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 Bupati Anambas, Tengku Mukhtaruddin, menyalami 
para peserta pelatihan BKAD.

Bupati Anambas, Tengku Mukhtaruddin, menyematkan 
tanda kepesertaan kepada peserta pelatihan BKAD.

Bupati Kepulauan Anambas Tengku Mukhtaruddin foto 
bersama dengan para peserta.

Perangkat Desa se-Anambas Ikuti Pelatihan Manajemen Organisasi BKAD

BATAMTODAY.COM, Tarempa - Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (BPMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memberi 
pelatihan manajemen dalam organisasi Badan Kerjasama Antar Desa 
(BKAD) bagi seluruh perangkat desa guna memastikan kesiapan 
dalam pelaksanaan pembangunan desa secara merata dan 
proporsional di Kabupaten Anambas.

Para perangkat desa sangat perlu diberi diberi pelatihan manajemen 
dalam organisasi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), supaya 
bersinergi antara desa satu dengan desa lain. Jangan sampai desa A 
membangun lapangan bola, desa B pun membangun lapangan bola. 
Padahal jarak desa A dengan desa B tidak jauh. Inikan bisa dibangun 1 
lapangan bola untuk kepentingan bersama," kata Kepala BPMD 
Pemkab Anambas, Eko, saat membuka pelatihan yang digelar di Aula 
RM Siantan Nur, Tarempa, belum lama ini.

Eko menambahkan, pelatihan yang melibatkan seluruh perangkat 
desa se-Anambas ini bertujuan agar pembangunan di desa kelak tidak 
terkesan seperti kompetisi antar desa dengan berlomba-lomba 
membangun infrastruktur tanpa melihat kebutuhan warga.

"Apalagi daerah kita ini kan daerah kepulauan, jangan sampai di 
perbatasan desa sama-sama membangun dermaga, umpama. 
Padahal dermaga itu cukup dibangun 1 saja untuk kebutuhan 2 desa. 
Dan mungkin ada pembangunan infrastruktur di lintas desa, yang 
digunakan secara bersama-sama," ujarnya kembali

Terlebih lagi segala bentuk perencanaan dan pembangunan akan 
dikelola secara langsung oleh perangkat desa tanpa menunggu 
pengesahan pembangunan dari kabupaten melalui Musrenbang yang 
dilakukan pada tiap tahunnya. "Jadi masing-masing desa nanti ada 
perencanaannya sendiri untuk membangun desa, dia yang membuat 
perencanaan, dia yang membangun dan dia yang mengawasi," 
pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas Tengku Mukhtaruddin saat 
menyampaikan sambutannya mengatakan, koordinasi antar desa 
penting dilaksanakan sehingga ada kesinambungan dalam 
pembangunan desa. Pembangunan desa akan bersinergi antara desa 
yang satu dengan desa yang lainnya.

"Koordinasi antar desa sangat perlu dilakukan sehingga pembangunan 
desa bisa bersinergi. Karena kalau kerja sama antar desa berjalan 
dengan baik, maka semua kebutuhan bisa saling mengisi antara desa 
yang satu dengan desa yang lainnya," kata Tengku Mukhtaruddin. 
(Narasi & Foto: Nursali/BATAMTODAY.COM)

Bupati Anambas, Tengku Mukhtaruddin, menyalami para 
peserta pelatihan BKAD.

Bupati Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin dan 
Kepala BPMD, Eko Sutarso, foto bersama usai kegiatan.

Kepala BPMD Pemkab Anambas, Eko, menyampaikan 
kata sambutan.

Bupati Anambas, Tengku Mukhtaruddin menyampaikan kata 
sambutan pada acara pembukaan pelatihan BKAD.

Kepala BPMD, Eko Sutarso dan Bupati Anambas Tengku 
Mukhtaruddin foto bersama para peserta pelatihan BKAD.

Kepala BPMD Eko Sutarso, Bupati Anambas Tengku 
Mukhtaruddin dan narasumber.

Narasumber menyampaikan materi kepada para peserta 
BKAD di Siantan Nur.

Panitia memberikan souvenir kepada peserta usai 
mengisi absensi di Siantan Nur.

Peserta pelatihan BKAD yang hadir.


