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Peresmian kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumba Timur
dilaksanakan pada hari Jumat 28 Februari 2014 oleh Bupati Sumba Timur. Acara peresmian
kantor BPBD tersebut diawali dengan ibadah pengucapan syukur yang dipimpin oleh Pdt.
Sherlyn Wudi. S.si (Teol). Hadir pada kesempatan tersebut yaitu Ketua Pengadilan Negeri
Waingapu, pimpinan Bank BRI, Bank NTT, Kapolres Sumba Timur, Dandim 1601 Sumba
Timur, pimpinan SKPD, tokoh Agama, dan tokoh masyarakat serta tamu-tamu undangan
lainnya.
Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, MSi., dalam sambutannya mengatakan
bahwa secara khusus BPBD di Kabupaten Sumba Timur adalah yang pertama hadir di NTT,
dan kantor BPBD yang ke 2 ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan sampai saat ini baru 2
kabupaten tersebut yang memiliki kantor BPBD di NTT. Selain itu, Bupati juga mengatakan
bahwa Kabupaten Sumba Timur juga nanti akan menjadi gudang logistik untuk se daratan
Sumba, dan tentu saja masih begitu banyak dibutuhkan lahan untuk pembangunan. Pada
kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan ucapan terimakasih kepada CV. Surya Mekar
yang telah melaksanakan pembangunan kantor BPBD tersebut sesuai spek dan tepat waktu.
Bupati Sumba Timur juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat karena
beberapa usulan pembangunan yang disampaikan dapat direspon dengan baik. Bupati juga
berharap agar kedepan dengan berdirinya kantor BPBD yang bagus diharapkan tenaga
ataupun pelaksana kegiatan di kantor tersebut bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan
baik, juga kedepan disarankan untuk menambah personal atau pegawai di kantor BNPBD.
Diharapkan juga bahwa kehadiran kantor BPBD ini nantinya bisa memberikan rasa aman bagi
mereka yang terkena bancana. Mengahiri sambutannya, Bupati Sumba Timur juga
menyampaikan terimakasih kepada seluruh pegawai BPBD atas kepeduliannya merespon
setiap bencana yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur dan kedepan bisa menjalin kerja sama
yang baik dengan seluruh instansi terkait.

Dalam arahan pembukanya, Kepala Kantor BPBD, Martina D. Jera, ST., mengatakan bahwa
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rencana peresmian kantor tersebut sejatinya akan dilaksanakan pada Januari 2014 tapi
dikarenakan berbagai bencana yang terjadi di Sumba Timur, maka acara peresmian baru dapat
dilaksanakan pada bulan Maret ini. Dijelaskan pula bahwa diusianya yang baru 4 tahun, BPBD
Kabupaten masih memiliki banyak kekurangan terutama dalam hal penyampaian pada titik
bencana yang juga didukung dengan terbatasnya tenaga operasional yaitu 14 orang PNS dan 5
orang tenaga kontrak. Namun sejauh ini semua bencana yang pernah terjadi di Kabupaten
Sumba Timur bisa ditangani dengan baik.
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