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Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan 
layanan pemerintahan berbasis elektronik meru-
pakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Bali 
mencegah korupsi.

Gubernur Koster: Layanan Pemerintah 
Berbasis Elektronik Cegah Korupsi

GUBERNUR Bali Wayan 
Koster menyampaikan pujian dan 
apresiasi dari delegasi VVIP G20 
kepada Bali yang dikatakan ke-
padanya saat mengantar kepulan-
gan di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

“Yang paling saya ingat itu 
hampir semua, katanya Bali ini luar 

biasa, budaya Bali unik, masyarakat 
Bali sangat ramah, atmosfer Bali 
kuat sekali, dan melihat Bali yang 
berbeda dengan apa yang ditemui 
di negara-negara lain ketika meng-
hadiri G20,” kata Koster menyam-
paikan kembali ungkapan delegasi 
itu di Denpasar, Jumat.

Koster saat acara pembukaan 
Peringatan Hari Antikorupsi 
Dunia (Road to Harkodia) 2022 
di Badung, Bali, Kamis, menjelas-
kan layanan berbasis elektronik 
dan digital mengurangi interaksi 
langsung masyarakat dengan 
pegawai pemerintah yang ber-
tugas sehingga peluang untuk 
korupsi berkurang.

“Dalam kaitan pencegahan 
korupsi, Pemerintah Provinsi 
Bali menyelenggarakan sistem 
pemerintahan berbasis elek-
tronik dan pada 2021 (hasil 
penilaiannya) mencapai skor 
3,68 tertinggi di Indonesia, dan 
satu-satunya provinsi yang men-
capai kategori sangat baik,” kata 
Koster di hadapan para kepala 
daerah, anggota dewan, dan 
pejabat Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) RI.

Ia menambahkan Pemerintah 
Provinsi Bali juga menerapkan 

kantor virtual dan sistem admin-
istrasi digital.

Terkait sistem kepegawaian, 
Koster menyampaikan Pemer-
intah Provinsi Bali menerap-
kan sistem merit yang artinya 
perekrutan dan manajemen 
kepegawaian merujuk pada kom-
petensi, prestasi, dan pencapaian 
pegawai.

“Dalam hal penerapan sistem 
merit ini, Bali mencapai kategori 
terbaik di Indonesia,” kata Koster.

Dia menyampaikan langkah-
langkah pencegahan itu diambil 
pemerintah provinsi belajar dari 
berbagai kasus korupsi yang 
menjerat beberapa oknum di 
daerah.

“Kami berguru dari kejadian 
yang melanda sejumlah daerah. 
Ada yang tertangkap tangan ka-
rena sogokan pengisian jabatan 
atau pengadaan barang dan jasa, 
serta berbagai kejadian lainnya. 

Kejadian-kejadian ini mengin-
spirasi kami untuk memperkuat 
dan memberi arahan lebih tegas 
serta menghindari kejadian 
seperti itu di Provinsi Bali,” kata 
Koster.

Wayan Koster menegaskan 
pihaknya telah memberi arahan 

tegas kepada jajarannya bahwa 
tidak boleh ada praktik suap 
dan sogok-menyogok di internal 
pemerintahan dan para pihak 
terkait di masyarakat.

“Semoga ini semua dapat 
dicapai secara berkelanjutan,” 
kata dia. (ant)

Gubernur Bali I Wayan Koster memberi sambutan pada acara pembukaan per-
ingatan Hari Antikorupsi Dunia (Road to Harkodia) 2022 di Badung, Bali, Kamis 
(24/11/2022). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Gubernur Koster Sampaikan 
Pujian Delegasi G20 kepada Bali

Koster mengatakan para kepala 
negara G20 itu memberikan pe-
nilaian baik terhadap pertemuan 
itu, mulai dari pencapaiannya 
yang dinilai sukses, memuji alam 
dan kebudayaan Pulau Dewata, 
hingga menu makanan dengan 
bahan-bahan lokal yang dikatakan 
memuaskan.

Bahkan, para kepala negara, 
kata Koster, menginginkan untuk 
datang lagi ke Bali bersama 
keluarganya, mengingat waktu 
pertemuan yang sangat singkat 
sehingga tak dapat sepenuhnya 
menikmati suasana Pulau Dewata.

“Jadi memang dirasakan sua-
sana sangat beda, kedamaiannya 
sangat muncul sehingga sejumlah 
kesepakatan dalam Deklarasi Bali 
juga bisa tercapai dalam waktu 
singkat. Ada juga yang tanya ini 
busana apa yang saya pakai, saya 

jelaskan ini busana khas Bali. Saya 
tidak pernah pakai jas formal dan 
itu ternyata dinilai elegan oleh 
delegasi,” ujarnya.

Beberapa delegasi VVIP 
bahkan berpesan agar Bali dijaga 
dengan baik demi kedamaian yang 
dapat dirasakan selamanya oleh 
masyarakat dunia, karena Bali 
telah dicintai dan ke depan akan 
semakin banyak pengunjung.

Adapun kepala negara dan 
pimpinan lembaga internasional 
yang menyampaikan pujian dan 
apresiasi terhadap Bali melalui 
Gubernur Wayan Koster antara 
lain Presiden Amerika Serikat Joe 
Biden, Presiden China Xi Jinping, 
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-
yeol, Presiden Australia Anthony 
Albanese, kemudian Perdana 
Menteri India Narendra Damodar-
das Modi. (ant)

Dokumen - Para delegasi forum THK G20 saat mengunjungi Pura Sakenan di 
Denpasar, Bali. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
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PEMERINTAH Kota (Pemkot) 
Denpasar, Bali, menggali potensi 
generasi muda di daerah setem-
pat dalam mendesain kemasan 
produk dengan menggelar lomba 
kreativitas desain kemasan yang 
diikuti kalangan mahasiswa dan 
masyarakat umum.

Kepala Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan (Disperindag) 
Kota Denpasar Ni Nyoman Sri 
Utari di Denpasar, Kamis, men-
gatakan lomba ini ditargetkan 
untuk generasi muda karena 
mereka saat ini banyak yang ter-
tarik terjun ke dunia wirausaha.

“Selain itu mereka memiliki 
daya kreativitas yang tinggi, yang 

“Juara umum meru-
pakan keinginan setiap 
kontingen. Oleh karena 
itu, saya minta seluruh 
tim kontingen, atlet, 
pelatih dan ofisial agar berusaha 
maksimal mengharumkan nama 
Kota Denpasar,” kata Wali Kota 
Denpasar IGN Jaya Negara di 
Denpasar, Rabu.

Pada ajang Porprov Bali, kon-
tingen Kota Denpasar mengikuti 
43 cabang olahraga atau seluruh 
cabang yang dipertandingkan 
dengan menerjunkan 834 atlet, 
188 pelatih dan 85 ofisial.

“Yang terpenting, jaga kes-
ehatan, jaga kekompakan, jaga 
kebersamaan dan junjung tinggi 
sportivitas. Saya percaya seluruh 
atlet, pelatih, dan ofisial akan 
memberikan yang terbaik, Den-

pasar Pasti Bisa,” ujarnya.
Dalam kesempatan 

tersebut, Wali Kota Den-
pasar I Gusti Ngurah Jaya 
Negara juga mengucapkan 

terima kasih kepada seluruh atlet, 
pelatih, dan ofisial di bawah naun-
gan KONI Denpasar.

Hal ini lantaran berbagai 
persiapan dan usaha yang dilak-
sanakan sehingga Kota Denpasar 
bisa mengikuti seluruh cabang 
olahraga yang dipertandingkan 
pada Porprov Bali Gotong Royong 
Tahun 2022.

Sementara itu, Ketua KONI Kota 
Denpasar IB Toni Astawa men-
gatakan pada kegiatan olahraga 
dua tahunan ini seluruh atlet telah 
mengikuti pemusatan latihan atau 
TC Desentralisasi.

Persiapan hingga pelaksan-

aan Porprov Bali Gotong Royong 
XV yang berlangsung dari 11-27 
November 2022 ini, sehingga 
diharapkan mampu memberi-
kan prestasi terbaik untuk Kota 
Denpasar.

“Selamat bertanding, semangat 
pantang menyerah berikan pres-
tasi terbaik untuk Kota Denpasar, 
Denpasar Jaya, Denpasar Juara,” 
ujarnya.

Dalam acara pelepasan kontin-
gen Denpasar yang akan berlaga 

pada Porprov Bali itu juga dihadiri 
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek 
Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD 
Kota Denpasar I Gusti Ngurah 
Gede, dan Sekda Kota Denpasar IB 
Alit Wiradana.

Selain itu, juga dihadiri Ketua 
TP PKK Kota Denpasar Sagung 
Antari Jaya Negara, Ketua KONI 
Kota Denpasar IB Toni Astawa, dan 
perwakilan Forkopimda Kota Den-
pasar, pimpinan OPD, atlet, pelatih 
dan ofisial. (ant)

Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara berfoto bersama para atlet yang akan ber-
laga dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali Gotong Royong XV tahun 
2022 di Denpasar. ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

Pemkot Denpasar Buat Lomba Desain 
Kemasan Produk Gali Potensi Anak Muda

tentu akan membawa dampak 
positif untuk pertumbuhan 
ekonomi masyarakat yang man-
diri di Kota Denpasar,” ujarnya.

Dalam lomba tersebut, kata 
dia,  Disperindag Kota Denpasar 
bekerja sama dengan Universitas 
Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar.

“Lomba ini bertujuan untuk 
memperkuat daya tarik produk-
produk IKM/UKM di Kota 
Denpasar, dengan menggali bibit-
bibit desainer kemasan yang 
andal. Selain untuk memasarkan 
produknya sendiri, maupun 
menjual keahliannya sebagai jasa 
branding dan packaging produk 
untuk IKM/UKM lain,” ucapnya.

Lomba produk kemasan ini 
diikuti 73 peserta terdiri dari 58 
mahasiswa dan 15 orang dari 
masyarakat umum.

Acara dibuka oleh Asisten 
I Setda Kota Denpasar I Made 
Toya. Hadir juga Ketua Dewan 
Kerajinan Nasional Daerah 

(Dekranasda) Kota Denpasar 
Sagung Antari Jaya Negara, 
beserta Wakil Ketua Ayu Kristi 
Arya Wibawa, didampingi Ketua 
Dharma Wanita Persatuan Kota 
Denpasar Ida Ayu Widnyani 
Wiradana.

Lomba dimenangkan oleh 
Bianca Marchia untuk kategori 
mahasiswa dan I Made Adi Pra-
bawa untuk kategori umum.

Sementara itu Ketua Dekra-
nasda Kota Denpasar Sagung 
Antari Jaya Negara mengapresia-
si dan mendukung langkah-lang-
kah untuk penguatan ekonomi 
masyarakat di Kota Denpasar.

“Dalam mendukung ekonomi 
kreatif sesuai dengan visi Kota 
Denpasar yakni Kota Kreatif 
Berbasis Budaya Menuju Den-
pasar Maju, kegiatan seperti ini 
diharapkan menjadi stimulus 
bagi desainer-desainer produk 
lain yang ada di Kota Denpasar,” 
ujarnya. (ant)

Ketua Dekranasda Kota Denpasar Sagung Antari Jaya Negara saat melihat-lihat 
sejumlah desain kemasan produk UKM/IKM di Kampus Unhi Denpasar. ANTARA/
HO-Pemkot Denpasar.

Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan anggaran 
sebesar Rp15 miliar untuk bonus bagi kontingen yang 
akan berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi 
(Porprov) Bali Gotong Royong XV tahun 2022.

Pemkot Denpasar Siapkan Rp15 miliar 
Untuk Bonus Kontingen Porprov
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Pemkot Denpasar Dukung 
Digitalisasi Pendidikan Bahasa Bali

PEMERINTAH Kota Den-
pasar, Bali menyiapkan 40 
fasilitas kesehatan untuk 
melayani vaksinasi COVID-19 
dosis penguat kedua bagi para 
lansia di daerah setempat yang 
pelaksanaannya mulai Kamis.

“Mulai hari ini sudah bisa 

dilakukan. Kami sudah mengin-
formasikan ke perbekel/lurah, 
kaling sampai kelian untuk 
meneruskan informasi pada 
warga,” kata Juru Bicara Satgas 
Penanganan COVID-19 Kota 
Denpasar I Dewa Gede Rai di 
Denpasar, Kamis.

PEMERINTAH Kota 
Denpasar, Bali, men-
dukung berbagai upaya 
yang dilakukan Yayasan 
BASAbali Wiki guna me-
lestarikan dan membantu 
digitalisasi sistem pembelajaran 
bahasa Bali.

“Terlebih program ini sangat 
sejalan dengan visi misi Kota 
Denpasar yakni kota kreatif 
berbasis budaya,” kata Sekda 
Kota Denpasar Ida Bagus Alit 
Wiradana saat menerima audi-
ensi Yayasan BASAbali Wiki di 
Denpasar, Selasa.

Menurut Alit Wiradana, 
dengan adanya program dari 
Yayasan BASAbali Wiki sangat 
membantu dalam menggencar-
kan pembelajaran bahasa Bali 
yang baik dan benar kepada 
generasi muda.

“Dengan adanya program 
dari BASAbali Wiki ini dapat 
meningkatkan minat para 
generasi muda untuk belajar Ba-

hasa Bali,” ujarnya didamp-
ingi Kadis Kebudayaan 
Kota Denpasar Raka 

Purwantara
Terlebih, ucap 

Wiradana, saat ini sudah 
terdapat website dan kanal You-
Tube yang dimiliki oleh Yayasan 
BASAbali Wiki jadi proses be-
lajar bisa dilaksanakan dimana 
dan kapan saja.

Sementara itu. Managing 
Director BASAbali Wiki Putu 
Eka Gunayasa memperkenalkan 
beberapa program yang dirilis 
oleh BASAbali Wiki.

Program-program tersebut 
terkait tata cara pembelajaran 
bahasa Bali seperti kamus 
digital Bahasa Bali, web untuk 
pembelajaran bahasa Bali serta 
kanal YouTube yang di dalamn-
ya berisi berbagai cara belajar 
menulis serta berbahasa Bali 
yang yang baik dan benar.

Dalam menjalankan program 
ini, pihaknya melibatkan selu-

ruh komponen masyarakat serta 
berbagai pemangku kepent-
ingan seperti pemerintahan, 
termasuk juga Pemkot Denpasar 
yang memiliki keberpihakan 
yang sangat tinggi kepada pele-
starian dan penguatan budaya 
Bali.

“Kami berharap dengan 
adanya pembelajaran Bahasa 
Bali melalui akses digital seperti 
melalui website, dan kanal You-
Tube ini dapat menarik semakin 
banyak peminat baik para pela-
jar maupun masyarakat lainnya,” 
ujar Eka Gunayasa. (ant)

Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana saat menerima audiensi Yayasan 
BASAbali Wiki di Denpasar, Selasa (22/11/2022). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

Denpasar Siapkan 40 Faslitas 
Vaksin Penguat Kedua Bagi Lansia

Hal ini sesuai dengan 
Surat Edaran dari Kemen-
terian Kesehatan Nomor 
HK.02.02/C/5565/2022. Syarat 
pemberian vaksin penguat 
kedua bagi lansia, salah satunya 
harus sudah vaksinasi penguat 
dosis pertama minimal enam 
bulan.

Vaksin COVID-19 yang terse-
dia saat ini sebanyak 2.917 dosis 
jenis Pfizer.

“Kami tetap koordinasi den-
gan Dinas Kesehatan Provinsi 
Bali, kalau habis amprah lagi ke 
provinsi,” ujarnya.

Untuk tahap awal ini, vaksi-
nasi penguat kedua untuk lansia 
digelar di 40 fasilitas layanan 
kesehatan. Namun jika nantinya 
diperlukan jemput bola, 
pihaknya akan turun secara dari 
rumah ke rumah.

Sasaran vaksinasi penguat 
untuk dosis kedua bagi lansia di 
Kota Denpasar sekitar 40 ribu 
orang.

“Tetapi, pelayanan kami 
bukan ‘booster’ (penguat) kedua 
saja. Kalau ada lansia yang 
belum ‘booster’ dosis pertama 
kami juga layani,” ucapnya.

Dewa Rai menambahkan 
pelaksanaan vaksinasi penguat 
kedua untuk meningkatkan daya 
tahan tubuh terhadap COV-
ID-19. Apalagi lansia merupakan 
kelompok yang rentan terhadap 
paparan COVID-19.

Untuk kasus positif COV-
ID-19 di Kota Denpasar masih 
fluktuatif. Berdasarkan data, 
secara kumulatif kasus positif 
COVID-19 di Kota Denpasar 
hingga saat ini tercatat 55.421 
kasus.

Angka kesembuhan pasien 
COVID-19 di Kota Denpasar 
mencapai 53.954 orang (97,36 
persen), meninggal dunia seban-
yak 1.138 orang (2,05 persen), 
dan kasus aktif yang masih 
dalam perawatan sebanyak 329 
orang (0,59 persen). (ant)

Salah seorang lansia di Kota Denpasar saat mendapatkan vaksinasi penguat 
(booster) kedua di salah satu fasilitas kesehatan pada Kamis (24/11/2022). 
ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.
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DINAS Kebudayaan (Dis-
bud) Kabupaten Badung Bali 
melaksanakan upacara keaga-
maan Hindu yaitu Mapakelem di 
perairan Pantai Geger, Desa Adat 
Peminge, Kuta Selatan, Badung 
sebagai ungkapan syukur atas 
kelancaran pelaksanaan Konfer-

ensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
“Hari ini kami bersama per-

angkat daerah terkait melak-
sanakan Mulang Pakelem dalam 
gelaran upacara Pemahayu Jagat 
Medasar Tawur Panca Rupa Ma-
pekelem Kambing, Angsa, Bebek 
dan Ayam,” ujar Sekretaris Dae-

SEJUMLAH pelaku Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) mengikuti pelatihan 
pemanfaatan media digital 
sebagai sarana promosi sebagai 
upaya untuk mengoptimalkan 
pemasaran pemasaran produk 
secara digital.

“Potensi digital dan kreativi-
tas UMKM ini harus dioptimal-
kan agar pelaku UMKM kami 
di Badung mampu bersaing 
dengan produk-produk nasional 
bahkan internasional,” ujar 
Kepala Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil Menengah dan Perdagan-
gan Badung I Made Widiana di 
Mangupura, Senin.

Ia mengatakan saat ini 
teknologi informasi telah 
berkembang dengan pesat. 
Sebelum memasuki perkem-
bangan teknologi informasi ini, 
para pelaku UMKM berpendapat 
bahwa promosi produk dan pe-
masaran hanya dapat dilaksana-

kan melalui cara konvensional.
Namun melalui perkemban-

gan dunia digital, melalui strategi 
promosi dan pemasaran yang 
terkonsep hal itu dapat dilaku-
kan dan dibangun secara optimal 
secara daring untuk meningkat-
kan nilai tambah suatu produk.

“Perkembangan teknologi 
informasi ini dapat dioptimal-
kan untuk menyebarluaskan 
keunggulan produk UMKM yang 
diciptakan agar lebih dikenal 
oleh masyarakat,” kata dia.

Made Widiana menjelaskan 
di tengah persaingan bisnis yang 
semakin ketat, pelaku UMKM 
juga harus mampu memberikan 
keyakinan dan mengomuni-
kasikan keunggulan produknya 
kepada calon konsumen.

Untuk itu menurutnya 
UMKM harus memiliki strategi 
komunikasi yang baik dan tepat 
agar pesan-pesan dari pelaku 
UMKM dapat diterima oleh calon 

pembeli.
“Hal ini bisa dilakukan dengan 

memanfaatkan marketing com-
munication lewat media sosial, 
mengingat persaingan yang se-
makin ketat saat, kami ingatkan 
agar pelaku UMKM agar terus 
melakukan evaluasi terhadap 
produk yang telah dihasilkan,” 
ungkap dia.

Sementara itu Kepala 

Bidang UMKM dan Kewirausa-
haan Pemkab Badung I Made 
Wirya Santosa menambahkan 
pihaknya berupaya meningkat-
kan kemampuan pelaku UMKM 
dalam mengoptimalkan man-
faat media digital salah satunya 
dengan mengoptimalkan peng-
gunaan foto dan video melalui 
ponsel untuk membuat konten 
produk UMKM. (adv)

Pelaku UMKM di Kabupaten Badung 
Optimalkan Pemasaran Digital

Pelatihan pemasaran secara digital bagi pelaku UMKM di Kabupaten Badung. 
ANTARA/HO-Pemkab Badung

Pemkab Badung Gelar Upacara 
Keagamaan Syukuri Sukses KTT G20

rah Kabupaten Badung, I Wayan 
Adi Arnawa di Badung, Rabu.

Ia menjelaskan acara itu pada 
dasarnya dilaksanakan untuk 
memohon keselamatan dan 
kerahayuan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa.

Namun di sisi lain, acara 
tersebut sekaligus dimaknai 
sebagai ungkapan rasa syukur 
dan terima kasih masyarakat 
khususnya di wilayah Badung 
kepada Tuhan atas lancarnya 
hajatan internasional KTT G20 
yang telah dilaksanakan pada 
15-16 November 2022.

“Jadi ini terkait dalam rangka 
kami mohon keselamatan seka-
ligus ungkapan syukur kepada 
Tuhan atas kelancaran, aman 
dan suksesnya pelaksanaan KTT 
G20 sebagaimana harapan kami 
bersama,” kata dia.

Sekda Adi Arnawa me-
nambahkan penyelenggaraan 
ritual tersebut juga diharapkan 
dapat memberikan manfaat 
positif bagi kelancaran berba-

gai kegiatan berskala nasional 
hingga internasional yang akan 
diselenggarakan di wilayah Bali 
di masa mendatang

“Dengan kegiatan yang 
telah kami laksanakan hari ini, 
harapannya seluruh event-
event yang akan dilaksanakan 
di Provinsi Bali dapat berjalan 
dengan lancar,” ungkap Sekda 
Adi Arnawa.

Ia mengatakan kegiatan itu 
juga dilakukan untuk mendoa-
kan Bali agar menjadi daerah 
yang mampu tetap bertahan, 
menghadapi kondisi ekonomi 
yang terjadi terkait dengan 
kekhawatiran dunia terhadap 
resesi pada tahun 2023.

“Bali kami harap bisa 
menghadapi resesi ke depan. 
Sebagaimana yang dikhawat-
irkan oleh dunia, bahwa 2023 
itu terjadi resesi ekonomi. Jadi 
mudah-mudahan Indonesia 
tidak terdampak sebagaimana 
yang dikhawatirkan,” ujar dia. 
(adv)

Umat Hindu menjalankan ritual di Pantai Geger, Desa Adat Peminge, Kuta Se-
latan, Rabu (23/11). ANTARA/HO-Pemkab Badung
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Pemerintah Kabupaten Badung Bali akan terus men-
goptimalkan tata kelola pemerintahan dan melaksan-
akan perbaikan lewat Monitoring Center For Preven-
tion (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemkab Badung Optimalkan Tata 
Kelola Pemerintahan Lewat MCP KPK

DINAS Pertanian dan Pangan 
Kabupaten Badung Bali terus 
berupaya untuk meningkatkan 
penggunaan produk pertanian 
lokal oleh masyarakatnya. Salah 
satu upaya yang dilakukan adalah 
dengan mewadahi dan memfasili-
tasi para petani lokal untuk dapat 

mempromosikan dan memasar-
kan hasil pertanian kepada kon-
sumen melalui program Badung 
Promo Tani.

“Kegiatan yang mengangkat 
tema Pulih Bangkit Bersama 
Petani ini melibatkan sebanyak 40 
kelompok tani, untuk memasar-

MCP merupakan sebuah 
aplikasi atau dashboard yang 
dikembangkan oleh KPK untuk 
melakukan monitoring capaian 
kinerja program pencegahan 
korupsi, melalui perbaikan tata 
kelola pemerintahan yang dilak-
sanakan pemerintah daerah di 
seluruh Indonesia

“Capaian kinerja MCP Badung 
pertanggal 20 November 2022 
mencapai 96,97 persen dan tahun 
ini salah satu desa kami, yaitu Desa 
Kutuh mendapat predikat Desa 
Percontohan Desa Antikorupsi,” 
ujar Bupati Badung I Nyoman Giri 
Prasta saat Road To Hari An-
tikorupsi Sedunia (HAKORDIA) di 
Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan untuk menin-
gkatkan dan memperbaiki tata 
kelola pemerintahan di Badung, 
Pemkab Badung terus melakukan 

koordinasi dan supervisi dari KPK.
“Sehingga kami dapat mel-

akukan perbaikan tata kelola 
pemerintahan secara berkelanju-
tan dalam upaya meningkatkan 
kualitas pelayanan publik di 
Badung,” kata dia.

Bupati Giri Prasta menjelas-
kan pihaknya berharap melalui 
penyelenggaraan Road To Hari 
Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 
2022 pada Wilayah Direktorat V 
Kedeputian Koordinasi dan Super-
visi KPK di Badung dapat menjadi 
momentum bersama untuk saling 
bersinergi memberantas korupsi 
serta menguatkan kembali partisi-
pasi masyarakat dalam member-
antas korupsi.

Menurut dia Pemkab Badung 
juga berkomitmen untuk bersin-
ergi dengan kementerian/lem-
baga/pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan program pencegahan 
korupsi terintegrasi.

“Dalam pelaksanaan program 
KPK kami telah berpartisipasi 
dalam pelaksanaan survei penila-
ian integritas dan para penyeleng-
gara negara di Badung telah 
memenuhi kewajiban menyam-
paikan laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) 
setiap tahunnya,” tambah Bupati 

Giri Prasta.
Sementara itu, Wakil Ketua 

KPK Nurul Ghufron mengatakan 
KPK hadir dan melaksanakan 
HAKORDIA 2022 dari Bali untuk 
memberikan warna dan bu-
daya baru bahwa pemerintahan 
Indonesia kedepannya memiliki 
budaya anti korupsi, dengan mem-
bumikan MCP ke seluruh pelosok 
negeri. (adv)

Pembukaan Road To Hari Antikorupsi Sedunia 2022 Wilayah Direktorat V 
Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI di Balai Budaya Giri Nata Mandala 
Puspem Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung

Pemkab Badung Tingkatkan 
Pemakaian Produk Pertanian Lokal

kan dan mempromosikan hasil 
pertaniannya,” ujar Sekretaris Dae-
rah Badung I Wayan Adi Arnawa di 
Mangupura, Jumat.

Ia mengharapkan kegiatan 
promosi hasil pertanian lokal 
Badung itu dapat meningkatkan 
daya beli masyarakat di tengah 
kondisi perekonomian yang 
masih belum stabil. Menurut dia, 
kegiatan itu sangat bermanfaat 
dan harus terus dilanjutkan dalam 
upaya mendorong pertumbuhan 
sektor pertanian termasuk sektor 
ekonomi UMKM di Badung.

“Mudah-mudahan dengan 
kegiatan seperti ini akan dapat 
membantu petani dan UMKM 
dalam rangka mendorong daya 
beli masyarakat,” kata dia.

Dalam kegiatan yang dis-
elenggarakan di kawasan Pusat 
Pemerintahan Kabupaten Badung 
itu, stan kelompok tani yang mena-
warkan produk pertanian mulai 

dari sayur mayur, beras organik, 
buah-buahan, produk olahan pan-
gan nabati dan hewani, dipadati 
para pegawai dan pengunjung.

Kepala Dinas Pertanian dan 
Pangan Badung I Wayan Wijana 
menjelaskan pihaknya menyeleng-
garakan program itu untuk mem-
bantu meningkatkan penggunaan 
produk lokal dan membantu mem-
promosikan hasil pertanian yang 
ada di Badung. Menurut dia, upaya 
itu membutuhkan keterlibatan 
dari pemerintah karena salah satu 
kelemahan dari petani lokal adalah 
akses pemasaran dan promosi.

“Kami berharap kegiatan ini 
dapat memperkenalkan produk-
produk pertanian, mempromosikan 
serta membantu petani untuk 
menjualkan produknya kepada 
masyarakat yang dalam kegiatan ini 
khususnya kepada aparatur sipil ne-
gara di lingkungan Pemkab Badung,” 
ungkap Wayan Wijana. (adv)

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri kegiatan Badung Promo Tani di 
areal Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Jumat (25/11). 
ANTARA/HO-Pemkab Badung
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Puncak Peringatan HUT Mangupura Ke-13 Digelar Upacara, 
Pemotongan Tumpeng dan Penyerahan Penghargaan

SEKRETARIS Daerah (Sekda) 
Kabupaten Badung I Wayan Adi 
Arnawa, mewakili Bupati Badung 
membuka secara resmi acara 
Sosialisasi Undang-Undang Guru 
dan Dosen, serangkaian HUT PGRI 
ke-77, dan Peringatan Hari Guru 
Nasional (25/11) Tahun 2022 
yang ditandai dengan pemukulan 
gong, bertempat di Gedung Balai 
Budaya Giri Nata Mandala, Pus-

pem Badung, Sabtu (19/11).
Acara ini diselenggarakan 

oleh Persatuan Guru Republik 
Indonesia (PGRI) Badung, yang 
juga dihadiri Sekretaris Jenderal 
Pengurus Besar Persatuan Guru 
Republik Indonesia (PB-PGRI) H. 
M. Ali. H. Arahim, anggota DPRD 
Badung I Made Swardana, Dewan 
Pendidikan Badung I Gusti Ngurah 
Sutama, Kepala Dinas Pendidi-

PUNCAK Peringatan HUT 
Ibukota Kabupaten Badung, 
Mangupura Ke-13, 16 November 
2022 digelar upacara peringatan 
di Lapangan Puspem Badung, 
Rabu (16/11).

 Selaku Inspektur Upacara, 
Ketua DPRD Badung Putu Parwata. 
Upacara diikuti Pimpinan dan Ang-
gota DPRD Badung, Forkopimda, 
Pimpinan OPD, Angga Penglingsir 
Puri, Organisasi Kewanitaan, ASN, 
TNI/Polri serta Pelajar. Usai upac-
ara, Puncak HUT Mangupura juga 
diisi pemotongan tumpeng dan 
penyerahan piagam serta hadiah 
semarak HUT Mangupura.

Penghargaan diberikan kepada 
pembuat tema peringatan HUT 
ke-13 ibukota Mangupura “Gajen-
dra Cakra Bhuana-Badung Kuat 
Bergerak Maju” I Gusti Ngurah Ar-
tawan, penghargaan Desa Wisata 
kepada Desa Bongkasa, peserta 
Utsawa Dharma Gita Duta Badung 
tahun 2022 kategori “Kidung 

Dewasa Campuran”, I Putu Yogi Su-
arsana, penghargaan kepada Sekaa 
Sanggar Seni yang berpartisipasi 
dalam Pesta Kesenian Bali. Lomba 
photo kepariwisataan: kategori 
Heritage Badung, Gede Sudika 
Pratama, kategori kuliner dan 
wisata liburan, Mahha Bhunma 
Sutthanak Dhamma.

Lomba video kepariwisataan di 
Badung: kategori 30 detik, Ngakan 
Ketut Ekayana, kategori 1 menit, 
Kelvin Nathanael, kategori 3 menit, 
Ida Wayan Rakae Keswara Gotama 
Putra. Lomba mini vlog dalam 
rangka kegiatan kreatifitas Sekaa 
Teruna/Yowana di Kab. Badung, 
kepada Sekaa Teruna Sekar Jepun, 
Br. Sekarmukti Pundung Desa 
Pangsan, Petang.

Lomba baleganjur melasti diraih 
Sekaa Teruna Yowana Dharma Br. 
Peminge, Desa Peminge, Kuta Sela-
tan. Lomba Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES), Bumdes Manik Sedana, 
Desa Kutuh, Kuta Selatan.

Lomba demo masak serba 
ikan antar kecamatan se-Badung, 
tim penggerak PKK Kec. Kuta 
Utara. Lomba demo masak serba 
ikan antar desa/kelurahan, tim 
penggerak PKK Desa Taman, Kec. 
Abiansemal. Penyerahan secara 
simbolis 3 pasang burung hantu 

kepada Subak Cangi, Subak Cema-
gi Let dan Subak Karang Dalem.

Gubernur Bali dalam sambu-
tannya yang disampaikan 
Ketua DPRD Badung Putu Parwata 
mengucapkan selamat Hari Ulang 
Tahun Ke-13 Ibukota Kabupaten 
Badung “Mangupura”. (adv)

Sosialisasi UU Guru dan Dosen, 
Serangkaian HUT PGRI Ke-77

kan Kepemudaan dan Olah Raga 
Kabupaten Badung I Gusti Made 
Dwipayana, Ketua PGRI Provinsi 
Bali I Komang Arta Saputra, Ketua 
PGRI Kabupaten Badung I Wayan 
Tur Adnyana, Ketua Yayasan Pem-
bina Lembaga Pendidikan (YPLP) 
Kabupaten Badung I Made Gde Pu-
tra Wijaya, perwakilan Himpaud, 
Ketua Ikatan Guru Teka Indonesia 
Kabupaten Badung Yulfa, beserta 
para peserta sosialisasi.

Seusai ditemui saat membuka 
acara UU Guru dan Dosen, Sekda 
Badung Adi Arnawa mengatakan, 
Pemerintah Kabupaten Badung 
hadir di acara Sosialisasi Undang-
Undang Guru dan Dosen, serangka-
ian HUT PGRI Ke-77, dan Perin-
gatan Hari Guru Nasional Tahun 
2022 karena pemahaman regulasi 
terhadap aturan UU, dimana semua 
para guru, maupun ditingkat pelak-
sanaan sebagai tenaga pendidik.

Dengan dilaksanakannya 
momentum kegiatan sosial-
isasi sekaligus peringatan Hari 
Guru Nasional, dimana dengan 

momentum kegiatan seperti ini, 
bisa mendorong para guru-guru 
dari segi mengupayakan, menin-
gkatkan kualitas anak dari segi 
peningkatan kompetensi.

“Bagaimanpun juga ini meru-
pakan salah satu visi kita dalam 
rangka memperjuangkan yakni 
dari segi mencerdaskan kehidu-
pan bangsa, yang tertuang di 
dalam Undang-Undang dasar 
1945. Di Tahun 2023, kami 
sudah merancang penyelar-
asan terkait dengan TPP yang 
akan diberikan kepada guru, 
artinya adanya satu perbedaan 
antara guru, kepala sekolah, 
para pengawas, yang dimana 
sudah disampaikan oleh Dinas 
Pendidikan Kepemudaan dan 
Olahraga Badung, sudah kita 
masukan di dalam APBD Tahun 
2023. Semua ini merupakan 
satu bentuk dukungan Pemerin-
tah kepada para guru di Badung 
dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa di Kabupaten 
Badung, “ucapnya. (adv)

Ketua DPRD Badung Putu Parwata selaku Inspektur Upacara memimpin upacara 
peringatan HUT Ibukota Kabupaten Badung, Mangupura Ke-13 di Lapangan 
Puspem Badung, Rabu (16/11)

Sekda Badung Wayan Adi Arnawa membuka secara resmi Sosialisasi Undang-
Undang Guru dan Dosen, serangkaian HUT PGRI ke-77, dan Peringatan Hari 
Guru Nasional Tahun 2022 yang ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di 
Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Sabtu (19/11)



Dengan mengambil tema “Gajendra Cakra 
Bhuana” Badung Kuat Bergerak Maju, 

Bupati Badung Nyoman Giri Prasta membuka 
Pesta Rakyat HUT Mangupura Ke-13. Pembu-
kaan ditandai dengan pelepasan balon serta 
menyerahkan bantuan paket sembako dan 
kursi roda kepada penyandang disabilitas dan 
bantuan 100 paket sembako untuk mencegah 
stunting. Acara tersebut juga dimeriahkan 
dengan jalan santai yang diikuti oleh berbagai 
elemen masyarakat Badung.

Rangkaian Perayaan HUT Ke-13 Mangu-
pura tahun ini dikemas dengan pesta rakyat 
berupa hiburan konser musik dan bazar 
UMKM di laksanakan selama 2 (dua) hari 
mulai tanggal 11-12 November di Lapangan 
Puspem Mangupraja Mandala.

Bupati Badung Giri Prasta mengatakan 
HUT Mangupura tahun ini dikemas dengan 
pesta rakyat yang dimeriahkan oleh konser 
musik gratis dari penyanyi nasional dan lokal. 
Di samping itu juga digelar bazar UMKM yang 
dikoordinir langsung oleh TP PKK Kabupaten 
Badung dan menyediakan stand gratis di areal 
lapangan Puspem Badung dan diparkiran Dis-
dikpora Badung untuk ratusan pelaku UMKM.

“Kita semua adalah masyarakat Indonesia 
yang harus tahu 4 (empat) pilar Kebangsaan 
yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka 
Tunggal Ika, dan NKRI yang harus 
dijaga. Saya juga men- gajak semua 
pihak untuk bersama- sama tu-
rut membangun Badung 
yang kita cintai ini. Saya 
menginginkan solidaritas dan 
kompak. Pesta Rakyat ini  kita wajib 
menjaga jalannya acara, jangan berkelahi 
dan jangan saling pukul, kita harus 
berangkulan karena kalian semua adalah 
anak-anak bapak. Kalian adalah generasi 
yang akan menjadi generasi penerus di 
Kabupaten Badung. Saya Giri Prasta Bupati 
Badung menghaturkan Dirgahayu Mangu-

pura yang Ke-13, semoga tetap kompak, solid 
dan semakin maju,” ucap Giri Prasta.

Gelaran Pesta Rakyat tahun ini diisi kegiatan 
seperti Senam Germas dan Senam Garbasari 
massal yang melibatkan 2000 anggota PKK se-
Kabupaten Badung, penyerahan bantuan untuk 
Disabilitas, bantuan untuk Stunting, penyera-
han kursi roda, pembuatan ID Dukcapil Digital, 
pelayanan Pap Smear dan Laser Jet (Layanan 
Sertifikat Jemput di tempat), Tarian Sekar Jepun 

Anak-anak Disabilitas, Parade 
Endek, Fashion Show Anak 
Panti Asuhan, Pementasan 
Janger Lansia, Lomba masak 

dan Gemar Makan Ikan. Dis-
amping itu artis nasional 

yakni Tipe-X dan Wika 
Salim serta artis 
lokal seperti Lolot, 
Joni Agung Double 
T, Jerinx SID, Bagus 
Wirata, Diana Prasta 

dan The Nine ikut 
meramaikan Pesta 

Rakyat malam hari.
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Pesta Rakyat HUT Mangupura Ke-13, 
Gajendra Cakra Bhuana

Program KBS Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Badung

PROGRAM Krama Badung Sehat (KBS) 
merupakan jaminan pelayanan kesehatan yang 
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung 
kepada seluruh penduduk, melalui program ini 
semua lapisan masyarakat Kabupaten Badung 
memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai 
kebutuhan dan berkeadilan.

Semenjak pertama kali di launching pada ta-
hun 2016, pada tahun 2018 program KBS sudah 
mendapatkan penghargaan Universal Health 
Coverage (UHC) dari Presiden Joko Widodo, 
mengingat program KBS memiliki peran yang 
begitu vital, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta 
membuka secara resmi Gebyar KBS di Balai 
Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung.

Pada kesempatan itu Bupati Nyoman Giri 
Prasta melantik Sundari Dewi menjadi Duta KBS 
dan mendapatkan piagam penghargaan UHC 
5 (lima) kali berturut-turut dari Kepala BPJS 
Denpasar. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta 
mengatakan jaminan layanan KBS di Kabupaten 
Badung bertujuan untuk melengkapi tanggun-
gan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah 
pusat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 
Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).

“Astungkara di Kabupaten Badung sudah 
bisa, kita sudah diberikan oleh Bapak Mend-
agri melanjutkan program KBS berkat adanya 
pengawalan dan pendampingan hukum penuh 
oleh Kejaksaan, sehingga program ini sudah 
bisa mulai berjalan lagi mulai 1 Oktober 2022  
dan kami sudah anggarkan dana Rp 107 miliar 
untuk mendukung pelayanan kesehatan hingga 
akhir Desember. KBS juga akan didukung oleh 
infrastruktur kesehatan yang memadai dengan 
mengubah Puskesmas Petang II dan Puskesmas 
Abiansemal I menjadi Rumah Sakit. Itu ang-
garannya kira-kira Rp 78 miliar, target realisasi 
tahun 2023, karena cita-cita saya kedepan ingin 

Rumah Sakit di Badung ini tanpa kelas,” ujarnya
“Adapun yang membedakan KBS saat ini 

dengan KBS waktu pertama kali di launching 
terletak pada jumlah tanggungan yang di cover. 
KBS saat ini ada tambahan tanggungan terhadap 
percobaan bunuh diri, biasanya kan tidak ada 
tanggungan kesehatan untuk kejadian itu dan 
kami Badung tanggung, begitu juga dengan 
penginapan jenazah kita tanggung sepenuhnya. 
Dari 13 jaminan tambahan yang kita berikan, 
kami ingin Krama Badung itu sehat, sehingga 
Badung menjadi hebat dan bahagia,” terangnya.

Untuk program santunan kematian bagi 
masyarakat Badung, dijelaskan pihaknya 
bersama jajaran terkait sedang berproses 
mencarikan rumahnya dalam sistem SIPD agar 
masyarakat Badung kembali bisa mendapatkan 
tanggungan yang sama seperti yang didapatkan 
sebelumnya. Sedangkan terkait program san-
tunan penunggu pasien, dipastikan kebijakan 
itu akan berlanjut namun untuk besarannya 
akan mengikuti kemampuan keuangan daerah. 
“Kalau ditambah lebih banyak lagi kan lebih 
bagus,” ucap Giri Prasta.



Wika Salim dan Tipe-X Ucapkan Selamat Ulang Tahun Untuk Mangupura
Kagumi Keindahan Badung dan Doakan Badung Maju dan Sejahtera

Bantuan Hibah Luar Daerah, 
Wujud Program Badung 

Berbagi dari Badung Untuk Bali
SEBAGAI Wujud Implementasi Program 

Badung Berbagi dari Badung Untuk Bali, Bupati 
Badung Nyoman Giri Prasta menyerahkan dana 
hibah luar daerah ke beberapa Kabupaten yakni 
Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabu-
paten Gianyar dan Kota Denpasar. Dana hibah 
ini berupa penyerahan seperangkat gamelan, 
pembangunan dan rehab Pura dan pembangu-
nan balai Banjar serta wantilan.

Bupati Badung Nyoman Giri Prasta meny-
ampaikan, penyerahan bantuan hibah secara 
langsung kepada masyarakat di masing-masing 
Kabupaten merupakan wujud implementasi 
ajaran agama Hindu yaitu upasaksi, yang terdiri 
atas dewa saksi, manusia saksi dan buta saksi. 
“Penyerahan bantuan hibah hari ini secara 
langsung merupakan wujud dari manusia saksi, 
agar bantuan yang  disalurkan diketahui oleh 
semua masyarakat untuk menghindari adanya 
permasalahan sosial dan hukum di kemudian 
hari. Inilah wujud dari penyerahan bantuan 

secara transparan akuntabel dan terbuka,” ujar 
Giri Prasta seraya menyebut bantuan ini sesuai 
dengan aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis.

Lebih lanjut Bupati Giri Prasta menjelaskan 
penyerahan bantuan hibah dari Badung untuk Bali 
bertujuan untuk menghidupkan sektor ekonomi 
kerakyatan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. 
“Semoga pariwisata Badung bangkit cepat dan 
pulih cepat. agar Kabupaten Badung bisa kembali 
memberikan bantuan ke daerah lain. Ini tidak ada 
muatan politik, ini murni untuk membantu merin-
gankan beban masyarakat,” jelasnya.

Bupati Giri Prasta juga mengingatkan, 
masyarakat penerima hibah agar selalu bersatu 
padu melaksanakan semua program pemban-
gunan di wilayah masing-masing. “Kita semua 
semeton Bali umat seDharma harus bersatu 
membangun jembatan emas untuk generasi 
masa depan, dengan membangun infrastruktur 
di bidang keagamaan sebagai simbol agama 
Hindu,” pungkasnya.

WIKA Salim mengaku, senang 
karena diberikan kehormatan oleh 
Pemkab Badung untuk menghibur 
masyarakat. Aksinya di panggung 
Pesta Rakyat HUT ke-13 Mangupu-
ra dianggap tidak seperti bekerja. 
Lantaran mendapat sambutan an-
tusias dari penonton. “Tadi itu seru 
banget jadi tidak berasa, aku itu 
kalau nyanyi terus ketemu teman-
teman yang datangnya semangat 
antusias jadi tidak berasa lagi 
kerja. Jadi tadi itu senang banget, 
happy, karena semuanya bisa ikut 
nyanyi bareng, dan joget bareng,” 
ujarnya.

Tidak lupa dalam HUT Mangu-
pura Ke-13 ini, Wika Salim mengu-

capkan, selamat ulang tahun untuk 
ibukota Badung yaitu Mangupura. 
Ia juga mendoakan, agar Mangu-
pura dapat semakin baik, sukses, 
maju, berkembang, dan selalu 
memberikan yang terbaik untuk 
masyarakatnya. “Mudah-mudahan 
juga Wika bisa terus main kesini, 
bisa dekat dengan teman-teman 
yang ada di Badung,” harapnya. 

Mengenai Kabupaten Badung, 
Wika Salim menjelaskan tak ada 
kata-kata yang dapat disampaikan 
selain sangat indah. Bahkan ia 
menyebutkan keindahan Badung, 
Bali ini sudah diakui oleh banyak 
orang hingga ke seluruh dunia. 
Hal ini juga yang membuatnya 

betah berlama-lama di Kabupaten 
Badung, Bali. “Mungkin semua 
orang di seluruh dunia menga-
gumi Badung, Bali. Ini juga kenapa 
aku setiap ke Bali pasti akan spare 
waktunya lebih lama,” jelasnya.

Menurutnya, keindahan Kabu-
paten Badung harus tetap dijaga 
oleh semua orang. Terlebih kabu-
paten yang sudah sangat indah ini 
harus tetap dijaga kebersihannya.  
“Sayang banget kalau kota kabu-
paten yang indah ini sangat sayang 
kalau dirusak. Karena kan begitu 
banyak yang datang jadi teman-
teman harus juga ikut merawat, 
kebersihan dan keindahannya, 
dan banyak orang akan melihat 
keindahan Badung,” harapnya.

Sementara Vokalis Tipe-X 
Tresno Riadi mengaku, sangat 
bangga dapat hadir dalam kon-
ser yang begitu tertib. Hal ini 
lantaran dari jumlah penonton 
yang mencapai 15 ribu, tidak 
terjadi perkelahian atau kerusu-
han. “Pokoknya amazing, gak ada 
lawan (tertibnya penonton), itu 
yang tidak dimiliki daerah lainnya,” 
terangnya.

Lebih lanjut Tipe-X mengucap-

kan selamat ulang tahun kepada 
ibukota Kabupaten Badung yaitu 
Mangupura yang Ke-13. “Semoga 
menjadi daerah yang asik, maju, 
makin sejahtera, bisa menjadi 
contoh bagi daerah lainnya. Jadi 
daerah yang ngangenin,” ucap 
Tresno didampingi seluruh per-
sonel Tipe-X.
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Badung Gelar Photography dan Videography 
Bagi Para Pelaku Usaha UMKM

DALAM rangka peringatan 
Hari Ulang Tahun Ke-13 Ibukota 
Kabupaten Badung Mangupura, 
Pemerintah Kabupaten Badung 
bersama DPRD Badung menggelar 
Sidang Paripurna Istimewa 
dengan agenda tunggal yaitu 
Penyampaian Sambutan Bupati 
Badung yang diwakili oleh Wakil 
Bupati I Ketut Suiasa di Ruang Si-
dang Utama Gosana Gedung DPRD 
Badung, Rabu (16/11).

Dalam sambutan Bupati yang 
dibacakan oleh Wabup Suiasa 
disampaikan bahwa, momentum 
HUT Mangupura Ke-13 bermakna 
strategis, oleh karena dibalik 
suasana peringatan ini Badung 
dihadapkan pada agenda strategis 
berkenaan pelaksanaan Konfe-
rensi Tingkat Tinggi Presidensi 
G20 yang berlangsung di Nusa 
Dua, sehingga diharapkan akan 
menjadi momen kebangkitan 

DALAM rangka optimalisasi 
pemanfaatan media digital bagi 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM), Pemerintah Kabupaten 
Badung melalui Dinas Kope-
rasi, Usaha Kecil Menengah dan 
Perdagangan Kabupaten Badung 
melaksanakan acara Pelatihan 
Pemanfaatan Media Digital Untuk 
UMKM, bertemakan “Branding 
Produk dengan Photography 
dan Videography” pada tanggal 
21-23, November Tahun 2022, 
dilanjutkan dengan acara Digital 
Marketing, bertemakan “Senjata 
ampuh UMKM untuk bertumbuh” 
yang dilaksanakan pada tanggal 
24-26 November Tahun 2022, 
bertempat di Ruang Pertemuan 
Pandawa, Hotel Made Bali di 
Sempidi, Senin (21/11)

Kepala Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil Menengah dan Perdagangan 
Kabupaten Badung I Made Widi-
ana dalam sambutannya mengata-
kan, momentum saat ini meru-
pakan tepat untuk memunculkan 

potensi kreativitas UMKM, dimana 
UMKM agar mampu bersaing 
dengan produk- produk nasional 
bahkan internasional.

“Sebelum memasuki perkem-
bangan teknologi informasi para 
pelaku UMKM berpendapat 
bahwa branding produk dan 
marketing atau pemasaran hanya 
dapat dilaksanakan melalui cara 
konvensional, dimana pelaku 
UMKM hanya dapat memberikan 
keyakinan bagi calon konsumen 
melalui pertemuan secara lang-
sung, namun melalui perkemban-
gan pesat dunia digital, melalui 
konseptual branding dan pemasa-
ran merupakan sebuah strategi 
yang dapat dibangun melalui 
dunia maya, untuk meningkatkan 
nilai tambah suatu produk. Di 
tengah persaingan bisnis yang 
semakin ketat, UMKM harus 
mampu memberikan keyakinan 
bagi calon konsumen, bahwa 
produk yang dihasilkan memiliki 
keunggulan dibandingkan dengan 

pesaing atau pelaku usaha lainnya. 
UMKM harus mengkomunikasikan 
secara baik dengan strategi yang 
tepat sehingga konsumen merasa 
keinginannya dapat dipenuhi den-
gan produk yang ditawarkan oleh 
pelaku UMKM,” terangnya.  

Lebih lanjut dikatakan, brand-
ing produk sangatlah penting un-
tuk menciptakan image produk 

dalam pikiran calon konsumen. 
Branding produk dapat dikata-
kan  sebuah cara yang dilaku-
kan oleh setiap pemilik usaha 
terhadap peningkatan citra 
produknya, dimana hal tersebut 
bertujuan untuk menyebarlu-
askan keunggulan produk yang 
diciptakan, agar lebih dikenal 
oleh masyarakat. (adv)

Sidang Paripurna Istimewa HUT Mangupura Ke-13 Badung 
Songsong Transformasi Melalui Sistem Teknologi Informasi

dalam menata penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan 
di Kabupaten Badung yang sempat 
mengalami penurunan kinerja 
akibat pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, saya mem-
inta kepada seluruh penyeleng-
gara pemerintahan dan elemen 
masyarakat untuk dapat bersama-
sama menjaga kondusifitas 
wilayah dan turut mensukseskan 
penyelenggaraan KTT Pres-
idensi G20 demi keharuman serta 
kejayaan Bangsa dan Negara Re-
publik Indonesia. Saya atas nama 
pribadi dan pemerintah daerah 
juga menyampaikan ucapan Dir-
gahayu Ibukota Mangupura Ke-13. 
Semoga Ida Hyang Widhi Wasa 
melimpahkan Wara Nugrahanya, 
sehingga pemerintah daerah 
bersama masyarakat Badung 
segera pulih dan lebih kuat dalam 
menghadapi dampak pandemi 
Covid-19 ini dan memasuki era 
Badung yang lebih baik. Den-
gan melakukan transformasi 

menuju perbaikan di segala lini 
dengan mengintegrasikan sistem 
teknologi informasi,” ujarnya.

Wabup Suiasa juga menyebut-
kan, tema HUT Mangupura telah 
selaras dengan tema pemban-
gunan daerah tahun 2022 yang 
tertuang dalam rencana kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Badung yaitu percepatan pe-
mulihan ekonomi daerah melalui 
revitalisasi sektor unggulan dan 
penguatan ekonomi kerakyatan 
yang dijabarkan kedalam sembilan 
prioritas pembangunan dae-
rah yaitu pendidikan, riset dan 
inovasi, kesehatan, perlindungan 
sosial dan pengarusutamaan 
gender, pariwisata, pertanian dan 
kebudayaan, sarana prasarana 
wilayah, perumahan dan permuki-
man, pembangunan ekonomi, 
tata kelola pemerintahan dan 
pelayanan publik, penataan ruang 
dan lingkungan hidup serta ke-
tentraman, ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat. (adv)

Kadis Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Badung I Made Widi-
ana membuka acara Pelatihan Pemanfaatan Media Digital Untuk UMKM dan 
Digital Marketing bertempat di Ruang Pertemuan Pandawa, Hotel Made Bali di 
Sempidi, Senin (21/11).

Wakil Bupati I Ketut Suiasa memimpin Sidang Istimewa serangkaian HUT Mangu-
pura Ke-13 di Ruang Sidang Utama Gosana Gedung DPRD Badung, Rabu (11/16).
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Serah Terima Api Obor 
Porprov Bali ke-XV di Badung

GUNA mengurangi penggu-
naan bahan-bahan kimia dan 
zat beracun dalam membasmi 
hama tikus, Pemkab Badung 

mencoba memanfaatkan 
musuh alami dengan meny-
erahkan 6 ekor burung hantu 
(Tyto Alba) kepada petani di 

KABUPATEN Badung men-
erima api obor Pekan Olahraga 
Provinsi (Porprov) Bali ke-XV 
tahun 2022 di Puspem Badung, 
Sabtu (19/11). Serah terima 
Api Porprov dari Provinsi 
Bali ke Kabupaten Badung 
dilaksanakan dalam sebuah 
apel serah terima di jaba sisi 
Pura Lingga Bhuwana, Puspem 
Badung Mangupraja Mandala. 
Api obor Porprov diserahkan 
oleh Perwakilan Koni Provinsi 
Bali IGAN. Susrama Putra 
dan diterima Bupati Badung 
diwakili Asisten Pemerintahan 
Kesra I Nyoman Sujendra.

Dalam apel serah terima 
api obor, pasukan pembawa 
api obor dari Provinsi Bali 
menyerahkan api obor kepada 
pasukan pembawa api obor 
Kabupaten Badung dan selan-
jutnya dilepas menuju Kota 
Denpasar. Pelepasan api obor 
juga dimeriahkan oleh ratusan 
siswa dari SMK Pratama Widya 
Mandala, SMA 1 Kuta Utara, 
SMA 2 Kuta Utara, SMPN 5 

Mengwi, SD 1 dan SD 3 Sem-
pidi dengan membawa bendera 
merah putih.

Pada kesempatan tersebut 
juga dilakukan serah terima 
api obor dari Perwakilan Koni 
Provinsi Bali IGAN. Susrama 
Putra kepada Asisten Pemerin-
tahan Kesra I Nyoman Sujen-
dra, ditandai dengan penan-
datangan naskah berita acara 
serah terima Api Obor Porprov.

Usai melepas kirab Api Obor 
Porprov Bali, Asisten Pemerin-
tahan Kesra I Nyoman Sujen-
dra mengatakan, kirab Api 
Obor Porprov ini memberikan 
makna sebagai penyemangat 
bagi para kontingen yang berl-
aga di ajang Porprov Bali ke-XV 
untuk mengukir prestasinya.

Diharapkan, ajang Porprov 
ini dapat dijadikan wadah dalam 
upaya meningkatkan prestasi 
dan sportivitas para atlet, se-
hingga mampu bersaing secara 
sehat menuju ajang prestasi 
yang lebih tinggi baik tingkat 
nasional maupun internasional.

“Ajang Porprov  menjadi 
wadah dari hasil pembinaan 
atlet di masing-masing daerah 
di Bali.  Kami harapkan ajang 
ini dapat melahirkan atlet-
atlet berprestasi yang nantinya 
mampu berbicara di tingkat 
nasional bahkan internasional, 

“ jelasnya.
Untuk target Badung 

sendiri, harapannya kontingen 
Badung dapat mempertahan-
kan prestasi menjadi juara 
umum dengan mengumpulkan 
medali sebanyak-banyaknya. 
(adv)

Kendalikan Hama Tikus, 
Badung Manfaatkan Burung Hantu

beberapa subak yang mengala-
mi serangan hama tikus yang 
cukup luas.

Kadis Pertanian dan Pangan 
Kabupaten Badung I Wayan 
Wijana mengungkapkan hal itu 
seusai menyerahkan sepasang 
burung hantu kepada Subak 
Cangi Desa Kuwum, Kecama-
tan Mengwi, Rabu (16/11) 
lalu. Menurut Wijana, semakin 
berkembangnya pemukiman 
penduduk dan hilangnya 
musuh alami seperti ular dan 
burung hantu, menyebabkan 
populasi tikus berkembang 
dengan cepat. Tahun 2021 lalu 
hama tikus menyerang sekitar 
90,5 hektar tanaman padi, bah-
kan di Subak Cangi hampir 12 
hektar lahan sawah mengalami 
gagal panen.

Selama ini petani disamping 
melakukan upaya niskala juga 
seringkali menggunakan racun 

tikus dan asap beracun untuk 
membasmi tikus, cara ini tentu 
tidak ramah lingkungan dan 
sangat berbahaya bagi kes-
ehatan masyarakat. Untuk itu 
pihaknya mencoba mengajak 
petani mengendalikan hama 
tikus dengan memanfaatkan 
burung hantu yang memang 
sudah dilatih khusus untuk 
berburu tikus sebagai man-
gsanya.

Di samping subak Cangi, 
bantuan burung hantu dan 
rumah burung hantu juga 
diserahkan kepada subak 
Karang Dalem Desa Bongkasa 
Pertiwi, serta Subak Cemagi 
Let Desa Cemagi, Kec. Mengwi. 
Pihaknya menghimbau ke-
pada masyarakat untuk ikut 
menjaga dan mengawasi agar 
burung hantu yang dilepaskan 
tidak ditangkap dan ditembak 
oleh pemburu. (adv)

Asisten Pemerintahan Kesra I Nyoman Sujendra menerima api obor Porprov 
Bali ke-XV tahun 2022 dari Perwakilan Koni Provinsi Bali IGAN. Susrama Putra di 
Puspem Badung, Sabtu (19/11).

Kadis Pertanian dan Pangan I Wayan Wijana menyerahkan sepasang burung 
hantu kepada pekaseh subak Cangi Desa Kuwum, Kec. Mengwi untuk mengenda-
likan serangan hama tikus.
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TIM Tarung derajat Gianyar 
meraih enam medali emas dalam 
ajang Pekan Olahraga Provinsi 
(Porprov) Bali ke-15 Tahun 2022.

Walau pun menurunkan se-
jumlah atlet junior, tak menggen-
tarkan semangat juang tim, ter-
bukti I Gusti Ngurah Bagus Merta 
mampu mengalahkan Gede 

Dicky Handika Putra dari Badung 
yang notabene peraih medali 
Emas dalam PON XX Papua.

Ada pula nama I Made Adi 
Pratama sebagai penyumbang 
emas dari kelas 52,1 sampai 55 kg 
dengan kemenangan KO melawan 
Denpasar di ronde pertama.

Selain itu, Rudi Nurudin 

PEMERINTAH kabupaten Taba-
nan, Rabu (23/11), meluncurkan 
Program “Semara Ratih” (SR), yakni 
sebuah program inovatif dalam 
urusan pelayanan kependudukan 
terkait pencatatan perkawinan.

Bupati Tabanan  I Komang 
Gede Sanjaya mengatakan nama 
“Semara Ratih” itu dipilih karena 
mengandung filosofi, Sang Hyang 
Kama Jaya sebagai pasangan 
Sekar Ratih yang merupakan 
Dewa Dewi yang mempunyai 
cinta kasih, keinginan, kesetiaan, 
dan pengorbanan yang kuat.

“Hari ini, semangat pelayanan 
pemerintah terhadap masyarakat 
Tabanan, kita wujudkan dengan 
meluncurkan Program “Semara 
Ratih”,” kata Bupati Tabanan Gede  
Sanjaya, setelah meluncurkan 
program itu di Gedung Kesenian I 
Ketut Maria Tabanan.

Menurut Bupati Tabanan 
Komang Gede Sanjaya, Program 
“Semara Ratih” ini bertujuan 

untuk membentuk semangat 
pelayanan Pemerintah Kabupaten 
Tabanan dalam urusan melayani 
masyarakat di seluruh aspek 
kehidupan sesuai misi Tabanan 
era baru. Program inovasi ini 
merupakan adopsi dari program 
Desa Tegalmengkeb dan Program 
“Ngantor” di desa.

Bupati Tabanan Komang 
Sanjaya menambahkan, dari desa-
desa banyak ditemukan program-
program yang patut diangkat 
menjadi program kabupaten 
yang selaras dengan tradisi, adat, 
agama dan budaya.

Sementara Program “Semara 
Ratih” telah disosialisasikan oleh 
Bupati  Tabanan Komang Gede 
Sanjaya di setiap kunjungan 
kerjanya. Sebelum perkawinan 
dilaksanakan, kedua mempelai ter-
lebih dahulu melakukan konseling 
berkaitan dengan reproduksi, 
tradisi, adat dan budaya, ajaran 
keagamaan, keamanan dan sosial-

Pemkab Tabanan luncurkan Program 
”Semara Ratih” urus pencatatan perkawinan

isasi dokumen kependudukan.
“Secara fisik dan mental kedua 

mempelai sudah siap mengarungi 
bahtera rumah tangga, dengan 
harapan cinta kasih mereka 
langgeng, seperti “Semara Ratih”,” 
imbuh Sanjaya.

Sementara itu, Kadisdukcapil 
Tabanan IGA. Rai Dwipayana men-

jelaskan, program inovasi “Semara 
Ratih” itu merupakan program 
terintegrasi Kabupaten Tabanan 
untuk menggelorakan seman-
gat dan kesadaran masyarakat 
terhadap pentingnya dokumen 
kependudukan, khususnya akta 
perkawinan, kartu keluarga dan 
KTP-elektronik. (ant)

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya meluncurkan Program “Semara Ratih” 
(SR), yakni sebuah program inovatif dalam urusan pelayanan kependudukan 
terkait pencatatan perkawinan. Peluncuran itu dilaksanakan di Tabanan, Rabu 
(23/11). (Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Tabanan/Pande Yudha/2022)

Di Porprov Bali, Tarung Derajat 
Gianyar Sumbang enam Emas

yang mampu mempertahankan 
medali emas, juga menumbang-
kan Kadek Ardika dari Denpasar 
di kelas 55,1-58 kg dengan keme-
nangan telak 3-0.

Tak ketinggalan Dewa 
Komang Tridarma yang berlaga 
di kelas 61,1-64 kg menumbang-
kan wakil Badung,” kata  Ketua 
Kontingen Gianyar I Wayan Ru-
tawa dalam siaran pers Diskom-
info Gianyar, Rabu.

Nyoman Mardiana secara 
konsisten mengalahkan lawan-
nya dengan tendangan mautnya 
yang menyebabkan lawannya tak 
bisa melanjutkan pertandingan.

Di partai final kelas 67,1-70 
kg,  Mardiana menumbangkan I 
Putu Asrawan dengan tendangan 
kiri yang tepat mengenai rahang 
bawah Asrawan.

Adapula Dewa Ayu Komang 
Mirah yang tak diunggulkan 
mampu meraih medali emas di 
kelas putri 66,1-71 kg mengalah-
kan Desak Gede Novita Dwi Putri 
dengan kemenangan telak 3-0, 

tambah  I Wayan Rutawa.
Partai final kali, Rabu (16/11) 

Gianyar menurunkan 10 atlet 
terbaiknya untuk merebutkan 
medali emas, namun harus puas 
dengan meraih 6 medali emas, 
melebihi target yang dicanang-
kan 5 medali dan juga meraih 4 
medali perak.

Ketua panitia pelaksana 
Ajik Botak mengaku bangga 
luar biasa dengan penampi-
lan para atletnya yang tampil 
sangat memuaskan. “Sangat 
bangga luar biasa dengan atlet, 
terimakasih atas perjuangan-
nya. Ini jadi tantangan bagi 
atlet dan pelatih kedepannya 
minimal bisa mempertahankan 
medali,” ujarnya.

Di samping itu, dirinya juga 
menyatakan bahwa peraih 
medali akan menjadi motivasi 
bagi atlet lainnya. “Peraih medali 
akan menjadi motivasi bagi atlet 
lainnya untuk berlatih, terlebih 
bisa mengalahkannya,” sambung 
Jik Botak. (ant)

Para atlet Tarung Derajat Gianyar sedang berlaga di Porprov Bali 2022. 
(Foto Humas Gianyar)
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Pentas ”Ciung Wanara” di Klungkung 
Ceritakan Perjuangan Rakyat Bali

BUPATI Bangli Sang Nyoman 
Sedana Arta menyerahkan naskah 
perjanjian hibah daerah (NPHD) 
kepada 27 banjar adat dari empat 
kelurahan di Pendopo Rumah 
jabatan Bupati.

“Insentif khusus untuk banjar 
adat diberikan ke 27 Banjar adat di 

empat (4) kelurahan di Kecamatan 
Bangli, meliputi Kelurahan kawan, 
Cempaga, Bebalang dan Kubu 
dengan besaran hibah masing-
masing Rp10.000.000 (sepuluh 
juta) untuk tahun anggaran 2022,” 
kata Bupati Bangli, dalam siaran 
pers Diskominfo Bangli, Rabu.

PEMENTASAN kolaboratif 
deklamasi puisi dan tari ber-
tajuk ‘Ciung Wanara’ di Klung-
kung, Senin malam, menampil-
kan perjuangan rakyat Bali yang 
dipimpin oleh panglima perang 
I Gusti Ngurah Rai pada masa 
memperjuangkan kemerdekaan 
Republik Indonesia.

Pertunjukan seni budaya dan 
seni peran tersebut merupakan 
serangkaian acara penyerahan 
kirab panji-panji sakti pahlawan 
nasional I Gusti Ngurah Rai yang 
tengah singgah di Balai Budaya 
Ida Dewa Agung Istri Kanya, 
Klungkung.

Penampilan ini mendapat 
perhatian dari para penonton 
yang hadir khususnya Bupati 
Klungkung, I Nyoman Suwirta 
bersama Ny Ayu Suwirta, 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) Klungkung dan undangan 
lainnya.

Pementasan oratorium mini 
berjudul “Ciung Wanara” secara 
umum menceritakan kebohon-
gan dan pengkhianatan Belanda 

dalam perjanjian Linggarjati 
yang hanya mengakui wilayah 
Sumatra, Jawa, dan Madura saja, 
membuat kecewa rakyat Bali, 
karena Bali tidak dimasukkan 
sebagai bagian wilayah Republik 
Indonesia. Kebijakan tersebut 
kemudian memicu konflik per-
lawanan rakyat Bali terhadap 
Belanda, yang dipimpin oleh I 
Gusti Ngurah Rai.

Konflik kian memuncak, saat 
I Gusti Ngurah Rai menolak 
pembentukan Negara Indonesia 
Timur, dan menolak melakukan 
perundingan dengan pihak Be-
landa. Penolakan tersebut me-
mantik kemarahan Belanda dan 
penyerangan terhadap wilayah 
Bali semakin menjadi-jadi.

Penyerangan tersebut lantas 
tidak membuat I Gusti Ngurah 
Rai tidak menyerah dan malah 
meningkatkan perlawanan baik 
secara terbuka maupun gerakan 
tersembunyi. Dengan pasu-
kan Ciung Wanara yang hanya 
berjumlah 96 prajurit, I Gusti 
Ngurah Rai terus mengobarkan 

semangat perang hingga mele-
tus perang Puputan Margarana 
pada tanggal 20 November 
1946.

“Ciung Wanara” merupakan 
karya I Dewa Gede Alit Saputra 
dari Sanggar Kayonan Klung-
kung, Komposer Dewa Danan, 
Koreografer Wah Lanyuk, Pem-
baca Puisi I Dewa Ayu Agung 
Bunga Kinnara Pemayun, Dalang 

Wah Lanyuk Narator/Sutradara, 
I Dewa Gede Alit Saptra.

Bupati Klungkung I Nyoman 
Suwirta berharap panji-panji 
dan surat sakti I Gusti Ngurah 
Rai pahlawan dijadikan mo-
mentum bagi generasi penerus 
untuk dapat bercermin tentang 
nilai-nilai pengorbanan dan 
keteladanan, perjuangan yang 
dilakukan tanpa pamrih. (ant)

Pertunjukan seni budaya bertajuk Ciung Wanara meriahkan kirab panji-panji dan 
surat sakti pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai di Balai Budaya Ida Dewa Agung 
Istri Kanya, Klungkung, Senin malam. ANTARA/HO-Humas Pemkab Klungkung

Bupati Bangli Serahkan NPHD 
Kepada 27 Banjar Adat

“Dengan adanya penyerahan 
naskah hibah yang bersumber 
dari pendapatan asli daerah (PAD) 
ini, yang mana peruntukannya 
untuk sarana prasarana upacara 
keagamaan diharapkan dapat 
dipergunakan sesuai peruntukan 
yang telah tertuang dalam naskah 
dan juknis yang telah disepakati,” 
tambah bupati

Saat penyerahan NHPD, Bupati 
didampingi Wakil Bupati Bangli 
I Wayan Diar, anggota DPRD Ka-
bupaten Bangli I Wayan Wedana, 
Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Bangli I 
Wayan Sugiarta dan Kabid Adat 
dan Tradisi Dinas Pariwisata dan 
Budaya Kabupaten Bangli I Made 
Widana.

“Pergunakan bantuan ini 
sebaik dan optimal, jangan keluar 
dari peraturan , ikuti petunjuk 
yang ada dan jangan malu untuk 
bertanya tentang kegunaan dan 

peruntukan bantuan ini, supaya 
bantuan ini betul betul ada hikmah 
dan bermanfaat untuk kita semua,” 
tegas dia    

Pada kesempatan tersebut, 
Bupati Sedana Arta sisipkan 
ajakan untuk siap membangun 
Bangli. “Sebagai masyarakat Bangli 
dengan penghasilan daerah yang 
sedikit, mari kita satu komitmen 
untuk jengah membangun Bangli 
ke arah yang lebih maju, baik Seni, 
Budaya, pariwisata dan pertanian 
ayo kita kembangkan bersama,” 
katanya.

Untuk itu, ia mengharapkan 
dukungan dan sinergitas dari se-
luruh komponen masyarakat yang 
ada, guna menuju masyarakat 
Bangli yang sejahtera.

“Mudah-mudahan dengan niat 
yang siap membangun Bangli, pen-
dapatan kita makin meningkat dan 
jumlah bantuan ke depan bisa lebih 
besar dari sekarang,” ujar dia. (ant)

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyerahkan naskah perjanjian hibah 
daerah (NPHD) kepada 27 banjar adat dari empat kelurahan di Pendopo Rumah 
jabatan Bupati. (Foto Humas Bangli)
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Bupati Buleleng Ajak Guru Terapkan 
Pembelajaran Berbasis Digital

BUPATI Karangasem, Bali, I 
Gede Dana, telah meresmikan 
pelayanan rekam cetak Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) dan 
Kartu Identitas Anak (KIA) di 
tiap-tiap kantor kecamatan di 
kabupaten tersebut.

“Dengan pelayanan rekam ce-
tak KTP dan KIA di kecamatan, 
masyarakat dapat menghemat 

biaya transportasi dan waktu 
yang digunakan untuk datang 
ke Mall Pelayanan Publik (MPP) 
dan kini cukup datang ke Kantor 
Camat,” kata Gede Dana di Kabu-
paten Karangasem, Kamis.

Bupati Gede Dana meny-
ampaikan bahwa layanan ini 
merupakan inovasi-inovasi 
yang dilakukan bertujuan untuk 

PENJABAT (Pj) Bupati 
Buleleng, Bali, Ketut Lihadnyana 
mengajak seluruh guru untuk me-
nerapkan pembelajaran berbasis 
digital sebagai upaya meningkat-
kan kualitas pembelajaran pada 
era modern saat ini.

“Perkembangan zaman terus 
bergerak. Oleh karena itu (guru) 
harus dapat mengikutinya,” 
katanya saat menghadiri Puncak 
Peringatan Hari Guru Nasional 
dan HUT ke-77 Persatuan Guru 
Republik Indonesia (PGRI) tahun 
2022 di Singaraja, Kabupaten 
Buleleng, Jumat.

Ia menjelaskan dalam usianya 
yang ke-77, PGRI harus mengem-
bangkan lagi kompetensi guru 
para anggotanya. Salah satunya 
adalah masuk ke dunia digital.

“Sistem proses belajar menga-
jar harus dibangun secara digital. 
Sehingga, prosesnya bisa dipantau 
langsung. Tidak hanya oleh guru, 
melainkan juga oleh orang tua dan 

murid sendiri,” jelasnya.
Pria yang juga Kepala Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 
Provinsi Bali ini juga menam-
pung aspirasi dari PGRI Kabu-
paten Buleleng. Khususnya usulan 
mengenai Tunjangan Perbaikan 
Penghasilan (TPP) dan pengadaan 
Pegawai Pemerintah dengan Per-
janjian Kerja (PPPK) guru Bahasa 
Bali.

Mengenai TPP, dia mengatakan 
akan dipertimbangkan sesuai 
kemampuan fiskal daerah, karena 
masih melihat kondisi anggaran 
yang ada. “Sementara untuk PPPK 
guru Bahasa Bali akan kita kaji 
dan usulkan pula karena men-
dukung muatan lokal. Seperti di 
Provinsi, Pak Gubernur sudah 
memformulasikan dan diusulkan,” 
kata Lihadnyana.

Menanggapi arahan Pj Bupati 
Buleleng tersebut, Sekretaris Di-
nas Pendidikan, Pemuda, dan 

Olahraga (Disdikpora) Buleleng, 
Ida Bagus Gede Surya Bharata 
menyebutkan hal tersebut sesuai 
dengan tema Hari Guru Nasional 
2022 yaitu “Berinovasi Untuk 
Mewujudkan Merdeka Belajar”.

Dengan begitu, para guru 
diharapkan lebih adaptif terkait 
perkembangan zaman. Ini terkait 

pula dengan falsafah Ki Hajar De-
wantara yaitu sadar akan kodrat 
alam dan kodrat zaman. “Bahwa 
zaman sekarang menuntut adanya 
adaptasi terhadap digitalisasi. Kita 
harapkan para guru semangat 
untuk belajar menggunakan atau 
memanfaatkan digitalisasi dalam 
pembelajaran,” katanya. (ant)

Kecamatan di Karangasem Mulai 
Terapkan Layanan Rekam Cetak KTP-KIA

memberikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat dalam pen-
gurusan dokumen administrasi 
kependudukan.

Terkait pelayanan rekam 
cetak KIA, Gede Dana men-
gaitkan itu dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 
2 Tahun 2016 tentang Kartu 
Identitas Anak (KIA), di mana 
pemberian kartu tersebut 
kepada anak menunjukkan 
negara hadir memuliakan dan 
mendorong kemandirian anak 
serta memberikan perlakuan 
non diskriminatif bahwa anak 
memiliki identitasnya sendiri 
sebagai WNI.

Bupati Karangasem itu 
menyampaikan agar para orang 
tua memahami fungsi kartu 
tersebut, salah satunya dapat 
digunakan untuk keperluan 
persyaratan pendaftaran se-
kolah, sebagai syarat mengurus 
perbankan ketika anak ingin 
memiliki tabungan sendiri, juga 
dapat digunakan sebagai syarat 

mendaftar BPJS, serta mengurus 
klaim asuransi.

“Hal ini dalam kasus jika si 
anak mengalami kecelakaan dan 
meninggal dunia, KIA adalah 
alat untuk mengidentifikasi dan 
juga mengurus klaim kesehatan. 
Selain itu, KIA digunakan dalam 
pengurusan imigrasi dan juga 
untuk mencegah perdagangan 
anak,” ujarnya.

Politisi Partai PDI Perjuan-
gan itu meminta para Camat 
dan Perbekel/Lurah di Kabu-
paten Karangasem mendukung 
pelaksanaan program ini, serta, 
Dinas Catatan Sipil agar terus 
melakukan meningkatkan dan 
perbaikan layanan tersebut guna 
memberikan pelayanan terbaik 
bagi masyarakat.

Dalam sambutannya peresmi-
an layanan rekam cetak KTP dan 
KIA itu, Bupati Gede Dana juga 
menyebut program lainnya yang 
telah diresmikan berkaitan den-
gan inovasi pelayanan adminis-
trasi kependudukan. (ant)

Bupati Karangasem I Gede Dana saat meresmikan pelayanan rekam cetak KTP dan 
KIA di Karangasem, Bali, Kamis (24/11/2022). ANTARA/HO-Pemkab Karangasem

Peluncuran aplikasi ponsel pintar “Musem Wayang” diharapkan menjadi akses 
edukasi digital yang mempermudah wisatawan milenial belajar tentang sejarah 
pewayangan Indonesia. ANTARA/Devi Nindy
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REKTOR Universitas Pendid-
ikan Ganesha (Undiksha), Sin-
garaja, Bali, Prof. Dr. I Nyoman 
Jampel, M.Pd masuk kandidat 
penerima anugerah pemimpin 
akademik atau “Anugerah 
Academic Leader” 2022 yang 
diselenggarakan Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi (Kemdikbudris-
tek).

“Nama Prof. Jampel masuk 
dalam kategori Perguruan 
Tinggi Negeri Badan Layanan 
Umum (PTN-BLU) bersama Rek-
tor Universitas Sriwijaya, Prof. 
Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., 
IPU., ASEAN. Eng., dan Rektor 
Universitas Negeri Makassar, 
Prof. Dr. Ir. H. Husain Syam, 
M.TP.,IPU.,ASEAN Eng,” kata Hu-
mas Undiksha, Putu Sosiawan, 
S.S.,M.Pd, di Singaraja, Kamis.

Adapun penyelenggaraan 
kegiatan anugerah Academic 
Leader diberikan kepada dosen 
tanpa atau dengan tugas tamba-

han sebagai pimpinan perguruan 
tinggi yang selama bertugas telah 
menghasilkan karya inovatif 
bidang pembelajaran, bidang pe-
nelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat.

Bukan hanya itu saja, krite-
rianya adalah yang bersang-
kutan berkontribusi nyata 
terhadap pencapaian indikator 
kinerja utama (IKU) perguru-
an tinggi tempat bek-
erja, menginspirasi 
teman sejawat 
dan sangat ber-
manfaat bagi 
pembangunan 
nasional.

Anugerah 
Academic 
Leader ini 
merupakan 
salah satu 
prakarsa dari 
Kemdikbudristek 
untuk menggelora-
kan dan mem-

PT PLN (Persero) menggelar 
simposium internasional The 
2022 HAPUA-JEPIC (Heads of 
ASEAN Utilities/Authorities-Japan 
Electric Information Center) di 
Bali pada 23-24 November 2022, 
untuk mendorong ekosistem 
kendaraan listrik.

 General Manager Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan PLN Rio 
Adrianto di Denpasar, Bali, Rabu, 
menjelaskan agenda simposium 
internasional terwujud atas 
kolaborasi HAPUA dan JEPIC 
untuk pertukaran pengetahuan 
terkait ketenagalistrikan.

 “Kami berharap acara ini bisa 
mendorong kemajuan ekosistem 
kendaraan listrik nasional demi 
mencapai target net zero emission 
di tahun 2060,” kata dia.

 PLN telah ditunjuk sebagai 
penyelenggara event yang akan 
digelar secara hybrid, baik daring 
maupun luring dengan mengambil 
tajuk “Accelerating Electric Vehi-
cles Toward Net Zero Emission”.

 Pertemuan tersebut bakal 
membahas sejumlah perkem-
bangan terbaru terkait kend-
araan listrik, charging station, 
dan teknologi terkait termasuk 
pemaparan 16 hasil penelitian 
dari PLN Group dan perusahaan 
energi dari Jepang, Malaysia, 
Thailand dan Filipina.

 HAPUA merupakan organisasi 
perusahaan utilitas di Asia Teng-
gara yang mendorong kerja sama 
antar utilitas guna meningkatkan 
kualitas kelistrikan di kawasan 
Asia Tenggara.

 Dalam simposium interna-
sional tersebut, PLN tidak hanya 
mendatangkan pembicara dan 
delegasi dari luar negeri, tetapi 
juga mengundang dosen dan 
mahasiswa dari 10 perguruan 
tinggi terpilih untuk ikut dalam 
HAPUA-JEPIC Symposium.

PLN juga telah menyiapkan 
CorpU (Corporate Univer-
sity) Immersive Booth dimana 
pengunjung dapat merasakan 

PLN Gelar Simposium Internasional 
Kendaraan Listrik di Bali

sensasi seru dalam pembela-
jaran terkait ketenagalistrikan 
menggunakan perangkat Virtual 
Reality (VR).

 Selain itu, tersedia juga booth 
Stasiun Penukaran Baterai Ken-
daraan Listrik Umum (SPBKLU). 
Untuk melengkapi infrastuktur 
kendaraan listrik, PLN mema-
merkan Stasiun Pengisian Ken-

daraan Listrik Umum (SPKLU), 
Home Charging, motor dan mobil 
listrik.

 “Ada banyak insight yang bisa 
didapatkan dalam agenda ini. 
Mulai dari pengetahuan terkait 
teknologi listrik terbaru hingga 
bagaimana cara partisipasi nyata 
dalam mencapai net zero emis-
sion,” kata Rio. (ant)

Situasi simposium internasional The 2022 HAPUA-JEPIC yang diinisiasi PT PLN 
(Persero) di Denpasar,Bali, Rabu (23/11/2022). ANTARA/Rolandus Nampu

Rektor Undiksha Masuk Kandidat 
”Anugerah Academic Leader” 2022

perkuat implementasi Merdeka 
Belajar, Kampus Merdeka 
(MBKM) guna menghasilkan 

SDM Indonesia unggul, 
berakhlak mulia, dan 

berkepribadian 
Pancasila.

Selain PTN-
BLU, anugerah 

yang diselengga-
rakan Direktorat 

Jenderal 
Pendidikan 

Tinggi Ri-
set dan 

Teknologi  juga ditujukan bagi 
Perguruan Tinggi Negeri Ber-
badan Hukum (PTN-BH) dan 
Perguruan Tinggi Negeri Satuan 
Kerja (PTN-Satker).

Sementara itu, Rektor Jampel 
menyatakan hal tersebut tidak 
terlepas dari dukungan civitas 
akademika Undiksha. Hal ini 
dinilai sebagai bentuk repre-
sentasi dari pembenahan yang 
dilakukan secara bersama-sama 
dalam bingkai keharmonisan 
terhadap pelaksanaan berbagai 
program yang diharapkan dapat 
meningkatkan daya saing univer-
sitas, termasuk untuk program 
MBKM.

“Ini semua karena kebersa-
maan dan keharmonisan yang 
telah kita bangun,” ungkapnya. 
(ant)

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undik-
sha), Singaraja, Bali, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, 
M.Pd. ANTARA/Bgs/2022
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BI: Pengguna QRIS di Bali 
Lampaui ”merchant”

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi 
Bali mencatat jumlah pengguna Quick Response 
Code Indonesian Standard (QRIS) di daerah itu 
hingga Oktober 2022 mencapai 609.343 peng-

guna, atau melampaui jumlah merchant (pedagang) yang 
menyediakan QRIS sebesar 544.809 pedagang.

“Penggunaan QRIS di 
Bali memang semakin 
masif, khususnya dari sisi 
pengguna (user),” kata 
Kepala Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia (KPwBI) 
Provinsi Bali Trisno Nu-
groho di Denpasar, Rabu.

Menurut Trisno, 
pertumbuhan jumlah pengguna 
QRIS di Bali selama tahun berjalan 
2022 mencapai 197 persen (ytd). 
Hal ini semakin menunjukkan 
tingginya peningkatan permintaan 
terhadap penggunaan QRIS dari 
sisi konsumen.

“Secara nasional, dilihat dari 
jumlah user terbanyak, Provinsi 
Bali menduduki peringkat kedua 
dengan realisasi pencapaian user 
baru QRIS tahun 2022 tertinggi 

yakni sebesar 158,59 
persen atau di atas 
realisasi nasional yang 
tercatat sebesar 100,17 
persen,” ujarnya.

Untuk 2022 ini, Bali 
mendapat target penam-
bahan user baru sebanyak 
255.100 pengguna. Sedan-

gkan capaian penambahan user 
baru hingga September 2022 telah 
mencapai 404.397 pengguna.

Sementara itu, jika dilihat 
total merchant QRIS di Bali yang 
tercatat sebanyak 544.089 peda-
gang, mayoritas merupakan usaha 
mikro (57,4 persen), kemudian 
disusul usaha kecil (29,1 persen), 
usaha menengah (9,3 persen), 
usaha besar (3,9 persen) dan lain-
nya 0,3 persen.

Tiga dari sembilan kabupaten/
kota di Bali dengan sebaran mer-
chant QRIS terbanyak yakni Kota 
Denpasar (228.246 merchant), 
Kabupaten Badung (146.144 
merchant) dan Kabupaten Gianyar 
(55.978 merchant).

Trisno menambahkan pening-
katan merchant dan user tersebut 
juga diikuti dengan peningkatan 
volume dan nominal transaksi 
bulanan yang terus meningkat.

“Pada Oktober 2022, tercatat 
sebanyak 1,8 juta transaksi QRIS 

di Bali atau tumbuh 85 persen 
(yoy) dengan total Rp217 miliar 
atau tumbuh 190 persen (yoy),” 
ucapnya.

Kantor Perwakilan Bank Indo-
nesia (KPwBI) Provinsi Bali terus 
melakukan sosialisasi untuk mem-
perluas penggunaan QRIS dengan 
menyasar berbagai kalangan, mulai 
dari pelajar-mahasiswa, pedagang 
tradisional, pasar modern, juru 
parkir, UMKM, TNI-Polri, tokoh-
tokoh pariwisata, tokoh masyarakat 
dan sebagainya. (ant)

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali Trisno Nugroho 
saat menunjukkan usai bertransaksi menggunakan QRIS. ANTARA/HO-BI Bali.


