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Bupati Sumba Timur Drs. Gidion Mbilijora, M.Si. pada tanggal 17 Mei 2014 yang lalu melakukan
panen raya padi bersama kelompok tani Kambata Mapambuhang, desa Praimadita kec. Karera.
Panen raya tersebut dilaksanakan pada lahan percetakan sawah seluas 50 ha yang merupakan
program tahun anggaran 2013. Selain bupati, juga turut hadir dalam acara tersebut Kepala
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di wakili oleh Kepala
Seksi Pengolahan Lahan dan Air, Ketua Komisi A DPRD Sumba Timur dan anggota DPRD
lainnya Pdt. Yosua Katanga Maujawa serta sejumlah pimpinan SKPD tingkat Kabupaten
Sumba Timur.

Dalam sambutannya seusai melakukan panen Bupati Sumba Timur menyatakan bahwa hasil
akhir perluasan areal sawah melalui pencetakan sawah adalah panen dan hal ini telah
dibuktikan oleh kelompok tani Kambata Mapambuhang, desa Praimadita yang telah berhasil
melakukan panen raya. Lebih lanjut dikatakan bahwa peningkatan produksi padi diantaranya
melalui pencetakan sawah untuk kabupaten Sumba Timur masih sangat memungkinkan karena
masih tersedianya lahan dan hal tersebut selain mendapat dukungan dari pemerintah
kabupaten juga mendapat dukungan dari provinsi maupun pusat. Untuk itu pemerintah
kabupaten akan terus melengkapi alat mesin pertanian antara lain dengan rencana untuk
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menempatkan setiap kecamatan dengan sebuah traktor besar, dimana saat ini hanya tersedia
hand traktor saja.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT yang diwakili oleh Kasie Pengolahan Lahan dan Air
mengatakan bahwa kebutuhan pangan makin meningkat untuk itu peningkatan produksi melalui
peningkaatan areal di NTT akan meningkatkan produksi. Pada kesempatan tersebut beliau
menyampaikan salut kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Sumba Timur
yang telah mempersiapkan segala sesuatu untuk menerima kegiatan baik dari Provinsi maupun
pusat.
Pada kesempatan tersebut juga memberikan sambutan Ketua komisi A DPRD Sumba Timur
yang memberikan apresiasi, baik kepada kelompok tani maupun pemerintah dan petugas
pertanian yang telah menjalankan program pencetakan sawah dengan baik sehingga telah
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membuahkan hasil yang baik pula. diharapkan akan ada panen raya terus menerus dan
mudah-mudahan dapat dikembangkan pada daerah-daerah lainnya.
Menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sumba Timur,
Ir. Ida Bagus Putu Punia, bahwa panen pada kelompok tani ini menghasilkan rata-rata 7,5
ton/ha.
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