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Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan hibah 
sertifikat tanah ke Desa Adat Buleleng yang dipe-
runtukkan bagi 72 kepala keluarga (KK) yang telah 
menempati lahan setempat sejak tahun 1956.

Gubernur Koster Serahkan Sertifikat 
Tanah Hibah ke Desa Adat Buleleng

WAKIL Gubernur Bali Tjok 
Oka Artha Ardhana Sukawati 
menginstruksikan Tim Percepa-
tan Penurunan Stunting (TPPS) 
Bali untuk bergerak cepat dalam 
penurunan stunting menuju 6,15 
persen tahun 2024.

“Gerak cepat ini dibutuhkan 
untuk memastikan tercapa-
inya target penurunan angka 

stunting pada tahun 2024 yang 
ditetapkan sebesar 6,15 persen. 
Prevalensi stunting di Provinsi 
Bali pada tahun 2021 ter-
catat sebesar 10,9 persen,” kata 
Wagub yang akrab dipanggil Cok 
Ace tersebut, di Denpasar, Kamis.

Menilik data Studi Status Gizi 
Indonesia (SSGI), Cok Ace me-
nyebut persentase yang dimiliki 

Penyerahan hibah sertifikat 
tanah kepada Desa Adat Buleleng, 
di Singaraja, Buleleng, Rabu, disak-
sikan langsung oleh Bendesa Desa 
Adat Buleleng Nyoman Sutrisna 
dan warga adat setempat.

“Sebelum hibah sertifikat tanah 
ini diserahkan kepada Desa Adat 
Buleleng, saya mendapat laporan 
nota dinas dari Kepala BPKAD 
Pemprov Bali mengenai besaran 
tarif sewa untuk warga yang 
tinggal di lahan Pemprov Bali,” 
ucap Koster dalam keterangan 
tertulisnya.

Khususnya, warga yang tinggal 
di lahan Pemprov Bali di Desa 
Adat Buleleng yang berlokasi di 
Jalan Sakura, Jalan Sahadewa, Jalan 
Gatotkaca, dan Jalan Werkudara 
Singaraja.

“Saya tanya ke Kepala BPKAD 
Pemprov Bali, sudah berapa lama 

warga tinggal di sana? Lalu saya 
tugaskan cari data riwayat seja-
rahnya,” ujar Koster.

Setelah mendapat penjelasan 
dari Kepala BPKAD Pemprov 
Bali, ia langsung berpikir 
masa orang yang sudah 
tinggal turun-temurun harus 
sewa lagi sampai ke anak 
cucu.

“Ini tidak masuk 
akal. Saya juga 
membayangkan, 
pasti warga 
yang tinggal 
di sana 
hidupnya 
tidak 
tenang ka-
rena terus 
berpikir 
suatu saat bisa 
direlokasi, apalagi 

secara administratif tanah ini milik 
Pemprov Bali, jadi bisa diambil 
alih,” katanya.

Harga sewa lahan tersebut 
sebelumnya Rp1 juta per are 
per tahun. Kalau ditotal, menjadi 
Rp200 juta per tahun untuk 2 

hektare lahan.
“Saya pikir, kok 

cuma cari duit Rp200 
juta saja sampai be-
gitu? Saya di Kemen-

terian bisa puluhan, 
ratusan miliar dapat. 

Jadi, saya 
putuskan 

tanah ini di-

hibahkan kepada Desa Adat 
Buleleng. Kenapa? Karena desa 
adat punya aturan awig-awig dan 
pararem untuk krama (warga),” 
ujar Koster.

Desa adat, lanjut dia, juga bisa 
menambah palemahan (wilayah) 
dan diikat melalui oararem, 
sehingga selamanya tanah ini 
menjadi aset desa adat dengan 
syarat-syarat tidak boleh dijual.

“Kemudian, saya minta bande-
sa adat harus mebakti (sembahy-
ang) di Pura Dalem menyatakan 
janji tidak akan jual atau mere-
lokasi warganya, namun lahan ini 
peruntukannya tetap untuk warga 

tanpa sewa,” ucapnya. (ant)

Gubernur Bali Wayan 
Koster dalam suatu 

kesempatan di Denpasar. 
ANTARA/HO-Pemprov Bali

Wagub: Bali Targetkan Penurunan 
Stunting 6,15 Persen Pada 2024

Bali saat ini sesungguhnya be-
rada di bawah rata-rata nasional 
yang ditentukan sebesar 14 
persen.

Namun terjadi perbedaan 
yang cukup signifikan antar 
Kabupaten/Kota se-Bali, maka 
dari itu Wagub Bali selaku ketua 
TPPS menyambut baik pelaksan-
aan diskusi yang bertujuan untuk 
menurunkan prevalensi stunting.

“Prevalensi stunting di 
Provinsi Bali tertinggi berada di 
Kabupaten Karangasem sebesar 
22,9 persen dan terendah di 
Kabupaten Gianyar sebesar 5,1 
persen,” ujar Cok Ace.

Dari diskusi tersebut, Cok Ace 
berharap terciptanya komitmen 
dan keselarasan dalam upaya 
penurunan stunting, komitmen 
tersebut mencakup penempatan 
upaya penurunan stunting se-
bagai salah satu prioritas utama 
pelaksanaan pembangunan di 

tingkat pusat hingga tingkat 
desa, mengoptimalkan mobilisasi 
sumber daya dan memperkuat 
koordinasi, pemantauan dan 
evaluasi.

“Komitmen yang kuat sangat 
penting untuk memastikan se-
luruh aktor pelaksana hadir dan 
menggerakkan serta menger-
ahkan upaya terbaiknya dalam 
upaya percepatan penurunan 
stunting di Bali,” kata wagub asal 
Ubud tersebut.

Kepala Perwakilan BKKBN 
Bali Ni Luh Gede Sukardiasih 
yang turut hadir mengatakan 
bahwa angka stunting di Pulau 
Dewata umumnya disebab-
kan oleh ketidakpahaman dan 
kurang tepatnya pola asuh.

Karena itu pihaknya kini 
mengarahkan upaya penurunan 
stunting melalui sosialisasi dan 
edukasi, salah satunya meman-
faatkan media sosial. (ant)

Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati memimpin forum diskusi penu-
runan stunting di Denpasar, Kamis (4/8/2022). ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi
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PEMERINTAH Provinsi Bali 
memberikan penghargaan 
Dharma Kusuma kepada empat 
orang seniman atas jasa dan 
prestasinya dalam penguatan 
dan pemajuan kebudayaan Bali 
pada peringatan Hari Jadi ke-64 
Provinsi Bali.

“Penghargaan Dharma Ku-
suma merupakan penghormatan 
dan pengakuan Pemerintah 

Provinsi Bali atas jasa, pres-
tasi, dan pencapaian seniman, 
budayawan, ilmuwan dan tokoh 
masyarakat dalam penguatan 
dan pemajuan kebudayaan Bali,” 
kata Kepala Dinas Kebudayaan 
Provinsi Bali I Gede Arya Sugia-
rtha di Denpasar, Minggu.

Penghargaan Dharma Ku-
suma diserahkan langsung oleh 
Gubernur Bali Wayan Koster 

GUBERNUR Wayan Koster 
dalam pidato menyambut HUT 
Provinsi Bali ke-64, menyoroti 
keberhasilan membangkitkan pa-
riwisata pascapandemi COVID-19 
sebagai sebuah pencapaian, yang 
didukung oleh tingginya pencapa-
ian vaksinasi, sehingga perekono-
mian membaik.

“Sejalan dengan membaiknya 
kondisi pandemi COVID-19 dan 
tingginya pencapaian vaksinasi di 
Bali, saya telah mengambil langkah 
berani meyakinkan pemerintah 
pusat agar Bali diberi

kelonggaran bagi wisatawan 
mancanegara dan wisatawan 
domestik,” kata Koster di Denpasar, 
Minggu.

Kelonggaran itu menjadi penan-
da kebangkitan pariwisata dengan 
diberikannya kesempatan orang 
berkunjung ke Bali tanpa karantina 
per tanggal 7 Maret 2022.

“Sejak saat itu, kunjungan wisa-
tawan ke Bali terus mengalami 
peningkatan ditandai dengan saat 

ini, wisatawan mancanegara yang 
berkunjung ke Bali sudah menca-
pai di atas 9.000 orang kedatangan 
setiap hari,” ujar gubernur dalam 
pidato HUT Provinsi Bali.

Saat ini, ungkap Koster, jumlah 
penerbangan internasional ke 
Bali terus meningkat dengan 
ditampung 23 maskapai berbagai 
negara, juga kunjungan wisatawan 
domestik mencapai 10.000 keda-
tangan per hari.

Dengan adanya peningkatan 
jumlah ini kemudian berpengaruh 
terhadap okupansi hotel dan 
restoran, jalanan yang mulai padat, 
dan dibukanya kembali objek wisata.

“Secara makro, pertumbuhan 
ekonomi Bali bangkit dari keter-
purukan, ditandai dengan tahun 
2022, triwulan kedua ekonomi 
Bali telah tumbuh positif menca-
pai 3,04 persen, meningkat dari 
triwulan pertama tumbuh positif 
sebesar 1,46 persen,” kata Koster.

Pertumbuhan ini berbanding 
terbalik dengan kondisi saat pan-

demi di 2021, ekonomi Bali saat 
itu mengalami kontraksi tumbuh 
negatif hingga -2,47 persen dan 
puncaknya pada 2019, penurunan 
mencapai -9,31 persen.

Dengan angka ini Koster 
berkeyakinan akan dapat memper-
tahankan sekaligus meningkatkan 
perekonomian Bali, ditambah lagi 
ke depan akan diselenggarakan 

kegiatan internasional G20 yang 
rangkaiannya telah berlangsung 
sejak awal tahun dengan puncakn-
ya 15-16 November 2022.

Turut disampaikan Gubernur, 
salah satu penyebab Bali bangkit 
dari pandemi COVID-19 adalah vak-
sinasi. Saat ini Pulau Dewata masih 
menjadi daerah dengan vaksinasi 
booster tertinggi di Indonesia. (ant)

Gubernur Soroti Kebangkitan 
Pariwisata Saat HUT ke-64 Provinsi Bali

Gubernur Bali Wayan Koster saat perayaan HUT Provinsi Bali dan membahas ke-
bangkitan pariwisata di Denpasar, Minggu (14/8/2022). ANTARA/HO-Pemerintah 
Provinsi Bali

Pemprov Bali Beri Penghargaan 
Dharma Kusuma untuk Empat Seniman

dalam peringatan Hari Jadi ke-
64 Provinsi Bali yang dipusatkan 
di Lapangan Puputan Marga-
rana, Denpasar.

Empat seniman penerima 
penghargaan Dharma Kusuma, 
sesuai Keputusan Gubenur Bali 
Nomor 590/03-J/HK/2022 
yakni I Nyoman Windha, SSKar, 
MA, (bidang komposer kara-
witan), Prof Dr I Wayan Rai S, 
MA (bidang akademisi dan seni-
man karawitan), Wayan Sujana 
(almarhum) seniman drama 
gong, dan Ni Wayan Latri (bi-
dang seniman dramatari arja).

Arya Sugiartha menam-
bahkan, penghargaan Dharma 
Kusuma tahun 2022 ini sekali-
gus sebagai implementasi Visi 
Pembangunan Provinsi Bali 
2018-2023: Nangun Sat Kerthi 
Loka Bali, melalui Pola pem-
bangunan Semesta Berencana 
menuju Bali Era Baru.

Selain itu, aktualisasi Peratu-
ran Daerah Provinsi Bali Nomor 

4 Tahun 2020 Tentang Pengua-
tan dan Pemajuan Kebudayaan 
Bali.

Terkait mekanisme proses 
pemberian penghargaan Dhar-
ma Kusuma didasari atas usulan 
dari perangkat daerah yang 
menangani urusan kebudayaan 
di masing- masing kabupaten/
kota, usulan lembaga pendidi-
kan tinggi bidang kebudayaan 
dan lembaga non-pemerintah 
bidang kebudayaan.

Verifikasi dan penilaian para 
penerima penghargaan Dharma 
Kusuma meliputi pengalaman 
beraktivitas di bidang penguatan 
dan pemajuan kebudayaan dan 
karya monumental atau gagasan 
yang sudah terpublikasi.

Selanjutnya pengakuan 
masyarakat (sekurang-kurangnya 
mendapat tiga rekomendasi dari 
tokoh/lembaga) dan pengaruh 
karya-karya dan/atau gagasan-
nya terhadap penguatan dan 
pemajuan kebudayaan. (ant)

Gubernur Bali Wayan Koster bersama empat seniman penerima penghargaan 
Dharma Kusuma dalam peringatan Hari Jadi Provinsi di Denpasar, Minggu 
(14/8/2022). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
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Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara 
mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera 
Pusaka (Paskibraka) Kota Denpasar, yang akan 
bertugas pada HUT ke-77 Kemerdekaan Repub-

lik Indonesia di Ibu Kota Provinsi Bali itu.

Wali Kota Denpasar 
Kukuhkan 78 Paskibraka

WAKIL Wali Kota Denpasar, 
Bali, Kadek Agus Arya Wibawa 
melepas sebanyak 16 anggota 
Kwartir Cabang Pramuka Kota 
Denpasar yang akan mengikuti 
Jambore Nasional tahun 2022 di 
Cibubur, Jakarta.

“Ini merupakan kesempatan 
baik untuk mempererat dan mem-
perkokoh persatuan dan kesatuan 

bangsa bagi Kwarcab Pramuka 
Kota Denpasar yang akan mengi-
kuti Jambore Nasional,” kata Agus 
Arya Wibawa saat melepas kontin-
gen Pramuka di Denpasar, Jumat.

Ia menambahkan, dalam mem-
bina kaum muda sangat besar tan-
tangannya, maka gerakan Pramuka 
memerlukan calon pemimpin yang 
berkomitmen tinggi, memiliki rasa 

“Kami sangat bangga meli-
hat adik-adik Paskibraka 
yang telah tekun melaku-
kan latihan serta persiapan 
lainnya untuk peringatan 
HUT Republik Indonesia 
nanti,” kata Jaya Negara saat pen-
gukuhan Paskibraka tersebut di 
Denpasar, Sabtu sore.

Pengukuhan Paskibraka 
Kota Denpasar ditandai dengan 
pemasangan kendit atau sabuk 
berwarna hijau kepada perwaki-
lan Paskibraka Kota Denpasar.

Setelah dikukuhkan, Paski-
braka Kota Denpasar tersebut 
akan bertugas pada Pengibaran 
Bendera dan Penurunan Bend-
era saat Peringatan Detik Detik 
Proklamasi Kemerdekaan ke-77 

Republik Indonesia, pada 17 
Agustus mendatang.

“Persiapkan diri kalian 
dengan baik, jaga keseha-

tan serta jadilah penerus 
bangsa yang memiliki akhlak 

dan budi pekerti yang baik,” ujar 
Jaya Negara.

Sementara itu, Kepala Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Kesbangpol) Kota Denpasar 
AAN Gede Darma Putra Atmaja 
mengatakan bersama seluruh 
perangkat upacara, beragam 
persiapan mulai dari gladi kotor 
dan pengukuhan 78 orang Paski-
braka Kota Denpasar juga telah 
dilaksanakan.

Sebelum dikukuhkan, Paski-
braka telah melalui masa karan-

tina selama 14 hari di hotel Golden 
Tulip Denpasar. Paskibraka Kota 
Denpasar juga telah melaksanakan 
prosesi “Mejaya-jaya” di Pura Loka 
Nata”.

Dalam pelaksanaannya nanti, 
dari jumlah Paskibraka tersebut 
akan dibagi menjadi dua tugas, 

yakni pada upacara Pengibaran 
Bendera pagi dan sore harinya 
pada saat Penurunan Bendera.

“Tentu dari pembagian ini yang 
selalu tetap melaksanakan pro-
tokol kesehatan seperti penggu-
naan masker dan selalu menjaga 
jarak,” kata Darma Putra. (ant)

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat mengukuhkan Pasukan 
Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Denpasar, Sabtu (13/8/2022). ANTARA/
HO-Pemkot Denpasar.

Wakil Wali Kota Denpasar Lepas 
Peserta Jambore Nasional 2022

patriotisme dan ikhlas mengabdi-
kan diri demi kepentingan bangsa.

“Maka, tidak heran, sekarang 
ini banyak pihak menyadari 
kembali betapa pentingnya pen-
didikan kepramukaan sebagai 
wadah pembinaan kaum muda,” 
ujar pria yang juga Ketua Kwartir 
Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota 
Denpasar itu.

Namun demikian, kata dia, 
tantangan dalam membina kaum 
muda ke depan masih besar seja-
lan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 
semakin pesat ini.

Bukan hanya itu, kendala dan 
masalah yang dihadapi kaum 
muda sangat besar dengan masih 
ditemukannya berbagai masalah 
sosial dan mulai menurunnya 
semangat kebangsaan, longgarnya 
ikatan persatuan dan kesatuan 
bangsa serta minimnya tekad bela 
negara di kalangan kaum muda.

“Untuk itulah, melalui Jambore 
Nasional ini diharapkan mengem-

balikan jati diri kaum muda In-
donesia. Adik-adik akan bertemu 
dengan saudara kita dari Sabang-
Merauke, ini merupakan kesem-
patan baik untuk mempererat 
dan memperkokoh persatuan dan 
kesatuan bangsa,” ujarnya.

Menurut dia, sudah saatnya 
bangkit kembali dengan semboyan 
“Satu Pramuka, Untuk Satu Indo-
nesia”, Pemerintah Kota Denpasar 
akan terus berupaya memberikan 
perhatian kepada Pramuka.

“Pendidikan kepramukaan 
sangat penting untuk memben-
tuk karakter bangsa yang andal 
di masa depan, sebab pemimpin 
tidak terbentuk dengan instan tapi 
melalui proses panjang,” ujarnya.

Ketua Harian Kwartir Cabang 
Gerakan Pramuka Denpasar I 
Gusti Lanang Jelantik menjelas-
kan Jambore Nasional (Jam-
nas) ke- 11 Tahun 2022 akan 
dilaksanakan pada tanggal 14-21 
Agustus 2022 di Bumi Perkema-
han Cibubur, Jakarta. (ant)

Wakil Wali Kota Denpasar, Bali, Kadek Agus Arya Wibawa saat melepas seban-
yak 16 anggota Kwartir Cabang Pramuka Kota Denpasar di Denpasar, Jumat 
(5/8/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.
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WAKIL Wali Kota Denpasar 
Kadek Agus Arya Wibawa meny-
erahkan penghargaan pada para 
seniman dari daerah setempat 
yang sebelumnya telah tampil 

pada Pesta Kesenian Bali dalam 
peringatan Hari Jadi ke-64 
Provinsi Bali.

“Kami menyampaikan 
apresiasi setinggi-tingginya dan 

WALI Kota Denpasar, 
Bali, I Gusti Ngurah 
Jaya Negara mendorong 
setiap pelaksanaan 
festival dan karnaval di 
Ibu Kota Provinsi Bali 
itu asalkan memperhatikan 
penggunaan kearifan lokal.

“Dengan demikian, nilai 
budaya, nilai ekonomi, nilai 
sosial serta nilai lingkungan 
dalam sebuah daerah dapat 
tumbuh dan bermanfaat 
dengan maksimal,” kata Jaya 
Negara di Denpasar, Minggu.

Saat membuka kegiatan 
Sesetan Karnaval IV tahun 
2022 itu ia menilai karnaval 
tersebut sangat tepat diadakan 
untuk membantu masyarakat 
dalam pemulihan ekonomi 
di tengah pandemi COVID-19 
yang telah berlangsung selama 
dua tahun.

“Serta sebagai upaya 
menjaga tradisi, kesenian dan 
budaya Bali khususnya Kota 
Denpasar yang adi luhung 
dan metaksu (berkarisma),” 

ujarnya.
Jaya Negara mengata-

kan kegiatan semacam 
ini sangat efektif dan pa-
tut ditiru kelurahan/desa 
lain di Kota Denpasar 

dalam memberikan ruang bagi 
masyarakat dalam menggali 
potensi sekaligus melestarikan 
seni dan budaya Bali.

Selain itu, sinergi antara 
lembaga adat dan dinas tentu 
sangat baik dalam menggali 
potensi desa menuju kes-
ejahteraan masyarakat.

Ketua Panitia Sesetan 
Karnaval IV I Made Widiarta 
mengatakan Sesetan Karnaval 
IV digelar dari 13 - 17 Agustus 
2022 diisi dengan berbagai 
kegiatan untuk memberikan 
ruang para insan seni dan para 
pelaku usaha terutama UMKM.

Dengan motto Bersama Kita 
Bangkit digunakan sebagai 
momentum untuk kembali 
menggelorakan semangat 
juang masyarakat yang dua 
tahun lalu sempat lesu dan 

Wali Kota Denpasar Dukung 
Festival Asalkan Angkat Kearifan Lokal

vakum akibat COVID-19.
Kegiatan Sesetan Karnaval 

IV berupaya mengakomodasi 
seluruh elemen masyarakat 
agar ikut terlibat dan berpar-
tisipasi.

Mulai dari anak-anak 
dengan adanya lomba mewar-
nai, lomba menggambar, dan 
hiburan sekolah, pemuda atau 
yowana dengan ajang teruna-
teruni Sesetan dan kirab 

budaya.
Selain itu untuk ibu-ibu 

PKK dilibatkan dalam kegiatan 
lomba senam sicita, lomba 
memasak dan diadakan pawai 
budaya Adi Merdangga PKK.

Untuk banjar adat akan di-
adakan lomba tarik tambang, 
dan pada hari terakhir sekali-
gus memeriahkan agenda 17 
Agustus dengan Pawai Merah 
Putih. (ant)

Wali Kota Denpasar, Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat membuka Sesetan 
Karnaval IV di Denpasar. ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

Pemkot Denpasar Serahkan Penghargaan 
Seniman Peringati Hari Jadi ke-64 Provinsi Bali

terima kasih kepada seluruh 
seniman yang telah memper-
siapkan dan menampilkan yang 
terbaik pada PKB,” kata Arya 
Wibawa di Denpasar, Minggu.

Penghargaan diserahkan ke-
pada 24 orang yang terdiri dari 
perwakilan sekaa, sanggar, dan 
komunitas seni.

Menurut dia, dengan tampil 
di PKB hal itu guna melestarikan 
budaya Bali dan meningkatkan 
daya tarik wisata Kota Denpasar, 
sesuai dengan visi Kota Kreatif 
Berbasis Budaya Menuju Den-
pasar Maju.

Dalam kesempatan itu, Arya 
Wibawa membacakan sambutan 
Gubernur Bali Wayan Koster 
yang menyampaikan ucapan 
terima kasih atas kerjasama 
masyarakat Bali, dengan penuh 
kesadaran dan tanggung jawab, 
telah dan tetap melaksanakan 
prokes.

Oleh karena dengan ini men-
jadikan Bali bangkit kembali 
dengan pertumbuhan ekonomi 
makro sebesar 3,04 persen.

Hal itu ditandai dengan kun-
jungan wisatawan mancanegara 
sebanyak 9.000 orang per hari 
atau 50 persen dibandingkan 
dengan situasi normal sebelum 
pandemi. Ini lebih cepat dari 
target 40 persen pada bulan 
Desember 2022.

“Mari kita tumbuh bersama, 
hidup bersama, berkembang 
bersama, kuat bersama, manfaat 
bersama. Dirgahayu Hari Jadi 
Ke-64 Provinsi Bali, Bali Dwipa 
Jaya,” ujarnya.

Upacara yang berjalan tertib 
dan hikmat ini juga dihadiri Ket-
ua DPRD I Gusti Ngurah Gede, 
Sekda Kota Denpasar IB Alit 
Wiradana,  seluruh pimpinan 
OPD Kota Denpasar, dan diikuti 
oleh seluruh pegawai. (ant)

Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa menyerahkan penghargaan 
pada para seniman dalam peringatan Hari Jadi ke-64 Provinsi Bali di Denpasar, 
Minggu (14/8/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.
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Pemerintah Kabupaten Badung, Bali menjalin kerja 
sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 
Universitas Udayana terkait pelaksanaan magang 
bersertifikat bagi mahasiswa FEB Unud dalam imple-

mentasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pemkab Badung-FEB Universitas 
Udayana Kerja Sama Terapkan MBKM

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali merancang penda-
patan daerah pada rancangan 
Kebijakan Umum APBD-Prioritas 
dan Plafon Anggaran Sementara 
(KUA-PPAS) tahun anggaran 2023 
sekitar Rp3,87 triliun.

Rancangan KUA dan rancangan 
PPAS Kabupaten Badung tahun 
2023 tersebut meningkat sekitar 

Rp885 miliar atau 29,63 persen 
dari APBD (induk) tahun anggaran 
2022.

“Pada tahun 2022, pendapa-
tan asli daerah (PAD) Badung 
mulai menunjukkan tren positif, 
sehingga kami mencoba mengikuti 
tren positif tersebut dan melaku-
kan visualisasi pada rancangan 
KUA dan rancangan PPAS tahun 

“Pemkab Badung merupakan 
salah satu mitra kerja sama dari 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Udayana terkait dengan 
pelaksanaan Merdeka Belajar Kam-
pus Merdeka ini,” ujar Sekretaris 
Daerah Kabupaten Badung I Wayan 
Adi Arnawa di Denpasar, Senin.

Pihaknya menyambut baik 
langkah-langkah yang dijalin 
sesuai dengan perjanjian kerja 
sama antara Universitas Udayana 
dengan Pemkab Badung karena 
universitas yang mempunyai tugas 
untuk mencetak sumber daya 
manusia (SDM) yang berkualitas.

“Tentu kami berharap kerja 
sama yang terjalin antara Pemkab 
Badung dan Universitas Udayana 
ini ke depannya harus kami ting-

katkan karena bagaimanapun juga 
kami di pemerintah juga sangat 
berharap adanya sumber daya 
manusia yang berkualitas dalam 
meneruskan cita-cita bangsa ke 
depan,” katanya.

Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Udayana Agoes 
Ganesha Rahyuda mengungkap-
kan Pemkab Badung merupakan 
salah satu instansi pemerintah 
yang menjadi mitra terkait pelak-
sanaan magang bersertifikat bagi 
mahasiswa.

Sebanyak 32 mitra yang terlibat 
dalam kerja sama itu di antaranya 
dari instansi pemerintah, BUMN, 
badan usaha swasta, perbankan 
dan kantor akuntan publik yang 
siap untuk berkolaborasi dengan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Unud dalam rangka implementasi 
MBKM.

“Pelaksanaan perjanjian kerja 
sama ini adalah untuk mendukung 
implementasi Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka serta pelaksan-
aan kegiatan tri darma perguruan 
tinggi,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan adanya 
penandatanganan kerja sama itu, 
pihaknya bersama mitra saling 
mendukung menyukseskan kelan-
caran MBKM.

“Ini kami lakukan bersama 
demi mencetak sumber daya ma-
nusia yang berkualitas,” ujar Agoes 
Ganesha Rahyuda. (adv)

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa (kedua kiri) usai 
penandatanganan kerja sama terkait pelaksanaan magang bersertifikat bagi 
mahasiswa FEB Unud. ANTARA/HO-Pemkab Badung

Badung Rancang Pendapatan Daerah 
Rp3,8 Triliun Pada KUA-PPAS 2023

anggaran 2023,” ujar Bupati 
Badung I Nyoman Giri Prasta 
dalam keterangan yang diterima di 
Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan, terkait belanja 
daerah, pada tahun anggaran 2023 
pihaknya merancang pada ran-
cangan KUA-PPAS sebesar Rp3,87 
triliun atau naik 19,13 persen dari 
APBD (induk) tahun anggaran 2022.

Pihaknya telah memberikan 
penjelasan terhadap rancangan 
KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 
dan empat rancangan peraturan 
daerah lain saat Rapat Paripurna 
DPRD pada Selasa (2/8).

Empat rancangan Peraturan 
Daerah (Perda) yang disampaikan 
Bupati Giri Prasta, yaitu rancangan 
perda tentang penyelenggaraan 
perizinan berusaha, rancangan 
perda tentang penyelenggaraan ca-
dangan pangan pemerintah daerah.

Rancangan perda tentang pe-
nyelenggaraan pelayanan ketena-
gakerjaan dan rancangan perda 
tentang perubahan atas perda 

Kabupaten Badung Nomor 9 tahun 
2015 tentang Penetapan Desa.

“Ini hal yang paling prinsip 
yang perlu saya sampaikan, karena 
bagi saya, kami tidak akan berbi-
cara tentang ketahanan pangan, 
tapi lebih baik adalah kedaulatan 
pangan,” ungkapnya.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, 
apabila ketahanan pangan, pihaknya 
bisa mencukupi tapi masih membu-
tuhkan dari daerah lain.

“Tapi kalau kedaulatan pangan 
kami bisa betul-betul berdi-
kari. Inilah sebuah komitmen 
yang harus kami lakukan untuk 
menjaga stabilitas perekonomian 
yang ada di Kabupaten Badung,” 
ujarnya.

Ketua DPRD Badung Putu Par-
wata mengungkapkan, pihaknya 
mengapresiasi jajaran Pemkab 
Badung karena telah menyampai-
kan penjelasan terhadap rancan-
gan KUA-PPAS tahun anggaran 
2023 dan empat rancangan pera-
turan daerah lainnya. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Ketua DPRD Badung Putu Parwata. 
ANTARA/HO-Pemkab Badung
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, mengajak seluruh 
umat beragama, termasuk umat 
Islam/Muslim, di wilayahnya 
untuk terus menjaga persatuan 
dan kesatuan NKRI.

Pemkab Badung juga men-
gapresiasi kegiatan Doa dan 
Sholawat bersama Jam’iyah 
Taretan yang diselenggarakan 

di kawasan Kuta, Badung, yang 
bertujuan untuk menyatukan 
tali silaturahmi antar umat 
Islam serta memperingati Tahun 
Baru Islam 1444 Hijriah.

“Kami menyambut baik acara 
ini dan memberikan apresiasi 
yang setinggi-tingginya kepada 
saudara kami umat Islam yang 
telah menyelenggarakan keg-

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali mengajak instansi-
instansi penyelenggara pelayanan 
publik untuk selalu mengimple-
mentasikan layanan sesuai standar 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 
(WBBM) menjadi budaya dalam 
keseharian.

“Ini yang perlu kami dorong ke-
pada aparat di lingkungan Pemkab 
Badung, kalau itu bisa kami laku-
kan, otomatis WBK dan WBBM 
bisa hadir di tengah-tengah kami,” 
ujar Sekretaris Daerah (Sekda) 
Badung I Wayan Adi Arnawa di 
Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan, semangat 
Wilayah Bebas Korupsi dan 
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 
penting menjadi bagian dari bu-
daya kerja karena akan memban-
gun paradigma yang bisa menjadi 
budaya tidak hanya sekedar di atas 
kertas saja.

Selain itu, hal tersebut juga 
penting diimplementasikan oleh 
perangkat daerah atau unit kerja 
di lingkungan Pemkab Badung 
untuk membangun komitmen 
bersama dalam mengimplementa-
sikan dan memberikan pelayanan 
sesuai standar WBK dan WBBM.

“Kalau ini bisa kami imple-
mentasikan di Badung, saya yakin 
investasi akan meningkat, kalau 
itu terjadi tentu akan berimplikasi 
pada pendapatan Badung, Ini yang 
kita butuhkan,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman 
Modal Perizinan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) Badung Made 
Agus Aryawan menambahkan, 
pihaknya juga telah menyeleng-
garakan kegiatan Sharing Session 
pembangunan Zona Integritas 
menuju WBK dan WBBM.

Kegiatan itu diikuti oleh 
perangkat daerah atau unit kerja 
di lingkup Pemerintah Kabupaten 

Pemkab Badung Ajak Instansi 
Implementasikan WBK-WBBM Jadi Budaya

Badung yang akan menuju WBK 
maupun WBBM. Pada tahun 2022, 
Kabupaten Badung berhasil melo-
loskan tiga unit kerja, pertama 
DPMPTSP diusulkan menuju 
WBBM, Badan Pendapatan Daerah 
dan UPTD Puskesmas Mengwi I 
menuju WBK.

“Ini luar biasa mudah-mudahan 

kedepannya semakin banyak per-
angkat daerah atau unit kerja di 
lingkungan Pemkab Badung bisa 
diusulkan. Untuk itu kami memo-
hon bimbingan Sekda Badung dan 
para narasumber yang kompeten 
agar memberikan strategi atau trik 
menuju WBK dan WBBM,” ujar 
Agus Aryawan. (adv)

iatan yang luar biasa ini,” ujar 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Badung I Wayan Adi Arnawa 
dalam keterangan yang diterima 
di Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan, pelaksan-
aan pengajian umum sekaligus 
doa dan sholawat itu menjadi 
momentum untuk tetap men-
jaga persatuan dan kesatuan di 
Indonesia (NKRI).

Selain itu, menurut Sekda Adi 
Arnawa, seluruh masyarakat di 
Badung juga diharapkan dapat 
selalu bersatu menjaga dan 
membangun wilayah Bali dalam 
berbagai aspek kehidupan.

“Mari jaga provinsi ini karena 
Provinsi Bali pada akhir tahun 
2022 akan menjadi tuan rumah 
KTT G20 di Nusa Dua, Badung. 
Mari sama-sama sukseskan 
kegiatan besar ini. Mari kita juga 
pertahankan Pancasila, Bhinne-
ka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 
1945,” katanya.

Sekda Adi Arnawa menam-
bahkan, pihaknya juga mengajak 
seluruh masyarakat termasuk 

umat Muslim untuk dapat 
membantu proses pemuli-
han ekonomi Bali, khususnya 
Badung yang bergantung pada 
sektor pariwisata.

“Pariwisata l sudah mem-
baik sekarang dan mari semua 
laksanakan vaksin COVID-19 
booster sehingga bisa mencari 
mata pencaharian untuk mense-
jahterakan keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia 
kegiatan Daeng Moh. Junaedi 
mengungkapkan, pihaknya 
sebagai warga Muslim yang ada 
di Bali sangat mencintai Tanah 
Air dan Bangsa Indonesia.

“Oleh karena itu kami 
menyelenggarakan pengajian 
umum dengan doa dan shola-
wat bersama untuk bangsa dan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Selain itu, kami juga 
mengemas acara ini dalam 
rangka memperingati Tahun 
Baru Islam 1444 H sekaligus 
bertepatan dengan menyambut 
HUT RI yang Ke-77,” ungkapnya. 
(adv)

Pemkab Badung Ajak Umat 
Beragama Jaga Persatuan NKRI

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa. ANTARA/HO-Pemkab Badung

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa. 
ANTARA/HO-Pemkab Badung
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali mendukung langkah 
Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung 
yang melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap tata kelola 
yang ada di pemerintahan desa 
serta Badan Usaha Milik Desa 
(Bumdes).

Langkah itu diwujudkan 
melalui penandatanganan Nota 

Kesepakatan antara Kejari Badung 
dengan perbekel atau kepala desa 
dan direktur Bumdes se Badung 
tentang Penanganan Masalah 
Hukum Bidang Perdata dan Tata 
Usaha Negara.

“Artinya dengan adanya kejak-
saan melaksanakan penandatan-
gan MoU ini, tentunya kejaksaan 
juga akan bisa memberikan 

ROMBONGAN Pemerintah 
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 
mengunjungi wilayah Kabupaten 
Badung, Bali untuk mempelajari 
pengelolaan dan peningkatan sek-
tor pariwisata di wilayah tersebut.

“Badung ini merupakan salah 
satu kabupaten yang sangat luar 
biasa memiliki potensi wisata, dan 
jika ingin membuat desa wisata, 
jangan sampai salah pilih untuk 
datang ke Kabupaten Badung,” 
ujar Bupati Bandung Dadang 
Supriatna di Mangupura, Jumat.

Pada kunjungan itu, rombon-
gan Pemkab Bandung melakukan 
studi komparasi terkait dengan 
peningkatan pariwisata di Badung, 
khususnya kualitas daya tarik 
wisata, kualitas pengelolaan 
destinasi wisata, dan kualitas SDM 
dari para pelaku dan pemangku 
kepentingan di Badung.

Dadang Supriatna mengatakan, 
apabila dilihat secara langsung, 
tempat-tempat wisata yang ada di 
Badung telah diimbangi dengan 

sarana dan prasarana, termasuk 
infrastrukturnya sehingga 
membuat para wisatawan baik 
domestik maupun Internasional 
yang berkunjung ke tempat wisata 
merasa nyaman.

Selain itu, apabila melihat 
kondisi akses jalan di Bali khu-
susnya di wilayah Kabupaten 
Badung, infrastrukturnya sudah 
cukup bagus yang  kondisi terse-
but patut ditiru di wilayah lainnya.

“Sehingga betul-betul 
Kabupaten Badung ini perlu 
diikuti dari segi polanya, tentu 
Dinas Pariwisata Badung dengan 
organisasi perangkat daerah 
lainnya juga ikut berkolaborasi 
untuk mendukung pelaksanaan 
destinasi pariwisata’” katanya.

Ia menambahkan, ingin apa 
yang didapat dari kunjungan studi 
komparasi ke Kabupaten Badung 
tersebut nantinya dapat dikembang-
kan di wilayah Kabupaten Bandung

“Tentu kami bersama dinas 
terkait bisa melihat, mendorong 

dalam rangka mempercepat 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) yang 
telah kami buat,” ungkap Dadang 
Supriatna.

Asisten Administrasi Umum 
Badung Cokorda Raka Darmawan 
menjelaskan, pihaknya berharap 
kunjungan kerja Pemkab Bandung 

ke Bali itu bisa menambah informasi 
yang diperlukan khususnya untuk 
pengembangan wisata di Bandung.

“Oleh karena itu kami juga ber-
harap nantinya ada peningkatan 
kunjungan wisatawan ke Bandung 
sekaligus destinasinya bisa lebih 
berkembang dan lebih baik lagi,” 
ujarnya. (adv)

perlindungan hukum terkait 
hukum Perdata maupun Hukum 
Tata Usaha Negara,” ujar Bupati 
Badung I Nyoman Giri Prasta di 
Mangupura, Senin.

Ia menjelaskan, setelah melak-
sanakan penandatanganan MoU 
tersebut, Kejari Badung beserta 
jajaran akan turun langsung ke 
desa-desa untuk melaksanakan 
pemantauan dan penilaian secara 
langsung terkait pemerintahan 
desa maupun kegiatan usaha 
Bumdes yang ada di masing-
masing desa.

Menurut Bupati Giri Prasta, 
apabila dilihat dari kacamata 
luar, kegiatan Bumdes yang ada 
di Badung telah berjalan dengan 
baik, namun pihaknya memas-
tikan dengan turunnya Kejari 
Badung beserta jajaran ke desa-
desa akan diketahui secara riil dan 
detail terkait kegiatan Bumdes.

Ia yakin dengan sinergi Pemkab 
dengan Kejari Badung pelaksan-
aan pembangunan yang ada di 

desa itu sesuai dengan prinsip 
bersih melayani, good governance 
dan clean government.

“Saya kira komunikasi kami 
nanti dengan Kejari Badung akan 
mendapatkan sebuah hasil yang 
baik. Yang jelas kami memberikan 
apresiasi yang luar biasa kepada 
Kejari Badung beserta jajaran 
begitu juga dengan pemerintah 
desa, karena sudah bisa menan-
datangani MoU hari ini, itu adalah 
sebuah ikatan yang luar biasa yang 
dilakukan,” ungkapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri 
Badung Imran Yusuf mengung-
kapkan, nota kesepahaman itu 
merupakan realisasi dari hasil dis-
kusinya dengan Bupati Giri Prasta 
pada saat pencanangan Rumah 
Restorative Justice.

“Banyak hal yang kami diskusi-
kan terutama untuk mencegah 
kawan-kawan Perbekel maupun 
Bumdes terjerat dari perbuatan 
pidana khususnya perbuatan 
korupsi,” ujarnya. (adv)

Kabupaten Bandung ke Bali 
Belajar Pengelolaan Pariwisata

Asisten Administrasi Umum Cokorda Raka Darmawan bersama Bupati Bandung 
Provinsi Jawa Barat H.M. Dadang Supriatna di Puspem Badung, Jumat (5/8). 
ANTARA/HO-Pemkab Badung

Pemkab Badung Dukung Kejaksaan 
Bina Pemerintah Desa-Bumdes

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (tengah) saat menghadiri acara penandatan-
ganan Nota Kesepakatan antara Kejaksaan Negeri Badung dengan Perbekel dan 
Direktur Bumdes se-Badung di Ruang Aula Kantor Kejaksaan Negeri Badung, 
Senin (8/8). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali membagikan bendera 
merah putih bagi masyarakat di 
wilayahnya dalam rangkaian Gera-
kan Pembagian 10 juta Bendera 
Merah Putih.

Pembagian bendera merah 
putih tersebut dilakukan untuk 
menyemarakkan peringatan 
Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 
Kemerdekaan Republik Indonesia 

pada tahun 2022.
“Melalui kegiatan ini kami 

mengajak masyarakat secara 
bersama-sama sebagai warga 
negara Republik Indonesia untuk 
memperingati hari jadi ke-77 
Republik Indonesia,” ujar Bu-
pati Badung I Nyoman Giri Prasta 
dalam keterangan yang diterima di 
Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan, program 

BADAN Narkotika Nasional 
(BNN) Kabupaten Badung, Bali 
menggandeng Tim Penggerak 
(TP) PKK setempat untuk mel-
akukan sosialisasi dan edukasi 
kepada masyarakat tentang ba-
haya penyalahgunaan narkotika 
ke desa.

“Sosialisasi atau penyuluhan 
mengenai narkoba tidak dapat 
dilakukan oleh BNN sendiri, 
untuk itu kami bersama TP PKK 
Badung turun langsung ke desa 
dalam rangka sosialisasi terkait 
penyalahgunaan narkoba,” ujar 
Kepala BNN Badung Anak Agung 
Gede Mudita saat sosialisasi di 
Kantor Desa Pelaga, Badung, 
Senin.

Pihaknya berupaya untuk 
terus melakukan sosialisasi dan 
edukasi kepada masyarakat men-
genai dampak buruk narkotika 
dan cara menghindari penyalah-
gunaan narkoba guna mengan-
tisipasi potensi penyalahgunaan 
narkotika oleh masyarakat, 

termasuk di tingkat desa.
Selain itu, keterlibatan pemer-

intahan desa, sekolah, tokoh 
agama, tokoh masyarakat, pe-
muda dan keluarga juga penting 
dalam membantu program BNN 
memberantas penyalahgunaan 
narkoba.

“Maka dari itu, memang 
diperlukan sinergitas antar-
stakeholder (pemangku kepent-
ingan) agar permasalahan sosial 
penyalahgunaan narkoba dapat 
diatasi bersama,” katanya.

Gede Mudita menjelaskan 
permasalahan penyalahgunaan 
narkoba mempunyai dimensi 
yang luas dan kompleks, baik 
dari sudut pandang medik, 
psikiatri, kesehatan jiwa maupun 
psikososial (ekonomi, politik, 
sosial budaya, kriminalitas dan 
sebagainya).

Penyalahgunaan narkoba 
merupakan fenomena sosial 
yang telah lama menjadi masalah 
sosial di masyarakat, hal ini 

BNN Badung dan TP PKK 
Sosialisasikan Bahaya Narkoba ke Desa

dibuktikan dengan banyaknya 
kasus penyalahgunaan yang 
terjadi di dalam masyarakat itu 
sendiri.

“Dan permasalahan pen-
yalahgunaan narkoba adalah 
permasalahan yang tidak bisa 
hilang hanya dengan melakukan 
pemberantasan saja, namun 
perlu adanya edukasi atau sosial-
isasi kepada masyarakat secara 

umum,” ungkapnya.
Ketua TP PKK Badung Se-

niasih Giri Prasta menambahkan 
pihaknya mendukung penuh 
dan ikut turun langsung ber-
sama dengan BNN Badung guna 
melaksanakan sosialisasi terkait 
penyalahgunaan narkoba bagi 
masyarakat di wilayah pedesaan 
dalam rangka mencegah dan 
memberantas. (adv)

Sosialisasi Bahaya Narkoba Ke Tingkat Desa oleh PKK Badung Bersama BNN 
Badung di Ruang Pertemuan Kantor Desa Pelaga Petang, Senin (8/8/2022). 
ANTARA/HO-Pemkab Badung

Pemkab Badung Bagikan Bendera 
Merah Putih Jelang HUT RI ke-77

pembagian bendera itu dilaku-
kan sesuai dengan Surat Menteri 
Dalam Negeri untuk mengibarkan 
bendera Merah Putih di seluruh 
Indonesia dengan Gerakan Pemba-
gian 10 Juta Bendera Merah Putih 
kepada masyarakat.

Menurut Bupati Giri Prasta, 
melalui pemberian bendera 
merah putih kepada masyarakat 
yang melintas di kawasan Badung 
pihaknya berharap juga dapat 
menanamkan jiwa patriotisme 
kepada masyarakat.

“Kami sudah melaksanakannya 
di Badung dengan memberikan 
masyarakat kami bendera merah 
putih sebanyak-banyaknya kepada 
masyarakat yang melintas di 
depan area Pusat Pemerintahan 
Kabupaten Badung,” katanya.

Ia menambahkan, setelah 
kegiatan itu pembagian bendera 
kepada pengendara itu, pihaknya 
juga akan menyerahkan bend-
era merah putih kepada seluruh 
Camat di Badung untuk nantinya 

dapat diberikan lagi kepada 
masyarakatnya di wilayah desa 
dan kecamatan.

“Ini dilakukan sebagai upaya 
kami dalam menjaga patriotisme 
dan menanamkan kebangsaan dan 
Pancasila. Dan melalui gerakan 
pembagian 10 juta bendera, kami 
pemerintah berharap masyarakat 
bisa mengikuti semangat nasional-
isme,” ungkapnya.

Bupati Giri Prasta menambah-
kan, pihaknya juga mengimbau 
agar seluruh masyarakat di 
Badung dapat mengikuti gerakan 
tersebut dengan memasang 
bendera merah putih di depan 
rumah, tidak hanya secara sim-
bolik, tetapi juga perlu adanya 
internalisasi.

“Pemasangan bendera juga 
harus disikapi dengan menjun-
jung tinggi makna kemerdekaan, 
jangan hanya simbol tetapi 
bagaimana memerdekakan diri 
di lingkungan keluarga,” kata 
Bupati Giri Prasta. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memasang bendera merah putih di kenda-
raan pengendara. ANTARA/HO-Pemab Badung
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, menyerahkan ban-
tuan kursi roda kepada penyan-
dang disabilitas sebagai wujud 
perhatian pemerintah kepada 
penyandang disabilitas.

Bantuan kursi roda tersebut 
secara simbolis diserahkan Sekda 
Badung I Wayan Adi Arnawa 
kepada seorang penyandang disa-
bilitas yaitu warga Desa Punggul, 
Badung, Kadek Rizky.

“Bantuan kursi roda ini 
diharapkan dapat membantu 
Kadek Rizky baik dalam mengikuti 
proses belajar di sekolah maupun 
aktivitas di rumah,” ujar Sekda Adi 
Arnawa di Mangupura, Rabu.

Pada kesempatan itu, ia juga 
memberikan semangat kepada 
Kadek Rizky serta kedua orang 
tuanya serta akan berupaya mem-
bantu pengobatan agar Kadek 
Rizky kembali pulih dan akan 
segera dilakukan langkah-langkah 
dengan berkoordinasi dengan 

instansi terkait agar mendapat 
penanganan lebih cepat.

Menurutnya, menurut infor-
masi dari orang tuanya, setelah 
dilakukan pemeriksaan, pen-
yakit yang diderita Kadek Rizky 
berkaitan dengan masalah genetik 
yang mengakibatkan kakinya tidak 
bisa berfungsi dengan baik.

“Nanti kami akan komunikasi-
kan, mudah-mudahan ada solus-
inya sehingga bisa pulih seperti 
harapan bersama,” katanya.

Perbekel atau Kepala Desa 
Punggul Kadek Sukarma menga-
takan, pihaknya berterima kasih 
kepada Pemkab Badung khususn-
ya Dinas Sosial Badung yang telah 
memberikan bantuan kursi roda 
bagi salah satu warga di desanya.

Selama ini pihaknya sangat 
prihatin melihat kondisi Kadek 
Rizky. Menurutnya, dulu saat Kadek 
masih duduk di kelas I SD, ia masih 
bisa berjalan normal. Namun, begi-
tu naik kelas II, kakinya bermasalah 

Pemkab Badung Berikan Kursi Roda 
Untuk Penyandang Disabilitas

seperti lumpuh. Meskipun begitu, 
dengan semangat belajar, Kadek 
Rizky masih tetap melanjutkan 
sekolah hingga saat ini kelas IV SD.

“Saat jam istirahat, dia merasa 
jauh dari teman-temannya karena 
tidak bisa ke luar ruangan bersama 
teman-temannya. Sekarang dengan 
dibantu kursi roda, anak ini semoga 
bisa beraktivitas meskipun masih 

sebatas di luar ruangan kelas saat 
jam istirahat dan di rumah pun bisa 
beraktivitas,” ungkapnya.

Kadek Sukarma menambah-
kan, pihaknya juga mohon bantu-
an ke depan bagaimana dapat me-
nyembuhkan Kadek Rizky karena 
setelah dilakukan pemeriksaan 
informasinya ada kaitan dengan ke 
gangguan genetik. (adv)

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (ketiga kiri) menyerahkan secara simbolis 
bantuan kursi roda kepada penyandang Disabilitas di Desa Punggul, Kecamatan 
Abiansemal, Rabu (10/8). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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PENATAAN kota wisata Ubud 
di kabupaten Gianyar, Bali, yang 
meliputi pembangunan Pasar 
Tematik Ubud hingga parkir 
utama, pusat pertemuan warga 
hingga Lapangan Astina Ubud 
ditargetkan selesai tahun 2024.

Hal itu terungkap saat kunjun-
gan Deputi Bidang Pengembangan 
Regional Kementerian PPN/
Bappenas, Himawan Hariyoga 
Djojokusumo meninjau lang-
sung penataan Kawasan Ubud, 
demikian siaran pers Diskominfo 
Gianyar, Rabu.

 “Ingin menindaklan-
juti rencana induk yang sudah 
disusun dan melihat sejauh 

mana progresnya dan apa yang 
bisa dilaksanakan dalam dua 
tahun terakhir ini sampai 2024. 
Antara lain pembangunan Pasar 
Tematik Ubud, Central Parkir dan 
desa wisata bisa segera terwujud,” 
ujarnya Himawan.

 Kementerian PPN/Bappenas 
ingin agar apa yang telah diren-
canakan dalam rencana induk 
benar-benar bisa dilaksanakan 
dan bermanfaat bagi warga lokal 
maupun pengunjung.

 “Tujuannya agar terwujud 
rencana induk itu, jadi ada bukti 
tidak hanya berhenti sebagai ren-
cana tapi bisa dilaksanakan, serta 
tidak hanya bisa bermanfaat bagi 
masyarakat lokal tapi juga bagi tu-
ris atau pengunjung,” tambah dia.

Melihat kelemahan pembi-
ayaan dari saluran APBN atau-
pun APBD, Himawan menyaran-

kan agar Pemkab Gianyar bekerja 
sama dengan swasta terkait pem-
bangunannya, dan berjanji akan 
memfasilitasinya.

 Saran dari Himawan disam-
but baik oleh Kepala Bappeda 
Kabupaten Gianyar Gede Widarma 
Suharta, yang mengaku sangat 
senang bisa difasilitasi dari ke-
menterian PPN/Bappenas untuk 
mencarikan sumber pendanaan.

 “Kita menyambut baik, apalagi 
nanti difasilitasi oleh Deputi Bap-
penas sehingga kita dalam situasi 
sulit ini kalau tidak bisa dibiayai 
dari APBN kita bisa bekerjasama 
dengan swasta,” kata Widarma.

“Tujuannya parkir utama 
siap sebelum 2024. Bagaimana 
pun caranya, nanti kita usahakan 
pembi-

ayaannya baik dengan kerjasama 
atau gimana kan nanti bapak 
deputi yang akan memfasilitasi,” 
ujar dia.

Terkait pembangunan pasar 
tematik Ubud sudah mulai dikerja-
kan, namun untuk pembangunan 
Lapangan Astina masih dalam 
pencarian sumber pendanaan. 
Rencananya di bawah Lapangan 
Astina Ubud atau di area basement 
akan dibangun sentra parkir se-
banyak dua lantai yang diperkira-
kan dapat menampung sekitar 
400 mobil, dan 300 lebih sepeda 
motor. (ant)

PEMERINTAH Kabupaten 
(Pemkab) Tabanan, Bali, berhasil 
menyabet peringkat ke-3 pelayanan 
publik terbaik dari sembilan Kabu-
paten/Kota di Bali, yang dinilai oleh 
Ombudsman Perwakilan Bali dalam 
pendampingan penilaian penyeleng-
garaan pelayanan publik tahun 2022 
di Sanur, Kota Denpasar, Bali, Kamis.

Sekda I Gede Susila mengatakan 
prestasi Pemkab Tabanan yang 
menduduki posisi ketiga setelah Ka-
bupaten Klungkung dan Kabupaten 
Badung itu harus menjadi pelecut 
semangat bagi seluruh jajaran 
Pemkab Tabanan untuk menjadikan 
pelayanan publik menjadi lebih 
baik, sehingga visi Tabanan Era 
Baru yang AUM (aman unggul dan 
madani) dapat diwujudkan.

“Atas hasil penilaian tersebut, 
nilai yang didapatkan ini harus kita 
tingkatkan, sehingga kita menjadikan 
pelayanan publik di Tabanan sesuai 
arahan Bupati dan juga sesuai dengan 
visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali 
melalui pola pembangunan semesta 
berencana menuju Tabanan era baru 
yang aman, unggul dan madani,” ujar 
Susila setelah acara.

Berkaitan dengan nilai Pemkab 
Tabanan yang masih di bawah Ka-
bupaten Klungkung dan Badung itu, 
pihaknya meminta kepada seluruh 
jajaran OPD di lingkungan Pemkab 
Tabanan agar bergerak cepat menin-
gkatkan kerja keras dan menyatukan 
komitmen dalam mewujudkan pelay-
anan berkualitas untuk masyarakat di 
Kabupaten Tabanan. (ant)

Pemkab Tabanan Sabet Peringkat ke-3 
Pelayanan Publik Terbaik-Ombudsman

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan, Bali, berhasil menyabet peringkat 
ke-3 pelayanan publik terbaik dari sembilan Kabupaten/Kota di Bali, yang 
dinilai oleh Ombudsman Perwakilan Bali dalam pendampingan penilaian 
penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 di Sanur, Kota Denpasar, Bali, 
Kamis (4/8/2022). (FOTO Antara News Bali/Pande Yudha/2022)

Penataan Kota Wisata Ubud 
Ditargetkan Selesai Tahun 2024

Kementerian PPN/Bappenas 
meninjau kemajuan penataan 
kota wisata Ubud, Gianyar, Bali 
(ANTARA/HO-Pemkab Gianyar).
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PEMERINTAH Kabupaten 
Bangli Provinsi Bali melatih 
para guru dan siswa sistem 
pembelajaran dengan metode 
“gasing” yaitu gampang, asik 
dan menyenangkan.

“Kami undang Prof. Yohanes 
Surya, Ph.D pencipta metode be-
lajar gasing. Beliau juga Staf Ahli 
Kemenko Investasi dan Maritim, 
untuk langsung mengenalkan 
sekaligus mendidik para guru 

BUPATI Klungkung I 
Nyoman Suwirta menyatakan 
pihaknya telah menyiapkan 
program Revitalisasi Pasar 
Seni Semarapura di Kabu-
paten Klungkung, Bali, melalui 
usulan Dana Alokasi Khusus 
Bidang Perdagangan Tahun 
2023.

“Itu (revitalisasi) merupa-
kan misi Pemerintah Kabupat-
en Klungkung dalam men-
guatkan perekonomian dan 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Klungkung,” ka-
tanya dalam keterangan resmi 
yang diterima di Klungkung, 
Sabtu.

Program itu telah disam-
paikan Bupati Klungkung I 
Nyoman Suwirta ketika mema-
parkan kandidat penerima 
DAK Bidang Perdagangan TA 
2023 dalam Sinkronisasi dan 
Harmonisasi secara daring 
oleh Kementerian Perdagan-
gan melalui zoom meeting 
dari Kantor Bupati Klungkung 
(11/8).

Di hadapan panelis, Bu-
pati Suwirta menyampaikan 
bahwa Pasar Seni Semarapura 
yang memiliki 1.282 peda-
gang itu letaknya strategis 
di pusat Kota Semarapura, 
sehingga Pasar Seni Semara-
pura menjadi pusat perda-
gangan di wilayah Bali Timur 
untuk komoditi kain tenun 
endek, lukisan wayang, kera-
jinan logam dan kerajinan 
gamelan.

“Saya tunggu tim verifi-
kasi lapangan untuk melihat 
secara langsung potensi pasar 
kami, revitalisasi ini sangat 
ditunggu oleh masyarakat 
kami, ditunggu kedatangan-
nya di Klungkung,” katanya, 
didampingi Kepala Baperlit-
bang Kabupaten Klungkung 
Anak Agung Lesmana, dan 
Kepala Dinas Koperasi, UKM, 
dan Perdagangan Kabupaten 
Klungkung Wayan Ardiasa.

Penilaian penerima DAK 
Bidang Perdagangan TA 2023 
akan berakhir pada 29 Agus-

tus-2 September 2022 dan 
pada Bulan Desember 2022 
sudah dilaksanakan Penetapan 
Rencana Kegiatan (RK) DAK 
Fisik Tahun 2023.

Sementara itu, Bupati 
Klungkung, I Nyoman Suwirta, 
juga telah membuka Rapat 

Monev Tindaklanjut Rekomen-
dasi Pencegahan Korupsi dan 
Perbaikan Tatakelola Pemer-
intahan Kabupaten Klungkung 
Triwulan II Tahun 2022 di 
Ruang Rapat Praja Man-
dala Kantor Bupati Klungkung 
(12/8). (ant)

Bupati Klungkung Siapkan Revitalisasi 
Pasar Seni Semarapura Lewat DAK 2023

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta ketika memaparkan kandidat penerima 
DAK Bidang Perdagangan TA 2023 dalam Sinkronisasi dan Harmonisasi secara 
daring oleh Kementerian Perdagangan melalui zoom meeting dari Kantor Bupati 
Klungkung, Kamis (11/8/2022). (Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Klung-
kung/2022)

Pemkab Bangli Latih Para Guru 
dan Siswa Metode Belajar ”Gasing”

dan siswa metode gasing,” kata 
Bupati Bangli Sang Nyoman 
Sedana Arta, usai membuka 
pelatihan di Bangli, Rabu.

Bupati Bangli membuka 
pelatihan guru dan siswa di Aula 
Universitas Hindu Negeri (UHN) 
IGB Sugriwa, Kampus Bangli.

Bupati mengatakan pen-
didikan adalah kunci pembuka 
gerbang cakrawala kehidupan. 
Semua kemajuan peradaban 
bangsa adalah buah karya pen-
didikan.

“Untuk hal tersebut, maka 
pendidikan haruslah berkuali-
tas. Kualitas pendidikan tercer-
min dari seberapa kompeten 
para lulusannya, baik kompeten 
di bidang literasi maupun nu-
merasi,” tambah Sedana Arta.

Kadis Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Bangli 
Komang Pariartha menjelaskan 
peserta pelatihan Gasing ini 

diikuti oleh 50 orang guru dan 
150 siswa dari kabupaten bangli 
dan 10 orang guru dan 20 siswa 
dari Kota Denpasar.

“Pelatihan Gasing ini san-
gatlah bermanfaat bagi siswa 
yakni untuk meningkatkan 
keterampilan berpikir tingkat 
tinggi melalui proses bela-
jar pandai berhitung dengan 
menggunakan metode Gasing 
dan meningkatkan kemampuan 
numerasi yang berhubungan 
dengan konsep penjumlahan, 
perkalian, pengurangan, pem-
bagian,” ujar Kadis Pendidikan 
Bangli.

Sedangkan manfaat bagi 
guru yakni mampu mengajarkan 
konsep penjumlahan, perka-
lian, pengurangan, pembagian 
dengan menggunakan metode 
Gasing kepada siswa sehingga 
meningkatkan efektivitas pemb-
elajaran. (ant)

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta membuka pelatihan guru dan siswa 
sistem pendidikan gunakan metode Gasing di Kampus Universitas Hindu Negeri 
IGN Sugriwa, Bangli. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Bangli)
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KAKAO asal Kabupaten 
Jembrana, Bali yang sudah 
melalui proses fermen-
tasi mampu menembus pasar 
Jepang dengan pengiriman 
rutin.

“Lahan pertanian kakao di 
Jembrana tidak seluas dae-
rah lain. Tapi dengan sistem 
penanaman, pemeliharaan, 
panen hingga pengolahan yang 
baik, kakao asal Jembrana bisa 
menembus pasar luar negeri,” 
kata Bupati Jembrana I Nengah 
Tamba, dalam keterangan tertu-
lis yang diterima, Kamis.

Saat melepas pengiriman 
dua ton kakao fermentasi dari 
Unit Pengolahan Hasil (UPH) 
Amerta Urip, Subak Abian 
Dwi Mekar, Desa Pohsanten, 

Kecamatan Mendoyo menuju 
Osaka, Jepang (10/8), Bupati 
menyatakan kualitas kakao 
yang dihasilkan sudah ter-
bukti.

Oleh karena itu, ia menya-
takan akan mendukung setiap 
upaya terkait komoditas per-
tanian tersebut, salah satunya 
dengan mengikuti sertifikasi 
kebun kakao.

Selain itu, katanya, sistem 
penanaman satu jenis pohon 
atau monokultur harus diper-
tahankan, karena sistem itu 
terbukti bisa menghasilkan biji 
kakao yang berkualitas.

Ia mengaku,  sudah mem-
persiapkan tim ahli untuk mel-
akukan kajian serta mendata 
produk pertanian unggulan 

PEMERINTAH Kabupaten 
(Pemkab) Buleleng, Bali, siap 
mengadakan “Buleleng Bu-
gar Kreatif Festival - Road to 
Buleleng Creative Movement” 
pada 13 Agustus 2022 untuk 
menggeliatkan potensi pari-
wisata di ujung utara Pulau 
Dewata tersebut.

“Langkah eksistensi 
ini memang telah 
menjadi komit-
men lintas sekto-
ral, salah satunya 
melalui gelaran event 
Buleleng Bugar 
dan Kreatif 
Festival 

Road to Buleleng Creative 
Movement,” kata Kepala Dinas 
Pariwisata, Gede Dody Sukma 
Oktiva Askara, di Ruang Rapat 
Dinas Pariwisata Kabupaten 
Buleleng, Kamis.

Ia menjelaskan, kegiatan 
tersebut diselenggarakan 

guna mengembalikan 
kondisi pariwisata 
dan ekonomi di 
Buleleng serta 
menciptakan pola 

hidup sehat 
berkesinambun-
gan dengan meli-

batkan seluruh 
komponen 

Pemkab Buleleng Adakan 
”Buleleng Bugar Kreatif Festival”

masyarakat.
Senada dengan itu, Kepala 

Bidang Pemasaran Dispar 
Buleleng, Agus Widya Suputra, 
S.E., M.Si menerangkan bahwa 
Dinas Pariwisata Buleleng 
mengajak Komunitas Fitcamp 
dan Singarun berkolaborasi 
menyelenggarakan event “Color 
Run” itu.

Adapun beberapa agenda 
dalam event ini diantaranya 
Zumba Party, Lomba Senam 
Poco-Poco, Expo dan Music 
for Everyone (MFE), dan Live 
Talkshow dari Dinas Komin-
fosanti Buleleng mengenai 
sosialisasi peralihan TV Analog 
ke TV Digital.

Agus menambahkan kegiatan 
ini sebagai rentetan acara dari 
kegiatan yang lebih besar lagi 
berkolaborasi dengan Komite 

Kreatif Buleleng dan dicanang-
kan pada bulan Oktober 2022 
selama tiga hari yaitu Buleleng 
Creative Movement untuk 
wadah generasi muda dalam 
berkreativitas.

“Targetnya agar banyak 
masyarakat umum dan komu-
nitas yang ada di Buleleng bisa 
ikut serta meramaikan kegiatan 
ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan berbeda, 
Ketua Panitia pelaksanaan Bule-
leng Bugar dan Kreatif Festival 
yang sekaligus perwakilan dari 
Fitcamp Buleleng, Yugantari, 
menjelaskan bahwa teknis 
kegiatan dimulai dari Color Run 
pukul 06.30 Wita dengan harga 
tiket masuk (HTM) Rp80 ribu 
yang disertai dengan kegiatan 
donor darah dan DJ Perfom. 
(ant)

Kakao fermentasi Asal 
Jembrana Tembus 
Pasar Jepang

di setiap desa di Kabupaten 
Jembrana.

Sementara itu, Ketua Kelom-
pok Tani Subak Abian Dwi 
Mekar Made Sugandi mengata-
kan, biji kakao fermentasi yang 
diekspor ke Jepang ini berasal 
dari 35 hektare lahan yang 
digarap anggota kelompok tani 
tersebut.

Ia mengungkapkan, sudah 

melakukan ekspor biji kakao 
sejak tahun 2017, dengan 
tujuan Belgia dan Jepang.

“Kami sedang berusaha 
menembus pasar Amerika 
Serikat. Dengan dukungan 
Pemkab Jembrana yang 
selama ini sudah diberikan, 
kami optimis bisa menembus 
pasaran tersebut,” katanya. 
(ant)

Bupati Jembrana I Nengah Tamba melepas ekspor kakao ke Osaka, Jepang, Rabu 
(10/8). (Antaranews Bali/Gembong Ismadi/2022)

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)
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BALI terpilih menjadi lokasi 
dimulainya sosialisasi dan edu-
kasi secara masif mengenai BI-
Fast sebagai infrastruktur sistem 
pembayaran ritel nasional yang 
dapat memfasilitasi pembayaran 
ritel secara aman, efisien dan 
tersedia setiap saat.

“Saat ini kami sedang meng-
galakkan BI-Fast, kami ingin BI-
Fast mengikuti kesuksesan QRIS 

di Bali, bahkan bisa melebihi,” 
kata Asisten Gubernur-Kepala 
Departemen Kebijakan Sistem 
Pembayaran Bank Indonesia Fil-
lianingsih Hendarta dalam acara 
sosialisasi tersebut di Denpasar, 
Selasa.

Dipilihnya Bali sebagai lokasi 
“kick off” edukasi BI-Fast di 
Indonesia karena perkembangan 
implementasi Quick Response 

PEMERINTAH Kabupaten 
Karangasem Bali menggelar rem-
buk aksi percepatan penurunan 
stunting untuk memberikan 
pemahaman tentang berbagai 
metode dan cara yang tepat 
untuk menekan angka gagal tum-
buh/tengkes di daerah itu.

“Permasalahan stunting menjadi 
isu utama yang wajib segera dilaku-
kan penanganan dengan melibat-
kan seluruh sumber daya yang ada,” 
kata Bupati Karangasem I Gede 
Dana dalam keterangan tertulisnya 
di Amlapura, Karangasem, Rabu.

Penanganan tengkes, lanjut dia, 
tidak hanya tugas bidang kes-
ehatan, tetapi juga menjadi tugas 
semua pihak baik dari sisi penye-
diaan pangan yang bergizi, kualitas 

sanitasi, lingkungan bersih, dan 
beberapa hal lain yang menunjang.

Selanjutnya, menyelesaikan 
penurunan stunting pun tidak 
dapat dilaksanakan dalam waktu 
yang singkat. Oleh sebab itu, 
menurut dia, perlu dilakukan 
komitmen bersama agar penanga-
nan dilakukan terus menerus dan 
berkesinambungan.

“Oleh karena itu, melalui keg-
iatan rembuk stunting ini, harus 
dapat menghasilkan inovasi pro-
gram dan kesamaan pandangan 
atau persepsi sehingga program 
dan kegiatan yang dilaksanakan 
oleh perangkat daerah termasuk 
desa dapat dilakukan secara 
terintegrasi dan bersinergi serta 
tepat sasaran,” ujar Gede Dana.

Langkah ini diambil Pemerin-
tah Kabupaten Karangasem den-
gan harapan dapat membangun 
kapasitas dan komitmen pemer-
intah daerah dalam mempercepat 
penurunan angka stunting sesuai 
dengan target nasional.

Pihaknya menargetkan pada 
2024 angka stunting di Kabupaten 
Karangasem turun menjadi 13,44 
persen karena angka prevalensi 
stunting di Kabupaten Karangas-

em masih tinggi berdasarkan hasil 
SSGI tahun 2021.

Dalam kegiatan rembuk stunt-
ing tingkat Kabupaten Karan-
gasem tersebut, Bupati Gede Dana 
menandatangani kesepakatan 
komitmen penurunan stunting.

Kegiatan rembuk juga dihadiri 
Wakil Bupati Karangasem Artha 
Dipa, Sekda Karangasem Sedana 
Merta dan jajaran DPRD Kabu-
paten Karangasem. (ant)

Pemkab Karangasem 
Bahas Cara Tepat 
Tekan Stunting

Bupati Karangasem I Gede Dana dalam acara rembuk aksi percepatan penurunan 
stunting di Amlapura, Karangasem. ANTARA/HO-Pemkab Karangasem.

Bali Jadi Lokasi Dimulainya 
Sosialisasi dan Edukasi BI-Fast

Code Indonesian Standard 
(QRIS) di daerah setempat dari 
sisi merchant (pelaku usaha) dan 
pengguna sangat bagus.

Edukasi dan sosialisasi BI-
Fast Bali-Nusra yang bertajuk 
Akselerasi Ekosistem Ekonomi 
Keuangan Digital Indonesia 
melalui BI-Fast ini acara lur-
ingnya dipusatkan di Gedung 
Dharma Negara Alaya, Denpasar, 
dengan dihadiri ratusan peserta 
dari berbagai komponen. Selain 
itu, diikuti pula peserta secara 
daring hingga mencapai sekitar 
1.000 peserta.

BI-Fast, lanjut Fillianingsih, 
merupakan terobosan infrastruk-
tur sistem pembayaran ritel 
yang Cemumuah (cepat, mudah, 
murah, aman dan handal). Den-
gan biaya Rp2.500, masyarakat 
maupun pelaku usaha bisa 
melakukan transfer antarbank 
selama 24 jam, tujuh hari dan 
dimana saja.

“BI Fast ini bentuk transfor-
masi digital di bidang sistem 
pembayaran. Kami mengharap-
kan nantinya mampu mengakse-
lerasi perluasan dari ekosistem 

ekonomi keuangan digital,” 
ucapnya.

Sejak diluncurkan pada 21 
Desember 2021, menurut Fil-
lianingsih, BI-Fast telah menda-
patkan sambutan yang baik dari 
masyarakat, industri, perbankan, 
pemerintah daerah dan Kemen-
terian/Lembaga yang lainnya.

Pihaknya mencatat transaksi 
BI-Fast bergerak dalam tren yang 
meningkat, yakni sampai dengan 
Juli 2021 sudah mencapai 180,9 
juta transaksi.

Fillianingsih mengatakan BI-
Fast mendapatkan respons yang 
positif dan diyakini akan terus 
meningkat, seiring dengan perlu-
asan ekosistem e-commerce yang 
sekarang terus berinovasi dan 
juga berkembangnya berbagai 
kanal pembayaran digital.

Sementara itu, Kepala Per-
wakilan Bank Indonesia Provinsi 
Bali Trisno Nugroho menga-
takan dengan BI-Fast, transfer 
antarbank bisa dilakukan hingga 
Rp250 juta dan tidak mengenal 
libur (24 jam, 7 hari) sehingga 
bisa dilakukan kapan saja, di-
mana saja. (ant)

Asisten Gubernur-Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank 
Indonesia Fillianingsih Hendarta, Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho dan 
perwakilan perbankan dalam acara kick-off edukasi BI-Fast di Denpasar, Selasa 
(9/8/2022). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
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KEMENTERIAN Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) mendorong 
Universitas Pendidikan Ganesha 
(Undiksha) Singaraja, Kabupaten 
Buleleng, Bali, untuk mentransfor-
masikan mahasiswanya pada era 
disrupsi teknologi saat ini.

“Undiksha harus mampu 
mengikuti ritme perubahan 
teknologi yang begitu cepat. Salah 
satu pendekatan yang dilakukan 
adalah dengan mentransfor-
masikan mahasiswanya,” kata 
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, 

PT PLN (Persero) Unit Induk 
Distribusi (UID) Bali menda-
patkan penghargaan Industry 
Marketing Champion Bali 2022 
dari sektor Resources & Mining 
berkat keberhasilan mem-
perkuat branding dan produk 
dalam acara 10th Annual 
Indonesia Markplus Festival 
Bali Nusa Tenggara di Denpasar, 
Kamis.

Penghargaan dari MarkPlus 
Inc ini diberikan kepada Gen-
eral Manager PT PLN UID Bali 
I Wayan Udayana yang berhasil 
menaikkan nama PLN UID Bali 
dan mengkampanyekan produk-
produk seperti PLN Mobile yang 
memberi kemudahan bagi pel-
anggan untuk mendapat layanan 
listrik.

“Ini merupakan penghargaan 
yang ditujukan atas upaya-
upaya yang telah dilakukan PLN 
dalam memberikan pelayanan 
kelistrikan kepada masyarakat 

melalui berbagai inovasi dan 
program yang diluncurkan PLN,” 
kata I Wayan Udayana saat men-
erima penghargaan di Denpasar.

Udayana mengatakan bahwa 
penghargaan yang diterimanya 
akan dijadikan pemacu PLN dan 
dirinya dalam mempertahankan 
keberhasilan, khususnya men-
jelang KTT G20 mendatang.

“Kesuksesan KTT G20 ber-
gantung pada keandalan kelis-
trikan yang akan PLN hadirkan, 
untuk itu kami berkomitmen 
untuk mempersiapkannya se-
baik-baiknya dan berkolaborasi 
dengan banyak pihak,” ujarnya.

Saat menerima penghar-
gaan yang diserahkan langsung 
mantan Gubernur Bali Anak 
Agung Gede Ngurah Puspayoga, 
Udayana menyebut ini meru-
pakan bentuk apresiasi kepada 
PLN yang tidak henti memberi 
pelayanan terbaik bagi pelang-
gannya.

Turut hadir di lokasi, Pres-
iden MarkPlus Inc Hermawan 
Kartajaya yang menyampaikan 
bahwa penghargaan ini diberi-
kan kepada tiap-tiap instansi 
dengan keberhasilan pemasa-
ran di bidangnya masing-

masing.
Menurut dia, penghargaan ini 

turut menjadi penilaian bahwa 
kinerja di instansi terkait telah 
berhasil membawa dampak 
positif yang besar bagi perusa-
haan. (ant)

PLN Bali Raih Penghargaan Atas 
Keberhasilan Perkuat ”Brand” dan Produk

PT PLN UID Bali saat menerima penghargaan atas keberhasilan dalam memerkuat 
branding dan produk di Denpasar, Kamis (11/8/2022). ANTARA/HO-PT PLN

Kemendikbudristek Dorong Undiksha 
Singaraja Transformasikan Mahasiswa

dan Teknologi, Kemdikbudris-
tek Prof. Ir. Nizam, Ph.D, dalam 
keterangan tertulis Undiksha yang 
diterima, Senin.

Saat menghadiri Focus Grup 
Disscussion (FGD) Undiksha (6/8), 
ia menjelaskan Kementerian telah 
mengakomodasi transformasi 
mahasiswa itu melalui kebijakan 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM) yang saat ini sudah mulai 
diterapkkan oleh perguruan tinggi 
di Tanah Air.

“Jika mahasiswanya telah 
mengalami transformasi, jadi mau 
tidak mau perguruan tinggi akan 
tertransformasi yang dimulai 
dengan adanya program kam-
pus merdeka merdeka belajar,” 
ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, 
Staf Khusus Wakil Presiden RI 
Bidang Reformasi Birokrasi Prof. 
Drs. H. Mohamad Nasir, Ph.D. men-
jelaskan bahwa perguruan tinggi 
harus melakukan perubahan yang 
lebih cepat.

Ia menilai perlu ada gerakan 

bersama dari perguruan tinggi 
untuk melakukan perubahan, 
termasuk perubahan pada aspek 
pembelajaran yang harus merujuk 
pada kebutuhan pasar. Artinya, 
lulusan perguruan tinggi nantinya 
dapat terarah dan mampu meng-
hadapi persaingan.

“Dunia sudah berubah. Jangan 
perguruan tinggi tetap (tidak 
berubah, red). Maka dari itu, 
metodologi sistem yang ada dalam 
pembelajaran harus dirubah 
sesuai kebutuhan pasar,” jelas pria 
yang pernah menjabat sebagai 
Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi itu.

Sementara itu, Staf Dosen Uni-
versitas Gadjah Mada Prof. Ainun 
Na’im, Ph.D yang juga sempat 
menjabat sebagai Sekretaris Jen-
deral Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan ini menyampaikan 
perguruan tinggi harus melakukan 
perubahan dalam menghadapi 
masa disrupsi, baik itu menyangkut 
birokrasi maupun pelaksanaan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. (ant)

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Ke-
mdikbudristek Prof. Ir. Nizam, Ph.D, saat menghadiri Focus Grup Disscussion (FGD) 
Undiksha (6/8/2022). (FOTO Antara News Bali/HO-Pemkab Buleleng/bgs/2020)
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Kemenkop Fasilitasi 12 Startup 
Unggulan Ikuti B20 di Bali

Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi 12 
startup unggulan yang telah dikurasi untuk mengi-
kuti startup showcase dalam ajang side event The 
Business 20 (B20) pada Senin (8/8) di Bali.

Ke-12 startup itu ter-
diri dari 10 startup yang 
telah terkurasi melalui 
event Entrepreneur Fi-
nancial Fiesta (EFF) 2022 
dan dua startup disabilitas 
sebagai bentuk keber-
pihakan terhadap kaum 
disabilitas.

“Ini merupakan peran aktif 
Kemenkop dalam memfasilitasi 
para startup agar dapat tumbuh, 
berkembang dan go global,” kata 
Deputi Bidang Kewirausahaan 
Kemenkop Siti Azizah lewat keter-
angan resmi, Jakarta, Jumat.

EFF 2022 merupakan sebuah 
inisiasi penjaringan bagi wirausa-
hawan berbasis inovasi teknologi 
sebagai bentuk upaya pember-
dayaan serta pengembangan 
Usaha Mikro Kecil dan Menen-
gah (UMKM) dengan menyasar 
langsung kepada startup di tujuh 
sektor strategis pertanian (agrikul-

tur), perikanan, edukasi, 
kesehatan, pariwisata, 
maritim, dan logistik.

Pendaftaran EFF 2022 
telah dibuka sejak 16 
Juni–15 Juli 2022 dengan 
menjaring 1.026 pelamar. 
Pada tahap kurasi 
tersaring 20 startup, lalu 

berlanjut hingga terpilih 10 besar 
yang mengikuti diagnosis dan 
pelatihan matriks.

“Untuk dua startup disabili-
tas binaan Kemenkop adalah: 1. 
Hear Me startup sosial yang 
menyediakan teknologi pener-
jemah dan interpretasi bahasa 
isyarat untuk menjembatani ko-
munikasi antara teman tuli dan 
teman dengar, dan 2. Accessive.
id yang merupakan startup yang 
menyediakan platform aplikasi 
untuk mencari tempat aksesibel 
bagi penyandang disabilitas,” ujar 
Siti Azizah. (ant)

MENJELANG Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang 
puncaknya akan dihadiri pimpi-
nan-pimpinan negara terkait, 
masyarakat makin menunjuk-
kan dukungannya, salah satunya 
Konservasi Penyu Dwarawati 
yang dikelola oleh warga kawasan 
Pantai Sindhu, Denpasar, Bali, 
mempersiapkan 24 penyu beruku-
ran 20 centimeter yang ditujukan 
kepada Presiden RI Joko Widodo 
untuk dilepas saat KTT G20 pada 
puncaknya pada 15-16 November 
2022.

“Saya ingin berpartisipasi, Bap-
ak Presiden sebagai pimpinan G20, 
jadi saya bangga melihat beliau 
manakala memimpin pelepasan 
dengan memegang penyu hasil 
pembesaran konservasi kami,” 
kata Ketua Konservasi Penyu 
Dwarawati I Made Winarta (47) 

di lokasi konservasi hasil swadaya 
masyarakat dan donasi itu, Rabu.

Saat ini komunitas cetusan 
Made Winarta telah menyiapkan 
24 penyu berusia 1,5 tahun yang 
nantinya saat G20 diperkirakan 
akan berusia dua tahun, pemili-
ahan usia tersebut men-
urutnya sesuai dengan upaya 
pemerintah Indonesia dalam 
mewujudkan upaya pelestar-
ian penyu yang tak sekadar 
melepas ketika masih 
berwujud tukik.

“Mereka ini pe-
nyu satu induk yang 
sama. Kalau lepas 
penyu lumayan 
ada pembesaran 
sebagai nilai 
dari mer-
awat dan 
mem-

Kemenkop gandeng 8 startup sektor pangan dorong digitalisasi UMKM 
(Humas Kemenkop)

1. Bengkel Mania,

2. Automa Supply Chain yang berupa   
    platform kolaborasi rantai pasok,

3. INSPIGO untuk meningkatkan  
    kehidupan para profesional muda    
    melalui inspirasi dan pengetahuan.

4. DotX yang membantu pekerja 
    berpenghasilan rendah hingga 
    menengah membangun keamanan   
    finansial,

5. AturKuliner yang bergerak 
    membantu bisnis kuliner dalam 
    mengendalikan profit,

6. Surplus Indonesia yang 
     merupakan food rescue app,

7. PT Solusi Kerah Byru untuk 
     meningkatkan kompetensi dan 
     keahlian bagi pekerja informal,

8. Nectico yang telah menyokong 
     lebih dari 700 koperasi terdigi
     talisasi,

9. Kukerja guna mempermudah 
     rekrutmen, dan

10. Bangbeli yang berfungsi 
       sebagai enabler bagi UMKM.

ADAPUN 10 STARTUP PESERTA EFF 2022 TERPILIH ADALAH:

24 Penyu Hasil Konservasi 
Dipersembahkan Warga Bali untuk G20

besarkan. Kalau lebih besar lagi 
takut susah dipegang dan ada 
tanggapan internasional kalau ini 
penyu tangkapan, padahal hasil 
pembesaran. Tapi ya daripada 
melepas tukik saja,” kata Winarta.

Jenis penyu yang akan 
diberikan pihak konservasi 
kepada pemerintah untuk 
G20 adalah penyu lekang. 
Jenis ini adalah satu dari tiga 

jenis yang dilestari-
kan dan banyak 

ditemukan.
“Ini jenis 

penyu lekang, 
penyu asli 
Sanur yang 

ada di sepanjang pantai, jadi saya 
melakukan pelestarian dari telor, 
kemudian diselamatkan dan me-
netas disini,” ujarnya sembari me-
nambahkan dua penyu konservasi 
lainnya adalah jenis penyu hijau 
dan penyu sisik namun jumlahnya 
tak begitu banyak.

Ratusan penyu dirawat dan 
dibesarkan di Pantai Sindhu, dapat 
dikatakan upaya ini dilakukan 
oleh Ketua Konservasi Penyu 
Dwarawati sendiri lantaran lambat 
laun anggota kelompok semakin 
berkurang, sehingga dirinya harus 
mengelola seorang diri dengan 
bantuan donasi dari wisatawan 
yang berkunjung. (ant)

Ketua Konservasi Penyu Dwarawati I Made Winarta saat 
menjelaskan niatnya memberikan penyu kepada Presiden 

RI dalam rangka G20 di Denpasar, Rabu (10/8/2022). ANTARA/
Ni Putu Putri Muliantari


