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Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan 
instruksi mengenai perayaan Hari Suci Tumpek 
Krulut yang dapat dilaksanakan dengan berbagai 
aktivitas sosial.

Gubernur Koster: Tumpek Krulut 
Dirayakan Dengan Aktivitas Sosial

GUBERNUR Bali Wayan 
Koster mendorong agar pro-
gram Keluarga Berencana (KB) 
menjadi empat anak untuk 
melestarikan budaya Bali yang 
identik dengan penamaan anak 

pertama diawali Putu, kemudian 
Made, Nyoman, dan Ketut.

“Saya menggalakkan jangan 
KB dua anak tapi empat anak, 
karena kalau semua dua anak 
berarti Nyoman sama Ketut pu-

“Perayaan Rahina Tumpek 
Krulut secara sekala (duniawi) 
dilakukan dengan berbagai 
aktivitas sosial dan kemanusiaan, 
di antaranya seperti kunjungan 
sosial ke panti asuhan, panti 
wreda, rumah tahanan, dan ru-
mah sakit,” kata dia di Denpasar, 
Jumat.

Ia juga menyebut aktivitas 
sosial dapat dilakukan dengan 
donor darah, bantuan layanan 
kesehatan kepada masyarakat 
miskin, dan pertunjukan seni, 
seperti musik, tari, teater, guna 
membangun keharmonisan 
sesama manusia.

“Dapat juga dilakukan dengan 
saling memberi ucapan kasih 
sayang lewat berbagai media, 
saling memberi bunga, suve-
nir dengan menuangkan kasih 
sayang antara anak dengan 

orang tua, guru dengan murid, 
atau sesama teman, sahabat, dan 
pasangan hidup,” ujar Koster.

Instruksi mengenai perayaan 
Tumpek Krulut atau diibaratkan 
Hari Kasih Sayang ini, diturunkan 
Wayan Koster melalui Instruksi 
Gubernur Bali Nomor 02 Tahun 
2023 tentang Perayaan Rahina 
Tumpek Krulut dengan Upacara 
Jana Kerthi, sebagai implemen-
tasi Surat Edaran Gubernur Bali 
Nomor 04 Tahun 2022.

Sasarannya seluruh instansi 
vertikal di Bali, wali kota/bu-
pati se-Bali, majelis desa adat, 
pimpinan lembaga pendidikan, 
perbekel dan lurah, bendesa 
adat, organisasi kemasyaraka-
tan dan swasta, yowana atau 
generasi milenial, serta seluruh 
masyarakat Bali.

“Sebagaimana tersurat dalam 

Lontar Prakempa dan Aji Gur-
nita, Otonan Sarwa Tetangguran 
agar dilaksanakan pada Rahina 
Tumpek Krulut. Pada Rahina 
Tumpek Krulut kita memuja 
Dewa Iswara dalam manifesta-
sinya sebagai dewa keindahan 
untuk memohon anugerah 
agar kita terus menerus diberi 

kesenangan dan kebahagiaan 
lahir batin dalam menjalani roda 
kehidupan,” ujar dia.

Selain dengan mendengarkan 
dan memainkan musik, seperti 
gamelan, kata dia, rasa senang 
juga dapat tercapai dengan mem-
bangun kasih sayang terhadap 
sesama manusia. (ant)

Gubernur Bali Dorong KB Empat Anak 
Agar Nama Nyoman dan Ketut lestari

nah, kan kehilangan unsur bu-
daya kita, jadi harus kalau bisa 
tanpa dipaksakan, empat anak,” 
kata dia di Denpasar, Selasa.

Orang nomor satu di 
Pemprov Bali itu menjelaskan 
bahwa saat ini penduduk Bali 
berjumlah 4,3 juta orang dengan 
pertumbuhan yang rendah yaitu 
1,2 persen per tahun, dan satu 
ibu produktif rata-rata melahir-
kan dua anak, sehingga program 
KB dua anak dinilai berhasil di 
Pulau Dewata.

“Jadi bagi generasi muda 
menikah lah dengan pasangan 
yang cocok dan rencanakan 
empat anak minimal supaya 
Nyoman dan Ketut ada,” ujarnya.

Wayan Koster menilai bahwa 
ada kerugian bagi Bali dalam 
program keluarga beren-
cana dua anak, di mana selain 
penamaan Nyoman dan Ketut 
hilang, populasi masyarakat 

Bali juga akan berkurang, ini ia 
lihat dari berkurangnya nama 
depan Nyoman dan Ketut dari 
pendaftaran siswa sekolah 
dasar.

Dikutip dari laman bps.go.id, 
berdasarkan sensus penduduk 
Badan Pusat Statistik (BPS) ta-
hun 2020, jumlah penduduk Bali 
sebanyak 4,32 juta jiwa terdiri 
dari 2,17 juta berjenis kelamin 
laki-laki dan 2,15 juta berjenis 
kelamin perempuan.

Dari total populasi itu, 
jumlah penduduk usia produktif 
(15-64 tahun) sebanyak 3,045 
juta jiwa atau 70,96 persen.

Dari sembilan kabupaten/
kota, Buleleng menjadi wilayah 
dengan jumlah penduduk ter-
banyak, yaitu 791,81 ribu jiwa. 
Sedangkan Klungkung menjadi 
wilayah dengan penduduk pal-
ing sedikit, yakni 206,93 ribu 
jiwa. (ant)

Gubernur Wayan Koster memberi instruksi perayaan Hari Suci Tumpek Krulut di 
Denpasar, Jumat (17/2/2023). ANTARA/HO-Pemprov Bali

Gubernur Bali Wayan Koster saat pidato soal program keluarga berencana empat 
anak di Denpasar, Selasa (20/2/2023). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
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WAKIL Wali Kota Denpasar 
I Kadek Agus Arya Wibawa 
berharap ajang kontes ikan koi 
yang bertajuk “Denpasar One 
Day Contest” yang dilaksanakan 
memeriahkan HUT ke-235 Kota 
Denpasar, dapat meningkatkan 

kunjungan wisatawan ke ibu kota 
Provinsi Bali ini.

“Kontes koi ini saya rasa bisa 
menjadi daya tarik bagi Kota 
Denpasar,” kata Arya Wibawa 
saat membuka kontes ikan koi, 
di kawasan Lapangan Kompyang 

Wakil Wali Kota Denpasar Ingin 
Kontes Ikan Koi Tingkatkan Wisatawan

Sujana, Denpasar, Minggu.
Lebih dari 300 ekor ikan koi 

dari pelosok Pulau Jawa dan 
Pulau Bali ikut dilombakan dalam 
kontes yang diselenggarakan oleh 
Dinas Perikanan dan Ketahanan 
Pangan, dengan menggandeng 
Komunitas Koi Kotamadya (Koko-
mad) di bawah naungan Dewata 
Koi Klub

“Keindahan corak ikan koi 
akan menjadi daya tarik tersendiri 
bagi masyarakat, khususnya para 
pecinta ikan hias dari berbagai 
daerah untuk berkunjung ke 
Kota Denpasar, sehingga secara 
otomatis akan meningkatkan 
pula animo kunjungan wisata ke 
Denpasar,” ujarnya pula.

Kota Denpasar, kata dia pula, 
juga memiliki potensi pasar peri-
kanan yang besar. Hal ini dibukti-
kan dengan tingginya permintaan 
ikan air tawar dan ikan hias, 
terutamanya ikan koi di pasaran.

“Dengan hadirnya kegiatan 

kontes ini akan memperkaya keg-
iatan para komunitas hobi yang 
ada di Denpasar. Industri ikan 
koi dari segi ekonomi pun bisa 
memberikan harapan dan berpo-
tensi bisnis bagi para pelakunya,” 
ujarnya lagi.

Melalui momentum kontes 
koi ini, Arya Wibawa berharap 
masyarakat Denpasar dapat lebih 
mengenal varietas jenis ikan koi 
itu sendiri.

Ketua Panitia Denpasar One 
Day Contest yang juga Ketua 
Kokomad Denpasar I Wayan 
Angga Abiwana mengatakan, 
dalam kontes ikan koi ini dewan 
juri akan menilai beberapa aspek 
yang dikategorikan menurut 
ukuran dan varietasnya.

Aspek yang dinilai meliputi 
kualitas kulit ikan, keindahan 
corak, proporsionalitas tubuh 
ikan, pola serta penilaian secara 
visual keseluruhan ikan itu 
sendiri. (ant)

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat melihat ajang kontes 
ikan koi, di Lapangan Kompyang Sujana, Denpasar, Minggu (19/2/2023). AN-
TARA/HO-Pemkot Denpasar.

“Dengan sinergi dan kolab-
orasi dukung pembangu-
nan, kami ingin mengu-
capkan terima kasih dan 
apresiasi setinggi-tingginya 
kepada Bapak Gubernur, 
yang telah memfasilitasi beberapa 
pembangunan infrastruktur di 
Kota Denpasar,” kata Wali Kota 
Denpasar IGN Jaya Negara di 
Denpasar, Selasa.

Jaya Negara menyampaikan hal 
tersebut dalam acara kunjungan 
kerja Gubernur Bali Wayan Koster 
di Kota Denpasar yang dipusatkan 
penyelenggaraannya di Gedung 
Ksirarnawa Taman Budaya 
Provinsi Bali.

Menurut Jaya Negara, terkait 44 
Tonggak Peradaban Penanda Bali 
Era Baru, khusus untuk Kota Den-

pasar telah terimplementasi-
kan melalui bantuan hibah 
dan Bantuan Keuangan 

Khusus (BKK), serta pem-
bangunan infrastruktur

“Sinergi antara Pemer-
intah Kota Denpasar sebagai Ibu 
Kota Provinsi dengan Pemerintah 
Provinsi Bali telah terjalin dengan 
baik. Hal ini tercermin dari visi 
Kota Denpasar, yakni Kota Kreatif 
Berbasis Budaya Menuju Denpasar 
Maju,” ujarnya.

Terkait Bantuan Keuangan 
Khusus (BKK) kepada Pemerintah 
Kota Denpasar telah dimanfaatkan 
sebagai penopang dalam men-
jalankan pembangunan di berba-
gai sektor dalam kurun waktu dua 
tahun terakhir.

Hal ini meliputi sektor pereko-

nomian, sektor teknologi informasi 
dan komunikasi, sektor keseha-
tan, sektor sosial kependudukan, 
sektor pendidikan, serta sebagai 
upaya melestarikan adat dan 
budaya Bali yang adiluhung.

Sementara dalam pidatonya, 
Gubernur Bali Wayan Koster men-
yampaikan capaian Pembangunan 
Bali implementasi Visi Nangun Sat 

Kerthi Loka Bali Melalui Pemban-
gunan Semesta Berencana Menuju 
Bali Era Baru, tertuang dalam 44 
Tonggak Peradaban Penanda Bali 
Era Baru.

Pihaknya juga mengapresiasi 
sinergi dari Pemkot Denpasar yang 
selalu mendukung kebijakan dan 
program-program dari Pemprov 
Bali. (ant)

Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara bersama jajarannya dan Gubernur Bali 
Wayan Koster serta pihak terkait lainnya dalam acara kunker Gubernur Bali di 
Denpasar, Selasa (21/2/2023). ANTARA/HO- Pemkot Denpasar.

Pemerintah Kota Denpasar mengapresiasi pelaksan-
aan 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru se-
bagai langkah strategis yang dilakukan Gubernur Bali 
Wayan Koster beserta jajarannya yang telah diimple-

mentasikan pada kabupaten/kota di provinsi setempat.

Walikota Denpasar Apresiasi 44 Tonggak 
Peradaban Penanda Bali Era Baru
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PEMERINTAH Kota Den-
pasar mengharapkan warga 
di Ibu Kota Provinsi Bali itu 
dapat memanfaatkan fasilitas 
pelayanan safari kesehatan 
yang diberikan secara gratis 
untuk menyambut HUT ke-235 
Kota Denpasar yang jatuh pada 

27 Februari 2023.
“Bagi masyarakat yang 

belum mendapatkan vaksi-
nasi booster (penguat), atau 
ingin memeriksakan kondisi 
kesehatannya, dapat langsung 
mengunjungi safari kesehatan 
ini,” kata Sekretaris Daerah 

WAKIL Wali Kota 
Denpasar, Bali, I Kadek 
Agus Arya Wibawa 
berharap Pameran Gema 
Tridatu (Gelar Bersama 
Industri dan Perdagangan 
Bermutu) lebih meningkatkan 
promosi produk UKM di kota 
setempat pada lingkup yang 
lebih luas. 

“Dinas Perindag (Perindustri-
an dan Perdagangan) Kota Den-
pasar bersama Dekranasda Kota 
Denpasar menggelar pameran 
ini juga untuk menyambut HUT 
ke-235 Kota Denpasar,” kata Arya 
Wibawa di Denpasar, Jumat.

Pameran Gema Tridatu yang 
mengambil tema “One Stop 
Shopping Rumah Belanja Den-
pasar” ini dilaksanakan selama 
empat hari,  16-19 Februari 
2023 di Selasar Rumah Belanja 
Denpasar Gedung Dharma Ne-
gara Alaya, Denpasar.

“Kami juga menggandeng 

beberapa pihak swasta, 
asosiasi pariwisata, serta 
jasa keuangan,” ucapnya.

Pameran itu diharap-
kan dapat mempromosi-

kan dan memperkenalkan 
produk UKM/IKM Denpasar ke 
lingkup yang lebih luas sehingga 
dapat dikenal oleh masyarakat.

Kegiatan itu juga diisi 
dengan berbagai acara lainnya 
seperti lomba mewarnai, band 
akustik, dance, pelatihan florist, 
dan sebagainya.

“Tadi saya sampaikan 
kepada para pelaku UMKM khu-
susnya Disperindag, mudah-
mudahan akhir 2023  kami 
mempunyai tempat khusus 
untuk melaksanakan pameran 
UMKM yang ada di Kota Den-
pasar tepatnya di Pasar Kumba-
sari,” ujar Arya Wibawa.

Pelaksanaan penataan tahap 
I dan II sudah selesai dan saat 
ini tinggal menata isi dalamnya 

Wawali Denpasar Ingin Pameran 
Gema Tridatu Tingkatkan Promosi UKM

saja, sehingga  akan dipusatkan 
dan menampung kerajinan-
kerajinan kain seperti tenun 
dan lain sebagainya.

Pembukaan pameran dilaku-
kan Arya Wibawa didampingi 
Wakil Ketua Dekranasda Kota 

Denpasar Ayu Kristi Arya 
Wibawa, Ketua Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) Kota Den-
pasar IA Widnyani Wiradana 
serta Kadis Perindag Kota 
Denpasar Ni Nyoman Sri Utari. 
(ant)

Pemkot Denpasar Ingin Warga 
Manfaatkan Safari Kesehatan

Kota Denpasar Ida Bagus Alit 
Wiradana di Denpasar, Jumat.

Safari kesehatan digelar 
Pemerintah Kota Denpasar 
melalui Dinas Kesehatan se-
tempat bersinergi dengan The 
John Fawcett Foundation (JFF), 
Yayasan Peduli Kemanusian 
(YPK) Bali, dan Karang Taruna 
Kota Denpasar.

Safari kesehatan rencanan-
ya digelar sebanyak 11 kali di 
Kota Denpasar dan untuk hari 
ini dipusatkan di Banjar Tegall-
inggah, Desa Padangsambian 
Kaja, Kota Denpasar.

Baca juga: Pemkot Denpasar 
jemput bola tingkatkan lay-
anan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan dalam 
safari kesehatan ini meliputi 
skrining penyakit tidak menu-
lar, vaksin penguat COVID-19, 
pemeriksaan fisioterapi, 
pemeriksaan mata, pembe-
rian kacamata, hingga operasi 
katarak.

Selain menjadi sarana 

masyarakat dalam mendapat-
kan akses pelayanan keseha-
tan, safari kesehatan ini juga 
menjadi wadah edukasi untuk 
menjaga pola hidup sehat bagi 
masyarakat.

Safari kesehatan di Desa Pa-
dangsambian Kaja ini dipantau 
langsung oleh Sekda Denpasar 
didampingi Kepala Dinas Kes-
ehatan Kota Denpasar dr Anak 
Agung Ayu Agung Candrawati.

Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Denpasar dr Anak Agung 
Ayu Agung Candrawati men-
gatakan kali ini merupakan 
safari kesehatan yang kedua 
kalinya.

Dia menambahkan, bagi 
penderita katarak yang mem-
butuhkan penanganan operasi 
dapat langsung dilakukan tin-
dakan medis.

Sedangkan bagi para pend-
erita mata minus/plus dapat 
memperoleh kacamata secara 
gratis setelah melakukan 
pemeriksaan mata. (ant)

Wakil Wali Kota Denpasar, Bali, I Kadek Agus Arya Wibawa saat membuka Pam-
eran Gema Tridatu di Denpasar. ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana saat meninjau safari 
kesehatan di Banjar Tegallinggah, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar, Jumat 
(17/2/2023). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.
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PEMERINTAH Kabupaten 
(Pemkab) Badung, Bali, mem-
berikan bantuan hibah sebesar 
Rp2,2 miliar lebih yang bersumber 
dari anggaran perubahan tahun 
2022 untuk Rumah Dinas Jabatan 
Dirreskrimum Polda Bali.

“Sejak dilantik menjadi Bupati, 
kami berkomitmen terhadap Law 

Enforcement, keberpihakan kami 
pada regulasi. Untuk itu salah 
satu yang kami lakukan adalah 
bagaimana memberikan fasilitas 
terhadap aparat negara salah satu-
nya adalah Polri yang kita cintai,” 
ujar Bupati Badung Nyoman Giri 
Prasta dalam keterangan yang di-
terima di Mangupura, Kabupaten 

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali meminta 
seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
wilayahnya mempunyai orientasi untuk memberi-
kan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemkab Badung Minta ASN Selalu Beri 
Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat

“Karena core value Aparatur 
Sipil Negara itu berakhlak berori-
entasi pada pelayanan, akuntabel, 
kompeten, harmonis, loyal, adaptif 
dan kolaboratif,” ujar Sekre-
taris Daerah (Sekda) Kabupaten 
Badung I Wayan Adi Arnawa saat 
membuka Pelatihan Perencanaan 
Penganggaran APBD di Badung Ta-
hun 2023 dalam keterangan yang 
diterima di Mangupura, Selasa.

Sekda Adi Arnawa mengatakan 
pelaksanaan kegiatan pelatihan 
tersebut menjadi upaya dalam 
penguatan budaya kerja ASN khu-
susnya bagi pengelola keuangan 
di lingkungan pemerintahan Ka-
bupaten Badung agar selalu dapat 
meningkatkan profesionalitasnya 
dalam bertugas.

Terlebih menurut Sekda Adi 

Arnawa Pemkab Badung memiliki 
target untuk dapat terus memper-
tahankan laporan keuangan Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP).

Kegiatan pelatihan itu dilak-
sanakan selama dua hari dengan 
diikuti oleh sebanyak 90 peserta 
yang merupakan ASN yang dihara-
pkan dapat meningkatkan kemam-
puan mereka dalam bertugas.

“Selama kegiatan pelatihan ini 
para aparatur sipil negara kami 
akan mendapatkan kemampuan 
untuk meningkatkan kinerja. Oleh 
karena itu saya meminta kepada 
para peserta pelatihan khususnya 
yang membidangi perencanaan 
penganggaran di masing-masing 
perangkat daerah agar tetap fokus 
karena nantinya akan bermuara 
kepada hasil laporan keuan-

gan pemerintah daerah yang 
akuntabel,” kata Sekda Wayan Adi 
Arnawa.

Kepala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (BKPSDM) Badung I Gede 
Wijaya menjelaskan pihaknya 
melalui pelatihan itu berupaya 
meningkatkan kompetensi ASN 
Badung dalam bidang perenca-
naan penganggaran APBD.

“Harapannya nanti dapat 
membantu mewujudkan laporan 
keuangan yang transparan dan 
akuntabel. Untuk pesertanya 
merupakan ASN kami di Badung 
yang membidangi perencanaan 
penganggaran dengan menghad-
irkan fasilitator Widyaiswara Ahli 
Madya dari BPSDM Kemendagri 
Bapak Achmad Deni Suwardhani,” 
pungkas dia. (adv)

Pemkab Badung Hibahkan Rp2,2 Miliar 
untuk Rumah Dinas Jabatan Polda Bali

Badung, Selasa.
Ia mengatakan Pemkab Badung 

berkomitmen penuh mendukung 
pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Polri/Polda Bali dalam 
memelihara keamanan dan ket-
ertiban masyarakat, menegakkan 
hukum, memberikan perlindun-
gan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat.

Pihaknya juga mengapresiasi 
Polri karena telah memberikan 
kontribusi positif terhadap pen-
dapatan Kabupaten Badung dari 
industri pariwisata.

“Dari situlah kami berpikir 
untuk bisa membantu lembaga 
pemerintah, terlebih Presiden 
telah menghapus larangan pemer-
intah kabupaten/kota untuk 
membantu lembaga negara. Dulu, 
memang ada larangan, dan ketika 
ini sudah dihapuskan, kami berini-
siatif bersama DPRD memberikan 
bantuan kepada Polda Bali,” kata 
dia.

Bupati Giri Prasta menjelaskan 

langkah dalam membantu jajaran 
Polri juga tidak akan berhenti 
sampai di sini. Pihaknya menyata-
kan siap untuk membantu Polres 
Badung, Polresta Denpasar, Polres 
Bandara sampai ke polsek dan 
jajaran Polri.

“Kami tulus murni ingin 
memberikan dukungan fasilitas 
dan moral melalui bantuan finan-
sial yang kami berikan, sehingga 
kondisi Provinsi Bali dan Kabu-
paten Badung semakin meningkat 
kedepannya karena ada kesiapan 
bersama terutama Polda Bali 
dalam menumbuhkan keamanan 
dan kenyamanan di tengah 
masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda 
Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu 
Putra mengatakan pihaknya 
berterima kasih kepada Bupati 
Badung Nyoman Giri Prasta dan 
Ketua DPRD Badung Putu Parwa-
ta, karena Pemkab Badung telah 
komit mendukung tugas pokok 
dan fungsi Polda Bali. (adv)

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (kiri) saat menghadiri Pelatihan Perencanaan Pen-
ganggaran APBD di Kabupaten Badung Tahun 2023. ANTARA/HO-Pemkab Badung

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kiri) saat menghadiri acara melaspas dan peres-
mian Rumah Dinas Jabatan Dirreskrimum Polda Bali. ANTARA/HO-Pemkab Badung
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PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, menyerahkan dana 
kreativitas Ogoh-Ogoh kepada 
594 sekaa teruna (kelompok 
pemuda) masing-masing sebesar 
Rp15 juta.

“Sekaa teruna perlu dimotivasi 
agar mampu melestarikan seni, 

adat, tradisi, dan budaya Bali 
dengan memanfaatkan teknologi 
sebagai media dokumentasi dan 
promosi, sehingga masyarakat 
dapat mempelajari dan mengenal 
perbedaan serta keunikan budaya 
tradisional khususnya yang 
berkaitan dengan tradisi Ogoh-

Pemkot Medan Belajar ke Pemkab 
Badung Tingkatkan Pendapatan Daerah

PEMERINTAH Kota Medan, 
Sumatera Utara melakukan 
kunjungan kerja ke Kabupaten 
Badung, Bali untuk mempelajari 
upaya-upaya dalam meningkat-
kan pendapatan asli daerah.

“Kami datang ke Desa Kutuh, 
Kabupaten Badung adalah 
untuk belajar meningkatkan 
pendapatan khususnya di bidang 
pariwisata,” ujar Wali Kota Medan 
Muhammad Bobby Afif Nasution 
di Kabupaten Badung, Selasa.

Ia mengatakan kunjungan ke 
desa tersebut dilakukan ka-
rena Desa Kutuh sudah terkenal 
dengan desa yang mandiri, bukan 
hanya tingkat di kabupaten tapi 
sudah nasional.

Menurutnya pihaknya 
mempelajari langkah-langkah 
pengembangan pariwisata yang 
dilakukan di Desa Kutuh untuk 
dapat diterapkan di Kota Medan

“Maka dari itulah kami 
datang ke Kabupaten Badung 

khususnya ke Desa Kutuh 
guna mempelajari bagaimana 
mengembangkan pariwisata 
desa agar bisa kami terapkan di 
wilayah-wilayah yang berpo-
tensi di Kota Medan sehingga 
kedepannya Kota Medan bisa 
menjadi mandiri sama seperti 
Desa Kutuh,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, 
rombongan Pemerintah Kota 
Medan diterima oleh Sekretaris 
Daerah (Sekda) Badung I Wayan 
Adi Arnawa, Kepala Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan Desa 
(PMD) Badung Komang Budhi 
Argawa, Kadis Pariwisata Badung 
I Nyoman Rudiarta dan Camat 
Kuta Selatan Ketut Gede Arta.

Sekretaris Daerah Kabupaten 
Badung I Wayan Adi Arnawa me-
nambahkan pihaknya berterima 
kasih kepada Wali Kota Medan 
beserta seluruh rombongan 
karena sudah memilih Kabupaten 
Badung sebagai lokus kunjungan 

kerja dalam rangka meningkatkan 
pendapatan asli daerah.

“Kami mewakili pemerintah 
dan jajaran pimpinan di Kabupat-
en Badung menyampaikan terima 
kasih dan apresiasi atas kunjun-
gan Wali Kota Medan beserta 
jajaran ke Desa Kutuh Kabupaten 
Badung,” tambah dia.

Menurutnya,melalui kun-

jungan tersebut Wali Kota 
Medan beserta jajaran juga sudah 
berkontribusi dalam membantu 
meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Badung.

“Semoga kunjungan ini, bisa 
meningkatkan kunjungan wisa-
tawan dari Kota Medan untuk 
datang ke Kabupaten Badung,” 
pungkas Sekda Adi Arnawa. (adv)

Pemkab Badung Serahkan Dana 
Kreativitas Ogoh-Ogoh ke Sekaa Teruna

Ogoh dalam rangkaian perayaan 
Hari Suci Nyepi,” ujar Bupati Giri 
Prasta, di Badung, Selasa.

Ia mengatakan pihaknya akan 
terus menggerakkan kegiatan 
positif para pemuda agar sekaa 
teruna dapat menjadi suatu 
kekuatan dalam pembangunan 
wilayah Kabupaten Badung.

Menurut dia, pembangunan 
yang dilaksanakan pemerintah 
tidak hanya pembangunan dalam 
bidang fisik, namun juga harus 
dilaksanakan pembangunan di 
bidang sumber daya manusianya 
yang dikenal dengan character 
building.

“Inilah yang perlu kami isi 
dengan baik sehingga generasi 
muda yang ada di Badung betul-
betul bisa menjadi generasi muda 
yang mumpuni, kuat, dan mandiri 
untuk membangun Badung ke 
depan,” kata dia.

Bupati Giri Prasta menambah-
kan, generasi muda merupakan 
generasi penerus yang sangat 
berharga dan sangat bernilai, se-

hingga perlu dikelola dan diman-
faatkan dengan baik agar menjadi 
insan yang berkualitas, berkarak-
ter, cerdas, dan kompetitif.

“Anggota sekaa teruna se-
Badung memiliki beberapa kel-
ebihan di antaranya pengetahuan 
yang luas karena familiar dengan 
gadget atau teknologi informasi, 
terbuka terhadap perkembangan, 
mempunyai motivasi yang tinggi, 
multitasking, cenderung lebih 
toleran dan tidak cepat berpuas 
diri,” kata Bupati Giri Prasta.

Kepala Dinas Kebudayaan 
Kabupaten Badung Gde Eka 
Sudarwitha menjelaskan, melalui 
penyerahan dana kreativitas itu 
Pemkab Badung berharap dapat 
memperkokoh kerukunan hidup 
bermasyarakat dalam jalinan 
keragaman adat budaya dan 
agama.

“Anggota sekaa teruna kami 
harapkan bisa mempererat tali 
persaudaraan melalui pelaksan-
aan Ogoh-Ogoh di setiap wilayah 
banjar,” ujar dia. (adv)

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (kiri) berjalan bersama Wali Kota Medan Mu-
hammad Bobby Afif Nasution (kedua kanan) di Kabupaten Badung, Bali, Selasa 
(14/2/2023). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan dana kreatifitas pembua-
tan Ogoh-Ogoh kepada sekaa teruna se-Kabupaten Badung di Gedung Balai 
Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung, Selasa (14/2/2023). ANTARA/
HO-Pemkab Badung
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Pemkab Badung Komitmen Terapkan 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali mengapresiasi 
BPJAMSOSTEK, perusahaan yang 
beroperasi di daerah itu, serta 
sejumlah pihak lainnya yang telah 
memberikan perlindungan kepada 
pekerja rentan.

“Kami berterima kasih kepada 
BPJSTK, BPD Bali, BPD Mangu-

pura, dan perusahaan di wilayah 
Kabupaten Badung karena telah 
berperan aktif mendukung Pem-
kab Badung dalam memberikan 
perlindungan kepada masyarakat 
secara berkesinambungan,” ujar 
Sekretaris Daerah Badung I Wayan 
Adi Arnawa saat penyerahan 
secara simbolis kartu peserta 

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Provinsi Bali berkomit-
men untuk selalu taat asas dalam 
pelaksanaan jaminan sosial 
ketenagakerjaan kepada para 
pekerja di daerah setempat.

“Komitmen ini dibuktikan sep-
erti dengan kami di Badung sudah 
memiliki aturan sebagai dasar 
pedoman terhadap pelaksanaan 
jaminan sosial ketenagakerjaan,” 
ujar Wakil Bupati Badung I Ketut 
Suiasa saat Penilaian Peraih 
Penghargaan Jaminan Sosial 
dan Ketenagakerjaan (Paritrana 
Award) dalam keterangan yang 
diterima di Mangupura, Rabu.

Pemkab badung juga sudah 
merealisasikan jaminan sosial 
ketenagakerjaan sejak 2021, baik 
kepada pekerja formal maupun 
nonformal.

Bahkan, kata dia, pada 2017 
Kabupaten Badung sudah 
memberikan perlindungan sosial 
ketenagakerjaan kepada perang-
kat desa.

“Karena itu kami sudah memi-

liki peranti aturan pelaksanaan 
berupa peraturan bupati pada ta-
hun 2017 dan memiliki peraturan 
daerah di tahun 2021,” kata dia.

Wabup Ketut Suiasa men-
jelaskan hal yang masih perlu 
didorong di wilayah itu, mereka 
yang bekerja di perusahaan-
perusahaan yang beroperasi di 
Kabupaten Badung.

Ia meminta pemilik usaha di 
Badung secara partisipatif dan 
penuh kesadaran memberikan 
perlindungan kepada tenaga 
kerjanya.

“Bukan sebagai tanggung 
jawab moral perusahaan saja, 
tapi tanggung jawab konstitu-
sional. Undang-undang kita sudah 
memerintahkan, sebagai warga 
negara yang taat asas dan tunduk, 
berlandaskan hukum maka tidak 
satu pihakpun, termasuk pengu-
saha yang mengingkari akan hal 
itu,” ungkap dia

Pihaknya di pemerintahan 
sudah berusaha menjadi contoh 
dan selanjutnya para pengusaha 

harus juga memiliki komitmen 
dalam hal jaminan sosial ketena-
gakerjaan.

Paritrana Award merupakan 
ajang penghargaan yang diberi-
kan kepada pemerintah provinsi/
kabupaten/kota dan pelaku usaha 
meliputi perusahaan skala besar-
skala menengah, usaha sektor 
layanan publik dan usaha mikro, 

yang mendukung penuh pelak-
sanaan jaminan sosial ketenagak-
erjaan.

Kegiatan ini merupakan 
program dari pemerintah pusat 
melalui Deputi Bidang Koordinasi 
Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
Kemenko Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan (PMK) selaku 
panitia tingkat pusat. (adv)

Pemkab Badung Apresiasi BPJAMSOSTEK
Perusahaan Beri Perlindungan Pekerja Rentan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jam-
sostek) di Mangupura, Rabu.

Kartu peserta Jamsostek terse-
but diserahkan kepada perwakilan 
pekerja rentan yang menerima 
bantuan penyaluran Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) 
berupa perlindungan Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan, yang di-
berikan PT Bali Asri Harmony dan 
PT Karya Tangan Indah.

Kepesertaan Jamsostek itu 
diberikan kepada 130 pekerja 
rentan dengan periode perlindun-
gan selama tiga tahun yang juga 
dirangkaikan dengan penyerahan 
manfaat Santunan Jaminan Ke-
matian kepada ahli waris pekerja 
disabilitas sebesar Rp42 juta 
yang pada 2022 telah menerima 
penyaluran TJSP perlindungan 
Jamsostek dari Bank BPD Bali.

Ia berharap, melalui peny-
erahan bantuan tersebut dapat 
meringankan beban masyarakat, 
khususnya pekerja rentan dan 

pekerja disabilitas serta ahli waris 
tenaga kerja.

“Kami juga berharap agar 
nantinya bantuan ini dilaksanakan 
secara berkelanjutan,” kata dia.

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang 
Bali Denpasar Opik Taufik menga-
takan pihaknya di Bali telah mere-
alisasikan Gerakan Perlindungan 1 
Desa 100 Pekerja Rentan.

Melalui gerakan tersebut, 
100 pekerja rentan di desa akan 
mendapatkan perlindungan 
setidaknya untuk program Jami-
nan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 
Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS 
Ketenagakerjaan yang preminya 
dibayarkan melalui Dana Desa.

“Bahkan bisa pula ditam-
bahkan program Jaminan Hari 
Tua (JHT) supaya masyarakat 
memiliki tabungan ketika terjadi 
risiko, contohnya saat pandemi 
COVID-19 itu para pekerja sangat 
terbantu dengan adanya JHT,” 
kata dia. (adv)

Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa secara simbolis menyerahkan 
kartu peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) di Mangupura, Rabu 
(15/2/2023). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Wabup Badung I Ketut Suiasa mengikuti wawancara via Zoom dalam kegiatan 
penilaian peraih Penghargaan Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan (Paritrana 
Award) Tahun 2022. ANTARA/HO-Pemkab Badung
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Puluhan Anggota NII di Badung 
Lepas Baiat Dan Janji Setia NKRI

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali berkomitmen akan 
siap untuk terus mendukung jaja-
ran kejaksaan di Bali khususnya 
dalam pelaksanaan pelayanan 
publik.

“Kaitannya dengan pem-
bangunan, sekarang sudah ada 

regulasi hibah bisa diberikan 
dalam bentuk barang dan uang. 
Kalau misalkan nanti, untuk hibah 
barang, satu kota dan delapan 
kabupaten di Bali, kami siap. 
Misalkan pembangunan Kejari di 
Klungkung, Karangasem termasuk 
juga bantuan hibah uang jika 

SEBANYAK 30 orang anggota 
kelompok Negara Islam Indonesia 
(NII) mengikuti pelepasan baiat 
dan berikrar setia kepada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) di Kabupaten Badung, Bali.

“Berkat kerja keras semua 
pemangku kepentingan atau 
stakeholder, warga ini bisa lepas 
dari NII. Ini merupakan upaya 
Densus 88 dalam menyelesaikan 
terorisme dengan mengedepan-
kan upaya persuasif humanisme 
dan pencegahan,” ujar Kasatgaswil 
Densus 88 Antiteror Bali Kombes 
Pol Ketut Widhiarta di Mangu-
pura, Kamis.

Ia mengatakan kegiatan 
pelepasan baiat dan Ikrar Setia ke-
pada Pancasila dan NKRI tersebut 
merupakan kegiatan keempat di 
Bali dan yang kedua di Kabupaten 
Badung.

Sebelumnya, hal serupa 
pertama kali diselenggarakan di 
Kabupaten Badung diikuti oleh 
40 orang yang difasilitasi Polres 

Badung.
Kapolres Badung AKBP Leo 

Dedy Defretes menjelaskan 
pihaknya mengapresiasi kinerja 
Kasatgaswil Densus 88 Bali yang 
dinilai luar biasa karena telah 
mampu mengajak anggota NII 
kembali bersumpah setia pada 
Pancasila dan NKRI.

Untuk itu pihaknya mengajak 
seluruh pihak juga ikut menjaga 
keamanan ketertiban di lingkun-
gan masing-masing dan menjadi 
polisi bagi diri sendiri.

“Kami juga akan kawal terus 
Badung agar menjadi kabupaten 
yang unggul dan menjadi kabu-
paten Pancasila,” ujar dia.

Sementara itu Bupati Badung 
Nyoman Giri Prasta berterima 
kasih kepada Kasatgaswil Densus 
88 Antiteror Bali dan Kapolres 
Badung karena telah melaksana-
kan upacara pelepasan baiat serta 
melakukan Ikrar Setia kepada NKRI 
dan penguatan wawasan kebang-
saan bagi kelompok Negara Islam 

Indonesia (NII) Bali di Badung.
Menurutnya untuk men-

guatkan paham deradikalisasi 
mengacu pada tindakan preventif 
kontra terorisme atau strategi 
untuk menetralisir paham-paham 
yang dianggap radikal dan mem-
bahayakan dengan cara pendeka-
tan tanpa kekerasan.

“Tujuan dari deradikalisasi 
ini adalah untuk mengembalikan 
yang radikal agar tidak radikal 
lagi. Dan mantan anggota NII 
sekarang sudah berikhtiar menya-
takan sikap setia pada empat pilar 
kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 
1945, NKRI dan Bineka Tunggal 
Ika,” kata Bupati Giri Prasta. (adv)

Pemkab Badung Siap Dukung 
Kejaksaan Dalam Pelayanan Publik

dibutuhkan,” ujar Bupati Badung 
I Nyoman Giri Prasta di Kota Den-
pasar, Selasa.

Saat menghadiri Peresmian 
Rumah Jabatan Kepala Kejaksaan 
Tinggi Bali “Puri Adhyaksa Bali“ 
dan Lapangan Tenis Kejaksaan 
Tinggi Bali, Bupati Giri Prasta 
mengatakan bahwa peresmian 
Puri Adhyaksa Bali merupakan 
salah satu implementasi dari Pola 
Pembangunan Nasional Semesta 
Berencana (PPNSB) yang dilaku-
kan oleh Kejati Bali.

“Dalam hal ini Bapak Kajati 
Bali yang menggotong, sementara 
Provinsi Bali, Kabupaten Badung 
bersama Kota Denpasar, Kabu-
paten Gianyar dan Kabupaten 
Buleleng yang royong. Syukurlah 
pembangunan ini bisa selesai,” 
kata dia.

Pihaknya juga berterima kasih 
kepada Kejaksaan Tinggi Bali, 
karena keberhasilan Pemkab 
Badung selama ini menurutnya 
tidak bisa dilepaskan dari pembi-

naan yang diberikan oleh pihak 
Kejaksaan.

“Kami di Badung memiliki 
Kajari yang luar biasa, yang betul-
betul progresif revolusioner dan 
kami tunggu implementasi yang 
dilakukan demi kemajuan Kabu-
paten Badung,” ungkap dia.

Bupati Giri Prasta menambah-
kan selama ini Pemkab Badung 
juga selalu mendapatkan pen-
dampingan hukum dari kejaksaan, 
baik itu berkenaan dengan legal 
opinion maupun terkait piutang 
pajak yang merupakan program 
terbaru dari jajaran Kejari Badung.

“Kami juga selalu siap untuk 
dibina karena kami berpegang 
teguh sebagai pelaksana tugas di 
Kabupaten Badung,” tambah dia.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali 
Ade Sutiawarman menjelaskan 
pihaknya berterima kasih kepada 
jajaran kepala daerah yang sudah 
bersinergi dengan Kejaksaan 
Tinggi Bali dalam membangun 
Puri Adhyaksa Bali. (adv)

Pelepasan Baiat dan Ikrar Setia kepada NKRI bagi kelompok NII Bali di Badung. 
Kamis (16/2/2023). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri acara Peresmian Rumah Jabatan 
Kepala Kejaksaan Tinggi Bali “Puri Adhyaksa Bali“ dan Lapangan Tenis Kejaksaan 
Tinggi Bali di Jalan Pandjaitan, Renon Denpasar, Selasa (21/2). ANTARA/HO-
Pemkab Badung
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Sebanyak 1.481 Petugas Terus Lakukan 
Coklit Pemilu 2024 di Kabupaten Badung

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali, memantau keter-
sediaan stok serta harga barang 
kebutuhan pokok menjelang Hari 
Raya Nyepi dan Ramadhan.

“Pemantauan ketersediaan 
stok, distribusi, dan harga barang 
yang kami lakukan di beberapa 
lokasi seperti Gudang Bulog Sem-
pidi serta sejumlah distributor ini 

lebih memfokuskan tiga komodi-
tas yakni beras, minyak, dan gula,” 
ujar Wakil Bupati Badung I Ketut 
Suiasa di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan ketersediaan 
beras saat ini di Badung berjum-
lah 1.000 ton yang diperkirakan 
cukup untuk 5-6 bulan ke depan.

Menurutnya dengan  keter-
sediaan stok tersebut, distribusi 

SEBANYAK 1.481 orang 
petugas Panitia Pemutakhiran 
Data Pemilih (Pantarlih) Pemilu 
2024 terus melakukan tahapan 
pencocokan dan penelitian 
(Coklit) data pemilih di wilayah 
Kabupaten Badung, Bali.

“Jumlah petugasnya sesuai 
dengan jumlah TPS di Kabu-
paten Badung yaitu sebanyak 
1.481. Semua sudah bergerak 
sejak tanggal 12 Februari lalu 
hingga 14 Maret mendatang,” 
ujar Ketua KPU Badung I Wayan 
Semara Cipta, Selasa.

Ia mengatakan, begitu dilan-
tik seluruh petugas Pantarlih 
langsung mengikuti Bimtek yang 
dilanjutkan untuk melakukan 
Coklit minimal di lingkungan 
keluarganya masing-masing.

Di wilayah Badung, proses 
coklit dilakukan dengan men-
yasar sebanyak 403.475 orang 
sesuai dengan Data Penduduk 
Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Menurut Wayan Semara Cip-
ta, selain mencoklit warga yang 

masuk DP4, petugas Pantarlih 
juga mendata pemilih-pemilih 
potensial lainnya seperti warga 
yang pada 14 Februari 2024 
nanti berusia 17 tahun.

“Selain itu petugas juga 
mendata pemilih potensial baru 
lainnya seperti warga yang sebe-
lumnya bekerja sebagai TNI/
Polri yang telah memasuki masa 
pensiun serta juga melakukan 
pencoretan terhadap warga 
yang sudah meninggal dunia,” 
ungkap dia.

Ia menambahkan selama 
proses Coklit di Badung yang 
telah berlangsung beberapa 
hari, tahapan tersebut secara 
umum dinilai berjalan dengan 
lancar.

“Mungkin ada kendala sedikit 
seperti karena Coklit itu juga 
menggunakan aplikasi E-Coklit 
jadi ada beberapa wilayah yang 
susah sinyal seperti di sejumlah 
titik di daerah Badung Utara. 
Namun secara umum tahapan-
nya berjalan dengan lancar,” 

tambah Wayan Semara Cipta.
Sementara itu, Sekretaris 

Daerah Kabupaten Badung I 
Wayan Adi Arnawa menga-
jak dan mengimbau seluruh 
masyarakat Badung agar dapat 
menerima panitia pemilihan di 
wilayahnya masing-masing.

Hal itu dilakukan agar 
masyarakat dapat memastikan 

mereka yang memiliki hak pilih 
sudah terdaftar di dalam data 
melalui Coklit untuk Pemilu 
tahun 2024.

“Untuk itu, mari kita 
bersama-sama mensukseskan 
pelaksanaan Pemilu Tahun 
2024 dengan memastikan sudah 
menjadi pemilih yang terdaftar 
melalui Coklit,” kata dia. (adv)

Pemkab Badung Pantau Ketersediaan 
Bahan Pokok Jelang Hari Raya

dapat dikatakan mencukupi dan 
tidak ada permasalahan stok 
beras untuk Hari Raya Nyepi dan 
Ramadhan.

“Namun untuk harga beras 
masih ditajamkan lagi karena 
harga eceran tertinggi (HET) 
saat ini masih berada di Rp9.450, 
harga tersebut sudah tercan-
tum di kemasan sebagai upaya 
stabilisasi pasokan dan harga 
pangan (SPHP) dari pemerintah,” 
kata dia.

Wabup Ketut Suiasa menjelas-
kan  ketersediaan minyak saat ini, 
khususnya untuk merek Min-
yaKita sudah mencukupi dan bisa 
diasumsikan aman dan saat ini 
juga sedang menunggu distribusi 
lanjutan.

“Harga minyak saat ini masih 
dengan HET Rp14 ribu- Rp15 
ribu. Ketersediaan minyak ini 
masih cukup sehingga tidak perlu 
khawatir dan juga stabilitas harga 
bisa kami jamin,” ungkap dia.

Ketersediaan gula mencapai 
20 ton dan bisa diasumsikan  
mencukupi selama 3 bulan kede-
pan dan harga juga sudah sesuai 
dengan HET sebesar Rp13.500.

Dalam kesempatan itu, Wabup 
Ketut Suiasa juga meminta Bulog  
meningkatkan ketersediaan dan 
pasokan serta reservasi harga di 
tingkat konsumen.

“Inflasi di daerah dapat 
dikendalikan dengan baik karena 
menjadi atensi pemerintah,” 
tambah dia.

Sementara itu Manager Sup-
ply Chain dan Pelayanan Publik 
Perum Bulog Kanwil Bali, Kurnia 
Rahmawati menjelaskan saat ini 
masyarakat tidak perlu panik 
dikarenakan ketersediaan stok 
masih aman.

“Kami juga tetap melakukan 
penjualan dengan stabilisasi harga 
sampai tingkat kabupaten/kota 
dengan harga yang sesuai dengan 
HET,” pungkas dia. (adv)

Wabup Badung I Ketut Suiasa melakukan pemantauan ketersediaan stok, 
distribusi dan harga barang, Rabu (22/2). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilu 2024 menempel-
kan stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih di wilayah 
Legian, Kabupaten Badung, Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
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Pemkab Badung Pastikan Bantuan 
Dana Kreativitas Akan Terus Berlanjut

MISS Universe Indonesia ber-
encana mengangkat objek-objek 
wisata yang belum banyak dike-
nal masyarakat (hidden gem) 
dalam rangkaian audisi kontest-
an ratu sejagat di Indonesia.

Direktur Nasional Miss Uni-
verse Indonesia Poppy Capella di 

Nusa Dua, Badung, Bali, meny-
ampaikan misi itu bertujuan 
membantu pemerintah mempro-
mosikan pariwisata di Indonesia 
sekaligus membuka ruang kreatif 
bagi putri-putri daerah untuk 
menunjukkan keunggulan dae-
rah asalnya masing-masing.

PEMERINTAH Kabupaten 
Badung, Bali memastikan pe-
nyerahan dana kreativitas bagi 
sekaa teruna/yowana (kelompok 
pemuda) menjelang Hari Raya 
Nyepi akan terus berlanjut.

Pada tahun 2023 ini, dana kre-
ativitas diberikan sebesar Rp15 
juta masing-masing untuk 594 
Sekaa Teruna/Yowana se-Badung. 
Penyerahan dana tersebut di-
harapkan mampu meningkatkan 
kreativitas kelompok pemuda 
terutama dalam menyambut Hari 
Raya Nyepi khususnya untuk 
kreativitas dalam pembuatan 
Ogoh-ogoh.

“Dana kreativitas ini akan 
terus berlanjut dan Bupati 
Badung I Nyoman Giri Prasta akan 
berkomitmen mendorong sekaa 
teruna/yowana di Badung untuk 
berkreativitas,” ujar Kepala Dinas 
Kebudayaan Badung I Gde Eka 
Sudarwitha dalam keterangannya 
di Mangupura, Rabu.

Ia menjelaskan dana kreativi-
tas yang pada tahun ini mencapai 
total Rp8 miliar lebih itu itu ter-
masuk dalam anggaran program 
keragaman budaya yang ada di 
Dinas Kebudayaan Kabupaten 
Badung.

Penganggaran dana itu menu-
rutnya termasuk dalam hibah, 
sehingga pihaknya mewajibkan 
Sekaa Teruna agar membuat per-
mohonan melalui proposal dan 
laporan pertanggungjawaban.

“Untuk laporan pertanggung-
jawabannya dapat diserahkan 
setelah terselenggaranya kegiatan 
dan selambatnya 10 Januari 
2024,” kata Gde Eka Sudarwitha.

Gde Eka Sudarwitha menje-
laskan Pemkab Badung sangat 
mendukung kreatifitas para 
pemuda dan ingin menjadikan 
sekaa teruna sebagai salah satu 
pilar dan banjar menjadi salah 
satu pusat aktivitas masyarakat di 
Kabupaten Badung.

Dukungan itu selama ini selain 
diberikan melalui penyerahan 
dana kreativitas Ogoh-ogoh juga 
telah diwujudkan Pemkab Badung 
secara berkelanjutan dengan 
penyerahan bantuan dana saat 
perayaan ulang tahun sekaa ter-
una yang ada di wilayahnya yang 
diharapkan dapat menghidupkan 

kegiatan yang berkaitan dengan 
seni, adat, budaya, dan inovasi.

“Oleh karena itu untuk tahun 
ini kami mendorong seluruh 
sekaa teruna agar dapat berkrea-
tivitas dan berkegiatan di banjar 
atau di desa adat masing-masing,” 
pungkas Gde Eka Sudarwitha. 
(adv)

Miss Universe Indonesia Angkat 
”Hidden Gem” Dukung Promosi Wisata

“Untuk pariwisata, Miss 
Universe Indonesia akan men-
gangkat hidden gem terbaik 
yang nantinya itu ditunjukkan 
oleh kandidat dari kabupaten/
kota, provinsi se-Indonesia saat 
kampanye karena saat ini dunia 
hanya melihat sebagian kecil 
keindahan Indonesia, padahal 
banyak yang dapat dilihat,” kata 
Poppy.

Menurut Poppy, Miss Universe 
merupakan salah satu platform 
yang cukup efektif untuk terus 
memperkenalkan pariwisata, 
kebudayaan, dan masyarakat 
Indonesia ke warga dunia.

“Miss Universe telah ada 
lebih dari 70 tahun sebagai 
kontes kecantikan paling 
eksklusif, dan Miss Universe 
merupakan mother of all beauty 
pageants,” kata Poppy yang baru 
pada tahun ini menjabat sebagai 
Direktur Nasional Miss Universe 
Indonesia.

Tidak hanya itu, di bawah 
kepemimpinannya, ia juga 

ingin Miss Universe Indonesia 
memanfaatkan lebih banyak 
platform digital dalam tiap 
kegiatannya.

“Miss Universe Indonesia 
ingin memanfaatkan platform 
digital yang dikombinasikan 
dengan nilai-nilai, norma, dan 
kebudayaan Indonesia,” kata 
Poppy.

Ia pun yakin Miss Universe 
Indonesia, di bawah naungan 
pemegang lisensi yang baru, 
yaitu PT Capella S. Karya (CSK), 
dapat berkontribusi lebih banyak 
ke masyarakat, berinvestasi 
lebih besar kepada perempuan, 
dan bermitra dengan usaha 
mikro, kecil dan menengah yang 
dikelola oleh perempuan.

“Ini juga menjadi cara kami 
mempersiapkan delegasi Indone-
sia (ke ajang pemilihan Miss Uni-
verse). Dengan kerja keras dan 
kerja sama tim dari Indonesia, 
saya yakin kita bisa membawa 
mahkota (Miss Universe) ke 
negara ini,” kata Poppy. (ant)

Kepala Dinas Kebudayaan Badung I Gde Eka Sudarwitha. 
ANTARA/HO-Diskominfo Badung

Direktur Nasional Miss Universe Indonesia Poppy Capella (dua kanan) berfoto 
bersama Pemilik Miss Universe Organization Anne Jakkaphong Jakrajutatip 
(tengah), Miss Universe 2022 R’Bonney Gabriel (dua kiri), pemenang ketiga Miss 
Universe 2022 Andreína Martínez (kiri), dan finalis top five Miss Universe 2022 
Gabriëla Dos Santos (kanan) pada acara peluncuran Miss Universe Indonesia di 
Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (21/2/2023). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)
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Kerajinan Ukiran Patung Asal Gianyar 
Rambah Pasar Benua Eropa

BUPATI Tabanan I Komang 
Gede Sanjaya mengata-
kan pemerintah kabupaten 
berkomitmen untuk melakukan 
upaya penguatan ekonomi sek-
tor usaha mikro, kecil, dan me-
nengah (UMKM) dan pertanian.

“Komitmen kami untuk mem-
pertahankan sektor pertanian 
dan memberdayakan UMKM un-
tuk menggairahkan pertumbu-
han ekonomi ini juga disambut 

dengan kebijakan pemerintah 
menyalurkan 60 persen kredit 
usaha rakyat (KUR) pada sektor 
produksi khususnya pertanian 
dan UMKM,” ujarnya di Den-
pasar, Jumat.

Ia mengatakan pemerintah 
mengambil posisi dan tugas 
yang jelas dalam member-
dayakan dan memperkuat 
para petani serta masyarakat 
ekonomi lemah.

KERAJINAN ukiran patung 
asal Desa Petulu, Kabupaten Gian-
yar, Bali mampu merambah pasar 
di benua Eropa.

“Karena kami di sini dari 
daerah Batubulan ke utara 
memang sudah dikenal ukiran-
nya dari tahun sembilan puluhan, 
jadi tidak ada pemasaran khusus 
yang kami lakukan, biasanya yang 
memesan dari luar negeri itu 
langganan kami, ordernya melalui 
WhatsApp” kata I Wayan, pemilik 
rumah ukir Ratni Goa Lawah 
Wood Carving, di Gianyar, Jumat.

Rata-rata dalam satu bulan, 
kata Wayan, ada lebih dari 100 
buah patung ukiran yang diekspor 
ke Prancis dan Italia. Omzet yang 
diperoleh dari kerajinan ukiran 
patung ini adalah Rp100 juta 
sampai Rp150 juta per bulan.

Jenis kayu yang dipakai untuk 
membuat kerajinan patung did-
ominasi oleh kayu suar. Namun 
ada juga yang menggunakan kayu 
panggal buaya, waru, dan jempinis.

Sebagian besar kayu tersebut 
merupakan kayu yang berasal 
dari Bali, namun terkadang kayu 
suar didatangkan dari Pulau Jawa 
karena memiliki ukuran yang 
lebih besar.

“Dulu ada kayu mahoni, sono, 
ulin, tapi sekarang barangnya su-
sah dan mahal juga,” kata Wayan.

Demi mengutamakan kualitas, 
kayu yang dipilih untuk bahan 
ukiran patung adalah kayu yang 
umurnya di atas 15 tahun dan 
daging kayu memiliki warna 
cokelat, bukan putih karena akan 
membuat patung jadi lebih awet.

Wayan menjelaskan produksi 
kerajinan patung yang kecil dilaku-
kan di rumah karyawan, sedangkan 
ukuran yang besar akan dikerjakan 
di gudang produksi yang berada di 
jalan raya Petulu, Gianyar.

“Durasi tergantung patungnya 
apa, kalau yang gede dan ruwet 
lama bikinnya, kalau yang polos 
tujuh hari selesai. Untuk yang 
paling lama sampai tahunan 

soalnya pakai kayu kamboja yang 
gede dan mahatnya itu nunggu 
moodnya bagus, itu mahal dan 
lama sekali,” ujar Wayan.

Wayan menjual patung dengan 
kisaran harga Rp15 ribu hingga 
Rp30 juta per patung tergantung 
ukuran dan kerumitan dari pa-

tung tersebut.
“Saya berharap semoga bisnis 

ini terus jalan, kita di sini dari 
tahun dua ribu sekarang sudah 23 
tahun, ini semua tergantung pada 
tamu luar, kalau lokal kami tidak 
berharap banyak karena yang beli 
jarang,” kata Wayan pula. (ant)

Pemkab Tabanan Perkokoh Ekonomi 
Melalui Sektor UMKM dan Pertanian

Oleh karena itu, Bupati 
Sanjaya memandang pemberian 
KUR merupakan sebuah langkah 
yang tepat dari pemerintah 
dalam rangka meningkatkan 
akses pada sektor UMKM yang 
disalurkan melalui lembaga 
keuangan, salah satunya adalah 
BPD Bali.

Pihaknya juga mengajak 
pihak-pihak terkait agar bersa-
ma-sama membangun Bali den-
gan pola pembangunan semesta 
berencana yang mengandung 
makna menyeluruh tengah, hulu 
dan hilir, dan bertahap.

“Ini merupakan suatu ideolo-
gi, maka dari itu mari bersama 
membangun rakyat khususnya 
yang paling bawah, mulai dari 
UMKM dan Petani. Apalagi 
Tabanan adalah penduduknya 
mayoritas bergerak di sektor 
pertanian,” tambahnya.

Dirut Bank Pembangunan 
Daerah (BPD) Bali I Nyoman 
Sudharma menjelaskan sesuai 
arahan pemerintah pusat, KUR 

wajib disalurkan 60 persen di 
sektor produksi.

Harapannya pemerintah dan 
ekosistem yang dibuat dapat 
membantu penyediaan sektor 
pangan yang saat ini tentunya di 
Indonesia ada inflasi melebihi 
asumsi yang ditetapkan di APBN 
dan termasuk di Bali.

Menurutnya pemerintah 
juga telah memberikan stimulus 
kepada dunia usaha termasuk 
UMKM, selaras dengan undang-
undang cipta kerja, diharapkan 
UMKM bisa menjadi pendorong 
pertumbuhan perekonomian 
secara luas.

“Di tahun 2022 pertumbu-
han perekonomian Indonesia 
mencapai hampir 5 persen, Bali 
di atas 6 persen, dan ada satu 
PR kita sama-sama yaitu inflasi 
di Bali masih di atas inflasi na-
sional,” tambah dia

Sudharma berharap kede-
pannya seluruh jajaran bersa-
ma-sama menciptakan ekosis-
tem master pangan. (ant)

Sejumlah ukiran patung terpajang di rumah ukir Ratni Goa Lawah Wood Carving 
di Gianyar, Bali. ANTARA/Pungkas Dwitanto.

Penandatanganan kerjasama antara BPD Bali dan Perusda Dharma Santhika dan 
Kelompok Tani. ANTARA/HO-Pemkab Tabanan
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BKOW Bali Motivasi 
TP PKK Bangli 
dan GOW Bangli

HARGA berbagai kebutuhan 
pokok di sejumlah pasar tradis-
ional di Kabupaten Klungkung, 
Bali mengalami kenaikan di 
pekan keempat Februari 2023.

Berdasarkan pantauan 
di dua pasar tradisional 
yakni Pasar Galiran dan Pasar 

Kusamba, Selasa, harga ko-
moditas pangan seperti beras, 
cabai rawit merah dan bawang 
putih mengalami kenaikan.

“Untuk beras medium 
mengalami peningkatan harga 
sejak pertengahan bulan lalu, 
yang awal mulanya Rp11 ribu 

MENGAWALI program kerja 
di tahun 2023, Badan Kerja Sama 
Organisasi Wanita (BKOW) 
Provinsi Bali yang diketuai Tjok 
Putri Hariyani Ardhana Sukawati 
melakukan kunjungan kerja ke 
Kabupaten Bangli dalam rangka-
ian meningkatkan koordinasi 
dan komunikasi dengan seluruh 
kabupaten/ kota yang memben-
tuk Gabungan Organisasi Wanita 
(GOW)

Ketua BKOW Bali menjelas-
kan kunjungan kerja ke Daerah 
Bumi Sejuk( Bangli) merupakan 
bagian dari mempererat jalinan 
silaturahmi, demikian siaran pers 
Diskominfo Bangli, Kamis.

Lebih lanjut, ia  juga menjelas-
kan tentang keberadaan BKOW 
sebagai wadah bagi berkum-
pulnya organisasi wanita yang 
ada di wilayah Provinsi Bali. “Ini 

bukan organisasi struktural, tapi 
koordinasi dan kerja sama. Jadi 
sifatnya tidak memaksa”.

Kendati hanya sebagai wadah 
koordinasi dan kerja sama, tapi 
BKOW memegang peran strategis 
dalam mensinergikan program 
kerja berbagai organisasi wanita. 
Selain itu BKOW fokus pada misi 
peningkatan kualitas sumber 
daya manusia khususnya kaum 
perempuan, utamanya yang 
terkait dengan upaya memajukan 
kaum perempuan, ujar Hariyani 
Ardhana Sukawati.

Sementara Ketua TP PKK 
Bangli sekaligus pembina Gera-
kan Organisasi Wanita ( GOW) 
Kabupaten Bangli Sariasih Sedana 
Arta mengatakan akan selalu 
siap untuk terus bekerja sama 
dan mendukung program yang 
nantinya akan dikerahkan oleh 

BKOW Provinsi Bali
“Kami di Bangli selalu siap 

untuk berkolaborasi, mendukung 
dan menjalankan semua program 
dan kegiatan yang diselengga-
rakan oleh organisasi di tingkat 
provinsi baik TP PKK Provinsi 
Bali maupun BKOW Provinsi Bali, 
karena semua muara kegiatan 
ini nantinya untuk masyarakat 
Bangli khususnya dan masyarakat 
Bali umumnya,” ujarnya.

Sedangkan Ketua GOW 
Kabupaten Bangli Suciati Diar 
mengatakan saat ini GOW Kabu-

paten Bangli telah memiliki 10 
organisasi yang aktif dibantu se-
banyak 22 orang pengurus BKOW 
Kabupaten Bangli.

“Kami terus menerus beru-
paya melibatkan diri dengan 
berbagai organisasi wanita di 
Bali termasuk TP PKK Kabu-
paten Bangli untuk menggiat-
kan program pelayanan bagi 
masyarakat,kami tidak segan-
segan turun ke lapangan, ka-
rena tugas kami mengabdi dan 
melayani masyarakat,” katanya. 
(ant)

Harga Kebutuhan Pokok 
di Kabupaten Klungkung Naik

sampai Rp12 ribu perkilonya, 
sampai sekarang menjadi Rp13 
ribu sampai Rp14 ribu perkil-
onya”, kata Ni Wayan Binder, 
seorang pedagang beras di 
Pasar Kusamba.

Komoditas pangan lain-
nya yang mengalami kenaikan 
harga yaitu cabai rawit merah.

“Untuk cabai rawit merah 
terus saja meningkat, dari yang 
awalnya Rp60 ribuan sekarang 
naik menjadi Rp 65ribuan un-
tuk 1 kilonya” ujar Buk Wayan 
Karya, pedagang bahan bumbu 
dapur di Pasar Kusamba.

Bawang putih yang meru-
pakan salah satu bahan pokok 
untuk bumbu dapur pun 
mengalami kenaikan harga, 
yang mulanya Rp18 ribu men-
jadi Rp24 ribu perkilonya. 
Lonjakan harga bawang putih 
tersebut terjadi sejak 3 hari 
yang lalu.

“Disini yang naik itu bawang 
putih, dari yang awalnya se-
harga Rp18 ribu menjadi Rp24 

ribu perkilonya, sudah sejak 
3 hari yang lalu” kata Dewa 
Ayu Sayang, pedagang bahan 
pangan di Pasar Galiran.

Salah satu pedagang bahan 
dapur lainnya, Dewa Ayu Raka 
yang berjualan di Pasar Galiran 
juga membenarkan kenaikan 
harga komoditas tersebut.

“Iya memang benar bawang 
putih sekarang harganya naik, 
modalnya saja Rp22 ribu untuk 
perkilonya, jadi kami menjual 
bawang putih tersebut dengan 
harga Rp 23 ribu sampai Rp 
24 ribu, bahkan ada juga yang 
menjual dengan harga Rp25 
ribu”, ucap Dewa Ayu Raka.

Sementara untuk komoditas 
pangan yang mengalami penu-
runan lanjut Dewa Ayu Raka 
yakni bawang merah.

“Harga bawang merah yang 
semula harganya Rp37 ribu 
sampai Rp38 ribu perkilonya 
sekarang menjadi menjadi 
Rp28 ribu perkilonya,” pung-
kas Dewa Ayu Raka. (ant)

Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali Tjok Putri 
Hariyani Ardhana Sukawati ( kedua dari kanan) melakukan kunjungan kerja ke 
kabupaten Bangli. ANTARA/HO-Pemkab Gianyar

Pedangan beras Ni Wayan Binder melayani konsumen di kiosnya di Pasar 
Kusama, Kabupaten Klungkung, Bali, Selasa (21/2/2023). ANTARA/I Dewa Gde 
Adiningrat Wiraguna/wsj.
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Pemkab Buleleng Ajak Masyarakat 
Manfaatkan Aplikasi IKD

KABUPATEN Jembrana akan menjadi tempat 
penyelenggaraan jambore nasional otomotif, yang 
mendapat dukungan dari pemerintah daerah 
setempat.

Dukungan tersebut disampaikan Bupati Jem-
brana I Nengah Tamba usai menerima penghargaan 
IMI Achievement 2022 dari Ikatan Motor Indonesia 
(IMI), untuk kategori tokoh peduli dunia otomotif di 
Jakarta Sabtu (18/2) yang siaran persnya diterima 
Senin pagi.

“Kabupaten Jembrana sudah dikenal sebagai 
daerah wisata otomotif. Berbagai event otomotif 
mulai dari tingkat lokal hingga nasional sudah dan 
akan digelar seperti roadrace, dragrace, motocross, 
dan offroad. Dalam waktu dekat akan diselenggara-
kan  RC advanture dan kegiatan otomotif lainnya di 
Sirkuit All in One Pengambengan,” katanya.

Terkait jambore otomotif, ia mengatakan, event 
itu sangat penting untuk mengukuhkan Jembrana 
sebagai barometer otomotif.

Menurut dia, dengan skala nasional, jambore 
tersebut menjadi ajang yang tepat untuk mengang-
kat reputasi Jembrana di dunia otomotif, yang di-
padukan dengan sektor pariwisata daerah tersebut.

Acara IMI Award ini dihadiri Presiden Joko 
Widodo lewat video zoom dan Ketua Umum IMI 
Bambang Soesatyo. (ant)

DINAS Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabu-
paten Buleleng, Bali mengajak 
masyarakat untuk meman-
faatkan aplikasi Identitas 
Kependudukan Digital (IKD) 
yang dicetuskan Kementerian 
Dalam Negeri.

“Perkembangan era digital-
isasi menuntut semua kalangan 
untuk beradaptasi dan menera-
pkan berbagai hal yang men-
yangkut perangkat Informasi 
Teknologi (IT) dengan dukungan 
jaringan internet,” kata Kepala 
Disdukcapil Buleleng, Made 
Juartawan di Singaraja, Rabu.

Ia mengatakan dalam 
perkembangan era digital ini 
Pemkab Buleleng diminta untuk 
segera mengajak seluruh lapisan 
masyarakat Buleleng mendaftar-
kan identitas kependudukannya 
melalui aplikasi IKD.

“Aplikasi ini dapat diunduh 
pada aplikasi pencarian aplikasi 
(playstore) melalui perangkat 

telepon pintar khusus versi 8.0. 
Sementara untuk yang berbasis 
IOS belum bisa, namun kami 
siap membantu untuk mendaft-
arkannya,” ujar dia.

Juartawan menjelaskan 
aplikasi IKD sementara belum 
mencakup sistem berbasis iOS, 
namun kedepannya akan disem-
purnakan lagi oleh Pemerintah 
Pusat melalui Dirjen Dukcapil.

Menurutnya, pentingnya 
mendaftarkan diri pada aplikasi 
IKD adalah untuk mempermu-
dah masyarakat dalam men-
gakses identitas kependudukan 
apabila terjadi kerusakan pada 
e-KTP fisik.

“Masyarakat tidak perlu lagi 
membawa e-KTP, cukup buka 
aplikasi IKD saja. Adapun segala 
data kependudukan mulai dari 
KTP, kartu keluarga hingga 
kartu identitas anak (KIA) bagi 
yang sudah berumahtangga. 
Tidak hanya itu, data BPJS dan 
NPWP juga terdapat dalam IKD,” 

tambah dia.
Ia mengungkapkan Pemkab 

Buleleng memiliki target pen-
dataan IKD mencapai 25 persen 
dari jumlah total penduduk di 
wilayah itu. Hal itu sudah sesuai 
ketentuan pemerintah pusat.

Terkait itu, pihaknya gencar 

melakukan sosialisasi ke desa-
desa melalui koordinasi dengan 
pihak Perbekel (pemerintahan 
desa) Lurah dan juga kecama-
tan. Selain itu, upaya jemput 
bola pun dilakukan dengan 
menyasar instansi-instansi 
pemerintah. (ant)

Jembrana Selenggarakan 
Jambore Nasional Otomotif

Kepala Disdukcapil Buleleng Made Juartawan saat melakukan sosialisasi pada 
salah satu radio swasta di Kota Singaraja. ANTARA/HO-Kominfosanti Buleleng

Bupati Jembrana I Nengah Tamba menerima penghargaan dari IMI untuk kategori tokoh peduli 
otomotif, Sabtu (18/2).
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Pasar di Karangasem Terapkan 
Pembayaran Retribusi Elektronik

KERAJINAN ukir daun lontar 
asal Desa Adat Tenganan di Kabu-
paten Karangasem, Bali, diminati 
wisatawan mancanegara untuk 
dijadikan hiasan di rumah.

“Saya hanya jualan di sini saja, 
biasanya yang banyak beli itu 
turis asing, ada juga lokal yang 
minat tapi jarang. Seringnya dari 
Eropa, Prancis, Inggris, Jerman tapi 

tergantung orangnya banyak yang 
berkunjung dari mana. Soalnya 
kalo bulan Juni, Juli, Agustus itu 
banyak orang Eropa yang pergi ke 
sini buat liburan lama,” kata Wayan 
Tumben, perajin ukiran daun 
lontar di Karangasem, Selasa.

Saat Desa Adat Tenganan ramai 
dikunjungi turis, Wayan Tumben 
mampu menjual dua sampai tiga 

PEDAGANG di Pasar Timur 
Amlapura, Karangasem, Bali, 
kini mulai menerapkan pem-
bayaran retribusi elektronik 
menyusul Pasar Subagan yang 
sebelumnya juga telah menerap-
kan sistem seperti itu.

Bupati Karangasem I Gede 
Dana menyampaikan bahwa 
retribusi elektronik ini merupa-
kan upaya transparansi pemer-
intah, sehingga ke depan akan 
diterapkan di seluruh pasar 
rakyat se-Kabupaten Karan-
gasem.

“Retribusi elektronik sebagai 
wujud transparansi pemerintah 
dengan melakukan pembayaran 
langsung dari pedagang ke 
kas daerah. Dengan demikian 
dapat menekan kebocoran dana 
retribusi dan meningkatkan 
pendapatan daerah,” kata Dana 
di Karangasem, Kamis.

Dalam peresmian kebijakan 

retribusi elektronik itu, Bupati 
Gede Dana membagikan kartu 
pembayaran secara gratis ke 
seluruh pedagang Pasar Timur 
Amlapura.

Nantinya, para pedagang da-
pat mengisi saldo dan melaku-
kan pembayaran dengan memin-
dai kode pada kartu, jelasnya.

Adapun sasaran dalam pro-
gram ini adalah para pedagang 
khususnya pedagang kios dan 
los di Pasar Timur Amlapura, 
Karangasem.

Orang nomor satu di Pemkab 
Karangasem itu menyebut saat 
ini di Pasar Timur Amplapura 
terdapat 1.302 pedagang, yang 
terdiri dari 157 pedang kios, 639 
pedagang los, serta 506 peda-
gang pelataran dan musiman.

“Target awal retribusi elek-
tronik di Pasar Timur Amlapura 
sebanyak 150 pedagang kios, si-
sanya akan dilaksanakan secara 

bertahap sampai akhir tahun 
tercapai sebanyak 796 pedagang 
(kios dan los),” ujar Gede Dana.

Pembayaran secara elek-
tronik ini juga ditargetkan dapat 
masuk ke 17 pasar tradisional 
yang ada di bawah Pemkab 
Karangasem sebagai upaya 
menggencarkan digitalisasi 

transaksi keuangan.
“Bersinergi dengan Bank BPD 

Bali, setelah transaksi berbasis 
online pada pajak galian C (Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Bebatu-
an), penerapan retribusi elektronik 
kini menyasar pasar tradisional 
di Kabupaten Karangasem,” kata 
Bupati Gede Dana. (ant)

Kerajinan Ukir Daun Lontar Desa Adat Tenganan 
Bali Diminati Wisatawan Mancanegara

buah kerajinan ukiran daun lontar 
dalam satu minggu. Di saat itulah 
dirinya mampu meraup omzet 
mencapai Rp500 ribu hingga Rp1 
juta.

Wayan Tumben menjual keraji-
nan ukir daun lontar dengan harga 
yang bervariasi tergantung ukuran 
dan detail kerumitan gambar.

Untuk yang berukuran kecil 
biasanya digunakan sebagai pem-
batas buku, dijual dengan harga 
Rp50 ribu per buah hingga yang 
berukuran besar dengan gambar 
cerita Ramayana dijual dengan 
harga Rp2,5 juta per buah.

Proses produksi daun lontar 
hingga siap diukir meliputi tiga 
tahap untuk mendapatkan hasil 
yang awet. Pada tahap pertama, 
daun lontar dipadatkan meng-
gunakan alat penekan, kemudian 
direbus, dan yang terakhir dijemur 
hingga kering memanfaatkan sinar 
matahari.

Setelah rangkaian proses 
tersebut selesai dilakukan, barulah 
daun lontar dapat diukir meng-

gunakan pisau ukir sesuai dengan 
gambar yang telah ditentukan.

Uniknya, warna hitam yang 
digunakan sebagai pewarna utama 
kerajinan ukiran daun lontar ini 
didapatkan dari bahan alami yaitu 
buah kemiri yang dibakar.

“Kemirinya itu dibakar biar dia 
menghitam, tapi usahakan min-
yaknya masih ada, kalau sampai 
kering itu gagal. Dulu pernah pakai 
kacang tanah tapi takut dicari 
semut soalnya manis, makanya 
sekarang kami pakai kemiri,” 
ungkap Wayan.

Kerajinan ukir daun lontar 
memiliki bentuk dan gambar 
beragam seperti motif Pulau Bali, 
kalender, cerita Ramayana dan 
pembatas buku,

“Mungkin untuk ke depannya, 
anak-anak muda itu biar bisalah 
menggambar di lontar tidak ke 
gadget saja. Masalahnya perajin 
lontar kan cuma sedikit apalagi 
sastranya, semoga bisa tetap dile-
starikan untuk menjaga warisan 
budaya ini,” pungkas Wayan. (ant)

Bupati Gede Dana saat meluncurkan program retribusi elektronik di Pasar Timur 
Amlapura di Karangasem, Bali, Kamis (16/2/2023). ANTARA/HO-Pemkab Karangasem

Perajin ukiran daun lontas Wayan Tumben menjual hasil kerajinannya di Desa 
Adat Tenganan, Kabupaten Karangasem, Bali, Selasa (21/2/2023). ANTARA/Pung-
kas Dwitanto/wsj.
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BI Bali: Waspadai Tekanan 
Inflasi Karena Harga Beras Naik

PT PLN (Persero) Unit Induk 
Distribusi Bali menyalurkan 
bantuan berupa uang melalui 
program PLN Peduli untuk revi-
talisasi pura di Bangli agar warga 
setempat nyaman beribadah.

 Manager PT PLN (Persero) 
Unit Layanan Pelanggan Bangli 

Dewa Ayu Nancy Cahyani dalam 
keterangan tertulis yang diterima 
di Denpasar, Selasa, mengatakan 
bantuan yang diberikan tersebut 
merupakan bentuk tanggung 
jawab sosial atau corporate so-
cial responsibility (CSR) kepada 
masyarakat, khususnya dalam 

KEPALA Kantor Perwaki-
lan Bank Indonesia Provinsi 
Bali Trisno Nugroho mengajak 
pemangku kepentingan terkait 
untuk mewaspadai tekanan 
inflasi pada bulan Februari 
2023 ini yang dipicu kenaikan 
harga beras.

“Akan terjadi inflasi, namun 
prakiraan kami tidak seberat 
dibandingkan pada 2022 ketika 
harga BBM naik dan minyak 
goreng langka,” kata Trisno di 
Denpasar, Rabu.

Menurut dia, bobot komodi-
tas beras selama ini termasuk 
cukup tinggi kontribusinya 
untuk pembentukan inflasi di 
Provinsi Bali.

Terkait dengan melam-
bungnya harga beras, tambah 
Trisno, tidak hanya terjadi 
di Bali, namun juga terjadi di 
berbagai kabupaten/kota di 
Nusantara karena menipisnya 
persediaan gabah dan belum 

musim panen.
Sedikitnya 200-an dari 

500 lebih kabupaten/kota di 
Indonesia yang inflasinya tinggi 
dan disebabkan kenaikan harga 
beras.

“Pemerintah daerah ber-
sama Bulog juga telah rutin 
melakukan operasi pasar den-
gan menyediakan beras Bulog 
kualitas medium dan premium 
agar masyarakat makin mudah 
membeli,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga 
mengantisipasi stok beras den-
gan mengimpor beras untuk 
antisipasi sampai musim panen. 
“Untuk panen gabah akan 
terjadi di Bali mulai pertenga-
han Maret, saat ini masih masa 
tanam dan tumbuh,” katanya.

Berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik (BPS) Provinsi 
Bali pada bulan Januari 2023, 
Indeks Harga Konsumen (IHK) 
Gabungan Kota Denpasar dan 

Kota Singaraja, Bali tercatat 
mengalami inflasi setinggi 0,66 
persen.

Ini ditunjukkan dengan 
peningkatan Indeks Harga 
Konsumen dari 113,25 pada 
Desember 2022 menjadi 

114,00 pada Januari 2023. 
Sementara itu, tingkat inflasi 
tahun kalender (year to date/
ytd) Januari 2023 sebesar 0,66 
persen. Tingkat inflasi tahun 
ke tahun (yoy) tercatat setinggi 
5,81 persen. (ant)

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho di Den-
pasar. ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

PLN Bantu Revitalisasi Pura di Bangli 
Agar Masyarakat Nyaman Beribadah

pembangunan sarana ibadah.
Penyerahan bantuan secara 

simbolis dari PLN kepada Ketua 
Adat atau Kelian Kahyangan 
Dalem Prajapati Banjar Adat 
Tambahan Cokorda Gede Alit 
serta Kelian Pura Dadia Pasek 
Gelgel Banjar Umbalan I Wayan 
Rame di Balai Pertemuan Pura 
Dalem Tambahan Kelod, Desa 
Jehem, Bangli.

 “Bantuan ini dimaksudkan 
untuk perbaikan dan pemugaran 
pelinggih di Pura Dalem Praja-
pati Banjar Adat Tambahan serta 
pembangunan Candi Bentar dan 
tembok pembatas di Pura Dadia 
Pasek Gelgel Banjar Adat Umba-
lan,” kata dia.

 Bantuan PLN tersebut berupa 
uang Rp100 juta untuk pemban-
gunan Candi Bentar, sementara 
untuk pemugaran pelinggih di 
Pura Dalem Prajapati Banjar 
Adat Tambahan sejumlah Rp150 
juta.

 Ia berharap, bantuan tersebut 
dapat membantu membangun 

fasilitas bagi warga dalam berib-
adah, mengingat keberadaan 
pura tersebut yang sudah berdiri 
cukup lama dan perlu dilakukan 
pemugaran.

Dengan pemugaran tersebut, 
warga setempat tak lagi khawatir 
akan bahaya selama melaksana-
kan peribadatan.

Kelian Kahyangan Dalem 
Prajapati Banjar Adat Tambahan 
Cokorda Gede Alit menyampai-
kan rasa syukur atas bantuan 
yang diberikan oleh pihak PLN.

“Kami menghaturkan syukur 
dan terima kasih kepada PLN 
Bali atas bantuan yang sudah 
diberikan kepada kami untuk 
pemugaran pelinggih di Pura 
Khayangan Dalem Prajapati,” 
kata dia.

Menurut dia, bantuan terse-
but membantu masyarakat se-
tempat selain dapat memperta-
hankan peninggalan leluhur, juga 
meringankan beban masyarakat 
dalam membangun tempat iba-
dah di daerah itu. (ant)

Manager PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Bangli, Dewa Ayu Nancy 
Cahyani (tengah) berpose bersama dengan sejumlah pemangku adat di Bangli, 
Bali. ANTARA/HO-Humas PLN Bali
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Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singara-
ja, Provinsi Bali, menerima sebanyak 5.100 maha-
siswa baru pada tahun akademik 2023/2024.

Universitas Pendidikan Ganesha 
Terima 5.100 Mahasiswa Baru

MENTERI Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Sandiaga Sala-
huddin Uno membuka secara 
resmi Seleksi Bersama Masuk 
Politeknik Pariwisata (SBM-Poltek-
par) tahun akademik 2023/2024 
yang ditargetkan dapat menjaring 
sebanyak 15 ribu pendaftar.

Sandiaga Uno dalam acara 

“Weekly Brief with Sandi Uno” 
terkait Peluncuran SBM Poltekpar 
dipantau secara virtual dari Den-
pasar, Senin, mengatakan pilihan 
tepat bagi generasi muda untuk 
melanjutkan kuliah di Poltekpar 
yang mencetak lulusan siap kerja.

“Promosinya mesti digalakkan 
sehingga orang tertarik karena 

“Untuk pelaksanaan Seleksi 
Nasional Penerimaan Mahasiswa 
Baru (SNPMB) 2023 diselengga-
rakan oleh Tim SNPMB Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) melalui tiga 
jalur, yaitu jalur Seleksi Nasional 
Berdasarkan Prestasi (SNBP), 
Seleksi Nasional Berdasarkan Tes 
(SNBT), dan Seleksi Mandiri,” kata 
Wakil Rektor Bidang Akademik 
dan Kerja Sama Undiksha Prof Dr 
Gede Rasben Dantes, di Kabupaten 
Buleleng, Selasa.

Menurut dia, ketiga jalur seleksi 
tersebut memiliki kuota atau daya 
tampung yang berbeda. Jalur SNBP 
sebesar 20 persen, SNBT sebesar 
50 persen, dan Seleksi Mandiri 
sebesar 30 persen dari daya tam-
pung keseluruhan.

“Untuk pendaftaran SNBP 

dilaksanakan pada 14 sampai 28 
Februari 2023. Semoga ini dapat 
dimanfaatkan dengan baik oleh 
para calon mahasiswa,” ujar dia.

Selain program diploma dan 
sarjana, Undiksha juga membuka 
penerimaan mahasiswa program 
pascasarjana. Sebagai kampus 
terakreditasi A, Undiksha mena-
warkan berbagai program studi, 
baik kependidikan maupun non-
kependidikan. Beberapa prodi juga 
ada yang baru dibuka, di antaranya 
S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, 
dan S1 Fisika.

Selain itu, juga program D4 
Bahasa Inggris untuk Komunikasi 
Bisnis dan Profesional, D4 Akun-
tansi Sektor Publik, D4 Pengelo-
laan Perhotelan, D4 Teknologi 
Rekayasa Perangkat Lunak, D4 

Teknologi Rekayasa Penginder-
aan Jauh, D4 Kimia Terapan, D4 
Bioteknologi Perikanan, dan D4 
Teknologi Rekayasa Sistem Elek-
tronika.

Gede Rasben Dantes menje-
laskan penerimaan mahasiswa 
baru yang skemanya berbeda pada 
tahun ini, Undiksha mengacu pada 
Peraturan Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Republik Indonesia Nomor 48 
Tahun 2022 tentang Penerimaan 
Mahasiswa Baru Program Diploma 
dan Program Sarjana pada Pergu-
ruan Tinggi Negeri.

“Mengenai informasi lebih 
detail dan teknis mengenai peneri-
maan mahasiswa Undiksha dapat 
diakses melalui website www.
undiksha.ac.id dan https://undik-
sha.ac.id/pmb,” kata dia. (ant)

Jajaran Pimpinan Undiksha saat melakukan foto bersama dengan ribuan maha-
siswa baru Undiksha. ANTARA/HO-Humas Undiksha

Sandiaga Buka Seleksi Bersama 
Masuk Politeknik Pariwisata

kerja terjamin, kuliahnya berkuali-
tas dan biaya terjangkau,” kata 
Sandiaga Uno.

Seleksi Bersama Masuk 
Politeknik Pariwisata (SBM-
Poltekpar) untuk penerimaan 
mahasiswa baru tahun akademik 
2023/2024 dibuka pada 13 Febru-
ari-27 Mei 2023.

Menurut Menparekraf, dengan 
berkuliah di Poltekpar yang 
tersebar di sejumlah provinsi di 
Tanah Air itu tidak saja biayanya 
yang terjangkau dan kualitasnya 
yang bagus, lulusannya pun dapat 
berkarir hingga ke luar negeri.

Tercatat ada enam Poltekpar 
di Tanah Air yakni Poltekpar 
Bandung, Poltekpar Bali, Poltekpar 
Makassar, Poltekpar Palembang, 
Poltekpar Medan, dan Poltekpar 
Lombok.

Dalam kesempatan itu, Sandi-
aga Uno mengajak para Direktur 
Poltekpar untuk menjadikan 
proses penerimaan mahasiswa 
baru tahun akademik 2023/2024 

sebagai pemicu untuk terus berse-
mangat di tengah kondisi kebang-
kitan ekonomi dan pariwisata.

Sementara itu, Sekretaris 
Kementerian/Sekretaris Utama 
Kemenparekraf Ni Wayan Giri 
Adnyani mengatakan pihaknya 
menargetkan pada penerimaan 
mahasiswa baru Poltekpar tahun 
akademik 2023/2024 ini setidakn-
ya bisa diikuti 15 ribu pendaftar.

“Daya tampung keseluruhan 
Poltekpar sebanyak 3.805 maha-
siswa. Dengan target 15 ribu pen-
daftar ini, kami ingin mendapatkan 
calon mahasiswa yang unggul dan 
terpilih,” ucapnya.

Menurut Giri Adnyani, lulusan 
Poltekpar dibutuhkan dunia kerja, 
tidak jarang ketika prosesi wisuda 
ada mahasiswa yang tidak bisa 
hadir langsung.

“Hal ini karena mereka sudah 
diterima bekerja di luar negeri. 
Belum wisuda, mahasiswa Poltek-
par sudah banyak yang diterima 
bekerja,” ujarnya. (ant)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (tengah) dalam 
acara Peluncuran Seleksi Bersama Masuk Politeknik Pariwisata (SBM-Poltekpar) 
tahun akademik 2023/2024. ANTARA/HO-Poltekpar Bali.


