Kabupaten Maluku Tengah Rintis Kerja Sama dengan UGM
Thursday, 12 Oktober 2017 WIB, Oleh: Agung

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi, Dr. Supriyadi, M.Sc., Akt.,
menerima kunjungan Bupati Kabupaten Maluku Tengah, H. Tuasikal Abua, S.H. Kunjungan dalam
rangka pengembangan kerja sama potensi daerah berlangsung di ruang sidang pimpinan, Rabu
(11/10).
Dalam kunjungan ini, bupati menyampaikan keinginan bekerjasama dengan UGM karena berbagai
potensi unggulan yang dimiliki untuk dikembangkan. Berbagai keunggulan tersebut, diantaranya di
bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pendidikan dan pariwisata.
"Dengan kunjungan kami ke UGM harapan kami dapat belajar dan menerima masukan-masukan dari
UGM sehingga bisa membangun Maluku Tengah," katanya.
Bupati menyebut berbagai potensi unggulan di bidang perikanan, antara lain perikanan tangkap dan
budidaya, produksi beras, jagung, sukun dan umbi-umbian. Potensi unggulan lainnya adalah
cengkeh, pala, kelapa sawit dan kakao (perkebunan).
Sementara di bidang pariwisata, Kabupaten Maluku Tengah memiliki pariwisata pantai, taman laut
dan air panas taman nasional dan lain-lain. Dengan berbagai potensi tersebut , bupati berharap bisa
mewujudkan visi kedepan menjadikan Maluku Tengah lebih maju sejahtera dan keadilan dalam
hidup semangat bersaudara.
"Kenapa hidup bersaudara penting karena kami pernah mengalami masalah konflik sosial. Disini
kami untuk membangun Maluku harus merangkul semua unsur. Karena itu, kami membuka diri

untuk membangun kerja sama di semua aspek, pendidikan, pertanian, perikanan dan sebagainya.
Dengan begitu, diharapkan kita bisa bersaing atau paling tidak tidak tertinggal dari kabupatenkabupaten lain di Provinsi Maluku," imbuhnya.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi, Dr. Supriyadi, M.Sc., Akt.,
menyambut baik kunjungan Bupati Kabupaten Maluku Tengah bersama jajaran SKPD. Dengan
kunjungan ini, diharapkan mampu diidentifikasi beberapa hal yang mungkin dikerjasamakan untuk
pengembangan potensi unggulan Kabupaten Maluku Tengah.
"Di pendidikan kami membuka kesempatan luas bagi putra-putra daerah untuk belajar melalui
beberapa program yang dikembangkan UGM. Program beasiswa, program bakat dan sebagainya.
UGM sangat senang bisa bekerjasama dengan beberapa daerah, mudah-mudahan dalam pertemuan
ini bisa diidentifikasi beberapa hal yang bisa dikembangkan untuk dikerjasamakan," tuturnya.
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UGM dan Kabupaten Penajam Paser Utara Jalin Kerja Sama
UGM, LPDP, Maluku Tenggara Barat dan Kepulauan Mentawai Jalin Kerja sama
UGM Galang Kerja Sama dengan Pemkab Halmahera Timur
UGM-Kopassus Jalin Kerja Sama
UGM Bangun Kerja Sama dengan Tiga Kabupaten di Papua Barat

