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Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc MH mengapresiasi Kuliah Kerja Nyata dan Magang
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak di Kab Sambas. Bupati menyambut
langsung KKN dan Magang IKIP PGRI Pontianak di Sambas di Gedung Paroki Sambas,
Selasa (23/7). Atbah mengatakan, Kab Sambas memang kekurangan beberapa sumberdaya
manusia termasuk tenaga Keguruan. Dikatakan dia, Kab Sambas memerlukan dukungan
semua pihak untuk meningkatkan rata-rata angka partisipasi sekolah.
"Alhamdulillah, ini perhatian dari sektor perguruan tinggi untuk kab sambas. Harapan pemda,
keberadaan mahasiswa magang dan KKN, bisa memberikan warna bagi pembangunan
pendidikan kab sambas," ujar dia. Atbah meminta para mahasiswa memberikan pemahaman
bagi masyarakat kab sambas. Terutama lanjut dia memberikan motivasi kepada orang tua
untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya.
"Bantu pemerintah daerah untuk memberikan motivasi kepada orang tua agar memiliki
semangat menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih baik lagi. Agar para
generasi muda kab sambas memiliki pendidikan yang tinggi dan bercita-cita yang tinggi," tutur
dia. Menurut Bupati, diperlukan dorongan yang kuat untuk orang tua dan generasi kab sambas
agar memiliki kepedulian terhadap kualitas pendidikan. Karena selama ini jelas Atbah,
fenomena yang terjadi, banyak yang putus sekolah dan langsung mencari kerja ke luar negeri.
"Di era sekarang ini, mayoritas peluang pekerjaan yang ditawarkan, memerlukan sertifikasi
pendidikan. Agar bisa bersaing, mau tidak mau, kita harus mengembangkan diri kita melalui
pendidikan dengan level yang lebih baik, agar kita bisa memiliki sertifikasi yang diperlukan
dunia usaha dan dunia kerja. Ini harus disampaikan ke masyarakat, dan tolong mahasiswa
dapat menyampaikan ini kemasyarakat," ingat dia. Atbah dihadapan para mahasiswa
mengingatkan jangan sampai masyarakat putus sekolah dikarenakan pembiayaan.
Pemerintah lanjut dia memiliki banyak program membantu masyarakat agar tidak putus
sekolah dikarenakan pembiayaan. "Kuliah kerja nyata dan magang ini menurut saya sangat
strategis bagi pengembangan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Momentum ini harus
dijadikan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Saya berharap
mahasiswa mengeluarkan kemampuan dan keterampilan yang terbaik mengabdi
ditengah-tengah masyarakat," harap dia.
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