
NOTULEN - TAMBAHAN 
PERTEMUAN ONLINE VIA ZOOM FK – LKS PROVINSI BALI 
 
HARI/TANGGAL: Senin, 7 Desember 2020 
TEMPAT : Lokasi Masing – Masing (Zoom link di siapkan oleh staf IT Yys Peduli Kemanusiaan)  
WAKTU  : 14.00 – 16.30 
HADIR   : 47 LKS/LKSA yang ada di Bali 
NOTULENSI           :  I Komang Yudiantara, SE. (LKSA Widhya Asih Amlapura) 
 

Pada sore hari ini masing-masing coordinator wilayah diberikan kesempatan untuk menyampaikan 
laporannya saya beri kesempatan dari wilayah Karangasem  

Yudiantara: Mewakili FK LKS Karangasem:  

“Izin Pak bantu Suardana masih di jalan Ada kegiatan, Kami juga ada bapak putu Septiana dari Yayasan 
Angle Heart Bali, jadi forum Karangasem baru terbentuk kemarin bulan bulan November namun belum 
dilantik karena menunggu selesai Pilkada, jadi kepengurusan belum resmi belum dilantik tetapi sudah 
ada SK untuk pengurus harian singkat untuk melengkapinya diharapkan nanti setelah Pilkada selesai 
baru akan melengkapi sekaligus pelantikan dan nanti pak ketua menyetorkan namanya ke LKS provinsi . 
Mungkin begitu Pak informasi dari Karangasem. Untuk ketua FK LKS Karangasem adalah Ketut suardana, 
Baru saja kami komunikasi bawa paketnya masih di jalan ya terimakasih.  

 

Moderator: 

Terimakasih Karangasem sudah memberi laporan sekarang Klungkung Sudah adakah dari Klungkung 
sebelumnya koordinatornya adalah Yayasan sosial Kemah Injil, belum ada ya Selain beliau ada yang lain 
dari Klungkung. Oke saya lewatin dulu ya Klungkung habis Klungkung Gianyar ada Gianyar Gianyar 
sebelumnya dari Yayasan Bali Sari Mungkin bisa masuk? 

 

FK LKS Gianyar:  

Ibu Eka : siang semuanya izin menyampaikan jadi untuk Kabupaten Gianyar itu ada 27 Yayasan dan  

Tapi yang aktif di forum itu hanya 7/8 Yayasan saja dan karena memang kegiatan untuk forum sendiri 
Kita kurang begitu aktif ya jalan ditempat 

Moderator: Terima kasih bu Eka baru kenal kita kemarin ya, selanjutnya boleh kita lebih banyak sering-
sering Nanti ya saling melengkapi satu sama lain sesudah Gianyar Bangli Bu Endang  

Bu Endang: 



“oke terima kasih Pak ya, Saya nggak tahu apakah ada Yayasan gurukula hadir.. sudah masuk apa belum? 
di Bangli  kalau di Yayasan Sebenarnya ada 3 in kalau saya kan sebenarnya lksa,  Karena kemarin waktu 
pemilihan tidak ada dari yayasan  yang datang jadi saya diyunjuk menjadi koordinator tapi saya sudah 
komunikasi sebenarnya dengan yayasan kalau mereka akan siap mudah mudahan ada yang mewakili.  
Jadi Yayasan di Bangli ada 3 cuma yang aktif agak susah ya itu saat kita hubungin agak susah jadi yang 
masih bisa itu dihubungi yayasan GURUKULA aja demikian info dari Banli. 

 
Moderator: 
Makasih Bu Endang pergi pesan Pak Dewa jangan patah semangat.. harus selalu disimpan itu kan 
masalahnya panggilan jiwa   

Dinas Sosial Prov.: Ya kita nanti dengan motivasi itu akan tumbuh nanti apa generasi muda akan selalu 
berperang masalah sosial karena tidak akan habis-habisnya. lanjut lanjut  

sekarang dari Denpasar, ini sebelumnya dari Yayasan senyum Bali koordinatornya atau mungkin ketua 
forum dari Denpasar silakan Pak Sekretaris mewakili pak ketua yang ada. 

Denpasar  : Sekretaris FK LKS Denpasar: Dalam kesempatan bisa hadir pada saat ini Denpasar 
sampai saat ini ada 82 LKS hampir semuanya yang aktif pada hari ini lebih daripada 30 orang jadi Terima 
kasih Bapak Ibu yang dari Denpasar kalau di Denpasar. Demikian terima kasih  

 

Badung  : Pak Rio : ada dari bukit kehidupan di Badung saya kurang paham kalau LKS tapi kalau 
misalnya saya tahu terdiri dari 8 tapi kalau untuk lks-nya saya kurang dapat data yang data yang riil. 
Untuk  jumlah SKS belum terbentuk juga forumnya Pak lks-nya. Terima kasih. 

 
Tabanan : dari Yayasan BATI  ada 7 ada tambahan dari Maha bhoga Marga yang baru tetapi kalau 
pertemuan di Dinas sosial yang suka hadir hanya 6 orangnya, forum belum terbentuk Ibu.  
 
Makasih..jangan berkecil hati mudah mudahan segera bisa dibentuk dengan arahan dari dinas sosial 
provinsi Bali dengan nanti semua kabupaten. 

 Jembrana :ibu Puri yang mewakili: mohon izin mewakili karena ketua forum saat ini pulang ke 
Jawa Kemudian Bapak sekretaris nya juga ada hal yang harus dilakukan di Dinas jadi saya mewakili 
informasi untuk di Jembrana saat ini LKS yang ada itu ada 15 LKS dan LKS yang terdaftar ada 22 dan 
semuanya aktif dan pembentukan pengurus juga sedang dilaksanakan pengurus baru pada bulan 
Agustus tahun ini Jadi bulan Agustus. 

 

Moderator :Terima kasih Bu Puri kalau saya lihat dari gerakannya memang yang paling aktif di 
Jembrana dan Denpasar. Denpasar malah Ada bikin ulang tahun lagi saya lihat dari foto-fotonya. Yang 
lain-lain mudah-mudahan dipacu ini yang dari kabupaten kabupaten lain ya terus 



 

Buleleng  : Pak Franky:  sebenarnya forum LKS di Buleleng sepertinya Antara Ada Dan Tiada 
temennya dari ketua forum nya ada sedikit bermasalah sekarang  saya di tunjuk mewakili. saya masih 
pelan-pelan menghubungi tapi kalau teman-teman lks-nya ..tapi untuk Yayasan lainnya belum.  tapi 
sekarang ini kami sedang bekerja sama dengan peksos untuk bertemu sama pengurus dengan 
aktivitasnya untuk mengumpulkan data. harapan saya nanti akhir tahun ini atau tahun depan apa 
namanya Bisa terkoordinasi lagi bahkan mungkin kami akan mengadakan pertemuan menuju satu 
koordinasi yang lebih. Sekian dulu Ibu yang saya sampaikan terima kasih 

Moderator:  Makasih Pak Franky .. Pak tetap sehat dan selamat ya sampai di tujuan ini jalan balik apa 
masih berkunjung? Pak Franky: dari melakukan Safari untuk penyerahan sembako di rumah-rumah 
berbasis keluarga Bu. Stiti: teman-teman beliau adalah juga bapak ibu Ketua forum lksa provinsi Bali 

Baik berarti sudah semua menyampaikan laporan dari masing-masing wilayah tiba saatnya pimpinan kita 
ini menyampaikan laporan.  Kami persilahkan Bapak Dewa Putu Wirata, SH 

“Pak Dewa Wirata:  Terima kasih Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 
sejahtera untuk kita semua, nama budaya salam kebajikan .  

Mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi wasa Tuhan Yang Maha Esa berkat 
biola kita bisa berkumpul dalam rangka pemilihan ketua dan pengurus lembaga sosial provinsi Bali pada 
tanggal 7 Desember 2020 untuk masa bakti 2020-2025. yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial 
provinsi Bali yang diwakili oleh Bapak Sriyono yang terhormat Bapak koordinator lembaga suruh Bali 
yang terhormat semua pengurus LKS periode 2016-2020 dan yang saya muliakan semua anggota 
lembaga sosial se-provinsi Bali. Perkenalkan saya adalah ketua LKS 2016-2020. Sebelum saya 
menyampaikan laporan akhir jabatan saya perkenankan saya minta maaf apabila ada laporan saya yang 
kurang berkenan. Saya laporkan hasil periode selama saya menjabat ada sampaikan secara singkat jadi 
hasil yang telah dicapai oleh klks periode 2016-2020 yaitu sudah melakukan pembinaan pada LKS di 
seluruh Bali dan mengikuti lomba tingkat nasional yaitu mendapat juara pertama dua kali nasional ya 
suara yang pertama jadi kita cukup bangga meskipun Bali pulaunya kecil tapi kita masih bisa berbicara 
jika nasional sehingga bisa masuk juara 1. LKS Bali juga masuk 1 kali masuk nominasi 7 besar dan 1 kali 
masuk 3 besar nasional dalam peran membantu pemerintah provinsi Bali meringankan beban 
masyarakat yang terdampak covid 19. bagi kita semua ini suatu kebanggaan untuk kembali ya Meskipun 
Pulau kita kecil tetapi kita masih mampu bersuara di tingkat nasional  

Bapak Ibu adalah orang-orang yang terhormat yang terpilih oleh Tuhan untuk menangani masalah sosial 
di Bali dan perjuangan ini belum selesai karena masalah sosial akan semakin Kompleks Diharapkan 
dengan adanya forum ini kita bisa aktif saling tukar informasi pakai masalah sosial karena sebagaimana 
tahu masalah sosial tidak mungkin bisa kita tangani sendiri sehebat apapun kita. harapan kita nantinya 
untuk ketua yang terpilih nanti bisa tampil lebih muda itu maksud saya jadi saya ya nanti harapannya 
yang lebih mudah bisa tampil sehingga akan bisa terjalin komunikasi antar yang ada di Bali baik yang 
lebih baik. Nah itu secara singkat laporan saya bila ada yang kurang berkenan Mohon dimaafkan jadi apa 



di dalam memberi pelayanan ini Tentunya kekurangan pasti akan selalu ada sebelum kami tutup 
sambutan ini perkenalkan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada moderator. 

 Ya semua panitia pemilihan untuk anggota peserta LKS seluruh Bali dan yang terakhir ini terutama 
kepada bapak Purnawan. ini tim yang biasa ya tanpa mungkin acaranya sudah nggak bisa terlaksana jadi 
tidak mengenal waktu. nah saya tidak panjang lebar menyampaikan apa namanya laporan ini sih kata 
saya tutup dengan pramusanti Om Shanti Shanti Shanti Om wassalamualaikum warahmatullahi 
wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salom namo buddhaya salam kebajikan Terima kasih  

PEMILIHAN PENGURUS BARU 

Bapak Wahyu yang mewakili dinsos sudah menyaksikan Bagaimana proses pemilihan yang dilakukan 
dengan dilakukan secara demokratis kalau ada teman-teman lain yang mempunyai calon yang lain 
dipersilahkan. kalau ada teman-teman yang mau mengikut saya bukan berarti nanti ataupun tidak aktif-
aktif Nanti untuk bersama-sama kita membangun. 

Moderator : Bapak Wahyu yang bisa mewakili dinsos untuk membubarkan pengurus yang lama nama-
nama pengurus lama yang tercantum sebelumnya dibubarkan dengan akan memberi kesempatan lagi 
kepada ketua terpilih kembali Bapak Dewa untuk menyampaikan visi misinya. 

Bapak WAHYU : Seperti yang telah disepakati tadi akan memilih rekan-rekan kerja yang bisa ajak bekerja 
bersama-sama. ini persilahkan untuk mewakili tadi kita belum ada pembubaran pengurus lama Pak oleh 
Kepala Dinas Sosial provinsi Bali atau yang mewakilinya mengucapkan selamat kepada Ketua FK LKS 
provinsi Bali bapak Dewa periode 2021-2026. Untuk Pemilihan ketua FK LKS Provoinsi bali sudah 
terlaksana dengan baik. Dan ketua yang terpilih untukperiode  2015-2020 yaitu Bapak Dewa Wirata, SH.  

SAMBUTAN KETUA TERPILIH: 2021 – 2026 

sebelum menyampaikan visi misi depan saya juga mengucapkan terima kasih kepada saya semuanya 
masih banyak yang lantai dia semuanya untuk apa untuk tapi karena ini sudah pemilihannya apa 
namanya demokratis ya mau tidak mau saya akan mengabdi sekali lagi dan tentunya nanti kalau Kami 
senang nggak ada apa-apa nanti itu berarti udah nanti harus apa namanya jalan kami kalau nggak itu 
nggak jalan ditempat. karena sesuai dengan arahan sekolah Dinas Sosial kemarin waktu kita ketemu jadi 
ini masalah sosial memang harus selalu menjalin komunikasi antar Yayasan karena masalah sosial ini 
tidak bisa ditangani sendiri. Jadi kita harus perkiraan bapak-bapak ibu-ibu yang sudah apa yang dulu di 
pengurusan LKS ataupun yang mendirikan Yayasan itu senangnya orang-orang yang luar biasa yang 
dipilih oleh Tuhan jadi untuk melayani sesama terutama untuk Bali tentunya ini melaporkan Ini berjalan 
5 tahun dengan segala kekurangannya, Tapi menurut saya juga kita ada kelebihannya bikin prestasi apa 
namanya juga nasional dengan sekian yang lain itu untuk ke depan harapan saya sih nanti pertama 
dalam pemilihan kepengurusan ini. Karena saya sampai dengan harapan dari bapak kepala dinas 
kemarin nanti siapapun yang Kita tunjuk untuk dulu di kepengurusan. Tidak ada istilahnya apa 
penolakan segitu Kenapa karena ke Bapak Ibu sudah apa namanya terjun di rumah sosial itu masih kita 
harapkan semuanya.  



 

Itu masalah sosial tidak bisa kita tangani sendiri pemerintahannya tidak sanggup makanya kita juga gitu 
akan melayani bersama-sama. Harapan kedepan itu tiyang minta kalau tanpa anggota yang aktif di jalan 
gitu. Jadi hanya kita akan mati bunuh diri pengurusan termasuk kita sebagai anggota pun tak harapkan 
komunikasi selalu terjalin, jadi dalam pengelolaan forum komunikasi yang ada di provinsi Bali ini 
sebenarnya banyak akal yang bisa saling mengisi  

nanti dalam pembentukan ini siapa pun nanti yang di dalamnya harapan saya itu nanti komunikasi aktif  

Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua senior-senior saya  atas dukungan ini.  

Om Santi Santi Om Shanti Shanti Shanti Om wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 
sejahtera untuk kita semua salam nama budaya .Terima kasih.  

 

Moderator : Baik kita mulai pengambilan gambar kita sore hari ini lagi sebagai BUKTI bahwa kita 
mendukung kembali BAPAK I DEWA PUTU WIRATA sebagai ketua forum komunikasi Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Provinsi Bali periode 2020 2025 5 tahun,  

Mohon Pak Nyoman untuk mengambil gambar bersamamnya. TERIMAKASIH 


