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Gubernur Koster Terima TOA Tandai
Peluncuran Uang Rupiah Kertas 2022

G

ubernur Bali Wayan Koster menerima token of appreciation (TOA) dari Kepala Kantor Perwakilan
Bank Indonesia provinsi setempat Trisno Nugroho
yang berisi satu paket uang kertas rupiah tahun emisi 2022, menandai diawalinya peredaran di Pulau Dewata.
“Uang tahun emisi 2022 tetap
mempertahankan gambar utama
pahlawan nasional pada bagian
depan, serta tema kebudayaan
Indonesia (gambar tarian,
pemandangan alam, dan flora)
pada bagian belakang,” kata Trisno
Nugroho di Denpasar, Kamis.
Koster dan Trisno Nugroho
juga bersama-sama menyaksikan
secara virtual dari Gedung Jaya
Sabha Denpasar, acara peluncuran
tujuh uang kertas rupiah tahun
emisi 2022 (uang TE 2022) yang
diresmikan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
di Jakarta pada Kamis ini.
TOA Uang TE 2022 juga diserahkan kepada Wakil Gubernur
Bali, anggota Komisi XI DPR-RI
I Gusti Agung Rai Wirajaya, dan
Pimpinan Forkominda Provinsi

Bali yang hadir pada acara Peresmian Peluncuran Uang Kertas
TE 2022 yang berlangsung di
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.
Ketujuh pecahan Uang TE 2022
tersebut secara resmi berlaku,
dikeluarkan, dan diedarkan di
wilayah NKRI bertepatan pada
HUT ke-77 RI, 17 Agustus 2022.
Uang TE 2022 terdiri atas pecahan
uang Rupiah kertas Rp100.000,
Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000,
Rp5.000, Rp2000, dan Rp1.000.
Menurut Trisno, terdapat tiga
aspek inovasi penguatan uang
TE 2022 dibandingkan uang TE
2016 yaitu desain warna yang
lebih tajam, unsur pengaman
yang lebih andal, dan ketahanan
bahan uang yang lebih baik.
“Inovasi dimaksudkan agar uang

Gubernur Bali Wayan Koster menerima token of appreciation (TOA) dari Kepala
Kantor Perwakilan Bank Indonesia provinsi setempat Trisno Nugroho di Denpasar, Kamis (18/8/2022). ANTARA/HO-BI Bali.

Rupiah semakin mudah untuk dikenali ciri keasliannya, nyaman, dan
aman untuk digunakan, serta Iebih
sulit untuk dipalsukan sehingga
uang Rupiah semakin berkualitas
dan terpercaya serta menjadi kebanggaan bersama sebagai simbol
kedaulatan NKRI,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengeluaran
dan pengedaran uang TE 2022
merupakan salah satu pelak-

sanaan amanat UU Mata Uang
sebagai bagian dari perencanaan
pemenuhan kebutuhan uang
masyarakat tahun 2022 dan dengan tetap menerapkan tata kelola
yang baik sesuai Undang-Undang.
“Pengeluaran uang TE 2022
tidak memiliki dampak pencabutan dan/atau penarikan uang
Rupiah yang telah dikeluarkan
sebelumnya,” katanya. (ant)

Kemitraan Indonesia-Australia
untuk Ketahanan Kesehatan
(AIHSP) bekerjasama dengan
Katadata menyelenggarakan
diskusi terbatas tersebut bersama
pemerintah daerah yang melibatkan empat provinsi.
Empat provinsi yang dilibatkan
yakni Provinsi Jawa Tengah, Bali,
Sulawesi Selatan, dan Daerah
Istimewa Yogyakarta serta 16 kabupaten/kota yang ada di empat
provinsi tersebut.
Diskusi terbatas ini bertujuan
untuk mengembangkan praktik
baik penyelenggaraan vaksinasi
COVID-19, serta membuka kemudahan akses dan pelayanan yang
tepat bagi penyandang disabilitas
dan kelompok lansia melalui
peran komunikasi risiko.
Gede Anom menyampaikan,
upaya Pemerintah Provinsi Bali
dalam memaksimalkan vaksinasi
yaitu dengan melibatkan para

tenaga kesehatan, para pemangku kepentingan, dan peraturan
yang berlaku di masyarakat.
Peraturan adat, lanjut dia,
memang memiliki kekuatan besar
untuk mempengaruhi masyarakat
dibandingkan aturan yang bersifat
hukum. Oleh karena itu, pendekatan dilakukan melalui unsur adat.
“Ada beberapa desa yang memasukkan (vaksinasi) dalam peraturan adatnya. Nah itu yang membuat beberapa anggota masyarakat
wajib ikut vaksin. Termasuk juga
yang memiliki keluarga disabilitas,
kalau tidak bisa dihadirkan kami
yang menjemput,” ujarnya.
Meski demikian, tambah Gede
Anom, bukan berarti mengesampingkan peran tenaga kesehatan. Namun,
melalui upaya tersebut masyarakat
jadi mau melakukan vaksinasi yang
dapat mendukung upaya pemerintah
dalam meminimalisasi penyebaran
COVID-19. (ant)

Kadinkes Bali: Adat Berperan
Maksimalkan Vaksinasi COVID-19

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr I Nyoman Gede Anom dalam diskusi
terbatas dengan tema Komunikasi Risiko untuk Mewujudkan Vaksinasi COVID-19
yang Inklusif. ANTARA/HO-AIHSP.

KEPALA Dinas Kesehatan
Provinsi Bali dr I Nyoman Gede
Anom menyampaikan peran
para pimpinan adat di daerah
setempat bekerja sama dengan
masyarakat dan didukung sejumlah peraturan adat, telah berperan besar dalam memaksimalkan
capaian vaksinasi COVID-19.
“Di Bali terkenal dengan
adatnya yang luar biasa. Yang jelas

dari provinsi sampai ke desa itu
ada kepala adatnya. Di sana kami
terbantu dengan peran mereka,”
kata Gede Anom dalam keterangan
tertulisnya di Denpasar, Kamis.
Gede Anom menyampaikan hal
tersebut secara daring pada acara
diskusi terbatas dengan tema Komunikasi Risiko untuk Mewujudkan
Vaksinasi COVID-19 yang Inklusif di
Makassar, Sulawesi Selatan.
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Cok Ace: Bali Jadi Destinasi
Wisata Paling Bikin Bahagia
WAKIL Gubernur Bali Tjok
Oka Artha Ardhana Sukawati atau
Cok Ace mengungkapkan terima
kasihnya karena Pulau Dewata
terpilih sebagai destinasi wisata
paling bikin bahagia menurut survei Club Mediterranee atau Club
Med Perancis.
“Terima kasih, karena telah
menetapkan Bali sebagai destinasi
wisata nomor satu bikin bahagia.
Ini luar biasa dan jadi hal yang
bagus, tujuan orang mau berwisata kan memang untuk bahagia,”
kata Cok Ace di Denpasar, Kamis
malam (18/8).
Penghargaan ini, artinya sudah
seharusnya tujuan wisata dunia
jatuh ke Bali. Dalam survei perusahaan Perancis tersebut disebutkan
bahwa Bali melampaui Las Vegas
dan New Orleans, wisata terkemuka dunia di Amerika Serikat.
Beberapa faktor yang me-

nentukan dalam survei tersebut
adalah seputar angka kejahatan,
keamanan, polusi, dan harga
minuman di berbagai destinasi di
dunia.
Wagub Cok Ace menuturkan
beberapa hal yang mendukung
didapuknya Bali menjadi destinasi
wisata paling bikin bahagia dan
sejumlah penghargaan lainnya
adalah manusia, alam dan budaya
yang ada.
“Ini karena manusia, alamnya,
dan budayanya. Budaya kita
sangatlah tertib, sangat membuka
diri, kemudian orang-orang di sini
kan ramah-ramah, alamnya juga
indah,” ujarnya kepada media.
Dari kekayaan tersebut, Wagub
asal Ubud ini mengaku akan
tetap menjaga nama baik
itu bersama para pelaku
pariwisata, asosiasi dan
pemangku kepentin-

gan terkait.
“Penghargaan ini kita
serap, karena untuk mencapai penghargaan tersebut kan
tidak mudah. Ini yang harus
terus kita jaga dan kita harapkan
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masyarakat di Bali, baik yang
terlibat dalam pariwisata maupun
tidak, mari kita bersama-sama
bekerja untuk Bali,” kata Cok Ace.
Sementara itu, Cok Ace dalam
sambutannya ketika membuka
Sanur Village Festival di Denpasar
mengatakan Bali aman untuk
dikunjungi.
Festival musik yang dihadiri
Wagub Cok Ace ini menjadi salah
satu titik awal bangkitnya pariwisata di Sanur dari keterpurukan
selama dua tahun karena pandemi
COVID-19. (ant)
Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha
Ardhana Sukawati saat memberi
tanggapan soal Bali jadi destinasi
wisata paling bikin bahagia
dunia di Denpasar, Kamis
(18/8). ANTARA/
Ni Putu Putri
Muliantari

Pemprov Bali Terus Genjot Kunjungan
Wisman Walau Sudah 9.000 Per Hari

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun memberi sambutan
sekaligus membuka seminar “Bali Move On” yang digelar oleh Majalah Sudut
Pandang di Denpasar, Bali, Minggu (21/8/2022). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

PEMERINTAH Provinsi
(Pemprov) Bali terus menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang
ke Pulau Dewata meskipun saat
ini jumlah rata-rata sudah 9.000
orang per hari.
Kepala Dinas Pariwisata

(Kadispar) Provinsi Bali Tjok
Bagus Pemayun pada acara
seminar bertajuk “Bali Move
On” yang digelar di Denpasar,
Minggu, mengusulkan adanya
penambahan negara yang
mendapat fasilitas visa on arrival (VoA) dan membebaskan

beberapa negara dari biaya
(fee) visa kunjungan wisata
tersebut.
“Sampai sekarang ada tambahan 72 negara (yang mendapat fasilitas visa on arrival),
dan kami mengusulkan untuk
memberi fee bebas kunjungan
untuk sembilan negara di Asia.
Mudah-mudahan ini membantu
percepatan wisatawan datang
ke Bali,” kata Kadispar Bali
saat membacakan sambutan
Gubernur Bali I Wayan Koster
saat acara.
Di luar ruang seminar, ia
menyampaikan jumlah 9.000
kunjungan wisman per hari
sebenarnya telah memenuhi
target yang dicanangkan sampai
akhir 2022, tetapi angka itu
masih belum mencapai jumlah
kunjungan saat masa sebelum
pandemi Covid-19.
“Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali
sekarang ini rata-rata mencapai
9.000 per hari dengan jumlah
23 maskapai penerbangan. Jadi,

belum (cukup), baru (mencapai
hampir) setengahnya karena sebelum pandemi rata-rata 20.000
sampai dengan 25.000 per hari,”
kata Tjok Bagus.
Di luar kunjungan wisatawan
asing, kunjungan wisatawan
domestik di Bali rata-rata mencapai 15.000 per hari. Kadispar
Bali menyebut puncak kunjungan terjadi saat libur Lebaran,
mengingat saat itu jumlah
wisatawan domestik mencapai
18.000 sampai dengan 20.000
orang.
Dalam sesi seminar, Anggota
Tim Monev Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Aat Surya
Safaat mengusulkan beberapa
langkah strategis untuk membangkitkan pariwisata di Bali.
“Genjot pariwisata di Bali
dengan program-program
promosi yang menarik, yang
tidak hanya melibatkan pelaku
industri, tetapi juga masyarakat
Bali secara luas,” kata Aat saat
sesi seminar. (ant)
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Wali Kota Denpasar: Maknai
HUT Ke-77 RI dengan Optimisme

W

ali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara
mengajak masyarakat di Ibu Kota Provinsi Bali
itu untuk memaknai HUT ke-77 Kemerdekaan
Republik Indonesia dengan senantiasa meningkatkan dan membangun optimisme.
“Kondisi pariwisata kita
kini sudah mulai pulih.
Masyarakat Denpasar
harus membangun optimisme untuk bangkit dari
keterpurukan,” kata Jaya
Negara usai menjadi Inspektur
Upacara peringatan DetikDetik Proklamasi HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, hal ini juga terkait
dengan tema peringatan HUT
ke-77 Kemerdekaan RI yakni Pulih
Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.
“Seperti arahan Presiden,
ada dua skema besar yang harus
kita laksanakan, yang pertama,
bagaimana di Kota Denpasar
menjaga ketahanan pangan dan
yang kedua menekan laju inflasi
yang di Denpasar saat ini sebesar 5 persen,” ucapnya.

Kuncinya, lanjut Jaya
Negara, adalah dengan
membangun kebersamaan dan senantiasa optimistis. Selain itu, bersinergi
dengan seluruh pemangku
kepentingan di Kota Denpasar
dan Provinsi Bali.
“Sesuai harapan Bapak Gubernur Bali kita pulih bersama,
tumbuh bersama hidup bersama,
berbagi bersama. Intinya kita harus
membangun, bagaimana meningkatkan rasa optimisme di Hari
Kemerdekaan ini,” ujar Jaya Negara.
Pelaksanaan apel peringatan Hari Kemerdekaan yang
dilaksanakan secara langsung
dengan dipusatkan di Lapangan
Lumintang, Denpasar, ini juga
diyakini Jaya Negara dapat membangkitkan optimisme.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menyerahkan bendera
Merah Putih yang akan dikibarkan pada Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Denpasar, Rabu (17/8/2022). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

Selain itu, dalam masa pemulihan dari dampak pandemi
COVID-19, Pemerintah Kota Denpasar bersinergi dengan berbagai
komponen juga telah menggelar
berbagai kegiatan untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi
masyarakat, khususnya UMKM.
Meskipun upacara HUT Kemerdekaan sempat diguyur hujan,
pelaksanaan apel tetap berjalan khidmat dan peserta tertib mengikuti
rangkaian upacara hingga selesai.

Pemerintah Kota Denpasar
dalam kesempatan itu juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada
para veteran diantaranya hibah
sebesar Rp171,3 juta yang diterima
Ketua LVRI Denpasar Djero Wiladja.
Selain itu bantuan kursi roda
yang diterima Ketua LVRI Ranting Denpasar Barat Suprapto
dan sejumlah bantuan paket
bahan pokok yang diterima para
veteran dari masing-masing kecamatan di Kota Denpasar. (ant)

mendorong pemenuhan pasokan
komoditas. Selain itu, program
gerakan tanam hortikultura di
pekarangan rumah bekerjasama
dengan Tim Penggerak PKK juga
diharapkan dapat menekan laju
inflasi.
“Ke depannya, langkah-langkah
pengendalian inflasi diarahkan
pada tercapainya ketersediaan pasokan, keterjangkauan
harga, kelancaran distribusi dan
komunikasi efektif sesuai dengan
Roadmap TPID Tahun 2022-2024,”
ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
Trisno Nugroho menyampaikan
inflasi Denpasar pada Juli 2022
sebesar 6,72 persen atau lebih
tinggi dari target inflasi nasional
sebesar 4,94 persen.
Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi untuk menekan
laju inflasi salah satunya dengan

operasi pasar murah.
“Kami mengapresiasi langkah
Pemkot Kota Denpasar yang akan
melakukan operasi pasar dari
bulan Agustus-Desember 2022.
Dengan adanya operasi pasar
tentu dapat memberikan harga
yang berimbang terutama pada
volatile food seperti cabai dan
bawang merah serta kebutuhan
pokok lainnya,” ucapnya.
Trisno mengatakan untuk
strategi jangka panjang perlu
dibentuk Perusahaan Daerah
Pangan sebagai agregator dalam
mengurangi rantai distribusi.
Selain itu, juga diperlukan modernisasi pertanian dan efisiensi
biaya produksi. Kemudian pemanfaatan controlled atmosphere storage (CAS), pembangunan pasar induk untuk komoditas bahan pokok
dan hortikultura serta monitoring
distribusi di pintu masuk dan
keluar pelabuhan. (ant)

Pemkot Denpasar Siapkan
Operasi Pasar Untuk Turunkan Inflasi

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Wali Kota I Kadek
Agus Arya Wibawa, Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho dan OPD terkait di
Denpasar. ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

PEMERINTAH Kota Denpasar,
Bali siap menggelar operasi pasar
dari Agustus hingga Desember
2022, sebagai strategi jangka
pendek untuk menekan laju inflasi
di daerah setempat.
“Pelaksanaan operasi pasar
murah dititikberatkan pada
komoditas penyumbang inflasi
seperti cabai, bawang merah dan
kebutuhan pokok lainnya,” kata

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah
Jaya Negara di Denpasar, Jumat.
Jaya Negara saat melakukan
rapat High Level Meeting (HLM)
Tim Pengendali Inflasi (TPID) Kota
Denpasar itu menambahkan, operasi pasar akan dilakukan melalui
program Sewaka Mart milik Perumda Pasar Sewaka Dharma.
Pihaknya juga akan melakukan
kerja sama antar daerah untuk
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”Sanur Village Festival” Denpasar
Datangkan Hampir 20 Ribu Pengunjung/Hari
“SANUR VILLAGE
FESTIVAL 2022” di Kota
Denpasar, Bali, yang telah
memasuki hari kelima
dalam seharinya mampu
mendatangkan 20 ribu
orang pengunjung kata Ketua
Panitia Ida Bagus Gede Sidharta
Putra.
“Sehari kira-kira sekitar 20
ribu orang, tiket kita ada sekitar
15 ribu tapi kita kan ada gratis
untuk warga Sanur juga anakanak, itu saya asumsi 5 ribu,”
kata Ida Bagus Gede Sidharta
Putra yang akrab dipanggil
Gusde di Denpasar, Minggu
(21/8).
Pada hari terakhir Sanur Village Festival di Pantai Matahari
Terbit, Denpasar, Bali, Gusde
menyebut angka kehadiran
pengunjung tergolong sesuai
target, yaitu mencapai 100 ribu
pengunjung dalam lima hari. Hal
ini lantaran pihaknya ingin agar
penerapan protokol kesehatan
tetap berjalan.

“Ini sesuai dengan target kami, jadi kebetulan
tahun ini kita mengangkat kenyamanan terlebih
dahulu, ada banyak
stan UMKM dan banyak
kedatangan keluarga, jadi kalau
seperti tahun lalu banyak komplain jadinya,” ujarnya kepada
media.
Terkait perputaran uang
yang terjadi di acara musik itu,
Gusde belum dapat memastikannya. Namun dengan target
awal sekurang-kurangnya
mencapai 50 persen dari Sanur
Village Festival dua tahun silam
tercapai.
“Kalau saya lihat secara fisik
saya menanyakan kepada tenant (penyewa stan) bagaimana
penjualan dan mereka bilang
bagus makanannya habis, artinya sesuai. Jadi perkiraan lebih
dari 50 persen seharusnya,”
kata ketua panitia Sanur Village Festival atau yang disebut
masyarakat Sanfest.

Suasana saat pembukaan Sanur Village Festival di Denpasar, Kamis (18/8/2022).
ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

Meskipun berlangsung
meriah dengan puluhan pengisi
acara musik dan jajaran 140
stan yang terdiri dari makanan
dan UMKM lokal, Gusde menyadari masih banyak evaluasi pada
kegiatan yang sempat terhenti
dua tahun karena pandemi ini.
“Sangat banyak yang harus

kita evaluasi, berangkat untuk
membuat event itu sebenarnya
ada keraguan bisa tidak seperti
dulu, konsepnya diterima apa
tidak. Memang banyak yang perlu dievaluasi termasuk internal
tim dari panitia, rundown acara,
mungkin juga pengisi-pengisi
acara,” katanya. (ant)

faatkan segera mungkin oleh
masyarakat,” kata Kadis PUPR
Kota Denpasar AA Ngurah Bagus
Airawata di Denpasar, Rabu.
Dia mengemukakan sejumlah
infrastruktur fisik yang sedang
dikerjakan saat ini yakni penataan lanjutan Pantai Sanur yang
perkembangan pembangunannya mencapai 66,57 persen.
“Untuk penataan lanjutan
Pantai Sanur terjadi deviasi
positif sebesar 0,08 persen dari
rencana sebesar 66,48 persen,”
ujarnya.
Selain itu, juga sedang
dikerjakan peningkatan Jalan
Bung Tomo VI, rehabilitasi Jalan
Pertulaka, rehabilitasi Jalan
Kawasan Padang Indah dan
Purnawira, rehabilitasi jalan dan
pembuatan trotoar Jalan Yani
Selatan.
Selanjutnya rehabilitasi Jalan
Maruti, rehabilitasi dan pembuatan Trotoar Jalan Sutoyo,

rehabilitasi Jalan Sedap Malam
serta pembangunan Jembatan
Jalan Gunung Galunggung yang
akan menjadi akses menuju
TPST Padangsambian Kaja.
Bagus Airawata menambahkan, penataan Kawasan
Pantai Sanur merupakan salah
satu program prioritas Pemkot
Denpasar. Dengan penataan ini
diharapkan mampu mendukung
terciptanya pariwisata yang
berkualitas dan berkelanjutan di
Ibu Kota Provinsi Bali itu.
“Selesainya penataan ini
dapat memberikan dukungan
terhadap kemajuan pariwisata
di Kota Denpasar,” ujarnya.
Ia mengatakan untuk
menciptakan infrastruktur
yang berkemanfaatan, maka
jalan-jalan yang merupakan
kewenangan Pemkot Denpasar
akan dilaksanakan rehabilitasi
secara bertahap dan berkelanjutan. (ant)

Pemkot Denpasar Percantik Kota
Dengan Cara Bangun Jalan-Trotoar

Pekerja saat mengerjakan proyek penataan lanjutan kawasan Pantai Sanur Denpasar. ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

PEMERINTAH Kota Denpasar, Bali, untuk 2022 ini terus
menggenjot sejumlah pembangunan infrastruktur jalan
dan trotoar, hingga penataan
lanjutan Pantai Sanur, sebagai
upaya untuk mempercantik
wajah kota dan mendukung

terciptanya akses yang baik bagi
masyarakat.
“Pemkot Denpasar terus
berkomitmen untuk menciptakan infrastruktur yang optimal
dan berkemanfaatan. Karenanya, seluruh proyek fisik digencarkan untuk dapat diman-
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Pemkab Badung Latih Pemuda
Jadi Pengusaha UMKM

P

emerintah Kabupaten Badung, Bali menyelenggarakan kegiatan UMKM Badung Expo 2022 yang dilakukan dalam upaya memfasilitasi pemuda dan pelaku
UMKM muda yang tergabung dalam program Pemuda
Badung Bangkit.
Pada pelaksanaan kegiatan,
Pemkab Badung bekerja sama
dengan EZY Property untuk mendidik dan membina pemuda untuk
jadi pengusaha UMKM di Badung.
“Kegiatan ini kami harapkan
bisa menghasilkan wirausahawirausaha muda yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan
dan meningkatkan pendapatan
asli daerah Kabupaten Badung,”
ujar Kepala Dinas Koperasi, UKM
dan Perdagangan I Made Widiana
di Mangupura, Minggu.
Ia menjelaskan, program
Pemuda Badung Bangkit terbagi
atas dua program, yaitu Ruang
Usaha Badung (RUB) dan Badung
Berani Berkembang (BBB). RUB
diikuti oleh peserta-peserta Pemuda Badung Bangkit yang sudah

memiliki usaha UMKM.
Sedangkan pada program
Badung Berani Berkembang, para
peserta adalah warga yang belum
memiliki usaha yang mempelajari
sektor wirausaha dengan narasumber-narasumber yang berkompeten.
“Selama kurang lebih tiga
bulan, para peserta RUB dan BBB
diberi materi tentang pengelolaan
bisnis dan didatangkan pembicara-pembicara pebisnis yang
sudah sukses,” katanya.
Made Widiana menambahkan, para peserta RUB dari awal
pertemuan sudah dikelompokkan
berdasarkan usaha masing-masing
dan diminta untuk membuat
produk yang memungkinkan untuk
bis dijalankan dalam waktu dekat.
“Jadi masing-masing kelom-

Pameran “UMKM Badung Expo 2022”. ANTARA/HO-Pemkab Badung

pok diminta mempresentasikan
produk yang mereka ciptakan
bersama dan dinilai langsung oleh
mentor, dan seiring berjalannya
waktu, peserta mengalami proses
seleksi alam dalam mengikuti
program dari awalnya sekitar
50 peserta, menjadi 33 peserta
dengan jumlah RUB 27 orang dan
BBB 6 orang,” ungkapnya.
Kepanitiaan UMKM Badung

Expo 2022 yang terdiri dari
peserta RUB dan BBB juga bukan
hal yang mudah bagi para peserta.
Hal itu karena di satu sisi harus
mempersiapkan pameran dan
produk yang harus dijual, di sisi
lain masing-masing peserta yang
telah memiliki usaha juga membutuhkan kehadiran peserta dan
juga ada peserta yang memiliki
pekerjaan lainnya. (adv)

memiliki sejumlah program unggulan seperti “Badung Muda Melek
Investasi” dari Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga setempat untuk meningkatkan literasi
keuangan generasi muda.
Program itu dijalankan dengan
mengenalkan dasar struktur modal dasar di Indonesia beserta jenis
produk investasi kepada para pelajar dan pemuda serta memfasilitasi keikutsertaan para pelajar dan
pemuda dalam berinvestasi.
Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Badung juga
memiliki program Pemberdayaan
Usaha Krama BUMDes Kabupaten
Badung (Pusaka Badung) untuk
meningkatkan Inklusi Keuangan.
“Ini dilakukan melalui pemberdayaan BUMDes dengan memberikan pendampingan dan eksistensi
berupa peningkatan kapasitas
dan kemampuan BUMDes dalam
memberikan berbagai layanan

produk keuangan,” katanya.
Agung Trisna Dewi menjelaskan, saat ini TPAKD Badung juga
menyelenggarakan rapat pleno
untuk menyelaraskan dan mengevaluasi program kerja yang telah
dan akan dilaksanakan selama
tahun 2022.
Kegiatan itu diharapkan juga
dapat lebih memasyarakatkan
program-program Pemkab
Badung di bidang keuangan yang
dapat diakses oleh masyarakat,
menetapkan usulan program
dan kebijakan lain yang dapat
mendukung percepatan akses
keuangan daerah.
“Kegiatan ini juga akan
menetapkan usulan program
dan kebijakan lain yang dapat
mendukung percepatan akses
keuangan daerah serta menetapkan rekomendasi kebijakan terkait
dengan program percepatan akses
keuangan daerah,” ungkap Agung
Trisna Dewi. (adv)

TPAKD Kabupaten Badung Dorong
Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Badung.
ANTARA/HO-Pemkab Badung

TIM Percepatan Akses
Keuangan Daerah (TPAKD)
Kabupaten Badung, Bali berupaya
untuk dapat terus meningkatkan
percepatan akses keuangan dalam
rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah.
“TPAKD juga dibentuk guna
mewujudkan masyarakat yang
lebih sejahtera dengan cara men-

dorong ketersediaan akses keuangan yang luas kepada masyarakat
dalam rangka mendukung
perekonomian daerah,” ujar Staf
Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan
dan Pembangunan Kabupaten
Badung IGA Agung Trisna Dewi di
Mangupura, Selasa.
Ia mengatakan, untuk mewujudkan upaya itu, TPAKD Badung
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BPD Bali Serahkan Bantuan Kebutuhan
Pokok Untuk Para Veteran di Badung
BANK Pembangunan Daerah
(BPD) Bali Cabang Mangupura,
Kabupaten Badung, Bali menyerahkan bantuan paket bahanbahan kebutuhan pokok yang
diserahkan untuk para veteran
dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Bantuan berupa 150 paket
kebutuhan pokok itu diserahkan
sebagai bagian tanggung jawab
sosial perusahaan atau Corporate
Social Responsibility (CSR) BPD
Bali Cabang Mangupura.
“Bantuan yang kami serahkan
ini dalam rangka penyelenggaraan
sosialisasi dan persiapan HUT ke-77
Republik Indonesia pada tahun
2022 di Kabupaten Badung,” ujar
Kepala BPD Bali Cabang Mangupura,
Ayun Marheny dalam keterangan
yang diterima di Mangupura Selasa.
Ia mengatakan, sebanyak 150
bantuan paket sembako yang
diserahkan tersebut dibagi menjadi
dua jenis, dimana 100 paket bahan-

bahan kebutuhan pokok yang terdiri atas beras, kopi, susu, minyak
goreng, gula, mie instan dan sabun
akan diserahkan kepada PMKS.
“Sedangkan sisanya ada 50
paket lagi yang terdiri atas beras,
gula, minyak goreng, kopi, susu
dan mie akan kami serahkan
kepada para veteran di Kabupaten
Badung,” katanya.
Bantuan bahan-bahan pokok
bagi veteran dan PMKS yang
diserahkan melalui Pemerintah
Kabupaten Badung itu diterima
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten
Badung I Wayan Adi Arnawa
untuk didistribusikan melalui organisasi perangkat daerah terkait.
Sekda Adi Arnawa mengungkapkan, pihaknya sangat berterima
kasih kepada jajaran BPD Bali
Cabang Mangupura, karena telah
berperan aktif mendukung Pemkab Badung dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara
berkesinambungan.

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (keempat kanan) mewakili Pemkab Badung
menerima bantuan CSR berupa 150 paket sembako dari BPD Bali Cabang Mangupura. ANTARA/HO-Pemkab Badung

Bantuan 150 paket sembako
itu menurutnya akan diserahkan
kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial serta para veteran
di Kabupaten Badung dalam rangkaian peringatan HUT ke-77 RI.
“Atas nama pemerintah dan
seluruh masyarakat di Kabupaten
Badung, saya berterima kasih

kepada BPD Bali Cabang Mangupura karena sudah ikut berperan
mendukung Pemkab Badung
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu bantuan
ini akan segera disalurkan oleh organisasi perangkat daerah terkait
kepada para penerima manfaat,”
ungkap Sekda Adi Arnawa. (adv)

melakukan penjajakan penandatangan MOU dengan PIP, agar
program ini bisa digulirkan di
masyarakat,” ujar Bupati Badung
I Nyoman Giri Prasta saat menerima kunjungan Direktur PIP
Ririn Kadariyah beserta jajaran
di Puspem Badung, Jumat.
Ia mengatakan, pihaknya
menyambut baik program penyaluran pembiayaan Ultra Mikro
di Badung yang akan dilakukan
oleh PIP. Hal itu sebagai wujud
kongkrit kolaborasi Kemenkeu, Kemendesa dan Pemkab
Badung untuk bersama-sama
mendorong pemulihan ekonomi
melalui penguatan sektor usaha
mikro kecil menengah.
“Kami menyampaikan terima
kasih kepada pihak Kemenkeu dan Kemendes yang telah
bersinergi dalam memberikan
dukungan penguatan modal
bagi para pelaku usaha mikro di
Badung,” katanya.
Bupati Giri Prasta menambahkan, apabila ada celah dalam

regulasi, Pemkab Badung juga
siap memberikan dukungan
penyertaan modal dan subsidi
pembayaran bunga dari dana
pinjaman yang digulirkan PIP.
“Kalau ada peluang kami
siap menyertakan modal untuk
bantuan dana UMi ini, sebagai
bentuk sinergi Pemkab Badung
dengan pemerintah pusat, agar
kami bisa masuk ke UMKM,”
ungkapnya.
Pemkab Badung juga akan
selalu arahan dan pendampingan dari pusat, agar bisa mengaktualisasikan arahan Bapak
Presiden Jokowi membangun
Indonesia dari pinggiran.
“Itu dilakukan salah satunya
melalui bantuan Ultra Mikro ini
sehingga pelaku usaha yang ada
di desa bisa terus bertumbuh,”
ujar Bupati Giri Prasta.
Sementara itu Direktur
Utama PIP Ririn Kadariyah mengatakan penyaluran pembiayaan
UMi sejauh ini terus meningkat
dari tahun ke tahun. (adv)

Pemkab Badung-PIP Kerja Sama
Untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat menerima kunjungan Direktur PIP
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Ririn Kadariyah
beserta jajaran di Puspem Badung, Jumat (19/8). ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten
Badung, Bali, menjalin kerja
sama dengan Pusat Investasi
Pemerintah (PIP) Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan guna
mendorong pemulihan dan
pergerakan ekonomi di sektor
mikro serta ultra mikro.
Kerja sama itu terkait dengan

rencana program pembiayaan
usaha mikro di Kabupaten
Badung yang disalurkan melalui
lembaga keuangan bukan bank
seperti Pegadaian, PNM, koperasi dan Bumdes.
“Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa selaku
organisasi perangkat daerah teknis, kami minta untuk

08 BADUNG

ANTARA NEWS BALI/16-31 Agustus 2022

Kabupaten Badung Masuk Nominasi Terbaik
Penyelenggaraan PTSP dan PPB Tingkat Nasional
PEMERINTAH Kabupaten
Badung, Bali berhasil masuk delapan besar sebagai nominasi Terbaik Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan
Percepatan Pelaksanaan Berusaha
(PPB) tahun 2022 Tingkat Nasional berdasarkan hasil penilaian
dan evaluasi dari Kementerian
Investasi/BKPM.
“Pemkab Badung selalu
berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendorong investasi dan kemudahan
berusaha,” ujar Sekretaris Daerah
Badung I Wayan Adi Arnawa
dalam keterangan yang diterima di
Mangupura, Minggu.
Sebelum masuk nominasi,
Pemkab Badung telah menjalani
evaluasi yang ketat meliputi enam
tahapan yaitu penilaian mandiri,
penilaian dari Pemerintah Provinsi
Bali, penilaian dari HIPMI Badung
dab penilaian dari PT. Sucofindo.
Dari seluruh kabupaten/kota di
Indonesia yang dievaluasi, Badung

berhasil masuk sebagai nominasi
sehingga masuk pada tahapan
pemaparan di hadapan tim penilai,
tim teknis penilai, dan tim tenaga
ahli yang berasal dari 14 kementerian/lembaga.
Selanjutnya, setelah menjalani
tahapan pemaparan selama 45
menit yang dihadiri Sekda Adi
Arnawa dan Kepala DPMPTSP
Kabupaten Badung, I Made Agus
Aryawan Pemkab Badung akan
melanjutkan pada tahapan uji
petik yang dilaksanakan sekitar
1-9 September mendatang.
Sekda Adi Arnawa menjelaskan, Pemkab Badung memiliki
berbagai kebijakan strategis
antara lain membentuk tim percepatan penyusunan produk hukum
daerah, membentuk tim pengawasan penanaman modal, kerja
sama dengan Forkopimda untuk
pengawalan dan pengamanan
investasi.
Mempercepat penyusunan
produk hukum daerah, serta

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (kiri) didampingi Kepala DPMPTSP Badung
Made Agus Aryawan. ANTARA/HO-Pemkab Badung

mengembangkan berbagai inovasi
dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan berusaha.
Menurutnya, yang paling penting dalam penilaian itu bukanlah
mengejar juara, tetapi bagaimana
dengan momentum penilaian ini
akan terjadi perubahan, perbaikan kualitas pelayanan, dan serta

pertukaran.
“Kami akan selalu mendorong
investasi melalui pelayanan yang
prima dan melalui perubahan regulasi terhadap beberapa regulasi yang
kelihatannya menghambat daripada
percepatan pelayanan, menghambat
daripada percepatan investasi di
Badung,” ungkapnya. (adv)

terakhir, ia menilai bila wilayah
itu tidak aman maka akan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan tamu mancanegara dan
wisatawan lokal untuk berkunjung ke wilayah tersebut.
Padahal, wilayah Kuta merupakan pusat dari sektor perekonomian di Kabupaten Badung yang
selama ini bertumpu pada sektor
pariwisata.
“Oleh karena itu kami harapkan
semua tokoh dari berbagai kalangan untuk bersatu bersama-sama
menjaga dan menciptakan situasi
yang aman dan nyaman,” katanya.
Sebagai salah satu upaya untuk
menjaga kondusifitas wilayah di
Kuta, pihaknya juga akan memberikan sarana dan prasarana
kepada pihak-pihak terkait.
“Terkait dengan pemasangan
CCTV, kami sudah ada 500 lebih
pemasangan CCTV di Kuta dan
sekarang kami akan paripurnakan.
Kami bersama tokoh masyarakat
Kuta sudah sepakat dan setuju

untuk bagaimana masa pemulihan
ini bisa terlaksana dengan cepat
dan kuat,” ungkapnya.
Sementara itu, Bendesa atau
Kepala Desa Adat Kuta Wayan
Wasista menjelaskan, selama ini
pihaknya sudah melaksanakan
sejumlah upaya untuk menjaga
keamanan dan ketertiban wilayah
seperti dengan sidak money
changer yang meresahkan wisatawan yang dilaksanakan bersama
dengan jajaran kepolisian, TNI,
Satpol PP, Pecalang dan pihak
terkait lainnya
Selain itu, petugas keamanan
desa adat bersama komponen
keamanan lainnya selama ini juga
terus secara rutin melaksanakan
ronda dan patroli malam.
“Kami berharap agar dapat dilakukan langkah-langkah strategis
agar keamanan di wilayah Kecamatan Kuta pada umumnya dan Desa
Adat Kuta pada khususnya agar
tetap aman sebelum dan sesudah
G20,” ujar Wayan Wasista. (adv)

Bupati Badung Ajak Masyarakat Jaga
Kondusifitas Di Kawasan Kuta Jelang KTT G20

Petugas memasang segel di tempat penukaran valuta asing (valas) tanpa izin saat
sidak di kawasan Kuta, Badung, Bali, Kamis (4/8/2022). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

BUPATI Badung, Bali I Nyoman
Giri Prasta mengajak seluruh
komponen masyarakat di kawasan
wisata Kuta untuk dapat bersamasama menciptakan situasi yang
aman dan menjaga kondusifitas,
apalagi menjelang KTT G20 pada
15-16 November 2022.
“Untuk keamanan di wilayah
Kuta kami juga sudah berkoordina-

si dengan jajaran TNI-Polri. Diharapkan juga tokoh-tokoh masyarakat
dapat ikut serta bersama-sama
untuk menciptakan situasi yang
aman dan kondusif,” ujar Bupati
Giri Prasta dalam keterangan yang
diterima di Mangupura, Kabupaten
Badung, Bali, Rabu.
Terkait situasi keamanan di
wilayah Kuta beberapa waktu
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Vaksin Penguat di Kabupaten
Badung Capai 59,17 Persen
PELAKSANAAN vaksinasi
COVID-19 dosis ketiga atau penguat (booster) di seluruh wilayah
Kabupaten Badung, Bali saat ini
mencapai angka 59,17 persen.
“Total di Kabupaten Badung
untuk vaksinasi dosis tiga dengan
375.642 sasaran, per 22 Agustus
baru tercapai 234.979 sasaran
atau sekitar 59,17 persen,” ujar
Direktur Rumah Sakit Mangusada
Badung I Wayan Darta dalam keterangan tertulis Humas Pemkab
Badung yang diterima di Mangupura, Rabu.
Ia menjelaskan gambaran capaian vaksinasi dosis 3 di kecamatan
per 22 Agustus 2022 diantaranya
untuk Kecamatan Petang dengan
24.889 sasaran baru tercapai
14.768 sasaran atau sekitar 57
persen.
Untuk Kecamatan Abiansemal
dengan 72.940 sasaran, tercapai
43.259 sasaran atau sekitar 57
persen, selanjutnya Kecamatan
Mengwi dengan 87.057 sasaran

baru tercapai 59.485 sasaran atau
sekitar 59 persen.
“Sedangkan Kecamatan Kuta
dengan 41.545 sasaran, tercapai
28.042 sasaran atau sekitar 59
persen, dilanjutkan Kecamatan
Kuta Utara dengan 65.180 sasaran,
tercapai 39.064 sasaran atau sekitar 58 persen,” katanya.
Terkait capaian vaksinasi
booster tersebut, Wakil Bupati
Badung I Ketut Suiasa mengatakan, Satgas Kabupaten Badung
sudah melakukan rapat koordinasi
bersama seluruh tim satgas, untuk
membahas upaya-upaya yang
lebih cepat dan untuk mencapai
target vaksinasi booster.
Pihaknya akan terus melakukan upaya akselerasi vaksinasi
COVID-19 dosis ketiga dengan
target yang diharapkan sebesar 80
persen, karena pada saat ini untuk
vaksin booster yang memiliki
KTP Badung sekarang ini di tiap
kecamatan baru di kisaran angka
58 persen hingga 61 persen.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat memimpin Rapat Evaluasi Vaksin
Booster dan PPKM COVID-19. ANTARA/HO-Pemkab Badung

“Untuk itu kami terus menerus
melakukan konsolidasi di satgas
dan membuka komunikasi kepada
masyarakat sehingga dapat meningkatkan tingkat kesadaran mereka
untuk melakukan vaksinasi
COVID-19,” ungkapnya.
Selain pelaksanaan vaksinasi
booster, untuk terus mencegah
penyebaran pandemi COVID-19

pihaknya juga akan melakukan
penguatan testing dan penerapan protokol kesehatan kepada
masyarakat.
“Kami juga akan turun ke
kecamatan dan bertemu dengan
tokoh- tokoh masyarakat setempat
untuk bergerak bersama-sama
mencegah COVID-19,” ujar Wabup
Suiasa. (adv)

SMA/SMK se-Badung, Ketua PGRI
Badung, Ketua Dewan Pendidikan
Badung serta undangan lainnya.
Sebagai motivasi dan dukungan,
Sekda Adi Arnawa menyerahkan
bantuan dari Pemkab Badung
sebesar Rp. 20 juta.
Dalam sambutannya Sekda
Adi Arnawa menyampaikan
apresiasi kepada semua pihak
yang terlibat terutama kepada
jajaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Badung yang sudah berkolaborasi dengan pendidik dan tenaga
pendidik dalam menjawab
tantangan zaman yang selalu
berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, pihaknya sangat
menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini sebagaimana
diketahui guru merupakan
pemimpin pembelajaran dalam
program merdeka belajar yang

memiliki kemampuan menggerakan ekosistem pendidikan untuk
mewujudkan pendidikan yang
bermutu dan berkualitas.
Guru harus mampu mengembangkan dirinya dalam mengikuti perkembangan teknologi yang
semakin berkembang dan harus
mampu mengajar dan mengelola
pembelajaran dengan efektif
serta melakukan refleksi dan
perbaikan pembelajaran secara
terus menerus,” ujar Adi Arnawa
seraya mengajak untuk selalu
bersama-sama membangun pendidikan yang berkualitas.
Sementara Ketua Panitia Penyelenggara I Ketut Loka dalam
sambutannya mengatakan, adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Badung Education
Fair yakni pertama dilaksanakan
seminar literasi keuangan untuk
tingkat SD, SMP dilanjutkan
dengan pembimbing akademik,
di zaman sekarang anak-anak
perlu diajarkan teknologi. (adv)

Sekda Adi Arnawa Buka Acara
Badung Education Fair Tahun 2022

Sekda Wayan Adi Arnawa membuka acara Badung Education Fair Tahun 2022
yang ditandai dengan pemukulan gong, di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Kamis (25/8). ANTARA/HO-Pemkab Badung

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi
Arnawa membuka acara Badung
Education Fair Tahun 2022 yang
ditandai dengan pemukulan
gong, bertempat di Gedung Balai
Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Kamis (25/8).
Acara yang mengangkat tema
“Mewujudkan Badung Cerdas,

Berkarakter, Berbasis Digital dan
Lingkungan” ini juga turut dihadiri
Anggota Komisi IV DPRD Badung
Made Suwardana, Bunda Paud Kabupaten Badung Ny. Seniasih Giri
Prasta, Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga, Ketua
Balai Guru Penggerak, Pengawas
Disdikpora Kabupaten Badung,
Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan
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Pemkab Badung
Terima Kunjungan
Pemkab Toraja Utara
PEMERINTAH Kabupaten
Badung menerima kunjungan
studi banding Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Provinsi
Sulawesi Selatan terkait pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE)
Standarisasi Kematangan
Kelembagaan Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
menurut Standarisasi LPSE
serta Pengelolaan Kalangan
Elektronik lokal yang bertempat di Ruang Pertemuan Kriya
Gosana, Pusat Pemerintahan
Kabupaten Badung, Kamis
(25/8).
Kunjungan Pemkab Toraja
Utara yang diwakili Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Toraja Utara Sutrisno Patrintak
beserta jajaran lainnya diterima
Asisten Perekonomian dan Pem-

bangunan Kabupaten Badung
IB Gede Arjana didampingi
Kabag Pengadaan Barang dan
Jasa Setda Badung I Dewa Gede
Sudirawan beserta jajaran.
Kabag PBJ Toraja Utara
Sutrisno Patrintak menyampaikan terima kasih sebesarbesarnya sudah diterima dengan
baik oleh Kabupaten Badung
dan berharap setelah kunjungan ke pemerintah Kabupaten
Badung akan mendapatkan
informasi mengenai bagaimana
cara pelayanan pengadaan
barang/jasa yang akan diimplementasikan di pemerintahan
Toraja Utara.
Dalam sambutan Asisten
Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana menyampaikan, atas nama Pemerintah
Kabupaten Badung mengucap-

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung IB Gede Arjana
menerima kunjungan Pemkab Toraja Utara di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Pusat
Pemerintahan Kabupaten Badung, Kamis (25/8). ANTARA/HO-Pemkab Badung

kan terima kasih atas kunjungan
dari Pemkab Toraja Utara dari
Bagian PBJ.
Dijelaskan Kabupaten
Badung adalah salah satu Kabupaten yang ada di Bali, secara
geografis wilayah Badung berada di tengah-tengah Pulau Bali
yang membentang dari selatan
sampai utara yang menyerupai
sebuah keris.
Mengenai program pembangunan Kabupaten Badung

melalui Visi dan Misi dari Bupati
dan Wakil Bupati Badung yang
memperhatikan Pola Pembangunan Nasional Semesta
Berencana (PPNSB) yang dijabarkan kedalam lima program
prioritas yaitu bidang sandang,
papan, pangan, kesehatan dan
pendidikan, jaminan sosial dan
ketenagakerjaan, seni, adat,
agama, tradisi dan budaya serta
pariwisata termasuk infrastruktur. (adv)
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Bupati Gianyar Bagikan Sembako
ke Para Veteran Saat HUT RI
BUPATI Gianyar I Made Mahayastra memberikan sembako
kepada para veteran pejuang
kemerdekaan, sedangkan PKK
Gianyar memberikan kursi roda
sebagai bagian rangkaian upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI
di Kabupaten Gianyar, Bali.
“Penghargaan juga diberikan
kepada juara gerak jalan tepat
waktu ataupun gerak jalan
indah kategori putra maupun
putri dari tingkat SD hingga
SMA/SMK. Penghargaan juga
diberikan kepada Desa Bukian
sebagai juara 1 Lomba Evaluasi
Perkembangan Desa, disusul
Desa Petak di urutan kedua dan
Desa Keramas di urutan ketiga,”
kata Bupati Gianyar dalam
siaran pers Diskominfo Gianyar,
Kamis.
Bupati juga memberikan
penghargaan kepada pemenang
lomba Posyandu, yang diraih
oleh Posyandu Banjar Bukian.
Juara 2 diraih oleh Posyandu

Banjar Bukit Desa Tampaksiring
dan di urutan Ketiga diraih oleh
Banjar Mantring Desa Petak.
Meski gerimis membasahi
Kota Gianyar, namun tidak melunturkan semangat masyarakat
dalam memperingati detik-detik
proklamasi di Alun-alun Kota
Gianyar, Rabu (17/8). Upacara
itu diikuti organisasi perangkat
daerah dan TNI maupun Polri
serta masyarakat umum yang
mengikuti dengan khidmat.
Dalam sambutannya, Bupati
I Made Mahayastra mengajak
seluruh elemen masyarakat
untuk memaknai kembali arti
kemerdekaan yang merupakan
pemersatu sebagai Bangsa
Indonesia. Hal tersebut untuk
memupuk kembali semangat
nasionalisme, serta mengingatkan bahwa bangsa Indonesia
adalah bangsa yang majemuk
untuk itu sikap menjunjung
tinggi keberagaman dan
menghargai perbedaan sangat

Bupati Gianyar memegang bendera Merah Putih saat upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI (ANTARA/HO-Humas Gianyar)

dibutuhkan dalam menjaga
persatuan dan keutuhan bangsa, di tengah era globalisasi
dan keterbukaan yang terjadi
saat ini.
Bupati Mahayastra juga
berharap melalui peringatan
Kemerdekaan RI dapat menjadi motivasi untuk mengisi

kemerdekaan dan berbuat yang
terbaik bagi Kabupaten Gianyar. “Peran serta dari seluruh
komponen masyarakat tentunya
sangat dibutuhkan dalam menyukseskan berbagai program
pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Gianyar,” katanya. (ant)

adat yang bernuansa Nusantara pada momen seperti ini
mampu menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi pihaknya
serta memberikan manfaat bagi
pelaku UMKM.
“Saya mengenakan pakaian adat jawi jangkep dan ini
menjadi kebanggaan tersendiri
bagi saya pribadi begitupun
kawan-kawan. Kita memaknai
hari kemerdekaan dengan riang
gembira dan penuh suka cita,
memegang teguh Bhinneka
Tunggal Ika,” katanya.
Ia berharap ajakan itu
menginspirasi semua kalangan,
sehingga betul- betul bukan
slogan saja, tetapi bagaimana
mengimplementasikan dan
mewujudkan kerukunan antar
umat beragama, suku dan
bangsa.
Selain upacara HUT RI,
Bupati Tabanan Komang Gede
Sanjaya juga memberikan
remisi kepada warga binaan

pemasyarakatan Lapas Kelas
II B Tabanan di Aula Chandra
Prabhawa, Tabanan.
Secara nasional, pemerintah
memberikan remisi kepada
168.916 orang narapidana, yang
2.725 orang diantaranya langsung bebas setelah pemberian
remisi itu.
Bupati Sanjaya berpesan untuk seluruh warga binaan yang
mendapat remisi agar dapat
memanfaatkan momentum ini
sebagai sebuah motivasi untuk
tetap berperilaku baik, taat pada
aturan dan tetap mengikuti program pembinaan dengan tekun
dan bersungguh-sungguh.
“Bagi warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan remisi dan sekaligus
memperoleh kebebasan, saya
mengucapkan selamat merajut
tali persaudaraan di tengah
keluarga dan selamat menjalin
kebersamaan di lingkungan
masyarakat,” kata Sanjaya. (ant)

Bupati Tabanan Ajak Jajaran Pemkab
Gunakan Pakaian Nusantara Saat HUT RI

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya mengajak jajaran di lingkungan pemkab
setempat untuk berpakaian Nusantara saat apel HUT ke-77 RI di Lapangan Alit
Saputra, Dangin Carik, Tabanan, Rabu (17/8/2022). (Antaranews Bali/Pande
Yudha/2022)

BUPATI Tabanan I Komang
Gede Sanjaya mengajak jajaran
di lingkungan pemkab setempat
untuk menggunakan Pakaian
Nusantara dari seluruh Tanah
Air saat upacara memperingati
HUT ke-77 Kemerdekaan RI.
“Kami dari Pemkab Tabanan, di hari yang bersejarah ini
pada tanggal 17 Agustus 2022,

bersama-sama jajaran dan
masyarakat memeriahkan apel
dengan menggunakan pakaian
Nusantara dari berbagai macam
suku bangsa, Bhinneka Tunggal
Ika,” katanya saat apel HUT ke77 RI di Lapangan Alit Saputra,
Dangin Carik, Tabanan, Rabu.
Bupati Sanjaya menambahkan pihaknya memakai pakaian
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Klungkung Jadi Tuan Rumah
Festival Adat Budaya Nusantara I
KABUPATEN Klungkung menjadi tuan rumah berkumpulnya
ratusan raja se-Nusantara dan
Mancanegara dalam Festival Adat
Budaya Nusantara I yang dihadiri
utusan dari 211 kerajaan dari
seluruh Nusantara yang tergabung
dalam Masyarakat Adat Nusantara
(Matra) dan belasan perwakilan
kerajaan dari mancanegara.
Bupati Klungkung, I Nyoman
Suwirta, dalam keterangan tertulis
yang diterima, Jumat, menjelaskan
festival yang diadakan di Alun-Alun
Ida I Dewa Agung Jambe (18/8)
itu menunjukkan bahwa Kabupaten Klungkung menjadi tempat
pusatnya kerajaan di Bali, apalagi
Kabupaten Klungkung sebagai
tempat pertamakali diadakannya
Festival Adat Budaya Nusantara.
“Semoga dengan terselenggaranya Festival Adat dan Budaya
Nusantara akan menjadikan
Kabupaten Klungkung semakin
terkenal di Nusantara maupun ke
Mancanegara,” ujar Bupati Suwirta
yang berharap Raja se-Nusantara

menjadikan Klungkung sebagai rujukan memuliakan dan mencintai
adat serta budaya.
Sementara itu, Ketua DPP
Matra, Kanjeng Gusti Pangeran
Adipati Arya (KGPAA) Mangku
Alam II mengatakan, Festival
Adat dan Budaya Nusantara yang
pertama kali diadakan ini adalah
sebagai bentuk upaya memperkuat silaturahmi kerajaan dan
lembaga adat sekaligus menggali
potensi ekonomi serta menunjukkan kepedulian pada ketahanan
adat dan budaya nusantara.
“Festival ini sebagai upaya untuk melestarikan adat dan budaya
Nusantara dan mempertahankan
eksistensi adat dan budaya,” ujar
Pangeran Adipati Arya.
Sebelumnya (14/8), Wakil
Bupati Klungkung, I Made Kasta
membuka Lomba Jauk Manis
dan Mekendang Tunggal Tingkat
Umum Se-Bali dalam rangkaian
hari ulang tahun (HUT) ke-33 ST
Divarya Dharma Banjar Nyuhaya
Sidayu, Desa Takmung, Kecamatan

Kabupaten Klungkung menjadi tuan rumah berkumpulnya ratusan raja se-Nusantara dan Mancanegara dalam Festival Adat Budaya Nusantara I yang dihadiri
utusan dari 211 kerajaan dari seluruh Nusantara yang tergabung dalam Masyarakat Adat Nusantara (Matra) dan belasan perwakilan kerajaan dari mancanegara,
di Alun-Alun Ida I Dewa Agung Jambe (18/8/2022). (Antara News Bali/HO-Humas
Pemkab Klungkung/2022)

Banjarangkan, Klungkung.
“Saya sangat senang dengan
lomba Jauk Manis dan Mekendang Tunggal yang diadakan oleh
ST Divarya Dharma, semoga
kedepannya tarian yang lain juga
bisa diperkenalkan dan dilombakan, seperti salah satu tari yang

berasal dari Desa Jumpai, Kabupaten Klungkung yaitu Tari Telek,”
katanya.
Lomba yang diikuti 25 peserta
se-Bali itu mendapat dukungan
dari Dinas Kebudayaan Kabupaten
Klungkung dan pihak adat serta
Desa Takmung. (ant)

api obor.
“Semoga semangat api yang
membara ini juga menjadi
semangat di dalam diri kita masing- masing dalam membangun
Bangli ke arah yang lebih baik,
Obor Mob ini adalah sebuah bukti,
dengan kerjasama dan komunikasi
yang baik maka akan terciptalah
sesuatu yang luar biasa. Saat ini,
Kabupaten Bangli membutuhkan
super team, bukan Superman,”
kata Bupati Bangli, dalam siaran
pers Diskominfo Bangli, Kamis.
Dalam rangka memperingati
Hari Ulang Tahun Ke-7 Kemerdekaan Republik Indonesia
itu, Pemerintah Kabupaten Bangli
melaksanakan berbagai kegiatan,
salah satu kegiatan rutin yang
dilaksanakan setiap tahunnya
adalah Pawai Obor mengelilingi
Kota Bangli
Ketua Panitia Peringatan HUT
RI ke 77 Tahun 2022 Kabupaten
Bangli Dewa Agung Putra Sury-

adarma mengatakan kegiatan
Obor Mob tersebut merupakan
ide kreatif dari Bapak Bupati
Bangli Sang Nyoman Sedana Arta,
dan Wakil Bupati Bangli I Wayan
Diar. “Bupati dan Wakil Bupati
memerintahkan kami untuk
membuat kreasi obor mob dengan
melibatkan sekitar 3.400 obor
dari ASN dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangli, Siswa serta
pegawai Perseroda,” ujar Agung
Suryadarma,
Ia menambahkan, persiapan
dalam pelaksanaan Obor Mob
tersebut hanya membutuhkan
waktu dua hari, dari proses
perencanaan dan kordinasi hingga
pemetaan area. Meski tergolong
singkat, berkat komunikasi dan
kerjasama yang baik dari semua
pihak, termasuk kerjasama dengan
tim anak-anak muda kreatif Bangli
yang tergabung dalam Rise Of Bangli (ROB), maka Obor Mob dapat
terlaksana dengan baik. (ant)

Bupati Bangli Pimpin Barisan
3.400 Obor Dalam Pawai HUT RI

Barisan opor di kota Bangli dalam meriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan RI.
(ANTARA/HO-Humas Pemkab Bangli)

BUPATI Bangli Sang Nyoman
Sedana Arta memimpin barisan
obor sejumlah 3.400 api dalam
pawai obor untuk merayakan
HUT ke-77 Kemerdekaan RI, yang

dibawa oleh aparatur sipil negara
(ASN), para pelajar dan karyawan
perusahaan daerah yang membuat
suasana Kota Bangli, Provinsi Bali,
menyala terang benderang oleh
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Pemkab Buleleng Olah Lahan Tidur
Jadi Kebun Sayur Organik

PEMERINTAH Kabupaten
Buleleng, Bali, mendukung
program ekonomi hijau pada
perhelatan G20 di Pulau Dewata,
dengan program “Singaraja Smart
Agrocity” berupa pengembangan
lahan tidur menjadi kebun pintar
tengah kota yang menghasilkan
sayuran organik.
‘’Singaraja Smart Agrocity ini
saya amati ditanami berbagai
sayuran organik dengan memanfaatkan sampah organik yang
diolah langsung menjadi kompos
untuk memupuk sayuran menjadi
bebas bahan kimia,” kata Bupati
Buleleng, Putu Agus Suradnyana,
saat memanen sayuran-sayuran
yang ditanam di Singaraja Smart
Agrocity itu di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Rabu.
Pihaknya tertarik datang karena tanaman yang ditanam adalah organik. “Saat ini kita masak
kangkung, masih banyak sayuran
lain di sini. Saya ingin memberikan
edukasi dengan bumbu sederhana
hasilkan makanan enak, tentunya

sehat,” ucapnya.
Menurutnya, pemanfaatan
lahan tidur untuk menjadi kebun
yang menghasilkan berbagai
sayuran organik adalah terobosan
yang luar biasa. Tidak hanya
menghasilkan bahan makanan,
namun juga bisa memanfaatkan
sampah organik menjadi pupuk
kompos yang bermanfaat.
“Kita melihat apa yang dilakukan. Memberikan manfaat yang
banyak terhadap kebersihan,
penggunaan kompos, dan penggunaan ulangnya. Semua jalan,
juga kita mendapatkan sayur yang
organik yang segar sehat,” ujar
Suradnyana.
Ia juga memaparkan bahwa
adanya kebun sayur di tengah kota
seperti ini, berkontribusi terhadap
upaya mencapai swasembada
sayuran. Terlebih di tengah laju inflasi yang sedang menanjak, maka
menanam lebih banyak sayuran
sendiri, mengurangi permintaan
dan kemudian menahan laju
inflasi.

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, saat memanen sayuran-sayuran yang
ditanam di ‘Singaraja Smart Agrocity’ itu di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Rabu
(24/8/2022). (Antara News Bali/Bgs/2022)

“Saya mengharapkan
masyarakat menggunakan lahannya untuk menanam sendiri.
Gunakan juga lahannya untuk
pengolahan sampah organik
untuk menghasilkan kompos,
sehingga tidak banyak beli. Tentu
akan berkontribusi menahan laju
inflasi,” paparnya.

Ke depan, Bupati Suradyana
mengharapkan akan lebih banyak
lahan tidur yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi lahan
produktif. Seperti apa yang dibuat
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
melalui “Singaraja Smart Agrocity”,
sehingga lebih banyak lahan hijau
di tengah kota. (ant)

baru buat kita dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten
Jembrana. Mari kita jaga kawasan
ini agar tetap lestari, tetap bersih
dengan alam yang indah, sehingga
makin banyak wisatawan yang
mau mengunjungi Jembrana khususnya kawasan Green Land,” kata
Bupati Tamba.
Bupati Tamba menyatakan
dalam pengembangan pariwisata
di Kabupaten Jembrana dirinya
tidak mau mengikuti apa yang
sudah populer di kabupaten lainnya di Bali.
Ia mengaku mau mengangkat dan menonjolkan hal yang
unik yang merupakan kekhasan
Jembrana seperti Jegog dan juga
Makepung, satu-satunya atraksi
yang ada di Indonesia.
“Saya menunggu realisasi dari
keberadaan jalan tol yang direncanakan akan diresmikan pada
September ini. Bila itu terealisasi,
maka Menuju Jembrana Emas

2026 menjadi sangat mudah.
Wisatawan, saya pastikan akan
berbondong-bondong ke Jembrana karena keunikan-keunikan
yang ada,” kata Bupati Jembrana.
Apalagi ke depan, bila
Jembrana mengembangkan
Stand Up Padleboard (SUP) dan
mengundang para pecinta SUP di
Indonesia maupun di dunia untuk
menikmati alam Jembrana sambil
bermain SUP.
“Itu tidak sulit ketika jalan
tol sudah jadi. Itu akan sangat
memudahkan komunitas SUP
Bali bekerjasama dengan Pemda
Jembrana untuk mengorganisir,
mengembangkan dan membawa
pencinta SUP ke Jembrana,” kata
Bupati Jembrana.
Selain meresmikan Green Land
dan bermain SUP, Bupati Tamba
juga melepas lomba dayung tradisional yang diikuti sekitar seratus
peserta menempuh rute sekitar 10
KM. (ant)

Bupati Jembrana Resmikan
Green Land Dukung Wisata Air

Bupati Jembrana I Nengah Tamba melepas peserta lomba perlombaan dayung
sampan tradisional di Green Land, Desa Budeng, Kabupaten Jembrana, Selasa
(16/8/2022). ANTARA/Igo Kleden

BUPATI Kabupaten Jembrana I
Nengah Tamba meresmikan Green
Land sebagai bentuk dukungan
terhadap pengembangan wisata
perairan di Desa Budeng, Kabupaten Jembrana, Selasa.
Bupati dalam sambutannya

mengapresiasi Kelompok Sadar
Wisata (Pokdarwis) Mangrove
Village Green Land yang telah
menginisiasi pengembangan dan
pelestarian kawasan wisata di
Desa Budeng.
“Ini menjadi tonggak sejarah
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Program Antar Jemput Pasien di
Karangasem Capai 14 Ribu Layanan
PROGRAM Antar Jemput
Pasien (AJP) gagasan Pemerintah
Kabupaten Karangasem, Bali, telah
mencapai 14 ribu pelayanan atau
tepatnya melayani 14.233 pasien
selama setahun berjalan.
“Cukup puas dengan kinerja
pelayanan Program Antar Jemput
Pasien dan Jenazah yang kini genap
berusia satu tahun dan telah melayani sebanyak 14.233 layanan AJP
dan 533 layanan Jenazah sampai
saat ini,” kata Bupati Karangasem
Gede Dana di Karangasem, Rabu.
Program AJP sekaligus layanan
pengantaran jenazah itu telah terlaksana sejak 22 Juni 2021 hingga
saat ini dengan membagi petugas
yang tersebar di delapan rayon
atau masing-masing Kecamatan
se-Karangasem.
Program Pelayanan Antar Jemput Pasien dan Jenazah ini diresmikan Bupati Gede Dana untuk rayon
Abang, rayon Karangasem, rayon
Kubu, rayon Manggis, rayon Selat
dan rayon Rendang. Kemudian

pada awal 2022 berkembang ke
rayon Sidemen dan Bebandem.
“Pelayanan Antar Jemput
Pasien dan jenazah dilatarbelakangi oleh masih banyaknya
masyarakat Karangasem mengalami kesulitan dalam mengakses
pelayanan kesehatan,” ujar Gede
Dana.
Kebanyakan dari warganya
kesulitan transportasi yang diakibatkan oleh faktor geografis,
biaya, dan tidak adanya keluarga
yang mengantar atau menjemput,
sehingga saat ini fasilitas AJP dapat
dinikmati tanpa terkecuali.
“Untuk dapat menggunakan
layanan ini masyarakat dapat
menghubungi Operator PSC 119
melalui narahubung kepala dusun,
kepala lingkungan, kelian banjar
adat di lingkungan masing-masing.
Untuk Layanan Jenazah dengan
menghubungi call center RSUD Kabupaten Karangasem,” ujar Bupati
di Taman Soekasada, Ujung.
Politisi PDI Perjuangan itu

Bupati Karangasem Gede Dana saat melakukan evaluasi terhadap program Antar
Jemput Pasien dan Jenazah di Karangasem, Rabu (24/8/2022). ANTARA/HOPemerintah Kabupaten Karangasem

mengaku optimis ke depan AJP
akan menjadi program favorit,
apabila komitmen para petugas
tetap sejalan dengan pemerintah. Kendati demikian, tak dapat
dipungkiri masih ada kekurangan
dalam pemberian layanan.
“Untuk kekurangan dalam
pemberian layanan, salah satunya
layanan pengantar jenazah ke

krematorium (pemakaman), akan
dilakukan revisi peraturan bupati
agar permintaan masyarakat ini
segera terpenuhi,” kata Gede Dana.
Wakil Bupati Karangasem Artha Dipa yang turut hadir di lokasi
turut menyampaikan apresiasinya
terhadap kinerja para petugas
Antar Jemput Pasien dengan bekerja secara tulus. (ant)

sebanyak 100 orang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi
PINTAR. Mereka dapat melakukan
penukaran uang dengan nominal
maksimal Rp1 juta dan minimal
Rp200 ribu.
“Kami menerima pendaftaran
melalui PINTAR saja. Pembagian
umumnya Rp100 ribu ada lima
lembar, Rp50 ribu ada la lembar,
Rp20ribu ada lima lembar, Rp10
ribu lima lembar, Rp5.000 ada 10
lembar, Rp2.000 ada 20 lembar
dan Rp1.000 ada 10 lembar,” ujar
Arie kepada media.
Program kas keliling dari BI
Bali ini dilaksanakan hingga Jumat
(26/8) dengan menyasar pasarpasar di Kota Denpasar, dengan
kali perdananya di Pasar Kreneng
dan secara berurutan di Pasar
Ketapian, Pasar Sanglah, Pasar
Padangsambian, kemudian Pasar
Sindu.
“Untuk penukaran kas keliling
itu, masyarakat mendaftar melalui
aplikasi PINTAR. Nanti penukar

bisa melakukan pendaftaran di
sana. Setelah mendaftar akan mendapatkan bukti penukaran dan itu
yang nantinya dibawa ke tempat
penukaran,” kata Arie menjelaskan.
Lebih rinci masyarakat dapat
melakukan pendaftaran di aplikasi
PINTAR, calon penukar dapat memilih tanggal dan lokasi penukaran
terlebih dahulu. Setelah mendaftar,
penukar akan memperoleh bukti
yang dibawa saat pendaftaran.
Melakukan pendaftaran di
aplikasi PINTAR, mereka bisa
memilih tanggal dan lokasi
penukaran, setelah mendaftar
mereka akan memperoleh bukti
penukaran. Bukti penukaran akan
dibawa pada saat melakukan
pendaftaran.
Pihak Bank Indonesia Bali ini
mengatakan bahwa uang yang
ditukarkan oleh masyarakat ini
sudah dapat digunakan untuk
berbelanja, meskipun belum
banyak peredarannya karena baru
disebar melalui kas keliling. (ant)

100 Orang Tukar Uang Baru
di Pasar Kreneng Denpasar

Situasi penukaran uang Bank Indonesia Bali di Pasar Kreneng, Denpasar, Senin
(22/8/2022). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

BANK Indonesia (BI) Bali
menggelar penukaran uang untuk
Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi
2022 di Pasar Kreneng, Denpasar,
dengan menyasar 100 orang penukar pertama.
“Antusias sangat tinggi dan
yang menukar hari ini ramai bahkan sudah banyak yang telepon

ke kantor untuk penukaran. Tapi,
karena slotnya sudah penuh
jadinya mereka tidak bisa daftar,”
kata Pengelola Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah I
Nyoman Gede Arie Darmawan di
Denpasar, Senin.
Pada hari pertama yang
dijadwalkan Bank Indonesia Bali,
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PLN Bantu Mesin
Kepada Kelompok
Petani Kakao Jembrana
PT PLN memberikan bantuan mesin pengolah kakao
kepada kelompok tani di Kabupaten Jembrana, Bali, lewat
program tanggung jawab sosial
dan lingkungan.
“Kami memberikan dua
unit mesin sangrai dan dua
unit mesin pemecah kulit
kakao bertenaga listrik,” kata
Manajer PT PLN UP3 Bali
Utara Agus Yudhistira Sujana,
saat menyerahkan bantuan
kepada Kelompok Tani Kakao
Merta Abadi di Desa Ekasari,
Kecamatan Melaya, Jembrana,

Rabu.
Ia berharap, mesin tersebut
bisa menunjang pengolahan
hasil produksi kelompok tersebut yang mencapai 8 sampai
12 ton setiap bulan.
Menurutnya, dari hasil
pemetaan sosial dan bisnis,
Desa Ekasari bisa dikembangkan menjadi desa agrowisata
pertanian kakao organik.
Selain alat, ia mengatakan
dukungannya juga berbentuk
pelatihan pengolahan kakao,
sehingga komoditas yang
dihasilkan kelompok tersebut

Bupati Jembrana I Nengah Tamba hadir saat penyerahan bantuan dari PT PLN untuk
petani kakao di daerahnya, Rabu (24/8). (Antaranews Bali/HO-PLN UID Bali/2022)

semakin berkualitas.
Bupati Jembrana I Nengah
Tamba yang hadir dalam penyerahan bantuan ini berterima
kasih, dan sepakat mengembangkan desa wisata berbasis
kakao di daerahnya.
Ucapan terima kasih juga

disampaikan Kelompok Tani
Kakao Merta Abadi, dan
mereka berjanji akan mempergunakan bantuan dari PLN
tersebut untuk meningkatkan
kualitas produksi sehingga
kakao mereka memiliki nilai
jual yang lebih tinggi. (ant)

nerima penghargaan terbaik
pertama untuk Nilai Kinerja
Anggaran dan juga terbaik
ketiga untuk SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah).
Pada tahun 2022, versi
webometrics Undiksha masuk
peringkat 35 di Indonesia, dan
peringkat I di Bali dan dalam
evaluasi pencapaian IKU 2021,
Undiksha berada pada peringkat 8 dari 33 PTN BLU.
Selain itu, tahun 2021 dan
2022, Undiksha berada di
peringkat 11 nasional sesuai
pemeringkatan Scimago Institusional Rangking. Prestasi
tingkat nasional juga banyak
ditorehkan oleh mahasiswa.
Demikian juga dengan tingkat
internasional.
“Prestasi yang dicapai itu
merupakan barometer bagi
civitas akademika Undiksha
untuk terus meningkatkan kinerja, baik di bidang akademik
maupun non-akademik untuk
membawa Undiksha menjadi
salah satu universitas unggul
dan berdaya saing,” katanya.
Ia menaruh harapan yang
sangat besar kepada para
Ganesha Muda Undiksha
untuk selalu bersinergi dan

berkolaborasi dalam mengharumkan nama Undiksha
di kancah Nasional maupun
Internasional.
“Saya selalu mendorong
mahasiswa untuk ikut menggali dan menunjukan potensi
diri untuk meraih prestasi
yang setinggi-tingginya baik
di bidang akademik maupun
non-akademik, baik di tingkat
nasional maupun internasional,” ucapnya.
Ia menegaskan, peran
dosen juga sangat diperlukan
dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada
mahasiswa yang memiliki
kemampuan dan potensi untuk
berkompetisi. “Saya sebagai Rektor akan mendukung
sepenuhnya baik secara moral
maupun materiil,” tegasnya.
Dalam menjawab tantangan
di era revolusi industri 4.0,
Undiksha selalu berkomitmen
untuk mewujudkan Sumber
Daya Manusia (SDM) unggul.
Dalam proses pendidikan, mahasiswa dibekali dengan enam
kemampuan (6-c) yakni critical
thinking, creative thinking,
collaboration, communication,
compassion dan computational
thinking. (ant)

Undiksha Singaraja Dorong
Mahasiswa Baru Gali Potensi Diri

Sebanyak 3.616 mahasiswa baru Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi
Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun ajaran 2022/2023, Senin (15/8/2022). ANTARA/
HO-Humas Undiksha/bgs

UNIVERSITAS Pendidikan
Ganesha (Undiksha) Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali
mendorong mahasiswa yang
mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa
Baru (PKKMB) tahun ajaran
2022/2023 mampu menggali
potensi diri sehingga mampu
meraih prestasi.
“Kegiatan PKKMB yang
dilakukan tahun ini untuk
memberikan pengalaman dan
pengetahuan baru, khususnya
bagi para mahasiswa baru.

Kegiatan ini diisi dengan sejumlah materi. Panitia menghadirkan para pembicara yang
bereputasi dan kompeten di
bidangnya masing-masing,”
kata Rektor Undiksha, Prof. Dr.
I Nyoman Jampel, M.Pd saat
membuka kegiatan PKKMB,
Senin.
Dalam dua tahun terakhir,
Undiksha pada 2021 telah
masuk peringkat 13 nasional
pada Sistem Manajemen
Pemeringkatan Kemahasiswaan (Simkatmawa), me-
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Pemprov Bali: Delapan Hotel Bagi
Tamu KTT G20 Sudah Lolos Asesmen

P

emerintah Provinsi Bali bersama Polda Bali dan
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI) menilai delapan hotel yang bakal menjadi
tempat menginap tamu asing pada acara KTT G20
sudah lolos standar penilaian/asesmen untuk keamanan.
Delapan hotel itu,
yaitu Meliá Bali Hotel, The
Laguna A Luxury Collection Resort & Spa, Nusa
Dua Beach Hotel & Spa,
The St. Regis Bali Resort,
The Westin Resort Nusa
Dua Bali, The Apurva
Kempinski Bali, Hilton
Bali Resort, dan Conrad Bali,
memperoleh skor di atas standar
dengan nilai di atas 80 persen.
Wakil Gubernur Bali Tjokorda
Oka Artha Ardana Sukawati pada
acara penyerahan hasil asesmen kepada general manager
delapan hotel tersebut di Nusa
Dua, Badung, Jumat, berharap
pencapaian itu bisa diikuti oleh
hotel-hotel lainnya di Bali.
“Saya harapkan tidak hanya hotel

besar saja yang melaksanakan asesmen ini, tetapi juga
hotel lain yang ada di Bali.
Dengan sertifikat, hotel lain
dapat menerima tamu (dengan standar) keamanannya,”
Wakil Gubernur Bali yang
akrab disapa Cok Ace.
Dari delapan hotel
yang dievaluasi itu, Melia Bali
Hotel memperoleh skor tertinggi
yaitu 95,36 persen, diikuti oleh The
Laguna Resort & Spa 91,74 persen,
Nusa Dua Beach Hotel & Spa 91,48
persen, St. Regis Bali Resort 86,38
persen, The Westin Resort Nusa
Dua 86,27 persen, The Apurva
Kempinski Bali 85,73 persen, Hilton
Bali Resort 83,27 persen, dan terakhir Conrad Bali 83,20 persen.
Sekretaris PHRI Provinsi Bali

Personel Polda Bali berjaga menjelang pelaksanaan Pertemuan Menteri Luar
Negeri G20 di Hotel Mulia, Nusa Dua, Bali, Kamis (7/7/2022). Pertemuan
tersebut akan membahas dua isu utama yaitu penguatan multilateralisme serta
ketahanan pangan dan energi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

Perry Markus menjelaskan penilaian itu merupakan hasil asesmen
terhadap penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Akomodasi
Pariwisata yang terdiri atas 180
kriteria. Skor/nilai yang diperoleh
oleh hotel dihitung dari penerapan
kriteria-kriteria tersebut.
Perry menyampaikan hotel
bakal menerima predikat tertinggi
yaitu Platinum jika memperoleh
skor 86-100 persen, kemudian

predikat Gold 71-85 persen, Silver
55-70 persen, dan untuk hotel yang
skornya di bawah 55 persen dianggap belum memenuhi standar.
“Secara garis besar, kriteria
yang harus dipenuhi dari sisi
prosedur, standar operasional
prosedur, termasuk juga fisik dan
dari sisi SDM,” kata Sekretaris
PHRI Bali sebagaimana dikutip
dari siaran tertulisnya yang diterima di Denpasar. (ant)

Sherpa Track Presidensi G20 di
Lapangan Lagoon, Nusa Dua,
Badung, Bali, Senin.
Menurut Kapolda, setidaknya
ada lima kementerian yang akan
menyelenggarakan kegiatan terkait
keketuaan Indonesia dalam G20.
“Mungkin ada sekitar 1.600
tamu delegasi. Ini menjadi
tanggung jawab bersama untuk
mengamankan pelaksanaan
yang masuk dalam sherpa track
dari lima kementerian yang
ada,” kata Irjen Putu Jayan usai
meninjau persiapan pasukan di
Bandung, Bali.
Kapolda menyampaikan bahwa
pola pengamanan yang digunakan
selama 14 hari tersebut mengacu
pola pengamanan yang sudah
dilaksanakan pada ajang-ajang
sebelumnya dengan melibatkan
anggota Polri, TNI maupun dari
Badan Intelijen Negara Daerah
(Binda) Bali dan unsur lainnya
“Tentunya kali ini akan lebih

baik lagi dari pola pengamanan
yang lalu. Dengan pola sistem
zona, sistem ring, kemudian
membagi juga mulai dari kedatangan delegasi sampai nanti delegasi
kembali lagi (ke tempat asalnya)
dan pengamanan di rute perjalanan, di tempat penginapan dan
tempat kegiatan, termasuk juga
apabila ada field trip,” katanya.
Ia menambahkan ada sebelas
satuan tugas yang dilibatkan dalam
pengamanan sherpa track keketuaan G20, mulai dari satgas intelijen,
satgas wilayah sampai satgas pengamanan wilayah yang mengamankan
field trip dan kawasan-kawasan
pintu masuk wilayah Bali.
“Jadi, kami tidak hanya mengawasi tempat-tempat kegiatan,
tetapi juga pintu-pintu masuk Bali
itu juga masuk dalam pengawasan
kami untuk mengantisipasi hal-hal
yang tidak diinginkan dan tetap
menjaga kondusivitas di wilayah
Bali,” kata Kapolda. (ant)

2.514 Personel Polda Bali
Amankan Enam Kegiatan G20

Kapolda Bali Irjen Polisi Putu Jayan Danu Putra (tengah) didampingi Kepala Bidang
Hubungan Masyarakat Kombes Polisi Stefanus Satake Bayu Setianto (kanan) dan
Kepala Badan Intelijen Daerah Bali Brigjen Pol. Hadi Purnomo (kiri) saat menggelar
Operasi Gapura Agung VIII Dalam Rangka Pelaksanaan Pengamanan Rangkaian Kegiatan Side Event Sherpa Track Presidensi G20 di Lapangan Lagoon, Nusa Dua, Badung,
Bali, Senin (22-8-2022). ANTARA/Rolandus Nampu

KEPOLISIAN Daerah Bali
mengerahkan sebanyak 2.514 personel untuk mengamankan enam
kegiatan pertemuan internasional
G20 yang berlangsung mulai 22
Agustus sampai 4 September 2022
di Nusa Dua, Badung, Bali.
“Kita memiliki 40 event G20
yang dilaksanakan di Bali dan
saat ini sudah ada 25 event yang

terlaksana. Kali ini jumlahnya
cukup banyak dan waktunya juga
berdekatan, yaitu jumlahnya ada
enam mulai tanggal 22 Agustus
sampai 4 September 2022,” kata
Kapolda Bali Irjen Polisi Putu
Jayan Danu Putra saat menggelar
Operasi Gapura Agung VIII Dalam
Rangka Pelaksanaan Pengamanan
Rangkaian Kegiatan Side Event

