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Dalam kunjungan kerjanya pada tanggal 16 Mei 2013 di desa Nggongi, kecamatan Karera,
Bupati Sumba Timur Drs. Gidion Mbilijora, M.Si. berkesempatan melakukan Panen Raya di
area percetakan sawah sekaligus melakukan tatap muka dengan masyarakat setempat.
Bupati Sumba Timur didampingi oleh Asisten Tata Praja Setda Kab. Sumba Timur,
Bartholomeus Ngg. Landu Meha, SH, M.Si, Asisten Administrasi, Domu Warandoy, SH.M.Si,
serta sejumlah pimpinan SKPD terkait. Kedatangan Bupati dilokasi panen raya disambut
dengan pengalungan kain tenun ikat, hadir dalam tatap muka tersebut Camat Karera, para
Kepala Desa Se-Kecamatan Karera, Ketua BPD, Ketua LPM, Tokoh masyarakat, tokoh
pemuda dan tamu undangan lainnya.
Bupati Sumba Timur mengatakan bahwa Panen Raya ini adalah kali kedua di Kecamatan
Karera setelah pada tahun lalu di desa Praimadita. Hasil ubinan sekarang ini sangat
memuaskan yaitu mencapai 7,5 ton per hektar. Pemda pada tahun ini mengalokasikan dana
untuk percetakan sawah seluas 200 Ha di Kecamatan Karera. Selain itu, perbaikan irigasi dan
fasilitas pertanian dilakukan secara bertahap. Bupati mengapresiasi Camat Karera yang pada
tahun ini memprioritaskan menanam pangan lokal per KK seluas 20 are. Selain bidang
pertanian Bupati juga menyampaikan beberapa permasalahan diantaranya yang terjadi dengan
Taman Nasional belum lama ini, Bupati telah memberikan solusi untuk tapal batas agar dikaji
ulang dengan melibatkan semua pihak terkait dan masyarakat. Disinggung pula sejumlah
fasilitas di Kec. Karera yaitu pembangunan SMK 6 Karera sedang dilakukan serta jembatan
yang rusak akan segera diperbaiki untuk memperlancar arus manusia dan barang.
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Camat Karera, Salmon Dindi Mara,SH. dalam laporannya menjelaskan Percetakan padi sawah
tersebut merupakan program Dinas Pertanian dan panen raya kali ini adalah hasil dari program
tahun 2012. Percetakan sawah baru di Desa Tandula jangga ada 3 kelompok yakni kelompok
Ori Angu seluas 50 Ha dengan hasil rata-rata 5,6 ton per hektar, kelompok Pingi Ai seluas 30
Ha dengan hasil rata-rata 7,5 ton perhektar yang pada saat ini sedang dipanen dan kelompok
Pahamu Ndaba seluas 45 Ha dengan hasil rata-rata 6,8 ton perhektar. Sedangkan program
tahun 2013 percetakan sawah baru direncanakan mencapai 220 Ha.
Pada kesempatan kunjungan tersebut, Bupati beserta rombongan juga meninjau mata air di
Desa Ananjaki yang rencananya akan dibangun waduk serta meninjau lokasi pembangunan
SMK 6 Karera.(Rip)
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