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Gubernur Pastika Dorong Pers Tingkatkan Kualitas

Gubernur Bali Made Mang-
ku Pastika mendorong insan 
pers di Pulau Dewata untuk 
terus meningkatkan kualitas 
dan profesionalisme, sehingga 
benar-benar bisa mencerdas-
kan masyarakat.

“Oleh karena itu, saya maun-
ya para jurnalis itu belajar terus 

sehingga betul-betul menjadi 
pilar keempat demokrasi,” kata 
Pastika saat berbincang-bin-
cang dengan para awak media 
di Denpasar, Jumat.

Menurut dia, pers mem-
punyai peranan yang sangat 
menentukan karena menjadi 
lembaga yang bisa “menekan” 

dengan bebas dan merdeka.
“Saya mau agar pers Bali itu 

beda, punya sensitivitas yang 
luar biasa, tajam dalam men-
ganalisa, yang ujung-ujungnya 
supaya pemerintahan berjalan 
dengan baik,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pastika 
mendorong awak pers untuk 
terus memperkaya diri den-
gan berbagai ilmu pengeta-
huan. “Jangan sampai menjadi 
wartawan karena terpaksa,” 
selorohnya.

Selain itu, orang nomor satu 
di Bali tersebut juga mengingat-
kan tugas pers untuk mencer-
daskan rakyat dengan turut 
membentuk opini. Termasuk 
opini terkait figur pemimpin 
Bali harapan ke depan.

Pastika berpandangan, ke-
tika pemimpin yang terpilih 
nanti dianggap kurang tepat 
oleh publik, berarti menjadi 

tanggung jawab pers juga yang 
mungkin kurang tepat dalam 
membentuk opini publik yang 
mencerdaskan.

Dalam kesempatan itu, gu-
bernur yang akan mengakhiri 
jabatan pada 28 Agustus men-
datang juga membagikan em-
pat kata “ajaib” yang dinilai 
dapat mengantarkan manusia 
menjadi orang yang sukses dan 
merasa aman.

Empat kata ajaib itu adalah, 
“sabar, cukup, maaf, dan terima 
kasih”. Menurut dia, memang 
tidak gampang untuk menerap-
kan keempat kata tersebut.

“Contohya saja untuk sabar, 
hanya orang kuat yang bisa 
sabar. Sabar itu sebenarnya 
punya kekuatan, tetapi tidak 
digunakan untuk membalas. 
Demikian juga untuk terima 
kasih, itu sangat terkait dengan 
keikhlasan kita,” ucap Pastika.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat berbincang-bincang dengan para awak 
media di Denpasar. (Antaranews Bali/Ni Luh Rhisma/wdy/2018

Gubernur Pastika: ASN Jangan ‘Bermain’ di Tahun Politik

Gubernur Bali Made 
Mangku Pastika 

mengingatkan agar aparatur 
sipil negara di lingkungan 
pemerintah provinsi setem-
pat jangan mencoba untuk 
“bermain” condong ke kiri 
atau ke kanan pada tahun 
politik seperti saat ini.

“Jangan main-main, 
condong ke kiri atau ke 
kanan. Fokus pada tugas 
sebagai abdi negara agar roda 
pemerintahan berjalan den-
gan baik,” kata Pastika saat 
memberikan pengarahan 
pada para ASN, di Denpasar, 
Senin.

Mantan Kapolda Bali itu 
mengingatkan, ketika ASN 
tidak netral dan berani “ber-
main” atau terlibat politik 
praktis pada pelaksanaan 
Pilkada Bali 2018, sama 
artinya mencelakakan diri 
sendiri.

Selain itu, Pastika juga 

menyinggung kembali masa 
purnatugasnya sebagai Gu-
bernur Bali dua periode yang 
tinggal hitungan bulan. “Ka-
lau diibaratkan permainan 
bola, saat ini saya ada pada 
injury time atau menit-menit 
terakhir,” ucapnya.

Untuk itu, ia meminta 
seluruh jajarannya mengecek 
kembali apa yang telah 
dikerjakan. “Apa yang belum 
selesai, segera tuntaskan. 
Jangan menunda-nunda, 
apalagi saat ini kita sudah 
masuk bulan kedua triwulan 
pertama,” ujar Pastika.

Masih dalam pengarahan-
nya, Pastika menyampaikan 
apresiasi atas makin me-
ningkatnya disiplin ASN di 
lingkungan Pemprov Bali. Ia 
berharap, seluruh pegawai 
di lingkungan Pemprov Bali 
terus memantapkan komit-
men dalam melaksanakan 
tugas pokok dan kewajiban. 

Sementara itu, dua 
pasangan bakal calon kepala 
daerah yang akan ditetap-
kan oleh KPU Bali sebagai 
peserta Pilkada Bali 2018 
adalah pasangan Ketua DPD 
PDIP Bali Wayan Koster- 
Ketua PHRI Bali Tjok Oka 
Artha Ardhana Sukawati 
(KBS-Ace). Pasangan ini 
diusung oleh empat parpol 
peraih kursi di DPRD Bali, 
yakni PDIP, Hanura, PAN, 
dan serta PKPI dengan total 

dukungan 27 kursi, juga, 
didukung PKB dan PPP.

Rivalnya, pasangan Wali 
Kota Denpasar Ida Bagus 
Rai Dharmawijaya Mantra-
Wagub Bali Ketut Sudikerta 
(Mantra-Kerta) diusung oleh 
empat partai peraih kursi di 
DPRD Bali, yakni Golkar, 
Gerindra, Demokrat dan 
Nasdem dengan total 28 
kursi. Selain itu juga didu-
kung oleh PKS, PBB, dan 
Perindo.

Pastika saat memimpin apel disiplin, di Denpasar. (Antara Bali Via Humas Pemprov 
Bali/wdy
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Badung Harapkan “Calender Event”
Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

Pemerintah Kabupaten 
Badung mengharapkan 11 

event dalam Calender Event 
yang dirancang Indonesia 
Tourism Development Corpo-
ration (ITDC) dapat mening-
katkan kunjungan wisatawan 
ke Pulau Dewata.

Kami sudah bertemu 
pihak pariwisata dari ITDC 
untuk  membahas calendar of 
event of the Nusa Dua 2018 
di  Puspem Badung, Kamis 
(15/2) lalu, kata Kepala Dinas 
Pariwisata Kabupaten Badung 
Cokorda Raka Darmawan di 
Badung, Jumat.

Tahun ini, Bali akan 
merayakan event dengan se-
rangkaian festival di berbagai 
kabupaten yang salah satunya 
di kawasan Nusa Dua, dianta-
ranya yaitu  festival Sundown 
Dancing Lesson, hadir setiap 
hari minggu sore sebagai 
kegiatan yang mengambil 
seni tari Bali sebagai atraksi 

yang dapat dinikmati oleh 
wisatawan. Dalam kegiatan 
ini anak-anak muda diajarkan 
menari Bali di alam terbuka 
hijau, sambil menikmati in-
dahnya matahari terbenam 
di Pulau Peninsula Nusa Dua. 
Wisatawan pun dapat ikut 
berpartisipasi untuk belajar 
dan mengenal seni budaya 
Bali.

New Year’s Eve Party. Pen-
gujung tahun menjadi manis 
dan spesial dengan perayaan 
pergantian malam tahun baru 
di Pulau Peninsula. Nusa Dua 
New Year’s Eve menampil-
kan berbagai pertunjukan 
musik, pesta kembang api, 
dan beragam atraksi yang 
menghantarkan pengunjung 
menyambut tahun yang baru. 
Perhelatan ini diperkaya den-
gan ragam kuliner, pameran, 
dan even puncak menyambut 
matahari pertama awal tahun. 

Tujuan event-event itu un-

tuk membangkitkan kembali 
Pariwisata Bali, terlebih sejak 
terjadinya erupsi kunjun-
gan wisatawan yang sempat 
menurun, ujarnya. 

     Dalam pertemuan 
itu, Managing Direktor The 
Nusa Dua I Wayan Karioka 
menjelaskan  ada 11 event 
yang akan digelar di Nusa 
Dua yang tergabung dalam 
calendar of event of the Nusa 
Dua 2018 dengan tema terkait 

budaya , musik, kuliner dan 
serta keindahan panorama 
alam  wisata Bali. 

Dengan informasi tentang 
Calendar of event of the Nusa 
Dua 2018 itu, para wisatawan 
dapat merencanakan kunjun-
gan ke Bali dengan melihat 
kegiatan-kegiatan yang akan 
diikuti selama di Bali dengan 
lebih akurat, katanya. (adv)

Managing Director The Nusa Dua I Wayan Karioka selesai memberikan penjela-
san kepada sejumlah media. Foto Humas Badung

Pemkab Badung Bantu Korban Banjir Kerobokan

Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Badung, Bali, 

menyerahkan bantuan kepada 
warga yang menjadi korban 
banjir di wilayah Kelurahan 
Kerobokan, Kecamatan Kuta 
Utara, Kabupaten Badung.

Humas Pemkab Badung 
dalam keterangan pers yang 

diterima Antara di Mangu-
pura, Jumat, menyebutkan 
bantuan itu diserahkan 
oleh Wakil Bupati (Wabup) 
Badung, I Ketut Suiasa, di 
Kantor Camat Kuta Utara, 
Kamis (1/2).

Sebanyak 30 kepala 
keluarga (KK) yang meliputi 

21 KK dari Banjar Anyar Kaja 
dan sembilan KK dari Banjar 
Kesambi, menjadi korban 
bencana alam banjir dan 
menerima sejumlah bantuan 
berbagai kebutuhan pokok 
seperti beras, gula, teh dan 
kopi.

Selain kebutuhan pokok, 
warga korban banjir juga 
mendapatkan bantuan berupa 
peralatan rumah tangga seperti 
kasur, bantal dan tabung gas.

Dalam kesempatan terse-
but, Wabup Suiasa atas nama 
pemerintah turut menyam-
paikan keprihatinannya atas 
kejadian bencana banjir yang 
menimpa warga Kerobokan 
tersebut.

Selain itu, Wabup juga 
menyampaikan bahwa ban-
tuan yang diberikan tersebut 
merupakan salah satu bentuk 

perhatian dan tali kasih dari 
Pemkab Badung kepada 
warganya yang tertimpa ben-
cana, sekaligus pengamalan 
nilai-nilai Pancasila.

“Jangan dilihat dari 
nilainya yang tidak seberapa. 
Namun ini merupakan wujud 
tali kasih pemerintah terha-
dap masyarakat yang tertimpa 
bencana,” ujar Wabup Suiasa.

Dalam penyerahan ban-
tuan yang disaksikan Camat 
Kuta Utara A.A. Ngr. Arim-
bawa, Kepala BPBD Badung 
I Nyoman Wijaya serta Lurah 
Kerobokan tersebut, Wabup 
Suiasa juga mengimbau ma-
syarakat untuk ikut berpar-
tisipasi menjaga kebersihan 
lingkungan guna mengan-
tisipasi terjadinya bencana 
serupa. (adv)

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyerahkan bantuan kepada korban 
banjir kepada warga Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utar. Foto Humas 
Badung
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KemenPAN/RB dorong inovasi
perangkat daerah Badung

Kementerian Pendayagu-
naan Aparatur Negara 

Reformasi dan Birokrasi 
(KemenPAN/RB) mendorong 
perangkat daerah di lingkun-
gan Pemkab Badung membuat 
inovasi pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan 
Kepala Bidang Penyiapan, 
Perumusan, Kebijakan 
Pelayanan Publik Ke MenPan 

RB, Sri Hartini, saat menjadi 
narasumber kegiatan asisten-
si/pendampingan KemenPAN 
RB guna mendorong inovasi 
pelayanan publik, di Puspem 
Badung, Selasa.

Sri Hartini menjelaskan, 
kebijakan inovasi pelay-
anan publik dari KemenPAN 
RB tersebut, karena setiap 
daerah diwajibkan melaku-

kan program?”one agency 
one innovation”. “Jadi setiap 
instansi wajib menciptakan 
minimal satu inovasi dalam 
satu tahun,” ujarnya.

Melalui program inovasi 
pelayanan publik tersebut 
akan dapat mempercepat 
dan mempermudah pelay-
anan kepada masyarakat dan 
menumbuhkan kepercayaan 
masyarakat atas pelayanan 
Pemkab Badung.

Menurut dia, inovasi pelay-
anan publik merupakan salah 
satu program prioritas pemer-
intah pusat dalam rangka 
meningkatkan percepatan 
kualitas pelayanan publik. Hal 
tersebut didasari dari daya sa-
ing yang dinilai masih rendah 
dan kondisi pelayanan publik 
juga masih lambat.

“Percepatan kualitas 
pelayanan publik harus 
dilakukan karena kebutuhan 

masyarakat semakin menin-
gkat, dunia semakin berkem-
bang, untuk itu dibutuhkan 
langkah yang cepat. Inovasi 
pelayanan publik juga meru-
pakan napas mendapatkan 
kepercayaan publik,” ujar Sri 
Hartini.

Sri Hartini menambahkan, 
KemenPAN RB juga mendo-
rong bahwa inovasi tidak han-
ya tentang teknologi, namun 
bagaimana perangkat daerah 
bisa mengubah mekanisme, 
prosedur yang akan memu-
dahkan masyarakat mendapat 
pelayanan.

“Melalui program ini, 
Bapak Presiden meng-
inginkan perangkat daerah 
tidak terlena dengan kegiatan 
rutinitas, melainkan mu-
lai melakukan inovasi dan 
berpikir?`out of the box`,” 
katanya. (adv)

Kepala Bidang Penyiapan, Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik KemenPAN 
RB Ir. Sri Hartini (kanan) bersama Kepala Bagian Organisasi Pemkab Badung, 
I Wayan Wijana, saat acara Inovasi Pelayanan Publik di Puspem Badung. Foto 
Humas Badung

Dinas Pariwisata Badung Gelar Sosialisasi SMPH

Dinas Pariwisata Kabu-
paten Badung, Bali, 

menggelar Sosialisasi Sistem 
Manajemen Pengamanan 
Hotel (SMPH) di Puspem 
Badung, Bali, melibatkan 192 
pengusaha sarana pariwisata 
di daerah itu yang dibuka 
Kabid Sumberdaya Pariwisata, 
I Nyoman Suardana, me-
wakili Kepala Dinas Pariwisata 
setempat.

Kadis Pariwisata dalam 
sambutan tertulis dibacakan 
Kabid Sumberdaya Pariwisata 
Nyoman Suardana, menyam-
paikan sosialisasi tersebut 
bertujuan untuk memberi per-
lindungan terhadap kegiatan 
usaha sarana pariwisata yang 
perlu melakukan pengamanan 
di tempat usahanya. 

“Kami juga mendorong 
peran pengusaha sarana 
pariwisata dalam menciptakan 

rasa aman dan nyaman bagi 
wisatawan dalam menik-
mati usaha sarana pariwisata,” 
ujarnya dalam siaran Pers 
Humas Pemkab Badung yang 
diterima Antara, Selasa. 

Nyoman Suardana 
menjelaskan, sosialisasi SMPH 
dilaksanakan dalam upaya 
menindaklanjuti Permen Pari-
wisata dan Ekonomi Kreatif 
RI No.106 tahun 2011, tentang 
Sistem Manajemen Penga-
manan Hotel, yang mewajib-
kan setiap usaha pariwisata 
menerapkan sistem manaje-
men pengamanan hotel. 

“Kami harap penera-
pan SMPH tersebut dapat 
memberi dampak pencitraan 
daerah yang positif yang dapat 
meningkatkan pendapatan 
daerah,”. katany 

Nyoman Suardana menam-
bahkan, sistem pengamanan 

usaha sarana pariwisata men-
ciptakan sistem keamanan di 
tempat kerja dengan melibat-
kan unsur manajemen, tenaga 
kerja, kondisi dan lingkungan 
kerja yang secara profesional 
terintegrasi.

“Hal tersebut untuk mence-
gah dan mengurangi kerugian 
akibat ancaman, gangguan, 
bencana serta mewujudkan 

tempat kerja yang aman, efe-
sien dan produktif,” ujarnya.

Kegiatan tersebut, meng-
hadirkan narasumber dari 
Dit Pam. Obvit Polda Bali 
yang disampaikan Kasubdit 
Wisata AKBP Drs. Indrayati, 
perwakilan PHRI Kabupaten 
Badung, Made Sulasa Jaya dan 
Ketua BVA Chapter Badung, P. 
G. Hendrawan. (adv)

Kabid Sumberdaya Pariwisata, I Nyoman Suardana saat menghadiri Sosialisasi 
Sistem Manajemen Pengamanan  Hotel (SMPH) di Kabupaten Badung di Puspem 
Badung. Foto Humas Badung



BADUNG ANTARA BALI/15-28 Februari 2018

Tim Kesenian Badung siap pentas di Serang-Banten

Tim Kesenian Kabupaten 
Badung, Bali, siap pentas 

di hadapan umat Hindu 
se-Banten dan undangan 
non-Hindu dalam rangkaian 
Dharma Santi Hari Raya 
Nyepi Tahun Saka 1940 di 
Pura Eka Wira Anantha, Kabu-
paten Serang, Banten, 21 April 
mendatang.

“Kesiapan tim kesenian itu 
sudah disampaikan Kepala 
Dinas Kebudayaan Pemkab 
Badung Ida Bagus Anom 
Bhasma kepada kami dalam 
audiensi kami (1/2),” kata Ket-
ua Parisadha Hindu Dharma 
Indonesia (PHDI) Provinsi 
Banten IB Alit Wiratmaja di 
Denpasar, Jumat.

Dalam pertemuan dirinya 
dengan pihak Dinas Kebu-
dayaan Badung yang dihadiri 
Ketua Majelis Pertimbangan 
dan Pembinaan Kebudayaan 
(Listibya) Kabupaten Badung I 
Gusti Ngurah Artawan S.Sn itu 
terungkap bahwa tim kesenian 

yang datang beranggotakan 75 
seniman dan pendamping.

“Rencana pentas Tim 
Kesenian Badung di Banten itu 
memang sudah lama diagen-
dakan untuk mendukung per-
mohonan PHDI Banten. Kami 
bersyukur karena Pemkab 
Badung sendiri memberi 
atensi kepada umat Hindu di 
Banten,” katanya.

Oleh karena itu, mantan 
Kabiro LKBN Antara Bali 
pada tahun 1986-1996 dan 
1998-2000 itu pun datang 
ke Badung untuk melakukan 
pertemuan teknis guna lebih 
mematangkan rencana itu.

Menurut dia, Tim Kesenian 
Badung itu akan menampilkan 
fragmen tari dan bondres/la-
wak sesuai dengan tema Hari 
Raya Nyepi yakni “Melalui 
Catur Brata Penyepian, Kita 
Tingkatkan Soliditas sebagai 
Perekat Keberagaman dalam 
Menjaga Keutuhan NKRI”.

“Puncak peringatan Hari 

Raya Nyepi yang rencananya 
dihadiri Gubernur Banten Wa-
hidin Halim, jajaran Muspida, 
FKUB, MUI, dan tokoh agama 
lainnya itu juga dimeriahkan 
dengan penampilan juara 
‘sekeha gong’ (grup gamelan) 
pria dan wanita dari enam 
banjar se-Banten,” katanya.

Acara puncak itu diawali 
dengan serangkaian acara 
sejak Februari, diantaranya 
Melasti di Pantai Tanjung 
Pasir pada 11 Februari, dan 

Upacara Tawur Kesanga den-
gan diiringi pawai Ogoh-Ogoh 
pada 16 Maret mendatang.

“Hari Raya Nyepi Tahun 
Saka 1940 jatuh pada tanggal 
17 Maret, tapi puncaknya akan 
kami laksanakan Dharma 
Santi (simakrama/open 
house) yang dimeriahkan 
dengan pentas seni pada 21 
April yang juga melibatkan 
Paguyuban Majapahit dan 
Paguyuban India di Banten,” 
katanya. (adv)

Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Banten Ida Bagus Alit 
Wiratmaja (kanan) saat beraudiensi dengan Kepala Dinas Kebudayaan Pemkab 
Badung Ida Bagus Anom Bhasma (kiri) di Badung. Foto Humas Badung

Pemkab Badung Bantu Korban Banjir Kerobokan

Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Badung, Bali, 

menyerahkan bantuan kepada 
warga yang menjadi korban 
banjir di wilayah Kelurahan 
Kerobokan, Kecamatan Kuta 
Utara, Kabupaten Badung.

Humas Pemkab Badung 
dalam keterangan pers yang 

diterima Antara di Mangu-
pura, Jumat, menyebutkan 
bantuan itu diserahkan 
oleh Wakil Bupati (Wabup) 
Badung, I Ketut Suiasa, di 
Kantor Camat Kuta Utara, 
Kamis (1/2).

Sebanyak 30 kepala 
keluarga (KK) yang meliputi 

21 KK dari Banjar Anyar Kaja 
dan sembilan KK dari Banjar 
Kesambi, menjadi korban 
bencana alam banjir dan 
menerima sejumlah bantuan 
berbagai kebutuhan pokok 
seperti beras, gula, teh dan 
kopi.

Selain kebutuhan pokok, 
warga korban banjir juga 
mendapatkan bantuan berupa 
peralatan rumah tangga seperti 
kasur, bantal dan tabung gas.

Dalam kesempatan terse-
but, Wabup Suiasa atas nama 
pemerintah turut menyam-
paikan keprihatinannya atas 
kejadian bencana banjir yang 
menimpa warga Kerobokan 
tersebut.

Selain itu, Wabup juga 
menyampaikan bahwa ban-
tuan yang diberikan tersebut 
merupakan salah satu bentuk 

perhatian dan tali kasih dari 
Pemkab Badung kepada 
warganya yang tertimpa ben-
cana, sekaligus pengamalan 
nilai-nilai Pancasila.

“Jangan dilihat dari 
nilainya yang tidak seberapa. 
Namun ini merupakan wujud 
tali kasih pemerintah terha-
dap masyarakat yang tertimpa 
bencana,” ujar Wabup Suiasa.

Dalam penyerahan ban-
tuan yang disaksikan Camat 
Kuta Utara A.A. Ngr. Arim-
bawa, Kepala BPBD Badung 
I Nyoman Wijaya serta Lurah 
Kerobokan tersebut, Wabup 
Suiasa juga mengimbau ma-
syarakat untuk ikut berpar-
tisipasi menjaga kebersihan 
lingkungan guna mengan-
tisipasi terjadinya bencana 
serupa. (adv

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyerahkan bantuan kepada korban 
banjir kepada warga Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utar. Foto Humas 
Badung
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Badung Role Model Kerukunan Umat Beragama, 
Menteri Agama Ingin jadi Warga Badung

Menteri Agama (Menag) 
Republik Indonesia H. Lukman 
Hakim Saifuddin mengunjungi 
Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Badung di Mangupura sekal-
igus membuka Forum Kelitban-
gan Kabupaten Badung, Senin 
di Ruang Rapat Kertha Gosana 
Puspem Badung.

Kehadiran Menteri Agama 
Republik Indonesia H. Lukman 

Hakim Saifuddin disambut 
Bupati Badung I Nyoman Giri 
Prasta, Wakil Bupati Badung I 
Ketut Suiasa, Ketua DPRD Ba-
dung Putu Parwata, Dirjen Bi-
mas Hindu Kementrian Agama 
Prof. I Ketut Widnya, Forkomp-
inda Kab. Badung, Rektor Uni-
versitas Udayana, Rektor IHDN 
Denpasar Prof. IGN Sudiana, 
Ketua FKUB Prov. Bali, Sekda 

Badung Wayan Adi Arnawa, Pe-
lindung FKUB Kab. Badung AA 
Gde Agung, Ketua FKUB Kab. 
Badung Kompyang R. Swan-
dika, Pimpinan Majelis Agama 
Kab. Badung (PHDI, MUI, 
Walubi, MPAG, Keuskupan, 
MAKIN), Organisasi Kewani-
taan Kab. Badung, Ka. Kanwil 
Kementrian Prov. Bali, Ka. 
Puslitbang Bimas Agama dan 
Layanan Kementerian Agama, 
Kepala Balitbang Prov. Bali, 
OPD di lingkungan Pemkab. 
Badung, Majelis Pertimbangan 
dan Tim Kelitbangan Pemkab. 
Badung, Perbekel/Lurah se-
Kabupaten Badung, Bendesa 
Adat se Kab. Badung, Pengurus 
FKUB Kab. Badung dan Peserta 
Forum Kelitbangan di Ruang 
Rapat Kertha Gosana Puspem 
Kab. Badung.

Pada kesempatan itu Men-
teri Agama RI, H. Lukman Ha-
kim Saifuddin bersama Bupati 
Giri Prasta menandatangani 

MoU tentang Peningkatan 
Kualitas Kehidupan Beragama. 
Menteri Agama H. Lukman Ha-
kim Saifuddin menyampaikan 
rasa bersyukur bahwa Kabupat-
en Badung menginisiasi adanya 
forum kelitbangan, dimana 
telah menjalankan fungsi pene-
litian pengembangan dalam 
rangka memajukan masyarakat 
dalam aspek yang sangat luas. 
Baik dalam bidang ekonomi, 
budaya termasuk di dalam ke-
hidupan keragama.

Menag Lukman Hakim me-
nyambut baik dan mendukung 
sepenuhnya keragaman yang 
telah tercipta sebagamana den-
gan tema menciptakan keru-
kunan ditengah tengah multi-
kultural yang sangat beragam. 
“Sebagai bangsa masyarakat 
yang agamais, itu harus senan-
tiasa kita jaga, pelihara dan 
rawat dengan sebaik-baiknya,” 
kata Lukman Hakim. (adv)

Menteri Agama RI, H. Lukman Hakim Saifuddin bersama Bupati Badung Nyoman 
Giri Prasta selesai penandatanganan  MoU Peningkatan Kualitas Kehidupan Be-
ragama di Puspem Badung. Foto Humas Badung

Bupati Giri Prasta Buka Rakerda FSP Bali 2018

Bupati Badung I Nyoman 
Giri Prasta membuka Rak-

erda Federasi Serikat Pekerja 
(FSP) Bali di Ruang Kertha 
Gosana Puspem Badung, Sabtu 
lalu. 

Acara tersebut dihadiri 
Ketua DPRD Badung Putu 
Parwata, Anggota DPRD 
Badung Wayan Sandra, 
Ketua PHRI Bali Cokorde 
Raka Ardana Sukawati, Ketua 
DPD FSP Bali Wayan Semara 
Kandi, SH,  Kadis Sosial dan 
Tenagakerja IB. Dirga, Ketua 
PHRI Badung A.A. Rai Surya 
Wijaya, Ketua F. SP Bali Wayan 
Semara Kandi,SH Penasihat 
F.SP. BALI Wayan Wenen, 
serta para perwakilan serikat 
pekerja seluruh Bali.

Ketua panitia Rakerda F.SP 
Bali 2018 I Nengah Sutarjana 
dalam laporannya mengatakan, 
Rakerda ini merupakan agenda 

tahunan yang dilaksanakan 
FSP Bali yang bertujuan untuk 
menata dan mengevaluasi kin-
erja FSP Bali sepanjang tahun. 

Hal ini tentu untuk menca-
pai tujuan apa yang menjadi 
keinginan dan cita-cita FSP 
Bali kedepannya. Rakerda Ini 
juga menjadi silahturahmi dan 
saling koreksi apa yang sudah 
kita kerjakan selama ini untuk 
bekerja berintegrasi bersama 
pemerintah dan aturan yang 
berlaku. “Dan semoga Rakerda 
ini dapat memberikan agenda-
agenda yang dapat menunju-
kan asistensi dan keberadaan 
FSP Bali sebagai mitra pemer-
intah dalam pekerjaan dan 
mengerjakan sesuatu untuk 
Bali kedepanya,” harapnya.

Sementara itu, Bupati 
Badung Nyoman Giri Prasta 
dalam sambutannya men-
gatakan bahwa Pemerintah Ka-

bupaten Badung mengapresiasi 
kepada FSP BALI yang telah 
berpartisipasi dalam mem-
berikan ruang dan kebebasan 
berdemokrasi kepada seluruh 
pekerjannya untuk berorgan-
isasi sesuai dengan norma dan 
ketentuan yang berlaku. 

Tentunya hal ini dapat 
menumbuhkembangkan rasa 
memiliki antara pengusaha 
dan pekerja sehingga mampu 

bersama-sama dapat men-
ciptakan hubungan industrial 
yang harmonis, dinamis dan 
berkeadilan. Dimana organisasi 
pekerja merupakan salah satu 
kelembagaan hubungan in-
dustrial yang merupakan salah 
satu organisasi yang dibentuk 
dari, oleh dan untuk pekerja/ 
buruh yang bersifat bebas ter-
buka, mandiri demokratis dan 
bertanggung jawab. (adv)

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta membuka Rakerda Federasi Serikat Pekerja 
(FSP) Bali di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung. Foto Humas Badung
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Pemkot Denpasar Dorong Puskesmas
Berikan Pelayanan Maksimal

Pemerintah Kota Denpas-
ar, Bali mendorong seluruh 
petugas pusat kesehatan 
masyarakat (puskesmas) 
dapat memberikan pelayanan 
kesehatan kepada warga se-
tempat secara maksimal.

Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Denpasar, dr. Luh Putu 
Sri Armini di Denpasar, Rabu, 
mengatakan pihaknya terus 
mendorong petugas pusk-
esmas untuk memberikan 
pelayanan secara maksimal 
kepada warga masyarakat 
perkotaan, sehingga terhindar 
dari penyakit, salah satu mis-
alnya demam berdarah.

“Biasanya kasus penyakit 
demam berdarah tersebut 
muncul di tengah masyarakat 
pada masa pancaroba. Oleh 
karena itu diharapkan mampu 
meningkatkan pelayanan dan 
informasi kepada warga ma-
syarakat sehingga terhindar 
dari kasus penyakit tersebut,” 

ujarnya.
Sri Armini lebih lanjut 

mengatakan saat ini terdapat 
11 tim “Denpasar Mantap 
Kesehatan Masyarakat” atau 
Damakesmas yang tersebar 
di empat kecamatan. Tim 
tersebut dilengkapi dengan 
kegawatdaruratan dan pemer-
iksaan kesehatan sehari-hari 
didukung armada kesehatan 
dengan sistem jemput bola 
dalam upaya memberikan 
pendampingan kesehatan 
kepada warga.

“Jadi keberadaan tim 
Damakesmas tersebut sangat 
membantu warga masyarakat, 
sebab tim ini bergerak secara 
sigap ke warga masyarakat,” 
katanya.

Sementara itu, Sekre-
taris Daerah Kota Denpasar, 
Anak Agung Rai Iswara 
mengatakan dalam rangka 
pembangunan dan pengem-
bangan terdapat tiga sektor 

dasar yang harus mendapat 
perhatian serius.

Menurut dia, pertama 
yakni bidang pendidikan, 
bidang sosial, dan bidang 
kesehatan. Hal tersebut keti-
ganya menjadi satu kesatuan 
yang utuh dan saling menun-
jang di segala bidang.

“Misalnya tingkat pendidi-
kan bagus, tapi tidak ditun-
jang dengan kesehatan tentu 
tidak akan berjalan maksimal, 

begitu pula untuk sosial,” 
ucapnya.

Sekda Rai Iswara meng-
harapkan agar setiap pegawai 
puskesmas tetap mengeda-
pankan setiap pekerjaan 
harus berlandaskan ke-
pada aturan yang ada. Hal ini 
merupakan salah satu wujud 
komitmen Kota Denpasar 
dalam menciptakan sistem 
pemerintahan yang bersih 
dan transparansi.

Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara yang juga selaku Pembina Kepegawaian di 
lingkungan Pemkot Denpasar saat melakukan pembinaan pegawai di Puskesmas 
I Denpasar Timur. (Antaranews Bali via Humas Pemkot Denpasar/wdy/2018)

Pemkot Denpasar Komitmen Berikan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Den-
pasar, Bali berkomitmen 
memberikan perlindungan 
kepada anak sebagai upaya 
memenuhi kebutuhan yang 
diperlukan anak tersebut.

Sekretaris Kota Denpasar 
Anak Agung Rai Iswara dalam 
acara pembukaan seminar 
bertema “Konvensi Hak 

Anak” serangkaian HUT 
ke-230 Kota Denpasar, 
Senin, mengatakan pemkot 
berkomitmen dalam mem-
berikan perlindungan dan 
pemenuhan hak anak, se-
hingga mereka dapat tumbuh 
sehat.

Ia mengatakan langkah 
yang dilakukan adalah den-

gan penguatan program-pro-
gram pemenuhan hak anak, 
termasuk memberi ruang 
bermain ramah anak.

Seminar sehari tersebut 
menghadirkan narasumber 
Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak (PPPA), yakni Deputi 
Tumbuh Kembang Anak, 
Rino Wicaksono, dan Asisten 
Deputi Rohika Kurniadi Sari.

“Kami bersama forum 
anak hingga kepala desa 
dan lurah sepakat untuk 
memenuhi hak anak dan 
ruang bermain ramah anak 
dalam mewujudkan `Den-
pasar Kota Layak Anak`,” 
katanya.

Sekda Kota Rai Iswara 
lebih lanjut mengatakan 
harapan tersebut tak terlepas 
dari potensi dan penerus 
cita-cita perjuangan bangsa 

memiliki peran strategis dan 
mempunyai ciri khusus yang 
memerlukan perlindungan 
dalam rangka menjamin 
pertumbuhan serta perkem-
bangan fisik, mental hingga 
sosial secara utuh.

Ia menjelaskan untuk 
pemenuhan ruang bermain 
bagi anak telah dilakukan 
Pemkot Denpasar, yakni 
berada di Lapangan Puputan 
Badung, I Gusti Ngurah Made 
Agung dan Lapangan Lumin-
tang. Taman tersebut sebagai 
ruang terbuka hijau, serta 
tempat berkumpulnya warga 
masyarakat perkotaan.

“Di Taman Lumintang juga 
dilengkapi dengan akses WiFi, 
yang juga terdapat `skate 
park` untuk anak bermain, 
taman lalu lintas, hingga air 
mancur menari,” ucapnya.

Sekretaris Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara dalam acara pembukaan 
seminar Konvensi Hak Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak Berbasis Hak 
Anak di Denpasar. (Antaranews Bali via Humas Pemkot Denpasar/wdy)
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Badung Cetak 300 Aparatur Pengadaan
Barang/Jasa Lewat Asistensi

Pemerintah Kabupaten 
Badung mencetak 300 

aparatur pengadaan barang/
jasa pemerintah melalui Asis-
tensi Pengadaan Barang/Jasa, 
Unit Layanan Pengadaan 
(ULP), dengan pemangku 
kepentingan (stakeholders) di 
Puspem Kabupaten Badung, 
Rabu.

Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan Setda Badung, 
Dewa Made Apramana, selaku 
ketua panitia, menjelaskan 
kegiatan asistensi itu bertu-
juan menyamakan persepsi 
dalam pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa antara ULP 
dengan “stakeholder” pen-
gadaan di Badung.

“Kami juga berharap 
kegiatan ini dapat mewujud-
kan pelayanan publik yang 
berkualitas serta transparansi 
dan akuntabilitas dalam pen-
gadaan barang/jasa pemerin-
tah,” ujarnya dalam acara yang 

dihadiri Wakil Bupati Badung, 
I Ketut Suiasa.

Dalam acara yang juga di-
hadiri anggota DPRD Badung, 
I Nyoman Dirgayusa, dan pe-
jabat Lembaga Kebijakan Pen-
gadaan Barang/Jasa Pemer-
intah Republik Indonesia 
(LKPP-RI) itu, ratusan peserta 
terdiri atas unsur Pengguna 
Anggaran (PA), Kuasa Peng-
guna Anggaran (KPA), Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) 
Pemkab Badung dan Penyedia 
(Rekanan).

Dalam sambutannya, 
Wabup Suiasa mengatakan, 
bahwa komitmen Pemkab 
Badung dalam meningkatkan 
pelayanan publik di bidang 
pengadaan barang dan jasa 
telah ditunjukkan dengan 
membentuk Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) Mandiri dan 
permanen yang berada pada 
Bagian Pengadaan Barang/
Jasa sehingga pengadaan 

barang/jasa dapat berjalan 
secara transparan dan akun-
tabel.

“Terlaksananya asistensi 
pengadaan barang/jasa ini 
sangat penting dalam pening-
katan kapasitas dan kemam-
puan aparatur serta rekanan,” 
ujarnya

Wabup Suiasa manambah-
kan, pengadaan barang/jasa 
juga merupakan salah satu 
indikator penilaian kinerja 

pemerintah dan wajib untuk 
dapat memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada masyara-
kat.

“Melalui kegiatan ini, 
Pemkab Badung berkomit-
men untuk melaksanakan 
transparansi dan akuntabili-
tas pengadaan barang/jasa 
pemerintah, sehingga dapat 
mewujudkan pelayanan publik 
yang berkualitas,” kata Wabup 
Suisa. (adv)

Asistensi Pengadaan Barang/Jasa, Unit Layanan Pengadaan (ULP), dengan pe-
mangku kepentingan (stakeholders) di Puspem Kabupaten Badung. Foto Humas 
Badung 

Wakil Bupati Suiasa Buka Parade Budaya Desa Mambal, 
Kembangkan Kreatifitas Seni Bagi Pemuda

Desa Mambal menggelar 
parade budaya untuk 

menumbuhkembangkan 
kreatifitas seni bagi pemuda 
dan masyarakat. Acara ini 
dibuka Wakil Bupati Badung I 
Ketut Suiasa ditandai dengan 
pemukulan gong, Minggu 

Turut hadir anggota DPRD 
Provinsi Bali IB. Pada Ku-

suma, anggota DPRD Badung 
Ponda Wirawan, Camat Abi-
ansemal I Gst. Ngr. Suryajaya 
beserta Tripika Kecamatan, 
para Perbekel se-Kecamatan 
Abiansemal serta tokoh 
masyarakat, bertempat di 
Lapangan Serma Anom Puspa 
Desa Mambal.

Ketua Panitia I Gst. Made 

Partanayasa yang juga Ketua 
LPM Desa Mambal melapor-
kan, kegiatan Parade budaya 
ini baru pertama kali diadakan 
di Desa Mambal dan meru-
pakan salah satu event yang 
akan terus dilaksanakan untuk 
menumbuhkembangkan 
kreatifitas seni bagi pemuda 
dan seluruh masyarakat Desa 
Mambal. 

Parade ini diikuti sembilan 
peserta dari sembilan banjar 
dinas yang ada di Desa Mam-
bal. Kagiatan Parade budaya 
ini didanai dari APBDES Desa 
Mambal tahun 2018 dengan 
Dasar Hukum Surat Kepu-
tusan Perbekel No. 10 tahun 
2018 tentang seni dan budaya, 
yang mana kegiatan parade 
budaya ini sudah dimulai 
dari pembinaan dan latihan 
beleganjur dari tahun 2017. 

Melihat antusias dari 
masyarakat dalam kegiatan 
parade budaya, masyarakat 
mengajukan permohonan 
kepada Pemerintah agar dapat 
merealisasikan usulannya 
untuk dapat mewujudkan 
Panggung Budaya di Desa 
Mambal.

Sementara itu, Wakil 
Bupati Badung I Ketut 
Suiasa menyampaikan dengan 
diadakannya parade budaya 
di Desa Mambal tentunya 
dari Pemerintah Kabupaten 
Badung memberikan paresiasi 
dan sangat mendukung yang 
berarti benar-benar di tingkat 
bawah di semua Desa/Kelu-
rahan yang ada di Kabupaten 
Badung sudah sebagian besar 
melaksanakan parade-parade 
budaya seperti ini. (adv)

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyerahkan bantuan Rp. 50 juta, disamp-
ing itu juga menyerahkan Dokumen Naskah Dana Hibah sebesar Rp. 16,5 Mi-
lyar  se-Desa Mambal tahun 2018 ini. Foto Humas Badung

BADUNG


