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RAWAMERTA, RAKA - Cuaca 
ekstrem yang mulai melanda 
K abupaten  Karawang, ber- 
dam pak terhadap pertanian. 
Pasalnya, tidak hanya rawan 
banjir, juga kekeringan.

Melihat itu, Menteri Pertani
an Sahrul Yasin Limpo menga- 
takan, Karawang sangat penting 
bagi bangsa ini. Terutama dalarn 
hal ketahanan pangan. "Kita 
brtrus memiliki persediaan ba- 
kuh/?fliggan", ungkapny.a saat 
sawahan Desa GombongSSfi, 
Kecamatan Rawamerta, Sabtu 
(13/11) pagi.

Ia melanjutkan, Desa Gom
bongsari akan dijadikan pilot 
project program tiga tanam  
dalam setahun. “Kita perlu ru- 
m uskan bersam a agar bisa 
meningkatkan produktivitas 
pertanian ini. Mulai dari bibit 
unggul pada lahan kering dan 
basah, serta menyiapkan sara- 
na dan p rasarana  teknologi 
untuk mengatasi adanya ken- 
dala air," ujarnya.

Kata Syahrul, kontribusi Kar
awang te rhadap  kebu tuhan  
pangan  nasional sangatlah  
luar biasa. Setiap panen, ra- 
ta-rata produksi padi mencapai

8 ton per hektare. la menam- 
bahkan, telah m em buat kese- 
pakatan bersama untuk mer- 
umuskan skema peningkatan 
produktivitas. Skema itu di 
an taranya menyiapkan bibit 
unggul pada lahan kering dan 
basah, serta menyiapkan sara- 
na dan p rasarana  teknologi 
untuk mengatasi adanya ken- 
dala air. "Nab kita sudah sepa- 
kat tadi mulai dari kepala desa, 
pak camat dan ibu bupati bah- 
'tigakMipkan.rflba sampai ke 
Dan saya berharap Karawang 
jadi dicontohnya,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian Ka
bupaten Karawang Hanafi Cha- 
niago mengatakan, dukungan 
pem erintah  pusat sejauh ini 
sangat besar, sehingga membuat 
Karawang mampu mempertah- 
ankan statusnya sebagai lumbung 
pangan nasional. “Alhamdulil- 
lah Karawang bisa kita pertah- 
ankan sebagai lumbung pangan 
Jawa Barat, karena kita ada di 
posisi kedua setelah Indrama- 
yu. Dan untuk m em berikan 
intensif kepada petani, kita su
dah membuat perda No 13 tahun 
2017 ten tang  perlindungan  
petani,” kata dia. (psn /km t)

TEMUI PETANI: Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo bertemu 
dengan petani D esa G om bongsari, K ecam atan Rawamerta, 
Kabupaten Karawang, Sabtu (13/11) pagi.


