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Universitas Gadjah Mada menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Pemkab Belitung,
Pemkab Bangka Barat dan Pemkot Pangkal Pinang serta Kagama Bangka Belitung dalam bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Fakultas
Pertanian UGM juga menjalin perjanjian kerja sama dengan Dinas Pertanian Pemprov Kepulauan
Bangka Belitung dalam bidang pengembangan budi daya lada dan jamur. Hal itu mengemuka dalam
penandatanganan kerja sama antara Rektor UGM dengan pejabat perwakilan pemerintah daerah,
pemerintah kota dan kabupaten, Senin (30/4), di kantor Pemkab Belitung. Kerja sama ini diwujudkan
untuk menyelaraskan program percepatan pembangunan daerah melalui berbagai hasil inovasi yang
dihasilkan dosen dan pelaksanaan program pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa UGM.
Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng, D.Eng., mengatakan dengan dilaksanakannya
perjanjian kerja sama ini diharapkan akan segera ditindaklanjuti dengan diterapkannya hasil inovasi
dan teknologi dari UGM untuk masyarakat. "UGM menginginkan kerja sama yang baik dengan
setiap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan UGM bisa
diimplementasikan untuk pengembangan daerah," kata Rektor.
Para dosen dan mahasiswa, menurut Rektor, akan dilibatkan untuk menindaklanjuti kerja sama ini.
Bahkan, para dosen dan mahasiswa juga bisa mendapatkan sumber data baru terkait apa yang
mereka dapatkan di lapangan. "Persoalan di lapangan nantinya akan dibawa ke kampus sebagai
bahan yang baik untuk pengayaan materi pembelajaran untuk diajarkan ke mahasiswa baik di dalam
dan di luar kelas,"paparnya.

Tidak cukup hanya sampai di situ, menurutnya, temuan di lapangan justru membantu dosen
mendekatkan relevansi riset dan inovasi mereka dengan persolan riil yang ada di masyarakat.
Melalui kerja sama ini, Rektor berharap banyak dihasilkan pengetahuan baru sehingga mampu
meningkatkan percepatan pembangunan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Ke depan kerja sama ini terus meningkat dan memberikan percepatan kemajuan bagi daerah dan
bagi UGM sendiri," katanya
Asisten Bidang Pemerintah Sekda Belitung, Mirang Uganda, mengapresiasi langkah UGM
menggandeng pemerintah daerah dan kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan
sumbangsih pada pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.
UGM yang sebelumnya telah menempatkan mahasiswa KKN di berbagai pelosok desa di Kabupaten
Belitung, menurutnya, cukup membantu program pemerintah daerah. Ia berharap dengan
dimulainya kerja sama ini nantinya semakin banyak bidang yang bisa dikerjasamakan seperti
pengelolaan potensi sumber daya alam."Bidang kelautan, perikanan dan unsur tambang yang masih
bisa ditingkatkan potensinya melalui kerja sama ini,"katanya.
Ikut hadir mewakili institusi masing-masing dalam penandatanganan kerja sama tersebut,
diantaranya Sekda Bangka Belitung, Yunan Helmi, Kepala Dinas Pertanian Prov. Kepulauan Bangka
Belitung, Toni Batubara, Ketua Kagama Bangka Belitung, Warsongko, dan Dekan Pertanian UGM,
Dr. Jamhari. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
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