan seni
budaya.
“Tentunya dengan dilandasi
oleh kasih sayang menjadi bentuk
apresiasi dan implementasi visi
pemerintah Tabanan yakni nangun
sat kerthi loka Bali melalui pola
pembangunan semesta berencana,
menuju Tabanan era baru yang
aman, unggul dan madani (AUM),”
katanya.
Untuk melaksanakan tugas di
Pemerintahan Tabanan juga harus
memiliki rasa kasih sayang. “Dengan ini, kita bisa memaknai pembangunan dengan gotong royong,
kerjasama, dan kasih sayang, saya
yakin pembangunan kita baik
hulu, tengah, hilir, pertanian dan
pembangunan apapun di Tabanan
bisa kita laksanakan dengan baik

Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya mengajak masyarakat untuk menjaga keselarasan alam saat perayaan rahina “Tumpek Klurut” dengan upacara Jana Kerthi
di Pura Kahyangan Jagat Dalem Purwa Kubontingguh, Desa Denbatas, Kecamatan
Tabanan, Tabanan, Sabtu (23/7/2022). (FOTO Antara News Bali/HO-Pemkab
Tabanan/Pande Yudha/2022)

seperti hari ini,” kata Sanjaya.
Selepas persembahyangan
momen perayaan Tumpek Klurut
ini juga dilaksanakan penyerahan
SK penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten Tabanan kepada
Pura Batu Belig, Desa Rejasa, Kecamatan Penebel dan penyerahan
SK penetapan cagar budaya per-

ingkat Kabupaten Tabanan kepada
Pura Natar Jemeng, Desa Pinge,
Kecamatan Marga, lalu penyerahan piagam penghargaan terhadap
penggiat seni, sekaa sanggar, serta
dirangkaikan dengan penyerahan
bantuan permakanan dari Bupati
Tabanan kepada panti werda santi
wanasara. (ant)

“Peningkatan RAPBD perubahan telah mempertimbangkan
potensi riil sumber pendapatan
seperti realisasi pada tahun sebelumnya dan tingkat pertumbuhan
ekonomi. Struktur PAD masih
didominasi oleh rencana penerimaan dari pajak daerah, dengan
tetap mengupayakan intensifikasi
penerimaan di luar pajak daerah
seperti retribusi daerah dan hasil
perusahaan milik daerah,” kata
Bupati Mahayastra dalam Sidang
DPRD yang dipimpin Ketua DPRD
I Wayan Tagel Winarta.
Selanjutnya, belanja daerah
(pengeluaran) dalam RAPBD-P
tahun 2022 Kabupaten Gianyar
direncanakan sebesar Rp2,44
triliun yang terdiri dari belanja
operasi sebesar Rp1,78 triliun
atau 71,98 persen dari total
belanja daerah, Belanja Modal
sebesar Rp472,40 miliar atau
19,07 persen, Belanja Tidak
Terduga sebesar Rp600 juta
atau 0,02 persen dan Belanja
Transfer sebesar Rp220,80

miliar atau 8,91 persen.
Dengan demikian, dalam
Rancangan Perubahan APBD
Kabupaten Gianyar Tahun
Anggaran 2022 defisit sebesar
Rp39,70 miliar.
Hal ini terjadi karena rencana
belanja untuk membiayai sektor
prioritas lebih besar dibandingkan dengan proyeksi rencana
pendapatan.
Namun demikian, Bupati
Mahayastra meyakini defisit anggaran akan dapat tertutupi oleh
pembiayaan netto.
“Defisit anggaran tahun 2022
tersebut akan dapat ditutupi
dari pembiayaan netto sebesar
Rp39,701 miliar lebih,” katanya
menjelaskan.
Selain itu, pengeluaran pembiayaan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022,
direncanakan sebesar Rp80,262
miliar, yang meliputi penyertaan
modal daerah dan pembayaran
cicilan pokok utang yang jatuh
tempo. (ant)

Gianyar Targetkan Pendapatan Daerah
Dalam APBD-P 2022 Naik Rp263,63 milliar

Bupati Gianyar I Made Mahayastra (kiri) memberikan dokumen rancangan APBD
Perubahan tahun 2022 kepada ketua DPRD I Wayan Tagel Winarta. (ANTARA/
HO-Humas Gianyar)

PEMKAB Gianyar menargetkan pendapatan daerah
dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan tahun 2022 (RAPBDP 2022) sebesar Rp2,44 triliun,
naik Rp263,63 miliar atau 28,51
persen dibandingkan dengan
APBD tahun 2022 yang telah
disepakati oleh DPRD Gianyar,
Provinsi Bali, pada tahun lalu.

“Pendapatan daerah pada
RAPBD-P ditargetkan sebesar
Rp2,44 triliun, terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebesar Rp1,19 triliun atau
48,76 persen serta pendapatan
transfer direncanakan sebesar
Rp1,25 triliun atau 51,24 persen,” kata Bupati Gianyar, I Made
Mahayastra saat rapat dengan
DPRD di Gianyar, Jumat.

12 LINTAS DAERAH

ANTARA NEWS BALI/16-31 Juli 2022

Klungkung Jadi Tempat Penyusunan
Standar Nasional Sistem Geocoding
SEKRETARIS Daerah (Sekda)
Kabupaten Klungkung I Gede Putu
Winastra mengapresiasi terpilihnya
Kabupaten Klungkung menjadi tempat penyusunan standar nasional
Sistem Geocoding.
“Kami usulkan Desa Banjarangkan,
Desa Tusan, dan Kelurahan Semarapura Kangin, silakan OPD terkait dan
kepala desa memberikan pelayanan
terbaiknya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu.
Hal itu disampaikan saat mewakili
Bupati Klungkung menerima audiensi
dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Fakultas
Teknik Universitas Gadjah Mada di
Kantor Bupati (15/7).
Audiensi tersebut terkait akan
dilakukannya penelitian di Kabupaten Klungkung untuk Penyusunan
Standar Nasional dan Sistem Geoco-

ding Alamat Wilayah Perkotaan dan
Perdesaan Indonesia.
Ketua PPIDS UGM Heri Sutanta
menyampaikan penelitian ini akan
dilaksanakan pada bulan Agustus.
Sejauh ini, kondisi pengalamatan objek di Indonesia saat ini masih belum
teratur, terstruktur, dan tidak standar.
“Oleh karena itu, standar pengalamatan di perkotaan dan perdesaan ini dapat digunakan sebagai
acuan dalam pelaksanaan pengalamatan yang lebih baik, teratur, terstruktur,
dan selanjutnya dapat mendukung
terpeliharanya tertib administrasi
pemerintahan,” ucap Heri Sutanta.
Audiensi juga dihadiri Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten
Klungkung, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten,
Dinas PUPR Kabupaten Klungkung,
dan OPD terkait lainnya. (ant)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra saat mewakili Bupati Klungkung menerima audiensi dari Pusat
Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada di Kantor Bupati (15/7). Sekda mengapresiasi
terpilihnya Kabupaten Klungkung menjadi tempat penyusunan standar
nasional Sistem Geocoding. (FOTO Antara News Bali/HO-Humas
Klungkung/2022)

UNESCO Lakukan Validasi
Kembali Geopark Batur di Bangli

Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan Tim Assessor UNESCO untuk revalidasi keberadaan Geopark Batur di
Denpasar, Sabtu (16/7/2022). ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi

TIM Asesor UNESCO tiba
langsung di Bali dan bertemu
Gubernur Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Sabtu, untuk melakukan revalidasi Geopark Batur,
sekaligus memasukkan Kawasan
Batur, Kabupaten Bangli, sebagai
Global Geopark.
“Kehadiran Tim Asesor
UNESCO Global Geopark untuk
memvalidasi kembali keberadaan

Global Geopark di Batur merupakan suatu kunjungan yang sangat
penting dan berarti bagi kami di
Provinsi Bali, karena revalidasi Geopark Batur sangat sesuai dengan
visi pembangunan daerah Bali,”
kata Koster di Denpasar dalam
keterangannya, Minggu.
Gubernur berharap agar
hasil penilaian UNESCO semakin
memperkuat upaya pemerintah

dalam menjaga Kawasan Batur
menjadi warisan budaya yang
monumental dan bersejarah dari
generasi ke generasi. Gubernur
juga berkomitmen penuh untuk
melaksanakan arahan kebijakan
UNESCO untuk menjaga kawasan
Geopark Batur dengan baik.
Upaya ini dikaitkan dengan
visi Pemerintah Provinsi Bali
Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang

bermakna menjaga kesucian dan
keharmonian alam Bali beserta
isinya. Yaitu agar dalam menjalani
kehidupan masyarakat Pulau Dewata agar harmonis dengan alam,
manusia, dan kebudayaannya.
Untuk Kawasan Batur, Koster
menuturkan bahwa daerah ini
tergolong unik, karena lokasinya
berdampingan dengan Gunung
Batur, Danau Batur dan Desa
Adat yang kaya akan keunikan
serta keunggulan adat istiadat,
tradisi, seni budaya, dan kearifan
lokal turun temurun.
“Alam manusia dan kebudayaan Bali khususnya di Batur
betul-betul sesuatu yang unik,
tumbuh dan hadir di sana berkat
sang pencipta sebagai suatu
kawasan yang luar biasa dan tidak
bisa dibuat lagi,” kata Koster di
hadapan Asesor UNESCO Global
Geopark Nicholas Talbot Powe.
Maka dari itu Gubernur
berkomitmen untuk memelihara
kawasan ini, mengingat belakangan kondisi di sekitar Batur mulai
tercemar dengan adanya polusi
dan aktivitas pelanggaran dari
pengunjung maupun manusia yang
memanfaatkan lokasi sekitar. (ant)
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Pemkab Buleleng Dorong
Digitalisasi Koperasi Jelang G20
PEMERINTAH Kabupaten
Buleleng, Bali mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas
digitalisasi koperasi di wilayah
itu menjelang perhelatan G20 di
Pulau Dewata.
“Hari Koperasi merupakan
momentum yang tepat untuk
membangkitkan semangat
memajukan, meningkatkan
kualitas dan menjadikan koperasi modern,” kata Sekretaris
Daerah Kabupaten Buleleng,
Gede Suyasa, dalam Perayaan
Hari Koperasi Nasional Ke-75
di Gedung Kesenian Gde Manik,
Singaraja, Buleleng, Jumat.
Ia mengatakan koperasi
harus mengambil kesempatan
masuk ke ruang digital. Peluang
terbuka lebar dengan adanya
Instruksi Presiden (INPRES)
tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam
Rangka Menyukseskan Gerakan

Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
“Saat ini, setiap daerah, pengadaannya harus lebih banyak
menggunakan e-katalog dan ekatalog-nya adalah lokal. Ini kesempatan UMKM dan koperasi
untuk masuk ke dalam sistem
e-katalog lokal,” paparnya.
Dengan masuknya Koperasi
dan UMKM ke ruang digital,
khususnya untuk bergabung
dengan e-katalog pemerintah,
maka keuntungan bisa dinikmati. Masuk ke ruang digital, tidak
bisa dilakukan tanpa adaptasi
yang baik, dan peningkatan
kualitas yang terus-menerus
diupayakan.
“Untuk bisa sampai seperti
itu, maka koperasi dan UMKM
harus masuk ke ruang digital.
Demikian, semua harus meningkatkan kualitas. Mendekatkan
diri pada modernitas,” ujarnya
dalam Perayaan Hari Koperasi

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, dalam Perayaan Hari Koperasi Nasional Ke-75 di Gedung Kesenian Gde Manik, Singaraja, Buleleng, Jumat
(22/7/2022). (FOTO Antara News Bali/HO-Pemkab Buleleng/bgs/2022)

Nasional Ke-75 yang bertema
“Melalui Koperasi Modern Kita
Sukseskan Kedaulatan Pangan
dan Energi” itu.
Terkait tema tersebut, ia
mengungkapkan hal tersebut
menjadi sangat sesuai untuk
koperasi menjadi pilar kuat
ekonomi bangsa dalam mengarungi krisis global yang saat

ini melanda.
“Koperasi menjadi soko guru
yang sangat kuat di bidang
ekonomi untuk level menengah
kebawah. Saat ini diberi ruang
untuk masuk ke dunia digital.
Saya harap koperasi jadi lebih
baik, berdaya saing, masuk di
dunia modern lewat digitalisasi,”
ungkapnya. (ant)

nantinya dapat dimanfaatkan
untuk mengembangkan industri
garam rakyat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi
nasional,” kata Kepala Bidang
Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Bali Ida Ayu Putu Kalpikawati.
Kalpikawati yang hadir
mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyebut
kegiatan ini merupakan tindak
lanjut dari Surat Edaran (SE)
Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pemanfaatan Produk Garam
Tradisional Lokal Bali.
Ia berharap dengan diadakan
bimtek ini, industri andalan daerah Bali dapat terus meningkatkan mutunya, sejalan dengan itu
sumber daya alam dan pengetahuan dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya dalam mengembangkan
potensi industri garam rakyat.
Kepala Dinas Koperasi
UMKM dan Perdagangan Kabupaten Jembrana I Komang

Agus Adinata yang turut hadir
menyampaikan harapannya agar
masyarakat dapat memanfaatkan
kesempatan ini dengan sebaik
mungkin.
“Bagaimana supaya bisa
dengan lebih sedikit usaha
memberikan hasil yang lebih
banyak. Silakan gali sebanyakbanyaknya dari instruktur atau
narasumber,” kata Adinata di
hadapan industri garam lokal
Desa Gumbrih, Jembrana.
Menurut dia, peluang untuk
pemasaran garam di wilayahnya
tergolong besar, karena sebagian
dipasok dari luar Jembrana sehingga dinilai lebih hemat di sisi
transportasi.
Produk Garam Tradisional
Lokal Bali dikatakan sebagai
produk berbasis ekosistem alam
Bali dan pengetahuan warisan
leluhur. Sebagai budaya kreatif
krama pesisir Bali, garam lokal
ini wajib dilindungi, dilestarikan
dan diberdayakan. (ant)

Pemprov Bali Bina Industri
Garam di Jembrana

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Ida Ayu Putu Kalpikawati saat
kegiatan bimtek pengolahan potensi industri garam lokal di Jembrana, Senin
(25/7/2022). ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi

DINAS Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali
menggelar Bimbingan Teknis
(Bimtek) soal pengolahan garam
lokal untuk konsumsi di Desa
Gumbrih, Kabupaten Jembrana,
Senin.
Pelatihan yang dilaksanakan
selama lima hari dari 25 - 29

Juli 2022 ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan
pengolahan garam lokal, maka
dari itu Pemerintah Provinsi Bali
mendatangkan narasumber dan
instruktur terkait.
“Saya harapkan para peserta dapat mengikuti bimtek ini
dengan sebaik-baiknya, sehingga
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Kemenkumham Bali Jajaki Kekayaan
Intelektual di Desa Adat Seraya
KANTOR Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi Bali menjajaki kekayaan
intelektual di Desa Adat Seraya
di Kabupaten Karangasem, Bali,
guna mendukung penetapan desa
itu sebagai salah satu desa yang
memiliki kekayaan intelektual.
Kepala Kantor Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu
yang diwakili Kepala Divisi Pemasyarakatan Gun Gun Gunawan,
menyebutkan kegiatan diselenggarakan secara serentak di seluruh
Indonesia, dan di Provinsi Bali
dilakukan di Desa Adat Seraya,
Karangasem.
“Desa ini ditetapkan sebagai
tujuan, karena desa ini memiliki
ciri adat yang khas yaitu salah
satunya Tari Gebug Ende yang
sudah tercatat sebagai Kekayaan
Intelektual oleh Kanwil Kemenkumham Bali,” kata Gun Gin
Gunawan dalam keterangannya
di Denpasar, Bali, Minggu.
Pada kesempatan tersebut,
pihak Kemenkumham Provinsi

Bali menyerahkan bantuan berupa
dana perbaikan tempat ibadah
sebesar Rp25.000.000 dan 200
paket sembako.
Penyerahan bantuan sosial
secara simbolis dilakukan oleh
perwakilan Kantor Wilayah Kepala
Divisi Pemasyarakatan Gun Gun
Gunawan kepada Kepala Desa
Adat Seraya.
Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi Mamur Saputra
dalam laporannya menyampaikan
tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan rasa kepedulian
dan rasa sosial kepada sesama.
“Kegiatan ini juga sebagai
bentuk kepedulian Pemerintah kepada masyarakat, yang
menghadirkan Kemenkumham
Bali langsung ke tengah-tengah
masyarakat,” kata dia.
Acara penyerahan bantuan
sosial dilaksanakan di Bale Gede
Pura Puseh, Desa Adat Seraya. Jajaran Kantor Wilayah dan para tamu
undangan disambut dengan Tari
Gebug Ende yang sudah terdaftar

Warga desa Adat Seraya memperagakan Tari Gebug Ende menyambut rombongan Kemenkumham Provinsi Bali dalam rangka memeriahkan Hari Dharma Karya
Dhika Kementerian Hukum dan HAM ke-77 tahun 2022 yang terpusat di Desa
Adat Seraya Kabupaten Karangasem, Bali, Minggu (24/7/2022). ANTARA/HOHumas Kemenhumkam Provinsi Bali

sebagai Kekayaan Intelektual.
Bupati Karangasem yang
diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan
I Wayan Sudarsana mengapresiasi, serta mengucapkan rasa
terima kasih kepada Kanwil
Kemenkumham Bali.
“Bantuan ini sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat,

khususnya pada masa pandemi
ini sebagai perbaikan ekonomi
masyarakat,” katanya.
Selain itu, Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes) yang juga sudah dibentuk
di Desa Seraya sangat membantu
masyarakat dalam pelayanan Hukum dan HAM untuk mewujudkan
desa sadar hukum. (ant)

Dantes, S.T.,M.T.I., saat membuka
perkuliahan perdana bagi para
peserta PPG melalui daring.di
Singaraja, Senin.
Mewakili Rektor, ia memberikan apresiasi kepada para guru
yang semangat dan antusias untuk
mengikuti PPG. Program nasional
ini sebagai salah satu media untuk
meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme guru.
Dalam proses pendidikan, guru
akan dihadapkan dengan sejumlah
kegiatan pembelajaran berupa
pendalaman materi, pengembangan
perangkat pembelajaran, dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
“Kami berharap dengan ikut
serta dalam PPG, para guru bisa
semakin profesional dalam menjalankan tugasnya,” katanya.
Dalam rangka membangun
Sumber Daya Manusia (SDM)
unggul, guru terlebih dalam pendidikan dasar memiliki peran yang
sangat penting. Guru tidak hanya

sebagai pendidik akademik, tetapi
juga membangun karakter siswa.
“Guru di pendidikan dasar memiliki tanggung jawab yang lebih
besar dari pada guru di SMA atau
perguruan tinggi,” ucapnya.
Oleh sebab itu, kata Rasben
Dantes, peningkatan profesionalisme guru sangat perlu dilakukan
untuk menghadapi era revolusi
industri 4.0 yang sudah mengubah
tatanan kehidupan, baik kehidupan sehari-hari maupun aktivitas
belajar mengajar.
Ia menyebutkan, konsep belajar
peserta didik saat ini sudah berbeda dengan dunia sekolah. Siswa
dapat dengan mudah mengakses
sumber belajar dari berbagai
platform. Hal ini perlu didukung
dengan sikap adaptif dari para
guru. Bagaimana guru dapat
mengembangkan ide-ide kreatif
dan inovasi pembelajaran tanpa
mengabaikan esensi dari sebuah
pendidikan. (ant)

Undiksha Singaraja Ajak Guru
Adaptif Hadapi Perubahan

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksha, Singaraja, Kabupaten
Buleleng, Bali, Dr. Gede Rasben Dantes, S.T.,M.T.I., saat membuka perkuliahan
perdana bagi para peserta PPG melalui daring.di Singaraja, Kabupaten Buleleng,
Senin (18/7/2022) (Antara News Bali/HO-Humas Undiksha/Bgs/2022)

UNIVERSITAS Pendidikan
Ganesha (Undiksha) Singaraja,
Kabupaten Buleleng, Bali mengajak kalangan pendidik yang
mengikuti Pendidikan Profesi
Guru Dalam Jabatan (PPG Daljab)
Kategori I 2022 untuk adaptif

dalam menghadapi perubahan dan
perkembangan zaman.
“Melalui kegiatan ini, para
peserta kami ajak untuk menjadi
guru yang adaptif,” kata Wakil
Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksha, Dr. Gede Rasben
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PLN Siap Total
Dukung Penjualan
Kendaraan Listrik
PT PLN (Persero) siap
total mendukung penjualan
kendaraan listrik di Indonesia
karena itu juga berpengaruh
pada penjualan listrik perusahaan sebagai penugasan negara
kepada PLN.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Denpasar,
Bali, Minggu menjelaskan
bentuk dukungan yang diberikan, mulai dari penyediaan
infrastruktur dan sarana terkait,
bantuan pemasaran dan operasional, sampai komitmen untuk
berkolaborasi dengan berbagai
pemangku kepentingan.
“Kalau dari bapak-bapak dan
ibu-ibu di sini ada yang jual kendaraan listrik, kami dukung all
out. Kenapa, karena mobil listrik
itu pasti nge-chargenya (mengisi
daya, red.) hanya satu sumber

dari PLN. Kami dagangannya
listrik. Jadi begitu ngecharge
otomatis dagangan kami laris,”
katanya, saat peluncuran layanan
digital kendaraan listrik (EVDS)
Terkait penyediaan infrastruktur dan sarana terkait,
PLN memiliki EVDS, yaitu
layanan serba ada (one stop
service) yang terhubung dengan
aplikasi PLN Mobile.
“Masyarakat lebih mudah
mendapatkan layanan kelistrikan apalagi untuk kendaraan
listriknya. Mau tambah daya,
pasang baru, bahkan membeli
kendaraan listrik bisa melalui
EVDS yang terintegrasi dengan
PLN Mobile,” kata Darmawan.
Pengguna aplikasi PLN
Mobile, katanya, juga dapat
mengakses informasi dan sistem
transaksi di stasiun pengisi daya

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mencoba mobil listrik
saat acara pameran kendaraan listrik di Denpasar, Bali, Minggu (24/7/2022).
ANTARA/Genta Tenri Mawangi

kendaraan listrik (SPKLU).
“Dalam EVDS semua sistem,
vendor untuk layanan kendaraan
listrik terintegrasi dengan baik.
Kami melakukan kolaborasi ini
untuk bisa memberi kemudahan
bagi pelanggan,” kata dia.
Tidak hanya itu, Darmawan
mengatakan pihaknya juga siap
berkolaborasi membentuk stasiun penukaran baterai (swap
battery station) untuk kendaraan roda dua.
Kemudian terkait pemasaran,

ia mengatakan PLN dapat membantu menghubungkan penjual kendaraan listrik dengan
pelanggan PLN yang jumlahnya
mencapai 83,6 juta.
“Kalau butuh akses ke pelanggan, kami akan memfasilitasi
ke pelanggan kami by name,
by address, by location. Saya
mendukung karena kolaborasi
ini bisa mengakselerasi mobil,
motor listrik bisa dinikmati
masyarakat,” kata Direktur
Utama PLN. (ant)

Sekretaris Kabinet Pramono
Anung Wibowo dan Menteri PUPR
Basoeki Hadimoeljono.
“Kepala Negara menandatangani Piagam Wall of Fame itu
dalam pelayaran balik dari Pulau
Rinca, Taman Nasional Komodo
ke Marina Labuan Bajo, Manggarai
Barat, NTT,” ujar Kun Adnyana
yang juga mantan Kepala Dinas
Kebudayaan Provinsi Bali itu.
Kun Adnyana hadir dalam
momen bersejarah di atas perairan Taman Nasional Komodo itu
bersama Kaprodi Pendidikan Seni
Pertunjukan ISI Denpasar Wayan
Budiarsa.
Peristiwa tersebut menjadi
kado tersendiri bagi ISI Denpasar
yang berdiri pada 28 Juli 2003 dan
tahun ini berulang tahun ke-19.
Piagam yang ditandatangani
Presiden Jokowi itu akan dipahatkan pada dinding Prasasti Wall
of Fame ISI Denpasar berukuran
tinggi 4,5 meter dan panjang 14
meter, berbahan granit hitam dan
merah, yang dibangun di lapangan

upacara bendera Widya Mahardika kampus setempat.
Pada prasasti atau monumen
itu juga akan ditatah (dipahat)
tanda tangan dan nama maestro
dan seniman berpengaruh. Tanda
tangan Presiden diposisikan paling
sentral pada Wall of Fame.
Kun Adnyana yang juga perupa
ini mengatakan bahwa banyak
tokoh bereputasi yang telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap pemajuan seni dan budaya
bangsa, tetapi belum ada penanda
atau monumen untuk mengabadikan nama-nama mereka.
Ia ingin ada artefak seperti
halnya sejumlah landmark atau
ikon yang pernah ada di dunia,
seperti Hollywood Walk of Fame,
Alabama Jazz of Fame, Australian
Stockman Hall of Fame, dan lainnya.
Wakil Rektor Bidang Umum
dan Keuangan ISI Denpasar Dr
Ketut Muka menambahkan Wall of
Fame ini akan menjadi landmarks
sekaligus spot foto yang bersejarah di ISI Denpasar. (ant)

Presiden Tanda Tangani Wall of Fame
ISI Denpasar Di Atas Kapal Pinisi

Presiden Joko Widodo saat menandatangani Piagam Wall of Fame Institut Seni
Indonesia (ISI) Denpasar di atas kapal pinisi saat berkunjung ke Provinsi Nusa
Tenggara Timur pada Kamis (21/7/2022). ANTARA/HO- Biro Pers, Media dan
Informasi Sekretariat Presiden.

PRESIDEN Joko Widodo
menandatangani Piagam Wall of
Fame Institut Seni Indonesia (ISI)
Denpasar di atas kapal pinisi, saat
berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (21/7).
“Momen bersejarah dan membahagiakan, penanda Dies Natalis

XIX ISI Denpasar,” kata Rektor ISI
Denpasar Prof Dr Wayan Kun Adnyana dalam keterangan tertulisnya
di Denpasar, Minggu.
Ia menyaksikan langsung penandatanganan tersebut bersama
sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menteri
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Kartunis Bali Berharap Dapat
Ruang Pameran di Pertemuan G20

P

ara kartunis dari Pulau Dewata yang tergabung
dalam wadah Bali Cartoonist Association (Balica)
berharap bisa mendapatkan ruang untuk berpameran dalam ajang Presidensi G20 Indonesia pada
November 2022.
“Kami tetap memegang idealisme sebagai
kartunis, namun kita juga
harus luwes menghadapi
kondisi,” kata Ketua Balica
Ida Bagus Martinaya saat
menyampaikan aspirasi
dalam reses Anggota DPD
Made Mangku Pastika di
Denpasar, Jumat.
Menurut Martinaya, jika dulu
para kartunis bisa berbangga
karyanya dimuat di koran, namun kini zamannya sudah berubah setelah media cetak menjadi
tidak begitu dilirik oleh publik.
Dalam dialog santai yang
berlangsung hingga hampir dua
jam itu mengemuka kondisi para
kartunis yang sebelumnya cukup
menjanjikan, tetapi kemudian
terseok-terseok ketika pandemi

COVID-19 melanda.
“Namun, kami masih
bisa tetap bertahan,”
ucap pria yang biasa
disapa Gus Martin itu.
Oleh karena itu,
pihaknya mengharapkan bisa ikut
berpartisipasi dalam
ajang Presidensi G20 ataupun
kegiatan pariwisata lainnya
lewat pameran.
Menurut Gus Martin, kartun
tak saja menjadi media menyampaikan kritik, namun sekaligus
dengan gambarnya yang lucu
juga membuat yang melihatnya
menjadi tersenyum.
Sebagai kartunis, karya yang
dibuat tak harus serupa 100
persen dengan objek yang dilukis, melainkan mirip dan yang

Anggota DPD Made Mangku Pastika berfoto bersama sejumlah perwakilan kartunis Bali dengan didampingi para staf ahli DPD di Denpasar, Jumat (22/7/2022).
ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

melihat bisa memahami objek
yang dijadikan kartun.
“Cara saya berkarya selalu
memuji, saya selalu bilang hebat.
Walaupun ia seorang koruptor pun dikatakan hebat, bisa
korupsi itu kan hebat,” kata pria
yang juga jurnalis itu.
Sementara itu, Kadek “Jango”
Pramartha mengatakan saat ini
ada kartunis jurnalis dan ada
yang sketsa wajah. Berkat kartun,

ia pun sebelumnya berkesempatan beberapa kali ke luar negeri
sekalian mempromosikan pariwisata Bali lewat kartun.
Bahkan, melalui majalah
kartun Bogbog yang dibuat, ia
pada 2003 mendapat penghargaan MURI. Mantan Presiden
Persatuan Kartunis Indonesia
(Pakarti) Bali itu mengharapkan
keterlibatan kartunis di ajang
Presidensi G20. (ant)

itu memastikan langsung agar
sebelum puncak G20 pada November mendatang, pelabuhan
yang menghubungkan Denpasar
dengan Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan itu
rampung.
“Bali adalah satu destinasi
yang presiden suruh kawal agar
Bali cepat kembali menjadi
tujuan wisata utama. Kita tau
juga penerbangan sudah begitu
signifikan naik, dan itu menunjukkan bahwa daya tarik Bali luar
biasa,” ujar Budi Karya.
Oleh karena itu, ia berpesan
kepada Gubernur Bali agar
nantinya saat Pelabuhan Sanur
beroperasi disiapkan tim pelayanan terbaik dengan fasilitas dan
tempat-tempat unggulan agar
wisatawan semakin betah.
Sementara itu, Gubernur Bali
Wayan Koster yang mendampingi
Menhub mengungkapkan terima

kasih karena usulan pembangunan Pelabuhan Sanur diterima.
Selama ini masyarakat Pulau Dewata dan wisatawan cukup kesulitan ketika hendak menyeberang
ke dataran rendah di Kabupaten
Klungkung tersebut.
“Saya kira ini suatu kebanggaan buat kita di Bali, sekaligus
juga merupakan suatu perubahan yang sangat nyaman karena
selama ini masyarakat begitu
tidak nyaman menyeberang ke
Nusa Penida. Sekarang sudah
bagus dan tinggal menunggu
September selesai,” kata Koster
di hadapan media.
Dalam pantauan Menteri Perhubungan di lokasi pembangunan pelabuhan, diketahui hingga
saat ini proses pengerjaannya telah melebihi target yaitu
89,717 persen, dengan estimasi
awal hingga 21 Juli 2022 83,159
persen. (ant)

Menhub Pastikan Pelabuhan Sanur
Beroperasi Sebelum G20

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga dari kanan) saat memantau
pembangunan Pelabuhan Sanur yang akan digunakan untuk G20 di Denpasar,
Rabu (27/7/2022). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

MENTERI Perhubungan
Budi Karya Sumadi memantau
langsung progres pembangunan
Pelabuhan Sanur yang rencananya digunakan sebelum KTT G20
di Bali.
“Saya mengunjungi Pelabuhan

Sanur untuk memastikan bahwa
pelabuhan ini sudah beroperasi
pada September untuk G20 agar
bisa menuju Nusa Penida,” katanya di Denpasar, Rabu.
Menhub yang ditugaskan
Presiden untuk mengawal Bali

