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RAPAT MINGGON: Ketua PGRI Kotabaru Iwa Hirana (kanan) berbicara di rapat minggon Desa Jomin Timur, Dersama Camat Kotabaru Dedi Setiadi (kedua dari kiri).

Empat Desa Ditarget Jadi Desa Mandiri
KOTABARU, RAKA - Tahun 

ini empat desa di Kecamatan 
Kotabaru didorong menjadi 
desa mandiri. Pengawalan 
dilakukan langsung oleh tim 
tenaga pendamping desa 
Kecamatan Kotabaru.

Koorcam Tim Tenaga Pen
damping Profesional Kotaba
ru Syarif Hermayansyah 
mengatakan, berdasarkan

pantauan beberapa tahun 
lalu, potensi desa-desa di 
wilayah Kecamatan Kotaba
ru terus mengalami kemajuan. 
"Meski belum terlihat semua 
tapi ini menjadi satu langkah 
awal yang baik,” ucapnya saat 
ditemui pada rapat minggon 
keliling di Desa jomin Timur, 
Selasa (11/1).

Ia menambahkan, potensi

desa yang paling mencolok 
terlihat dari empat desa di- 
antaranya Desa Wancimekar, 
Pucung, dan Pangulah Utara. 
Hal mendasar yang terlihat 
adalah dari empat desa ini 
adalah administratif. Dima- 
na nilai-nilai profesionalisme 
mulai dilakukan. "Mekanisme 
atau pekerjaan pemerintah- 
an benar-benar dilaksanakan

sesuai aturan, belum dengan 
hal-hal lainnya. Dan ini men
jadi motivasi kita untuk men- 
dorong empat desa ini,” 
tambahnya.

Ia mengaku, meski dari ke 
empat desa ini tidak ada 
yang mendapatkan reward 
desa mandiri, pihaknya 
optimis tahun ini ada desa 
di Kotabaru yang masuk

kategori desa mandiri. Dia 
menerangkan, desa mandi
ri memiliki nilai lebih, di- 
mana akan ada peningkatan 
dari segi serapan anggaran 
desa seperti bantuan provin- 
si dan percepatan dana 
desa yang biasanya tiga 
tahap menjadi dua tahap. 
"Tentu ini akan menjadi 
keuntungan bagi desa untuk

mempercepat pembangunan 
di wilayahnya. Selain itu 
dana desa yang menjadi dua 
tahap akan mengurangi 
pekerjaan seperti pembua- 
tan SPJ,” akunya.

Sementara itu, Kades Pu
cung Rahmat mengungkap- 
kan, pihaknya membenarkan 
bahwa pendamping desa 
Kecamatan Kotabaru terus

mendorongnya mencapai 
target sebagai desa mandiri, 
bahkan berbagai fasilitas 
untuk menopang kriteria 
desa mandiri terus ia penuhi. 
"Kalau memang ada yang 
belum terpenuhi maka akan 
kita penuhi. Sayang ini kes- 
empatan baik untuk menu- 
ju desa yang lebih baik lagi," 
pungkasnya. (mal)


