Pemkab Polman Gelar
Bursa Inovasi Desa

Rakor

Berita Nasional.ID .Polman Sulbar — Pemerintahan kab Polewali
Mandar menggelar rapat koordinasi Program Inovasi Desa
bertempat Permandian wisata Kali Biru Kanang Desa Batetangnga
kec Binuang Kab Polman. Kamis (17/1) , dihadiri langusng oleh
Bupati Polman H.A.Ibrahim.Masdar , Kadis PMD Aswar Jasin
,Satpol PP Aco Djalaluddin , Kabag Humas Aco Musaddat HM ,
Camat Binuang Budiaty Bestari , Anggota DPRD Polman Raden
Mulyo , beserta seluruh kades se kecamatan Binuang kab Polman
.

Rakor Bursa Inovasi Desa kec Binuang
kab Polman
Bupati Polewali Mandar AIM dalam sambutannya sekaligus membuka
secara resmi Rakor Bursa Inovasi Desa (BID) , mengatakan
Pemerintahan kab Polewali Mandar membuka peluang besar untuk
bekerja sama antar tim Bursa Inovasi Desa dengan pemerintah ,
dan bersinergitas antar pendamping Inovasi Desa dengan aparat
desa jelas AIM , lebih lanjut AIM mengatakan untuk
meningkatkan kerja sama program Inovasi Desa diharapkan PMD
Provinsi agar selalu berkoordinasi dengan pemerintahan
kabupaten , sebelum mengakhiri sambutannya AIM tak lupa
memberikan apresiasi kepada dinas PMD yang telah
menyelenggarakan kegiatan rakor ditempat wisata Kali Biru
karena telah membantu meningkatkan ekonomi disektor
Kepariwisataan dimana dalam menjalankan roda pemerintahannya
AIM mengedepankan prinsip -prinsip Sipakalaqbiq dengan
menggunakan prinsip ini maka ritme pemerintahan akan berjalan
dengan baik tutup AIM , dihadapan 100 orang tim pendamping
Bursa Inovasi Desa .
Sementara ditempat yang sama koordinator Bursa Inovasi Desa ,

Syukur mengatakan ” Inovasi desa ini membantu pemerintahan
desa untuk memamfaatkan dana desa dengan baim dan dapat
memberikan kontribusi yang kepada masyarakat ,” jelas Syukur .
Bupati Polman A.Ibrahim Masdar yang dikenal dengan sapaan AIM
selain membuka acara Rakor Tim Inovasi Kabupaten (TIK) II ,
serta Evaluasi Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) , AIM
secara khusus berbincang dengan camat Binuang Budiaty Bestari
, agar camat Binuang melakukan komunikasi kepada pemilik lahan
disekitar jalan yang menghubungkan akses pariwisata karena
pemerintah kab Polman merencanakan akan melakukan pelebaran
jalan dengan tujuan agar masyarakat dapat dengan mudah
mengakses titik pariwisata disekitar desa Ammasangan .
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