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Gubernur Bali Targetkan
70.000 Hektare Sawah Bersistem Organik

G

ubernur Bali I Wayan Koster menargetkan pada
70.000 hektare sawah yang ada di Provinsi Bali
menggunakan sistem pertanian organik menuju
Bali sebagai pulau organik.

Wayan Koster saat ditemui
di Badung Bali, Selasa mengatakan target tersebut akan
rampung pada tahun 2023 dan
saat ini baru terealisasi 40.000
hektare didukung oleh respons
masyarakat yang terbilang cepat
dan sangat bagus.
“Dengan pertanian organik,
maka pangan yang akan dihasilkan berkualitas dan sehat. Yang
utama adalah tidak menimbulkan
polusi dan pencemaran bagi lingkungan, sehingga akan menjaga
kelestarian dan keanekaragaman
hayati,” kata Koster.
Begitu juga terkait ekosistem
alam, Gubernur Bali Wayan Koster
juga memberlakukan dengan
Peraturan Gubernur Bali dengan
aturan pembatasan penggunaan
plastik sekali pakai.
“Tidak boleh menggunakan tas

kresek, tidak boleh menggunakan
pipet, tidak boleh menggunakan
Styrofoam. Di hotel se-Bali sangat
tertib. Saya kira tidak ada lagi
bahan plastik sekali pakai. Kalau
masih menggunakan itu, pasti
manajemennya akan dipanggil dan
mendapatkan teguran keras langsung dari Gubernur Bali,” kata dia.
Sebagai dukungan terhadap transisi energi yang menjadi salah satu
dari tiga isu prioritas G20, Gubernur
Bali juga memberlakukan pengolahan sampah berbasis sumber.
Selama ini, kata dia, pemerintah telah memberlakukan sistem
yang salah dengan pola pengolahan sampah yang ditumpuk di
tempat pengolahan akhir.
“Itu konsep yang salah. Saya
balik sekarang konsepnya, pola
hidupnya siapa yang membuat
sampah dia harus menyelesai-

Gubernur Bali I Wayan Koster (tengah) menaiki motor listrik didampingi Direktur
Utama PLN Darmawan Prasodjo saat meninjau pameran motor listrik di Nusa
Dua, Badung, Bali, Selasa (1/11/2022). ANTARA/Rolandus Nampu

kannya. Maka, dibuat kebijakan
pengelolaan sampah berbasis
sumber. Dengan membentuk Tempat Pengelolaan Sampah Reduce,
Reuse, Recycle (TPS3R) berbasis
sumber desa kelurahan dan desa
adat se-Bali,” kata dia.
Sebagai komitmen mendukung
usaha tersebut, maka dalam waktu
dekat ini Tempat Pembuangan

Akhir Suwung itu yang dijadikan
TPA regional di Bali akan ditutup
paling lambat bulan Januari 2023.
Menurut Koster, lebih bagus
TPA Suwung ditutup dan digantikan dengan satu sistem pengeluaran sampah terpadu yang bisa
mereduksi sisa-sisa yang tidak
dapat dikelola di rumah tangga
sampai tingkat desa. (ant)

membuat arak gula dengan
proses fermentasi, karena akan
merusak tradisi arak Bali.
Penetapan arak Bali sebagai
WBTb juga tak terlepas dari sejumlah upaya Pemprov Bali dalam
melindungi produsen minuman
tersebut dalam Peraturan Gubernur
Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Kelola Minuman Fermentasi
dan/atau Destilasi Khas Bali.
“Akhirnya arak Bali mendapat
pelindungan legalitas sekaligus izin edar. Para petani arak
menyambut gembira dan berbagai
kreativitas tumbuh, mulai dari kemasan yang elegan dan berkualitas
hingga inovasi berbagai aroma dan
rasa,” ujar Koster.
Usaha Pemprov Bali dalam
melindungi, merawat, dan memajukan warisan leluhur, dalam hal ini
bidang kemahiran kerajinan tradisional membuat minuman arak, tak
berhenti sampai di peraturan.

Gubernur menyampaikan
bahwa pihaknya terus melakukan
promosi, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, hingga
akhirnya arak Bali masuk kategori
minuman spirit ketujuh di dunia.
Minuman yang masuk kategori
spirit dunia adalah minuman kategori golongan C, dengan kadar
alkohol 25-45 persen yang dibuat
dengan proses destilasi. Ketujuh
minuman itu adalah Whiskey dari
Irlandia, Rum dari India Barat, Gin
dari Belanda, Vodka dari Rusia,
Tequila dari Mexico, Brandy dari
Belanda, dan arak Bali.
Berbagai upaya yang dilakukan
dalam mendukung arak Bali akhirnya menunjukkan hasil positif
bagi perajin dan pelaku usaha
arak, sehingga sebagai bentuk
apresiasi, Gubernur Koster mengadakan jamuan makan malam
dan pesta cocktail pada Sabtu
(5/11) mendatang. (ant)

Gubernur Minta Arak Bali
Dipertahankan Setelah Jadi WBTb

Gubernur Bali Wayan Koster saat toast arak Bali bersama manajer hotel
di Denpasar. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

GUBERNUR Bali Wayan
Koster meminta agar masyarakat
utamanya perajin mempertahankan arak Bali setelan resmi
ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia
oleh Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
“Dengan telah ditetapkannya
menjadi WBTb, proses destilasi

tradisional pembuatan arak Bali
harus dipertahankan, tidak boleh
diubah dengan bebas, harus dipertahankan keasliannya,” kata Koster
dalam siaran tertulis Humas Pemprov Bali di Denpasar, Kamis.
Gubernur Wayan Koster
meminta agar setelah ditetapkan sebagai Warisan Budaya
Takbenda, masyarakat tak lagi
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Dispar: G20 Ajang Promosi
Gratis Untuk Pariwisata Bali
KEPALA Sub Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata (Dispar)
Provinsi Bali I Ketut Yadnya
Winarta mengatakan bahwa pertemuan G20 merupakan ajang untuk
promosi pariwisata Bali secara
gratis atau tanpa biaya.
“Kalau G20 berlangsung dan
tidak terjadi hal-hal yang buruk,
secara pariwisata adalah sounding promosi tanpa biaya. Itu akan
tersampaikan bahwa Bali adalah
daerah yang aman dan nyaman
sebagai tempat kegiatan dan liburan,” kata Yadnya dalam diskusi
Cipayung Plus soal urgensi G20, di
Denpasar, Senin.
Ia mengatakan bahwa sejauh ini
jika dilihat dari perjalanan G20 yang
telah berlangsung sejak Desember
2021, maka terlihat dampaknya
pada pariwisata yaitu peningkatan
kunjungan wisatawan ke Bali.
“Saat ini dampaknya adalah
kedatangan delegasi terhadap
ekonomi dan pariwisata, dan
dampak berikutnya adalah citra

pariwisata Bali ke seluruh dunia,”
ujarnya di depan organisasi kemahasiswaan lintas agama di Pulau
Dewata.
Yadnya mengatakan bahwa
setiap rangkaian pertemuan G20
akan dihadiri ratusan delegasi,
sehingga untuk dampak secara
langsung akan menyasar sektor
pariwisata seperti akomodasi,
transportasi, konsumsi, event
organizer, dan kelengkapannya.
Oleh karena itu, pada puncak
G20, 15-16 November 2022 nanti,
Yadnya lebih yakin lagi bahwa
Bali akan mendapat kesempatan
promosi pariwisata gratis. Hal
itu karena masing-masing kepala
negara akan membawa lebih banyak tim, mulai dari tim kesehatan
hingga pengamanan.
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel
dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali
I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan bahwa promosi pariwisata
gratis saat G20 muncul ketika kegiatan tersebut disorot media luar.

BALI 03

Kepala Sub Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Ketut Yadnya Winarta (dua dari kiri) saat menyampaikan bahwa G20 adalah ajang promosi pariwisata gratis di Denpasar, Senin (7/11/2022). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

“Ini kan promosi pariwisata
gratis, bayangkan saja kalau ada
ratusan media yang datang dari
luar negeri, belum lagi media lokal
dan nasional,” kata dia.
Rai mengonfirmasi bahwa lebih
dari 200 media internasional dari
hampir seluruh negara akan hadir.
“Bayangkan kalau ini berhasil,

ini akan memberikan promosi
yang sangat luar biasa terhadap
Bali dan Indonesia bahwa Bali
betul-betul aman. Tidak salah dunia menobatkan Bali menjadi The
Most Popular Tourism Destination
Island in the World dan terfavorit,
investor akan banyak melirik,”
ujarnya. (ant)

penyelenggaraan Presidensi G20.
“Dalam SE tersebut pada angka
satu dengan jelas disebutkan
bahwa pembatasan kegiatan
masyarakat di wilayah Kecamatan
Kuta dan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung, serta Denpasar Selatan dilaksanakan pada 12-17 November
2022,” ujarnya.
Pada poin itu disebutkan
bahwa pembatasan kegiatan
masyarakat meliputi kegiatan
pendidikan, perkantoran pemerintah dan swasta, kegiatan upacara
adat, kegiatan keagamaan, kecuali
fasilitas kesehatan.
Kemudian Gede Pramana juga
menandai poin nomor enam yang
menegaskan agar Bendesa Agung
Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi
Bali dan Ketua FKUB Provinsi Bali
bersama anggotanya mengimbau
masyarakat yang berada di jalur
menuju ITDC Nusa Dua, Hotel
Apurva Kempinski, GWK dan
Mangrove Kawasan Tahura, agar
menunda sementara kegiatan adat

dan membatasi pelibatan massa
dalam kegiatan keagamaan
“Mengimbau agar menunda
sementara kegiatan adat dan
membatasi pelibatan massa dalam
kegiatan keagamaan pada tanggal
12-17 November 2022,” kata dia.
Melalui dua poin dalam surat
edaran tersebut, Kadis Kominfo
Bali itu menegaskan bantahannya
soal kabar bahwa Pemprov Bali
meniadakan kegiatan persembahyangan selama G20 yang puncaknya akan berlangsung 15-16
November 2022.
“Selama perhelatan G20
pemerintah meminta pembatasan
pelibatan massa pada kegiatan
keagamaan, bukan melarang dan
itu pun hanya di jalur tertentu. Jadi
sekali lagi, tidak ada kata melarang
atau meniadakan persembahyangan atau kegiatan keagamaan,
hanya membatasi (jumlah orang
yang terlibat, red), itu pun hanya di
waktu pelaksanaan KTT,” ujarnya.
(ant)

Pemprov Bali Bantah Larangan
Upacara Agama Selama G20

Suasana kegiatan keagamaan yang dilakukan umat Hindu di Denpasar, Bali, Jumat
(11/11/2022). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

PEMERINTAH Provinsi
(Pemprov) Bali melalui Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali Gede
Pramana menyebut tak ada aturan
soal peniadaan kegiatan keagamaan selama puncak G20 seperti
ramai dibahas masyarakat.
“Jadi tidak benar bahwa kegiatan keagamaan atau persembahyangan ditiadakan, yang ada hanya

pembatasan kegiatan masyarakat,”
kata Gede Pramana di Denpasar,
Jumat.
Pejabat Pemprov Bali itu
menegaskan bahwa pembatasan
kegiatan masyarakat selama G20
Tahun 2022 telah jelas tertuang
dalam Surat Edaran Nomor
35425/SEKRET/2022 tentang
pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat dalam rangka

04 DENPASAR

ANTARA NEWS BALI/1-15 November 2022

Pemkot Denpasar Latih IKM
Cara Desain Busana

P

emerintah Kota Denpasar, Bali, membekali para
pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dengan
pelatihan desain busana agar dapat meningkatkan
kualitas desain produk yang dihasilkan.

“Berbekal dari materi yang didapat dari
pelatihan ini, saya
mengharapkan agar para
peserta nantinya dapat lebih
mengembangkan potensi
fesyen di Denpasar,” kata Sekda
Kota Denpasar IB Alit Wiradana
saat menutup pelatihan di Denpasar, Bali, Selasa.
Selain itu, Alit mengharapkan
dari pelatihan desain busana
tingkat menengah tersebut, peserta
juga memperhatikan kekayaan dan
kearifan lokal, sebagai upaya untuk
pelestarian budaya dan sekaligus
dapat bermanfaat secara ekonomi.
Mewakili Pemerintah Kota
Denpasar, Alit Wiradana juga
berterima kasih atas segala
upaya tim Dekranasda Kota Denpasar yang selama ini telah bekerja keras dalam pemberdayaan

dan pengembangan unit
IKM di Kota Denpasar.
Sementara itu, Ida
Ayu Dewi Citrawati selaku
ketua panitia pelatihan
mengatakan kegiatan tersebut berlangsung dari 28 Oktober
hingga 1 November 2022.
Pelatihan digelar di Gedung
Citta Hasta Mandala, area Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI
Denpasar, serta melibatkan dua
orang narasumber dari ISI Denpasar, yakni Tjokorda Abinanda
Sukawati dan Tjok Istri Ratna
Cora Sudarsana.
“Tujuan utama pelatihan ini,
kami ingin para penggiat IKM di
Kota Denpasar memiliki kualitas
SDM yang baik, dan terus dapat
berinovasi dalam mendesain
pakaian,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dekra-

Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana berfoto bersama peserta pelatihan dan akademisi ISI Denpasar di Denpasar, Selasa (1/11/2022). ANTARA/Ni Luh Rhismawati

nasda Kota Denpasar Antari
Jaya Negara menyemangati para
peserta yang telah rampung
mengikuti pelatihan.
“Di tengah dunia desain yang
dinamis, teruslah berkarya dan
berinovasi. Saya yakin, anda
semua merupakan desainer
berkompeten dan mampu
nantinya mengangkat kearifan
lokal Kota Denpasar melalui hasil

karya yang baik,” katanya.
Oleh karena itu, istri Wali
Kota Denpasar tersebut berharap
agar pelaku IKM bisa semuanya
tetap bersemangat.
Dalam penyelenggaraan
pelatihan ini, Pemerintah Kota
Denpasar melalui Disperindag
Kota Denpasar menggandeng
pihak Institut Seni Indonesia
(ISI) Denpasar. (ant)

di bawah 60 persen segera direalisasikan sesuai rencana.
“Kita harus optimalkan anggaran sesuai yang telah dirancang
dan yang terpenting dalam realisasi
anggaran diharapkan melalui ekatalog. Untuk belanja modal agar
memperhatikan tingkat komponen
dalam negeri (TKDN),” ujarnya.
Dalam triwulan IV ini, Alit
Wiradana berharap pelaksanaan program mengacu pada
permasalahan yang terjadi di
masyarakat.
Selain itu, pembangunan
di Kota Denpasar diharapkan
mampu memberikan kemanfaatan
dan peningkatan kesejahteraan
yang maksimal bagi masyarakat.
“Kita berada dalam kondisi tidak
normal, apapun permasalahan
yang ada mari kita koordinasikan
dan selesaikan bersama, agar akselerasi percepatan realisasi anggaran
bisa lebih tinggi dan maksimal

dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Kota Denpasar Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari mengatakan, pembangunan
dan perkembangan e-katalog lokal,
sampai saat ini telah dilakukan
penelaahan terhadap dua etalase.
Kemudian dilanjutkan dengan
FGD dengan para pelaku usaha,
bekerja sama dengan Pemerintah
Provinsi Bali serta rapat koordinasi dengan perangkat daerah
terkait di lingkungan Pemerintah
Kota Denpasar.
Ratih menyampaikan berdasarkan atas data Rencana
Umum Pengadaan (RUP) tahun
2022, telah terjadi peningkatan
komitmen PPK untuk menggunakan metode e-purchasing sebesar (194 persen) pada e-Katalog,
selanjutnya Bela Pengadaan yang
semula hanya Rp35 miliar menjadi Rp103 miliar. (ant)

Pemkot Denpasar Ingatkan OPD
Agar Percepat Penyerapan APBD 2022

Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana (tengah) saat melaksanakan Rapat
Koordinasi dan Evaluasi dalam Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan dan
Pelayanan di Denpasar. ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

PEMERINTAH Kota Denpasar,
Bali, mengingatkan organisasi
perangkat daerah setempat untuk
mempercepat dan mengoptimalkan serapan atau realisasi APBD
2022 untuk memastikan program
prioritas yang ditetapkan telah
berjalan dengan baik.
“Secara umum realisasi atau
serapan APBD untuk tahun anggaran 2002 sudah berjalan dengan
baik, namun ada beberapa OPD

yang serapannya masih rendah.
Oleh karena itu, sisa waktu dua
bulan ini agar dimaksimalkan dengan baik,” kata Sekretaris Daerah
Kota Denpasar IB Alit Wiradana di
Denpasar, Selasa.
Saat melaksanakan Rapat
Koordinasi dan Evaluasi dalam
Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada
masyarakat itu, ia meminta OPD
yang realisasi anggarannya masih
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Disperindag Denpasar Edukasi Pedagang
Dengan Sekolah Pasar Rakyat
DINAS Perindustrian
dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar mengedukasi dan
meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
para pedagang pasar tradisional di Ibu Kota Provinsi Bali
itu dengan menggelar Sekolah
Pasar Rakyat.
“Sekolah Pasar Rakyat merupakan wahana belajar bersama,
bertukar pikiran serta tempat
persamaan gagasan inovasi
dan pemajuan pasar rakyat ke
depan,” kata Asisten Bidang
Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar
AA Gde Risnawan di Denpasar,
Rabu.
Saat membuka Sekolah Pasar
Rakyat yang ditujukan untuk
100 pedagang Pasar Tegal
Harum itu, ia berharap kegiatan
tersebut dapat menambah ilmu
dari segi pengelolaan maupun
pemanfaatan pasar serta perilaku pedagang itu sendiri.

“Hal ini juga merupakan persiapan sebelum kembalinya para
pedagang ke Pasar Tegal
Harum setelah direvitalisasi,” ujarnya didampingi
Kadis Perindag Kota Denpasar
Nyoman Sri Utari.
Menurut dia, pembangunan
fisik Pasar Tegal Harum hendaknya dibarengi dengan pembangunan SDM, sehingga secara
berkelanjutan dapat menjaga
kualitas mutu pasar guna menciptakan pasar yang sehat, segar
dan terpercaya.
“Dengan edukasi kepada
pedagang dan pengelola pasar,
diharapkan para pedagang bisa
berperilaku jujur dan ramah,
produk yang diperjualbelikan
layak/segar serta produk
yang diperdagangkan higienis.
Kemudian dapat mewujudkan
lingkungan pasar yang aman,
nyaman dan bersih,” katanya.
Dengan demikian, diharapkan pengelola dan pedagang

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar AA Gde
Risnawan saat membuka Sekolah Pasar Rakyat bagi para pedagang pasar di Pasar
Tegal Harum, Denpasar, Rabu (9/11/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

pasar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para
pelanggan dan konsumen yang
berbelanja ke pasar rakyat.
Tak hanya itu, Pasar Tegal
Harum siap menuju SNI Pasar
Rakyat. Hal ini karena pasar
rakyat yang mendapatkan
bantuan Dana Tugas Pembantuan (TP) akan diusulkan untuk
melaksanakan SNI 8152 : 2021
Pasar Rakyat oleh Kementerian

Perdagangan.
“Harapan kami, jika
pembangunan tuntas, seluruh ‘stakeholder’ pasar, baik
pengelola dan pedagang dapat
memberikan pelayanan yang
terbaik dan optimal bagi pembeli. Dengan demikian, mampu
mewujudkan Pasar Tegal
Harum sebagai pasar yang
sehat, segar, dan terpercaya,”
ujar Risnawan. (ant)

Denpasar, Rabu.
Dengan nota kesepakatan itu,
selain percepatan penerbitan
dokumen pencatatan perkawinan
setelah pencatatan di KUA kecamatan, serta percepatan penerbitan atau perubahan dokumen
kependudukan setelah pemeriksaan perkara itsbat nikah.
Selain itu dokumen pengangkatan anak dan kemudian terkait
dokumen terjadinya perceraian.
Kesepakatan ditandatangani Sekda Kota Denpasar IB Alit
Wiradana dengan Ketua Pengadilan Agama Denpasar Parhanuddin
dan perwakilan Kementerian
Agama Denpasar Ida Bagus Dibya.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Denpasar Parhanuddin
mengatakan Pengadilan Agama
sangat bersentuhan dengan
kepentingan masyarakat, khususnya dalam mengurus dokumen
kependudukan termasuk dalam

hal perkawinan dan perceraian.
“Saya mengucapkan terima
kasih kepada Pemerintah Kota
Denpasar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Denpasar atas terlaksananya perjanjian kerja sama ini,” ujarnya.
Menurut dia, hal tersebut
merupakan salah satu upaya
untuk meningkatkan pelayanan
sesuai dengan motto Pengadilan
Agama yakni Pelayanan Prima
kepada Masyarakat.
“Setelah perceraian,
masyarakat juga bisa lebih mudah
untuk mengurus dokumen di
Disdukcapil,” katanya.
Melalui penandatangan perjanjian kerja sama ini diharapkan
dapat meningkatkan sinergi antara
Pengadilan Agama, Kementerian
Agama dan Pemerintah Kota
Denpasar dalam memberikan
pelayanan yang prima kepada
masyarakat Kota Denpasar. (ant)

Pemkot Denpasar-Pengadilan Agama
Percepat Dokumen Kependudukan

Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana bersama pihak terkait saat menunjukkan dokumen nota kesepakatan untuk mempercepat penerbitan dokumen
kependudukan di Denpasar, Rabu (9/11/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar

PEMERINTAH Kota Denpasar
bersama Pengadilan Agama
dan Kementerian Agama Kota
Denpasar menandatangani nota
kesepakatan untuk mempercepat
penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang telah melaksanakan pencatatan perkawinan

di Kantor Urusan Agama.
“Dengan nota kesepakatan ini,
diharapkan masyarakat dapat
dimudahkan dalam pengurusan
dokumen kependudukan,” kata
Sekda Kota Denpasar Ida Bagus
Alit Wiradana dalam penandatanganan kesepakatan tersebut di
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Pemkab Badung Tangani
Anjing Liar Jelang KTT G20

P

emerintah Kabupaten Badung Bali melakukan
berbagai upaya pengendalian anjing liar dan hewan penular rabies lain di wilayahnya khususnya
menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) G20.
Pemerintah Kabupaten Badung
Bali melakukan berbagai upaya
pengendalian anjing liar dan
hewan penular rabies lain di
wilayahnya khususnya menjelang
penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
“Kami di Badung selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi
secara terus menerus baik secara
sosialisasi, komunikasi informasi
dan edukasi dalam upaya pengendalian terhadap pemeliharaan
hewan yang beresiko rabies,”
ujar Wakil Bupati Badung I Ketut
Suiasa di Mangupura, Selasa.
Ia mengatakan upaya itu dinilai
telah berhasil dalam mengendalikan hewan penular rabies di tengah masyarakat dan lingkungan.
Menurutnya dahulu di berba-

gai kawasan dan tempat-tempat
umum, objek wisata dan areal
sepanjang jalan masih banyak
ditemukan terdapat anjing
liar, namun saat ini khususnya
menjelang KTT G20 hal itu sudah
sangat berkurang.
“Ini artinya masyarakat sudah
sangat paham, mengerti dan
semakin sadar terhadap upaya
pengendalian ternak yang mereka
pelihara,” kata dia.
Wabup Ketut Suiasa menjelaskan pihaknya juga berupaya merubah perilaku masyarakat agar mau
lebih bertanggung jawab dalam
memelihara hewan peliharaannya.
Menurut dia ketika warga
memelihara ataupun berternak,
maka hewan itu harus dijaga
dan dipelihara dengan baik dan

Vaksinasi rabies untuk anjing di Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung

benar agar tidak mengganggu
ketertiban umum, hal ini juga
sebagai antisipasi terhadap
risiko-risiko rabies yang muncul
sebagai isu dan sorotan.
“Terlebih Bali dan Badung ini
merupakan pusatnya sektor pariwisata, lebih-lebih dalam bulan
ini sebagai kegiatan internasional
KTT G20 juga akan dilaksanakan
di Badung,” ungkap Wabup Suiasa.
Sebagai upaya lain untuk
mencegah penularan rabies, Pem-

kab Badung juga telah melakukan
vaksinasi terhadap ribuan Hewan
Penular Rabies (HPR) di Kecamatan
Kuta dan Kuta selatan yang menjadi
lokasi pelaksanaan KTT G2O.
“Beberapa waktu lalu kami
telah menerjunkan sebanyak 15
tim dengan personel 75 orang untuk menyasar ribuan HPR karena
ini menyangkut citra Bali di dunia
internasional,” ujar Kepala Dinas
Pertanian dan Pangan Badung I
Wayan Wijana. (adv)

Prasta di Mangupura, Jumat.
Penyerahan kendaraan
operasional tersebut terdiri atas
dua unit kendaraan roda empat,
yaitu Toyota Fortuner dan Toyota
Innova untuk Korem 163/Wirasatya dan satu unit Toyota Alphard
untuk Kodam IX Udayana.
Selanjutnya, Pemkab Badung
menyerahkan tiga unit kendaraan
roda empat, yaitu Toyota Fortuner,
Toyota Hilux, dan Toyota Hiace
untuk Polres Bandara Ngurah Rai
dan 20 unit sepeda motor Kawasaki untuk jajaran Polda Bali.
Bupati Giri Prasta menjelaskan
penyerahan kendaraan dinas
operasional kepada empat instansi
di jajaran TNI/Polri di Bali itu
merupakan wujud dukungan
penuh dari Pemkab Badung terhadap tugas pokok dan fungsi aparat
keamanan.
“Ini dukungan kami kepada
jajaran pengamanan agar lancar
dalam mengawal dan menyukses-

kan pelaksanaan Presidensi G20 di
Pulau Dewata,” kata dia.
Pangdam IX Udayana Mayjen
TNI Sonny Aprianto mewakili
jajaran TNI di wilayah Provinsi
Bali mengucapkan terima kasih
kepada Pemkab Badung karena
telah menyerahkan bantuan kendaraan operasional kepada Kodam
IX Udayana dan Korem 163/
Wirasatya.
Menurut dia, bantuan kendaraan operasional itu akan dapat
mengoptimalkan tugas TNI dalam
memaksimalkan tugas pelayanan
kepada masyarakat luas.
“Saya mengucapkan terima
kasih kepada Bapak Bupati
Badung karena telah memberikan bantuan satu unit kendaraan
operasional kepada Kodam IX
Udayana dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
operasional kami di wilayah
Kodam IX Udayana,” ungkap Sonny
Aprianto. (adv)

Pemkab Badung Serahkan Kendaraan
Operasional TNI/Polri untuk Pengamanan KTT G20

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Ketua DPRD Badung Putu Parwata
menyerahkan kendaraan dinas operasional untuk jajaran TNI/Polri. ANTARA/HOPemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten
Badung, Provinsi Bali, menyerahkan sejumlah kendaraan
dinas operasional kepada
jajaran TNI/Polri di provinsi ini
untuk menunjang pengamanan
pelaksanaan Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) G20 di Bali, 15-16

November 2022.
“Intinya kami memberikan
sarana, prasarana, dan dukungan sepenuhnya terhadap
pelaksanaan KTT G20. Semoga
bantuan ini ada manfaatnya
untuk jajaran TNI/Polri,” ujar
Bupati Badung I Nyoman Giri
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Sekda Badung Pimpin Rapat Koordinasi
Persiapan Presidensi KTT G20
MENJELANG acara puncak
KTT G20, Sekretaris Daerah
Kabupaten Badung I Wayan Adi
Arnawa memimpin langsung rapat
koordinasi untuk menyamakan
visi dan persepsi untuk menyukseskan KTT G20 bertempat
di Kantor Camat Kuta Selatan,
Badung, Jumat (4/11).
Rapat koordinasi ini dilakukan
karena Kabupaten Badung dipercaya sebagai venue dimana ada 4
titik yaitu Kempinski, ITDC, GWK
dan Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Turut hadir Camat Kuta Selatan I
Ketut Gede Arta, Pimpinan OPD,
Pimpinan Instansi Lintas Sektor,
pelaku usaha, tokoh adat dan
masyarakat.
Sekda Badung Wayan Adi
Arnawa mengatakan, Pemkab
Badung akan mengerahkan kekuatan penuh untuk turut membantu
mensukseskan KTT G20, dengan
menerjunkan Satpol PP dan
Dishub terutama terkait dengan
arus lalu lintas, sehingga nanti

masyarakat akan bisa diarahkan.
“Kami juga bekerja sama
dengan TNI dan Polda Bali untuk
memastikan meminimalisir potensi
kerusuhan atau hal yang mengganggu kegiatan KTT G20. Demikian
juga sistem pengamanan berbasis
Desa Adat seperti Pecalang yang
akan memegang peranan penting.
Sebisa mungkin nanti masyarakat
bisa diarahkan ketika misalnya
ada masyarakat yang masih ingin
menuju Nusa Dua,” ujarnya.
Di satu sisi pengawasan di lapangan akan terus dilakukan untuk
memastikan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat dilaksanakan dengan
baik. Diharapkan untuk semua
elemen bisa bahu membahu dan
bekerja keras untuk ikut mensukseskan KTT G20 ini.
“Mari kita bergotong-royong
memberikan layanan terbaik. KTT
G20 pada 15-16 November nanti
yang akan menjadi puncak dan
proses usaha kita serta menjadi
puncak rangkaian pertemuan. Kita

Sekda Adi Arnawa saat memimpin langsung rapat koordinasi untuk menyamakan
visi dan persepsi untuk menyukseskan KTT G20 bertempat di Kantor Camat Kuta
Selatan, Badung, Jumat (4/11). ANTARA/HO-Pemkab Badung

buktikan bahwa Bali dan Indonesia
secara keseluruhan adalah tempat
yang aman untuk acara kelas
dunia. Dengan adanya KTT G20
dapat memberikan image bahwa
Bali sangat layak menggelar event
Internasional dan aman untuk
dikunjungi. Ini membangun seman-

gat kita, ditambah lagi pemerintah
pusat dan daerah yang juga terus
membangun komunikasi dan kerja
sama dengan kami untuk bersamasama menumbuhkan kembali
geliat ekonomi khususnya di sektor
pariwisata akibat adanya event ini,”
ungkap Adi Arnawa. (adv)

Puspem Badung, Senin (7/11).
Pelatihan menghadirkan narasumber dari Kementerian Agama
Badung yakni Gusti Agung Istri
Purwati dan diikuti anak-anak dari
SD 1 Dalung, SMP 2 Kuta Utara dan
SMA 1 Kuta Utara.
Dalam sambutannya Kadiskerpus Ni Wayan Kristiani menyampaikan, sesuai dengan amanat
UU No. 43 tahun 2007 tentang
perpustakaan, pemerintah wajib
untuk menjamin kelangsungan
penyelenggaraan dan pengelolaan
perpustakaan sebagai pusat dan
sumber belajar, sehingga terjamin
layanan perpustakaan secara
merata di seluruh tanah air.
Hal ini membuktikan pemerintah sangat serius memperhatikan
dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Oleh karena itu Diskerpus
Badung menganggap bahwa
pendidikan dan pelatihan itu sangatlah penting untuk mencerdas-

kan kehidupan bangsa, maka kami
mengadakan kegiatan pelatihan
membuat sarana upakara bagi
siswi SD, SMP dan SMA,” jelasnya.
Menurut Kristiani tradisi yang
telah diwarisi secara turun temurun
patut dipertahankan dan diwariskan
kepada generasi muda. Untuk itu
diharapkan kepada semua pihak
untuk bersama-sama berupaya
selalu mempertahankan budaya,
mulai dari hal kecil yang bisa dibuat
untuk upacara sehari-hari seperti
membuat canang sari, kwangen,
metanding soda dan pejati.
Diharapkan melalui pelatihan
ini, para peserta dapat mengembangkan dan meningkatkan
pengetahuannya serta dapat
membantu keluarga sebagai
usaha mandiri guna menambah
penghasilan keluarga atau sebagai
life skill dalam keluarga. Selain itu
mampu menanamkan budi pekerti
yang baik yang pada akhirnya
akan dapat meningkatkan kualitas
sumber daya manusia. (adv)

Diskerpus Badung Gelar Pelatihan
Membuat Sarana Upakara

Kadiskerpus Ni Wayan Kristiani membuka pelatihan membuat sarana upakara di
Kantor Diskerpus, Puspem Badung, Senin (7/11). ANTARA/HO-Pemkab Badung

DALAM upaya meningkatkan
keterampilan dalam membuat sarana upakara, Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan (Diskerpus) Badung
menggelar pelatihan membuat
sarana upakara sebagai pemahaman dasar terhadap agama, adat
dan budaya Hindu di Bali.

Pelatihan membuat sarana
upakara berupa membuat canang
sari dan kwangen tingkat SD,
membuat dan metanding soda
tingkat SMP, membuat serta
metanding pejati tingkat SMA ini
dibuka oleh Kadiskerpus Ni Wayan
Kristiani di Kantor Diskerpus,
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Rakor Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem di Badung
WAKIL Bupati Badung I Ketut
Suiasa memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait langkahlangkah percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem di Kabupaten Badung dan penanganan
penduduk yang masuk ke dalam
kemiskinan Desil 1, Jumat (4/11)
di ruang pertemuan Kriya Gosana,
Puspem Badung. Rakor diikuti Perangkat Daerah terkait serta unsur
Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana
kesejahteraan masyarakat berada
dibawah garis kemiskinan ekstrem,
dengan pendapatan perkapita per
hari Rp. 11.941 atau Rp.358.233
per kapita per bulan. Sementara
penduduk yang termasuk desil
1 yaitu rumah tangga/individu
dengan kondisi kesejahteraan 10 %
terendah di Indonesia.
Dalam arahannya, Wabup.
Suiasa menekankan, bahwa
penanganan percepatan kemiskinan di Badung sudah menjadi

prioritas. Dalam hal ini ada dua
kategori kemiskinan yang akan ditangani yaitu kemiskinan ekstrem
dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang ada dalam kategori kemiskinan desil 1.
Sesuai data yang ada dan hasil
koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK),
Badung telah memiliki data by
name by address kemiskinan ekstrem sebanyak 310 orang atau 0,04
%. Kemiskinan ekstrem ini akan
segera dituntaskan di tahun 2023.
“Arahan dari Bapak Presiden untuk Indonesia bisa menekan angka
kemiskinan ekstrem mendekati nol
persen pada tahun 2024, namun
kita optimis kemiskinan ekstrem
di Badung dapat dituntaskan di
tahun 2023,” tegas Suiasa yang juga
selaku Ketua TKPK Badung.
Lebih lanjut dijelaskan, selain
kemiskinan ekstrem, ada pula
masyarakat Badung yang masuk
kategori desil 1.
Masyarakat yang masuk 10%

Wabup Badung Ketut Suiasa memimpin Rakor terkait percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem di Kabupaten Badung dan penanganan penduduk yang masuk ke dalam kemiskinan Desil 1, di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Jumat
(4/11). ANTARA/HO-Pemkab Badung

pendapatan terendah di badung
ini, berdasarkan data tahun 2021
dari Kementerian bidang Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan RI (Kemenko PMK)
ada sebanyak 5.015, yang harus
ditangani segera.
“Desil 1 bukan semua mereka

masuk kemiskinan ekstrem. Jadi
ini target kita di tahun 2023, kita
akan tangani. Inilah komitmen dan
fokus kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga
masyarakat desil 1 mampu meningkat menjadi desil 2 maupun desil
3,” harap Suiasa. (adv)

Badung Gelar Focus Group Discussion
Subak Kabupaten Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung melalui
Dinas Kebudayaan menggelar acara Focus
Group Discussion (FGD) Subak Kabupaten
Badung Tahun 2022, bertempat di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (7/11).
Turut hadir Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Badung I Made Sutama,
Kepala Dinas Kebudayaan Badung Gede Eka
Sudarwitha, perwakilan OPD terkait di Pemkab Badung, perwakilan Camat se-Badung,
Majelis Madya Subak I Made Suka, Narasumber I Ketut Suamba, Kepala Bidang Pangan
Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung Gede Sudarta, Penyuluh
Pertanian Utama pada Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Made Oka
Parwata, beserta para peserta kelian subak
se-Badung.
Kepala Dinas Kebudayaan Badung
Gede Eka Sudarwitha dalam sambutanya
menyampaikan, eksistensi keberadaan subak
kedepannya akan semakin terancam, mengingat perkembangan jumlah penduduk yang
semakin pesat.
Dimana luas wilayah tidak pernah
berkembang, sedangkan luas lahan subak
semakin menyusut akibat adanya alih fungsi

Kadis Kebudayaan Badung Gede Eka Sudarwitha
membuka acara Focus Group Discussion Subak Kabupaten Badung Tahun 2022, bertempat di Ruang Kertha
Gosana, Puspem Badung, Senin (7/11). ANTARA/HOPemkab Badung

lahan.
“Sudah menjadi tanggung jawab kita
bersama untuk menjaga kelestarian serta keberadaan subak. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Badung sangat mendukung sekaligus
mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan
FGD ini, sebagai solusi untuk menggali serta
memecahkan permasalahan yang ada akibat
degradasi lahan dan alih fungsi maupun
eksistensi subak itu sendiri. Oleh sebab itu
dengan adanya Eco-Cultural Tourism dapat
dijadikan solusi untuk saling mensinergikan
bidang pertanian dan pariwisata dikalangan
peradaban subak. Dimana Eco-Cultural Tourism adalah konsep dimana aspek ekologis,
budaya suatu wilayah digabungkan bersamasama untuk menciptakan surga wisata alam.
Konsep ini merupakan tujuan wisata, dimana
anugerah budaya dan alam menjadi daya
tarik utama, yang dianggap sebagai strategi
potensial untuk mendukung konservasi
habitat alam bersama dengan meningkatkan
perekonomian bagi masyarakat setempat. Untuk meningkatkan peradaban subak sebagai
Eco-Cultural Tourism, merupakan strategi prioritas yakni memanfaatkan kekuatan, kearifan
budaya subak itu sendiri,” ucapnya. (adv)
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Ada Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah,
Sekda Adi Arnawa Bahas RAPBD 2023
SELAKU Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung Sekda Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawa
melaksanakan rapat bersama
Badan Anggaran (Banggar)
DPRD Kabupaten Badung
dengan agenda Finalisasi Rancangan APBD Tahun Anggaran
2023, Kamis (10/11) bertempat
di Ruang Sidang Utama Gosana
Kantor DPRD Badung.
Rapat dipimpin oleh Ketua
DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, Wayan
Suyasa dan Wakil Ketua II
Made Sunarta serta diikuti oleh
seluruh anggota Banggar DPRD
Badung dan anggota TAPD Pemkab Badung.
Dalam pemaparannya Sekda
Adi Arnawa menyampaikan,
rancangan awal APBD Kabupaten Badung Tahun 2023 dirancang sebesar Rp 3,8 triliun lebih.
Namun seiring perkembangan

dinamika pariwisata yang ada
saat ini dengan digelarnya
beberapa event besar skala
nasional dan internasional di
Kabupaten Badung ternyata
memberikan dampak yang
signifikan terhadap peningkatan
capaian pendapatan Pemerintah
Kabupaten Badung.
“Itu bisa kita lihat dari
progres per satu semester dan
yang terakhir berdasarkan hasil
capaian realisasi sampai dengan
Triwulan Ketiga Tahun 2022.
Sehingga rancangan yang sudah
kita susun dalam APBD Induk
Tahun 2023 ini kelihatan sudah
tidak liner lagi dengan APBD
perubahan yang kita sampaikan.
Dimana waktu itu kita tetapkan
APBD masuk ke dalam angka Rp
4,2 Triliun. Jadi di awal rancangan APBD 2023 kita pasang Rp
3,8 triliun lebih dan untuk sekarang sampai pergerakan hari ini
kita sudah masuk ke angka Rp

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa selaku Inspektur Upacara saat memimpin
apel peringatan Hari Pahlawan Ke-77, di Kabupaten Badung yang dilaksanakan di
Lapangan Umum Prabu I Gusti Ngurah Jania, Kelurahan Sading, Mengwi, Kamis
(10/11). ANTARA/HO-Pemkab Badung

UPACARA peringatan Hari
Pahlawan Ke-77, 10 November
2022 di Kabupaten Badung
dilaksanakan di Lapangan Umum
Prabu I Gusti Ngurah Jania,
Kelurahan Sading, Mengwi, Kamis
(10/11).
Selaku Inspektur Upacara
Sekda Badung I Wayan Adi
Arnawa dan Komandan Upacara,

Kabag Kerjasama Setda Badung
IA Yutri Indah Gustari. Peringatan
Hari Pahlawan tahun ini mengambil tema “Pahlawanku Teladanku”,
diikuti Ketua DPRD Badung I Putu
Parwata beserta Forkompinda
Badung, para Veteran, Pimpinan
Perangkat Daerah, ASN, TNI/Polri
serta para Pelajar.
Upacara berjalan tertib dan

Sekda Badung Wayan Adi Arnawa mengikuti rapat bersama Badan Anggaran
DPRD Kabupaten Badung dengan agenda Finalisasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, Kamis (10/11) di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung.
ANTARA/HO-Pemkab Badung

5,6 Triliun lebih,” ujarnya.
Ditambahkan Sekda Adi
Arnawa dengan mengacu pada
dinamika yang ada saat ini tidak
menutup kemungkinan akan
ada perubahan-perubahan. Oleh
sebab itu pihaknya memandang
perlu untuk menyampaikan

bahwa saat ini memang ada satu
fenomena baru pasca pandemi.
Dimana ekspektasi akan
estimasi raihan pendapatan
ternyata terlampaui dengan
adanya lonjakan pendapatan
luar biasa yang mampu diraih
Kabupaten Badung. (adv)

khidmat, diisi pengibaran bendera
merah putih, pembacaan naskah
Pancasila, pembacaan naskah
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan
pesan-pesan Pahlawan.
Amanat Menteri Sosial RI,
Tri Rismaharini yang dibacakan Sekda Badung Adi Arnawa
menekankan, para pahlawan
telah memberi teladan, mengajarkan beragam nilai untuk ditiru,
diwarisi serta ikuti, sehingga jejak
kemenangan niscaya akan berada
dalam genggaman.
“Dengan senjata, dengan
pemikiran, dengan karya-karya
nyata, para pahlawan bangsa menyadarkan kepada kita, bahwa kita
bukan bangsa pecundang. Sebesar
apapun ancaman dan tantangan
akan kita hadapi, dengan tangan
mengepal dan dada menggelora.
Dari Aceh hingga Papua, kami

melihat dan merasakan geliat
semangat untuk bangkit makin
menyala,” jelasnya.
Mensos melihat, masyarakat
dimanapun berada telah menyuarakan berantas kebodohan dan
perangi kemiskinan dalam arti luas.
Mulai dari meningkatkan
pengetahuan, melatih keterampilan, sampai dengan
budidaya dan pengelolaan hasil
bumi. Inilah tantangan sesungguhnya bagi pejuang muda
untuk mengelola kekayaan alam
yang luar biasa, bagi kejayaan
bangsa dan negara tercinta.
“Mari kita wujudkan kesejahteraan menjadi pahlawan
bangsa dimasa depan. Teladan
dari para pahlawan bangsa yang
telah merasuk sukma, akan menjadi semangat kita di peringatan
hari pahlawan tahun ini, “Pahlawanku Teladanku”. (adv)

Upacara Peringatan
Hari Pahlawan
Ke-77 di Badung
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Pesta Rakyat HUT Mangupura Ke-13 Sajikan Konser
Musik dan Bangkitkan UMKM Pasca Pandemi
PERAYAAN HUT Mangupura
yang Ke-13 tahun ini, mengedepankan suasana yang bercirikan
kerakyatan dengan menyelenggarakan Pesta Rakyat berupa
hiburan konser musik dan bazar
UMKM yang dipusatkan di Lapangan Pusat Pemerintahan (Puspem)
Badung selama 2 hari dari tanggal
11-12 November 2022.
Selain memberikan hiburan
musik secara gratis kepada
masyarakat Badung, kegiatan
ini diyakini mampu merangsang
kembali semangat berusaha para
pelaku UMKM Badung di tengah
melambatnya pertumbuhan
ekonomi akibat Pandemi Covid-19,
menumbuhkan daya kreatif para
pelaku UMKM, meningkatkan daya
saing, meningkatkan nilai tambah
hasil produksi UMKM sekaligus
sebagai ajang promosi yang efektif
bagi produk-produk UMKM yang
ada di wilayah Kabupaten Badung.
“HUT Mangupura tahun ini,

kita kemas dengan Pesta Rakyat
yang dimeriahkan oleh konser musik gratis dari penyanyi
nasional dan lokal. Disamping itu
kita juga menggelar bazar UMKM
yang dikoordinir langsung oleh
TP. PKK Kabupaten Badung. Kita
menyediakan boot gratis di areal
lapangan Puspem Badung dan
diparkiran Disdikpora Badung
untuk ratusan pelaku UMKM
yang ada di wilayah Kabupaten
Badung. Dengan mengambil tema
“Gajendra Cakra Bhuana” yang
bermakna Badung kuat Bergerak
Maju, berdasarkan arahan Bapak
Bupati kita ingin jadikan perayaan
HUT Mangupura Ke-13 ini sebagai
momentum titik balik kebangkitan
UMKM Kabupaten Badung pasca 2
tahun pandemi Covid-19 melanda
dunia,” demikian disampaikan
Kabag Tata Pemerintahan Made
Surya Darma didampingi Kabag
Prokompim Setda Badung Made
Suardita saat melakukan jumpa

Kabag Tata Pemerintahan Made Surya Darma didampingi Kabag Prokompim Setda
Badung Made Suardita saat melakukan jumpa pers dengan awak media di Ruang Press
Room Bagian Prokompim Setda Kabupaten Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung

pers dengan awak media di Ruang
Press Room Bagian Prokompim
Setda Kabupaten Badung.
Sementara itu Kabag
Prokompim Badung Made Suardita menambahkan dengan adanya
pesta rakyat yang dihadiri oleh
berbagai kalangan dari bermacam
profesi dan usia akan memberikan peluang bagi pelaku UMKM
Badung untuk menawarkan

produknya kepada masyarakat
luas secara langsung.
“Pesta Rakyat ini sekaligus
menjadi ajang promosi yang efektif
bagi produk-produk UMKM yang ada
di Kabupaten Badung. Tentu kita juga
berharap nilai transaksi bazar UMKM
selama 2 hari pesta rakyat HUT
Mangupura ini jadi besar, sehingga
merangsang pertumbuhan ekonomi
masyarakat,” imbuhnya. (adv)
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Bupati Rayakan HUT ke-529
Kota Tabanan dengan Optimis
BUPATI Tabanan I Komang
Gede Sanjaya merayakan HUT Ke529 Kota Tabanan dengan optimis
melalui tema “Jayaning Singasana”,
yang bermakna semangat bersama untuk mewujudkan puncak
kejayaan Tabanan era baru yang
aman, unggul dan madani (AUM).
“Tema tersebut mencerminkan
rasa optimis dalam mewujudkan harapan masyarakat untuk
bersama-sama pulih lebih cepat
dari keterpurukan pandemi untuk
peningkatan perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat,” kata
Bupati Tabanan I Komang Gede
Sanjaya dalam keterangannya di
Tabanan, Minggu.
Saat membuka serangkaian
perayaan HUT Ke-529 Kota Tabanan di Taman Makam Pahlawan
Pancaka Tirta, Tabanan, yang
juga dirangkai dengan pelepasan
kontingen atlet Porprov Bali
Kabupaten Tabanan itu, Bupati
menandai Perayaan HUT Kota
Tabanan dengan pelepasan balon

dan pelepasan burung merpati.
“Tema yang dipilih ini mengacu
pada semangat yang digemakan
untuk bersama-sama membangun
Tabanan dan di dalam momen
HUT kota Tabanan ini dapat
memacu semangat dan kecintaan
serta rasa bangga menjadi orang
Tabanan,” ujar Bupati Tabanan
Gede Sanjaya.
Selaku Bupati, pihaknya atas
nama Pemerintah Kabupaten
Tabanan, menyampaikan selamat
pada Kota Tabanan yang kini
sudah memasuki usia ke-529.
“Semoga Kota Tabanan akan
semakin lebih memacu diri untuk
mengembangkan berbagai potensi
yang dimilikinya,” kata Bupati
Sanjaya.
Terkait pelepasan atlet
Porprov Tabanan yang akan
berlaga pada Porprov Bali Tahun
2022, Bupati Tabanan Sanjaya
menyampaikan apresiasi pada
KONI Kabupaten Tabanan yang
telah mempersiapkan secara

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya merayakan HUT Ke-529 Kota Tabanan,
yang dirangkai dengan pelepasan kontingen atlet Porprov Bali Kabupaten Tabanan di Taman Makam Pahlawan Pancaka Tirta, Tabanan, Minggu (6/11/2022).
(Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Tabanan/Pande Yudha/2022)

maksimal sebagai bentuk kado
terindah dalam merayakan HUT
Kota Tabanan.
“Intinya adalah bagaimana kita
memeriahkan hari ulang tahun ini,
konsepnya adalah dari kita, oleh

kita dan untuk kita, hari ulang tahun ini adalah milik kita bersama,
milik rakyat Tabanan seluruhnya.
Terima kasih atas gotong-royong
dan kolaborasi dalam perayaan
kali ini,” katanya. (ant)

bendaharaan Provinsi Bali Teguh
Dwi Nugroho kepada Bupati
Gianyar, I Made Mahayastra didampingi Ketua DPRD Kabupaten
Gianyar I Wayan Tagel Winarta,
Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya
di Ruang Sidang Utama DPRD
Kabupaten Gianyar.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh
Dwi Nugroho sangat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah
Kabupaten Gianyar yang telah
meraih WTP sebanyak delapan
kali berturut-turut.
Keberhasilan penyaluran perlu
dibarengi dengan percepatan
penyerapan, sehingga program
pemberdayaan masyarakat dan
kesejahteraan masyarakat dapat
segera tercapai.
“Ini tentu saja pencapaian
prestasi yang sangat membanggakan untuk Kabupaten Gianyar
karena ketika laporan keuangan
itu mencapai opini berarti bisa

disampaikan dalam menyusun
laporan keuangan telah memenuhi
standar akuntansi pemerintah, ”
kata Teguh Dwi Nugroho.
Sementara itu, Bupati Gianyar
I Made Mahayastra mengatakan
pertanggungjawaban terhadap
penggunaan keuangan negara
menjadi bagian dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas korupsi.
“Pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel ini,
merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Gianyar kepada seluruh masyarakat
Gianyar, ” ujar Bupati Mahayastra.
Lebih lanjut, hal ini dapat terwujud karena adanya kerjasama
yang baik antara eksekutif dan
legislatif. Melalui penghargaan
ini, Pemerintah Kabupaten
Gianyar berkomitmen untuk
mempertahankan tata kelola
keuangan dan aset daerah yang
profesional, transparan dan
akuntabel. (ant)

Pemkab Gianyar Raih WTP
Delapan Kali Berturut-turut

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengangkat penghargaan penerimaan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) untuk laporan keuangan Pemkab Gianyar di
gedung DPRD Gianyar. ANTARA/HO-Humas Pemkab Gianyar.

PEMERINTAH Kabupaten
Gianyar, Provinsi Bali, kembali
meraih penghargaan opini wajar
tanpa pengecualian (WTP) dari
Kementerian Keuangan, setelah
berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2021.
“Penghargaan ini secara

berturut-turut diperoleh Pemkab
Gianyar mulai tahun 2014 hingga
sekarang,” kata Bupati Gianyar I
Made Mahayastra, dalam siaran
pers Diskominfo Gianyar, Senin.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Per-
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Bappenas Pelajari Penanganan Sampah
di TOSS Gema Santi Klungkung

KEMENTERIAN Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional (Kementerian PPN/
Bappenas) melakukan kunjungan
sekaligus mempelajari penanganan sampah di Tempat Olah
Sampah Setempat (TOSS) Center
Gema Santi di Desa Kusamba,
Kecamatan Dawan, Kabupaten
Klungkung, Bali, Kamis.
Perwakilan Direktorat Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kementerian PPN/Bappenas
Fawwaz Akbar Wiratama di
Klungkung, Kamis, mengatakan
pengelolaan sampah yang diterapkan di TOSS Center, Klungkung,
layak menjadi tempat belajar dan
contoh pengolahan sampah berbasis sumber.
“Kami mengharapkan TOSS
Center Klungkung dapat menjadi
salah satu opsi yang dapat diimplementasikan di daerah-daerah
di Indonesia,” kata dia.
Kepala Dinas Lingkungan

Hidup dan Pertanahan Kabupaten
Klungkung, Ketut Suadnyana,
didampingi Kepala Dinas Pertanian Ida Bagus Juanida menerima
kunjungan lapangan rombongan
dari Kementerian PPN/Bappenas
tersebut.
Ketut Suadnyana menyatakan
TOSS Gema Santi Klungkung merupakan inovasi yang dimulai pada tahun 2017. Saat ini telah masuk TOP
5 kategori Outstanding Achievement of Public Service Innovation
pada Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik (KIPP) tahun 2022.
Kemudian, kata dia, dalam
implementasinya, Pemerintah
Kabupaten Klungkung membangun tempat yang diberi nama
TOSS Center Gema Santi di atas
lahan milik Provinsi Bali seluas 1,9
hektare.
Alat-alat yang digunakan
dalam melakukan pengolahan
sampah seperti alat cacah termasuk mural yang terdapat di dinding
luar TOSS Centre didapatkan

Para pekerja sedang melakukan pengolahan sampah di Tempat Olah Sampah
Setempat (TOSS) Center Gema Santi, di Desa Kusamba, Klungkung , Bali, Kamis
(3/11/2022). ANTARA/HO-Humas Pemkab Klungkung

melalui bantuan CSR.
Kepada rombongan Bappenas,
Ketut Suadnyana menjelaskan
pengolahan sampah yang dilaksanakan di tempat tersebut dibagi
menjadi dua bagian yakni organik
dan anorganik.
Hasil olahan dari sistem
pengolahan sampah di TOSS Gema

Santi berupa pupuk/kompos
dan pelet telah digunakan oleh
penduduk sekitar untuk mengembangkan sistem pertanian organik,
sedangkan untuk sampah anorganik dikelola oleh Koperasi Gema
Nadi Lestari bekerja sama dengan
Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI). (ant)

di Bangli.” kata Sedana Arta.
Bupati Bangli Sang Nyoman
Sedana Arta didampingi Kabid
Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli I Made Widana,
menandatangani dan menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD), bantuan kepada
22 Subak di Empat Kelurahan seKecamatan Bangli.
Kabid Adat dan Tradisi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli I Made Widana,
dalam laporannya menyampaikan Bantuan hibah tersebut
setiap tahun rutin diberikan
kepada subak dan subak abian
yang ada di semua kelurahan di
Kecamatan Bangli.
Baca juga: Desa Undisan-Bali
raih juara 3 kategori Desa Wisata
Maju ADWI 2022
Hibah yang bersumber dari
dana BKK Provinsi Bali diberikan
kepada 22 subak dengan jumlah
nominal sebesar 10 Juta Rupiah

untuk masing-masing subak.
Dana tersebut dapat dipergunakan sebagai dana operasional
subak, baik itu untuk upakara
dan kegiatan lainnya sesuai dengan juknis yang sudah ditentukan oleh Provinsi.
Ia berharap melalui bantuan
hibah tersebut, subak dapat
menjadi lebih mandiri dalam
pengelolaan subak, sesuai
dengan Visi Nangun Sat Kerti
Loka Bali di Kabupaten Bangli, menuju Bangli Era Baru,
bagaimana subak mampu menjaga dan melestarikan subak
sebagai organisasi warisan para
leluhur.
Bupati menambahkan dalam
Situasi cuaca ekstrem seperti
saat ini, subak sangat dibutuhkan perannya dalam kegiatan
gotong royong dalam memelihara saluran-saluran air sawah di
masing-masing subak, agar tidak
terjadi banjir dan longsor saat
musim penghujan. (ant)

Bupati Bangli Hibahkan
Rp10 juta Kepada 22 Subak

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta serahkan hibah bantuan untuk 22
subak. ANTARA/HO Humas Pemkab Bangli

BUPATI Bangli Sang Nyoman
Sedana Arta menandatangani
dan menyerahkan NPHD Bantuan kepada 22 Subak di empat
Kelurahan se- kecamatan Bangli,
Provinsi Bali.
Dalam sambutannya pada
acara digelar di pendopo rumah
jabatan Bupati Bangli, Rabu,
Bupati Bangli menyampaikan,
saat ini Kabupaten Bangli sedang

merancang RTRW yang ada
hubungannya dengan subak.
“Subak adalah sebuah
organisasi tertua di Bali yang
merupakan warisan para leluhur
kita yang sangat erat hubungannya dengan kebutuhan pokok
masyarakat, bagaimanapun
peran subak ini sangat penting
sekali, tentu kita akan sangat
memperhatikan eksistensi subak
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Pemkab Gerakkan Ekonomi Kreatif
Melalui ”Buleleng Creative Movement”
PEMERINTAH Kabupaten
(Pemkab) Buleleng, Bali melalui
Dinas Pariwisata setempat menggerakkan ekonomi kreatif melalui
“Buleleng Creative Movement”
(Gerakan Buleleng Kreatif) dengan
memfasilitasi para pelaku usaha
mikro kecil menengah (UMKM)
pascapandemi COVID-19.
“Kegiatan yang pertama kali
diadakan itu menjadi salah satu
sarana untuk mengawali pergerakan ekonomi kreatif Buleleng,
sekaligus doa bersama untuk
kelancaran pelaksanaan KTT G20
di Bali,” kata Sekretaris Daerah
Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa,
dalam keterangan yang diterima di
Singaraja, Bali, Selasa.
Ia mengatakan, kegiatan yang
dilaksanakan di eks Pelabuhan
Buleleng pada 12-13 November
tersebut menjadi momentum
bangkitnya ekonomi kreatif.
Bidang ini menjadi salah satu
unggulan pada saat pandemi yang
dapat mendukung ekonomi di kabupaten ujung utara Pulau Dewata

tersebut.
Oleh sebab itu, kegiatan yang
merupakan kolaborasi dengan
Komite Ekonomi Kreatif Buleleng
dan Melor Bali itu diharapkan
dapat memberikan ide baru pada
anak muda Buleleng yang mendominasi sektor ekonomi kreatif
untuk mulai mengarahkan diri
dalam mengembangkan usahanya.
Pihaknya juga mengapresiasi
kegiatan yang mengundang khalayak ramai dan pelaku ekonomi
kreatif setelah beberapa tahun
belakangan tidak melaksanakan
kegiatan yang melibatkan keramaian karena pergerakan ekonomi
kerakyatan di Buleleng jadi
semakin menggeliat.
Sekda Suyasa menambahkan
pandemi mengajarkan masyarakat
untuk lebih kreatif dan inovatif
dalam membuat usaha yang dapat
mendorong sektor ekonomi,
terbukti hingga saat ini terlihat
pertumbuhan ekonomi di Buleleng menunjukkan trend positif
berdasarkan data Badan Pusat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali melalui Dinas Pariwisata setempat menggerakkan ekonomi kreatif melalui “Buleleng Creative Movement”
(Gerakan Buleleng Kreatif) dengan memfasilitasi para pelaku usaha mikro kecil
menengah (UMKM) pascapandemi COVID-19. (Antara News Bali/HO-Humas
Pemkab Buleleng/Bgs/2022)

Statistik (BPS) Buleleng.
“Nantinya kegiatan seperti ini
harus dirancang agar diperluas, sehingga dapat mendorong ekonomi
secara masif,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Ekonomi
Kreatif Buleleng Gede Subianta Eka
Kresnawan selaku inisiator menje-

laskan bahwa kegiatan yang difasilitasi oleh Dispar Buleleng dengan
melibatkan Ekonomi Kreatif
(Ekraf) dari berbagai sub-sektor di
Buleleng merupakan wadah para
Ekraf di Buleleng untuk bergerak
membangkitkan ekonomi kerakyatan di Buleleng. (ant)

tekpar Bali di Kabupaten Badung,
Minggu.
Menurut dia, nama I Gede Ardika (almarhum) sebagai Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata pada
Kabinet Persatuan Nasional dan
Kabinet Gotong Royong itu dengan
dijadikan sebagai nama gedung
hendaknya bukan hanya sebagai
bentuk penghormatan.
Namun, yang lebih penting
menjadi inspirasi dan motivasi
bersama untuk menghasilkan
karya-karya terbaik.
“Namanya (I Gede Ardika-red)
sangat kita banggakan sehingga
hasil yang keluar dari gedung ini
harus membanggakan. Gedung ini
akan menjadi episentrum, seluruh
dunia pariwisata akan melihat ke
gedung ini,” ucap Sandiaga Uno.
Terlebih, lanjut dia, dalam
menghadapi situasi saat ini pascapandemi COVID-19 memerlukan
pariwisata yang berkualitas dan
berkelanjutan sesuai pemikiran I

Gede Ardika lebih dari 20 tahun
lalu.
“Kami harapkan ini menjadi
penambah daya juang kita untuk
bangkit menciptakan peluang
usaha dan lapangan kerja seluasluasnya karena konsep Pak Ardika
ini pariwisata berbasis desa wisata,
berbasis masyarakat, budaya, tentunya kearifan lokal,” ujarnya.
Sandiaga Uno menambahkan, I
Gede Ardika juga memiliki konsep
kerja keras, kerja cerdas, kerja
tuntas dan kerja ikhlas. Ini secara
berkualitas ditampilkan oleh hasil
kerjanya secara totalitas.
“Ini saya harapkan tercermin
dari pemikiran-pemikiran yang
akan keluar dari Gedung Pascasarjana I Gede Ardika ini,” katanya.
Poltekpar Bali, lanjut Sandiaga Uno, harus bisa berinovasi,
beradaptasi, berkolaborasi dan
menyusun strategi pariwisata agar
dapat bertahan pasca-pandemi
COVID-19. (adv)

Menparekraf Minta Poltekpar Bali Pastikan
Nama I Gede Ardika Jadi Inspirasi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin
Uno (dua dari kiri) didampingi Direktur Poltekpar Bali Drs Ida Bagus Putu Puja,
ST,M Kes saat peresmian Gedung Pascasarjana I Gede Ardika di Poltekpar Bali ,
Kabupaten Badung , Minggu (13/11/2022). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

MENTERI Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (Menparekraf)
Sandiaga Salahuddin Uno mengajak jajaran Politeknik Pariwisata
Bali untuk memastikan nama
tokoh pariwisata I Gede Ardika
sebagai inspirasi dalam menghasil-

kan karya terbaik.
“Ini gedung menyandang nama
yang sangat ikonik. Jadi, hasilnya
harus sangat fantastik. Jangan
biasa-biasa saja,” kata Sandiaga
Uno saat meresmikan Gedung
Pascasarjana “I Gede Ardika” Pol-
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Bupati Karangasem: Layanan Antar
Jemput Pasien Masuk Finalis IHIA
BUPATI Karangasem I Gede
Dana menyampaikan apresiasinya karena layanan Antar Jemput
Pasien (AJP) menjadi finalis
Indonesia Healthcare Innovation
Awards VI-2022 (IHIA VI-2022).
“Kami sangat mengapresiasi layanan AJP masuk sebagai
finalis IHIA VI 2022. Ini gagasan
kami untuk memenuhi hak
dasar masyarakat di Kabupaten
Karangasem. Dengan layanan ini
masyarakat sangat dimudahkan
dan bisa dengan cepat menuju
ke fasilitas dan layanan kesehatan,” kata Gede Dana.
Di Kabupaten Karangasem,
Bali, Bupati Gede Dana menjelaskan bahwa layanan Antar
Jemput Pasien atau AJP merupakan program yang ia gagas sebagai inovasi layanan kesehatan.
“AJP, sebuah layanan dasar
kesehatan bagi masyarakat
sebagai upaya mendekatkan
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat di daerah terpencil
yang sulit dijangkau,” ujarnya

menyampaikan tujuan dari program tersebut.
Layanan tersebut kemudian
terpilih menjadi satu dari puluhan finalis se-Indonesia dalam
Indonesia Healthcare Innovation
Awards VI-2022 (IHIA VI-2022)
pada kategori Inovasi Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu.
“Indonesia Healthcare Innovation Awards VI-2022 (IHIA
VI-2022) sendiri merupakan
kegiatan yang digelar oleh Indonesia Healthcare Forum sebagai
penghargaan atas inovasi anak
bangsa di bidang kesehatan,
baik sifatnya perorangan maupun lembaga,” kata orang nomor
satu di Pemkab Karangasem itu.
Terdapat lima kategori yang
diperebutkan antara lain, inovasi
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, inovasi Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu atau SPGDT, inovasi
Mutu Pelayanan Kesehatan, inovasi Alat Kesehatan atau ALKES,

KEPALA Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Bali Trisno
Nugroho mengungkapkan
bahwa sekitar 65 persen pengeluaran wisatawan di Bali adalah
untuk kuliner Food and Beverage (FnB).
“Pemasukan ada dari tiket
pesawat, hotel, misal hotelnya,
perusahaannya di Jakarta, ya
ada pajak ke pusat, kalau disini
wisatawan makan, Food and
Beverage, bilang-lah sekitar
65 persen di FnB, lalu tinggal di hotel bintang lima itu
besar nilainya,” kata Trisno saat
ditemui di Kabupaten Badung,
Jumat.
Ia mengatakan bahwa ratarata dalam satu kali kunjungan,
wisatawan dapat menghabiskan
uang sekitar 1.500 dolar
AS, di mana 65
persen dikeluarkan untuk Food
and Beverage.

“Kira-kira hitungannya
katakanlah 5.000 orang sampai
10 ribu orang sehari tinggal
di hotel, dikalikan 1.500 dolar,
dikalikan 65 persen kira-kira itu

Suasana saat masyarakat menggunakan layanan Antar Jemput Pasien (AJP) yang
masuk sebagai finalis Indonesia Healthcare Innovation Awards (IHIA) VI 2022 di Kabupaten Karangasem, Bali, Minggu (6/11/2022). ANTARA/HO-Pemkab Karangasem

dan inovasi IT Kesehatan.
Sementara itu, layanan AJP
milik Kabupaten Karangasem
yang dibangun berdasarkan visi
Nangun Sat Kerthi Loka Bali
Prakerthi Nadi dilirik Kementerian Kesehatan karena dianggap
sebagai sebuah inovasi layanan
gawat darurat terpadu yang pal-

ing dibutuhkan masyarakat.
Gede Dana mengatakan,
nantinya finalis atau lembaga
yang meraih penghargaan akan
diumumkan secara langsung
saat Grand Final Penganugerahan IHIA VI 2022, di Ballroom
Djakarta Theater pada Kamis
(24/11). (ant)

yang bisa didapat perusahaan di
Bali, di hotel-hotel,” ujar Kepala
Bank Indonesia Bali itu.
Menurutnya, sektor bisnis
makanan minuman ini menjadi
salah satu penopang perekonomian, kemajuannya juga terlihat
sejak adanya KTT G20.
Trisno mengatakan, rangkaian KTT G20 dan event internasional dengan jumlah lebih dari
50 acara yang terselenggara di
Bali selama 2022 turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Bali yang sempat terjun bebas
pada 2020 lalu.
“Tahun depan sudah resmi
ada 15 event internasional
yang diadakan, ada lagi yang
mungkin belum resmi karena
hotel-hotel belum rilis, tahun
depan pertumbuhan ekonomi

Bali diperkirakan naik jadi 5,206 persen rata-rata, kalau 2022
4,7 persen,” kata Trisno kepada
media.
Ditambahkan dari Siaran Pers
Tim Komunikasi dan Media G20
(2/11/2022), bisnis Food and
Beverage di Bali sendiri terus
membaik memasuki kuartal
empat 2022, dibarengi dengan
meningkatnya kunjungan wisatawan.
Kedatangan wisatawan terlebih menjelang KTT G20 disebut
memberi dampak positif bagi
bisnis kafe dan restoran. Ketua
Bali Tourism Board (BTB) Ida
Bagus Agung Partha Adnyana
mencontohkan daerah Seminyak
dan Canggu Kabupaten Badung
yang aktivitasnya sudah normal.
(ant)

BI Bali: 65 Persen Pengeluaran Wisatawan
Untuk Kuliner ”Food and Beverage”

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali Trisno Nugroho saat menjelaskan
soal keuntungan yang diperoleh dari sektor Food and Beverage, di Kabupaten Badung, Jumat (4/11/2022). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
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PLN Resmikan Dua PLTS
untuk Dukung KTT G20

PT PLN (Persero) meresmikan pengoperasian dua proyek
pembangkit listrik tenaga surya
(PLTS) dan 33 solar photovoltaic
Rooftop (PLTS atap) di gedung
PLN Grup menjelang showcase
transisi energi dalam pertemuan
KTT G20 di Badung, Bali.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Nusa Dua,
Badung, Bali, Selasa dalam rangkaian acara Energy Transition
Day memamerkan dua proyek
PLTS yang masuk ke dalam sistem kelistrikan di Bali tersebut
sebagai wujud komitmen Indonesia bahwa penyelenggaraan
tertinggi pertemuan G20 dipasok
dari energi bersih.
“Kami mengoperasikan
dua PLTS yang artinya, dalam
penyelenggaraan KTT G20 ini,
Bali dipasok listrik bersih dan
sebagai wujud komitmen nyata
Indonesia dalam mendukung
transisi energi yang menjadi poin
pembahasan penting dalam KTT

G20,” kata Darmawan.
Ia menjelaskan dua PLTS
tersebut adalah PLTS Hybrid di
Nusa Penida dengan kapasitas
3,5 megawatt peak (MWp) yang
terbentang di atas lahan seluas
4,5 hektare. PLTS ini ditambahkan Battery Energy Storage
System (BESS) dengan kapasitas
1,84 megawatt hour (MWh)
untuk menjaga keandalannya.
“Artinya PLTS ini bisa secara
signifikan mengurangi pemakaian BBM yang selama ini berlangsung,” kata Darmawan.
Selain itu, PLN juga meresmikan pengoperasian PLTS Apung
Muara Tukad dengan kapasitas
100 kilowatt peak (KWp) yang
terletak di bibir pantai Kuta
seluas 350 meter persegi.
PLN juga memasang PV
Rooftop di 33 lokasi gedung PLN
Grup dengan total kapasitas
890,55 kiloWatt peak (kWp).
Darmawan Prasodjo mengatakan langkah PLN tersebut seja-

PLTS Hybrid di Nusa Penida, Klungkung, Bali dengan kapasitas 3,5 megawatt peak
(MWp) yang terbentang di atas lahan seluas 4,5 hektare menjadi salah satu icon
showcase transisi energi dalam pertemuan KTT G20. ANTARA/HO-Humas PLN

lan dengan kebijakan pemerintah
Provinsi Bali yang menggalakkan
solar PV rooftop sebagai wujud
upaya Bali menjadi Provinsi yang
ramah lingkungan.
“Pengoperasian PLTS ini menunjukkan kesiapan PLN mengawal transisi energi Indonesia untuk

mencapai target bauran energi
dan net zero emission di 2060,
serta wujud komitmen perseroan
terhadap prinsip Environmental,
Social and Governance (ESG)
dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,”
kata dia. (ant)

bud ristekdikti), Kementerian
Agama, maupun dari Politeknik,”
kata Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan,
Keuangan, dan Sumber Daya
Undiksha, Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd, dalam keterangan
tertulis, Senin.
Ia menyampaikan terima
kasih atas kepercayaannya
kepada Undiksha sebagai tuan
rumah agenda tahunan ini. Ia
mengharapkan pertemuan ini
dapat menjadi ruang untuk
berbagi gagasan dan pemikiran
tentang pengelolaan remunerasi
di setiap perguruan tinggi untuk
nantinya bisa semakin baik,
sesuai dengan regulasi yang
berlaku, serta selalu mengedepankan transparansi dan
akuntabilitas.
Menurut Ketua Panitia
Pelaksana Pertemuan, Prof. Dr.
I Gede Adi Yuniarta, S.E.,Ak.,M.
Si., remunerasi masih menjadi
isu yang menarik dan sering

dibahas. Dalam perkembangannya, perguruan tinggi yang menerapkan remunerasi semakin
banyak.
Oleh sebab itu, dipandang
perlu adanya persamaan
persepsi antarperguruan tinggi,
salah satunya melalui pertemuan forum ini. “Jadi perlu
diadakan forum tentang isu-isu
terkini dengan remunerasi dan
juga perkembangan-perkembangannya yang diikuti pula
dengan perkembangan sistem
remunerasi,” katanya
Dekan Fakultas Ekonomi
Undiksha ini menjelaskan remunerasi merupakan pemberian
gaji atau pendapatan tambahan
kepada seorang pegawai sebagai
apresiasi atas pekerjaannya.
Dalam hal ini, penilaian
objektif menjadi salah satu tantangan yang hadapi. Hal ini yang
memerlukan kesamaan persepsi
sehingga dalam implementasinya dapat berjalan baik. (ant)

Undiksha Singaraja Jadi Tuan Rumah
Pertemuan Forum Remunerasi Perguruan Tinggi

Forum Remunerasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan Badan
Layanan Umum (PTN-BLU) di Undiksha, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali pada
10-12 November 2022. (Antara News Bali/Bgs/2022)

UNIVERSITAS Pendidikan
Ganesha (Undiksha) Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali,
dipercaya menjadi tuan rumah
pertemuan Forum Remunerasi
Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (PTN-BH) dan Badan
Layanan Umum (PTN-BLU)

untuk menyamakan persepsi
dalam penerapan remunerasi di
masing-masing perguruan tinggi.
“Pertemuan forum pada 1012 November itu dihadiri PTN
BH dan PTN BLU dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Kemendik-
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R20 Bantu Dana Total Rp300 juta
Untuk Enam Rumah Ibadah di Bali

P

engurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai
penyelenggara dan penggagas G20 Religion Forum
(R20) menyerahkan bantuan total Rp300 juta kepada enam rumah ibadah di Bali, Selasa.

Penyerahan bantuan
itu merupakan bagian dari
rangkaian acara R20 yang
berlangsung di Nusa Dua,
Badung, Bali, pada 2–3
November 2022.
Enam tempat ibadah
yang menerima bantuan,
yaitu Pura Jaganatha Puja
Mandala, Mushala AnNahdlah, Gereja Protestan Prebiteri
Indonesia Jemaat Knowon, Mushala
Al-Hidayah Kampung Lebah, Pura
Agung Jaganatha Denpasar, dan
Masjid Nurul Huda. Masing-masing
tempat ibadah menerima bantuan
uang tunai sebesar Rp50 juta.
Bantuan itu diserahkan oleh
Zannuba Arifa Chafsoh, yang populer dengan nama Yenny Wahid,
mewakili Ketua Umum PBNU K.H.
Yahya Cholil Staquf. Dalam acara
penyerahan, Yenny didampingi
oleh Ketua PWNU Bali Abdul Aziz
dan Ketua GP Ansor Bali Yunus

Niam.
Di sela-sela penyerahan bantuan, Yenny
menyampaikan PBNU
berinisiatif menggelar
G20 Religion Forum (R20)
karena pihaknya meyakini
kelompok agama dapat
ikut menyumbangkan
pikiran untuk solusi berbagai problem dunia, termasuk di
antaranya konflik berbasis agama.
Oleh karena itu, bantuan tunai
yang diserahkan kepada tempat ibadah lintas agama di Bali
merupakan upaya R20 menunjukkan hubungan yang harmonis
antarkelompok agama, ucap Yenny
menambahkan.
Dalam kesempatan yang
sama, Yenny juga menilai konflik
berbasis agama sering kali terjadi
karena adanya perilaku ekstrim
para pemeluknya sehingga mereka
kerap mengklaim satu pihak

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf (kiri) bersama
Sekretaris Jenderal Rabithah ‘Alam Islami (Liga Muslim Dunia) Syaikh Muhammad
bin Abdul Karim Al Issa (kanan) berbincang saat konferensi pers menjelang pertemuan G20 Religion Forum (R20) di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (1/11/2022).
ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

sebagai kelompok paling benar
sementara yang lain salah.
“Padahal, agamanya sendiri
tidak ada masalah, karena semua
agama mengajarkan kebaikan,”
kata Yenny sebagaimana dikutip
dari siaran tertulis PBNU.
Oleh karena itu, ia menyampaikan R20 berupaya menunjukkan
kepada dunia bahwa agama meru-

pakan sumber dari solusi, bukan
sumber perpecahan.
“Kami sejak awal sudah di doktrin bahwa Islam rahmatan lil’ alamin, rahmat untuk alam semesta.
Jadi, kami yang Islam tidak boleh
hidup untuk dirinya sendiri, tetapi
harus mampu menjadi pengayom
untuk seluruh mahkluk Tuhan,”
ujar Yenny. (ant)

Olahan Buah-Sayur dan Rempah
Jadi Suvenir G20 di Bali
UMKM asal Bali bernama Adem
Juices and Smoothies yang mengolah
buah-buahan, sayuran, dan beragam
rempah menjadi minuman
jus dan smoothie terpilih
sebagai salah satu usaha
yang produknya dijadikan
suvenir G20 di Bali.
“Saya memilih produkproduk yang mengolah
buah, sayur, dan
rempah-rempah.
Jadi itu tidak
semuanya
bisa jadi
smoothie,
ada
beberapa
yang
berupa jus,”
kata pemilik

UMKM Adem Juices and Smoothies Eko
Suprato di Denpasar, Rabu.
Eko menceritakan awalnya produk dia
yang terpilih menjadi suvenir G20 diikutkan dalam seleksi yang digelar Smesco
pada Februari 2022 lalu, ia membawa jus
dan smoothie sebagai produk yang sesuai
dengan kategori kesehatan karena di
dalamnya terkandung jahe dan kunyit.
Terdapat delapan produk jus dan
smoothie yang nantinya akan disajikan
UMKM milik Eko dari tanggal 10-16
November 2022, namun dengan jumlah
yang belum dapat dipastikan dari pihak
panitia G20.
“Produknya Plus Booster, Energreen, Just Beet It, Glow, Heavenly,
Kale Care, Strawberry Yogurt, dan
All Berries,” kata Eko menyebutkan
delapan jus dan smoothie dengan
campuran buah, sayur dan rempah

Pemilik UMKM Adem Juices and Smoothies Eko Suprato yang
usahanya terpilih menjadi suvenir G20 di Denpasar, Rabu
(2/11/2022). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

yang akan disajikan kepada delegasi.
Khusus untuk G20, Adem Juices and
Smoothies sejak awal memilih produk
yang memanfaatkan rempah asli Indonesia. Dua dari delapan produk jus dan
smoothie yang dihadirkan merupakan
yang terbaru.
“Satu, smoothie tapi lebih banyak
serat dan lebih bisa dinikmati karena
penggunaan buah-buahan mangga dan
nanas yang sudah matang tapi manfaat
seratnya lebih tinggi, dan satu lagi penggunaan kunyit dan jeruk, jadi penggunaan dua produk ini produk baru dan
memang langsung jadi best seller di sini
sehingga kita ajukan ke Smesco jadi salah
satu suvenir G20,” ujarnya.
Eko menyediakan minuman suvenir
bagi delegasi G20 dengan ukuran botol
350 mililiter atau umumnya dijual dengan harga Rp40 ribu. Sementara di dua
tokonya, sehari-hari Eko menjual minuman dengan harga Rp15 ribu-Rp99 ribu
dalam volume 250 mililiter-1 liter. (ant)

