UGM-Pemkab Bima Jalin Kerja Sama
Saturday, 15 Oktober 2011 WIB, Oleh: Agung

Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Bima menjajaki kerja sama
untuk pembangunan daerah. Kerja sama dalam tiga bidang, yakni pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat, ditandai dengan penandatanganan draf rancangan kerja sama oleh
Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bima, Ir. Muhammad Natsir, dan Wakil Rektor Senior
Bidang APSM, Prof. Ir. Adam Pamudji Rahardjo, M.Sc., di Ruang Sidang Pimpinan UGM, Jumat
(14/10). "Terutama kerja sama untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas di bidang ekonomi
perlu mendapatkan inisiasi guna pengembangan di Bima yang memiliki potensi pertanian dan
kelautan," kata Muhammad Natsir.
Muhammad Natsir mengakui Kabupaten Bima menyimpan potensi besar di bidang pertanian untuk
tanaman bawang dan peternakan sapi. Selain itu, juga potensi kekayaan laut berupa ikan yang
melimpah. Sayang, masyarakat di sekitarnya masih hidup dalam kemiskinan. "Degan inisiasi, saya
berharap masyarakat akan bisa lebih sejahtera sehingga tekad untuk lepas sebagai daerah
tertinggal akan terwujud nantinya. Terlebih kerja sama ini dilakukan dengan UGM yang sudah
memiliki nama di tingkat nasional," tambahnya.
Menanggapi kunjungan dan penandatanganan sementara kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten
Bima tersebut, Prof. Ir. Adam Pamudji Rahardjo, M.Sc. mengatakan meski UGM telah berada di level
nasional, letak kunci sesungguhnya tetap berada di level lokal. Karenanya berbagai kerja sama
dilakukan dengan hampir seluruh pemerintah kota/ kabupaten di Indonesia. "Ini adalah komitmen
untuk membantu rakyat, masyarakat luas agar dapat meningkatkan kesejahteraan," tuturnya.
Adam Pamudji menyebutkan upaya-upaya UGM untuk meningkatkan kesejahteraan, antara lain
melalui penerjunan mahasiswa KKN PPM. Dengan program KKN ini, mahasiswa akan turut berbaur
dengan masyarakat guna mencari solusi bagi upaya peningkatan kesejahteraan warga. "Program
yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Nasional ini tentu mendorong perguruan tinggi bisa
membantu penduduk dalam upaya pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan,"
pungkasnya. (Humas UGM/ Agung)

Berita Terkait
●
●
●
●

●

UGM dan Kabupaten Pamekasan Jalin Kerja Sama Pembangunan Daerah
UGM - Pemkab Sorong Selatan Jalin Kerja Sama Pendidikan
UGM-Pemkab Blora Jalin Kerja Sama
UGM Jalin Kerja Sama dengan STTA, Pemkot Pangkal Pinang, Pemkab Sorong Selatan dan Buton
Tengah
UGM Jalin Kerja Sama dengan Purbalingga

