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Bupati Sumba Timur Drs. Gidion Mbilijora, M.Si. melantik Welem Doko Djara Dale, S.P. sebagai
Camat Umalulu yang baru menggantikan Simon Labba Gadja yang telah beralih tugas sebagai
sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur. Acara pelantikan camat
tersebut dirangkaikan dengan serah terima jabatan, serta pelantikan ketua Penggerak PKK
Kecamatan. Acara yang bertempat di gedung aula kantor kecamatan Umalulu pada tanggal 8
Maret 2013 tersebut di hadiri oleh Wakil Bupati Sumba Timur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD
Kab. Sumba Timur, Plt. Sekda, Para asisten, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan undangan
lainnya.

Bupati Sumba Timur, dalam sambutannya menyampaikan pelantikan tersebut merupakan
rangkaian dari beberapa pelantikan yang dilaksanakan dalam beberapa waktu terakhir sebagai
bagian dari upaya penataan organisasi yaitu melalui promosi, rotasi dan mutasi di beberapa
jenjang jabatan. Hal tersebut dilakukan, lanjutnya, karena adanya beberapa jabatan yang
lowong karena pergeseran dari jabatan yang lama dan juga karena adanya pejabat yang
pensiun. Bupati juga berharap agar dari sumpah dan janji yang diikrarkan camat yang baru
kiranya dapat diresapkan dalam hati dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menjadi sebuah
kekuatan yang mampu menjadi penghalang dari hal-hal yang mencedarai amanah dan
tanggungjawab selama mengemban tugas yang dipercayakan. Kepada camat yang baru
dilantik diharapkan juga agar dapat mengkoordinir kecamatan Umalulu secara baik karena
Melolo merupakan salah satu daerah lintasan jalan dari Waingapu ke kecamatan lainnya
bagian timur. Mengenai rencana pemekaran Kabupaten Sumba Timur yang pernah dilakukan
studi pemekaran pada tahun 2008 lalu, akan direncanakan lagi pertemuan antara semua
komponen masyarakat pada bulan April mendatang.
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Turut memberikan sambutan pada acara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur drh.
Palulu P Ndima. M.Si. yang menyatakan bahwa pemimpin harus tetap jadi panutan dan harus
tertib dengan tugas dan tanggung jawab. Juga diharapkan kepada camat yang baru dilantik
agar dapat menerima, mensyukuri serta dapat menjalankan tugas yang telah dipercayakan
serta dapat mecintai pekerjaan dengan lingkungan yang baru dengan bekerja sebaik-baiknya
Sony Radjah sebagai tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan kesan mengucapkan
selamat pada camat yang baru dilantik yakni Welem Doko Djara Dale, S.P. Juga
menyampaikan pesan agar dapat menggunakan talenta yang diberikan secara baik. Dengan
adanya dua suku yang ada dengan dinamika karakter masyarakat yang berbeda-beda,
lanjutnya, diharapkan dapat dipelihara keharmonisan yang sudah terjalin. Kepada camat yang
lama, Simon Labba Gadja, masyarakat menyampaikan ucapan terimakasih karena sudah
memimpin masyarakat umalulu selama 10 tahun.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Rambu Kahi Yani Mbilijora, S.Pd. mengharapkan agar
ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Umalulu yang baru dilantik, yakni Ny. Masni Y.
Banoek Dale dapat berbuat sesuatu yang sesuai dengan program kerja PKK di tahun 2013
dengan penuh tanggung jawab, karena pelantikan tersebut tidak hanya secara formalitas.(Dhi)
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