Kodim 1402/Polmas Panen Padi
Perdana
Berita Nasional.ID. Polman Sulbar – Kodim 1402/Polmas
melakukan Panen perdana padi di lahan cetak sawah baru milik
kelompok tani kalijodo seluas 7,5 Ha di kelurahan Matakali,
Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman. Senin (11/02/2019)
Mewakili Dandim 1402/Polmas, Kasdim Mayor Inf Hendrik KK
menyampaikan terima kasih kepada Distan Polman, kelompok tani
Kalijodo, Danramil, Babinsa dan seluruh Masyarakat yang telah
mengolah lahan sawah baru ini sehingga hari ini sudah bisa
kita laksanakan panen perdana.

Kasdim 1402 / Polmas saat melakukan panen perdana pada
percetakan sawah baru
Panen perdana yang baru saja kita lakukan merupakan hasil
kerja keras Babinsa dan masyarakat yang tergabung dalam
kelompok tani Kalijodo dalam upaya meningkatkan hasil
pertanian bagi masyarakat Kabupaten Polman khususnya di
Kelurahan Matakali.
Kegiatan Panen Padi perdana ini merupakan bentuk keseriusan
Kodim 1402/Polmas dalam mendukung terwujudnya Swasembada
pangan, dimana pada saat selesai proses cetak sawah baru
beberapa waktu yang lalu, “Dandim 1402/Polmas Letkol Arh Dedi
Setia Arianto bersama Distan Polman juga terjun langsung
melaksanakan Tanam Padi Perdana di Lokasi Cetak sawah baru
untuk memastikan bahwa sawah yang selesai dicetak sudah siap
untuk ditanami,” Jelas Kasdim.
Hasil panen perdana ini cukup bagus, Dari hasil ubinan yang
dilakukan Babinsa bersama Poktan diperkirakan mencapai 5 s.d 6
Ton/Ha, “Ini cukup bagus dan diharapkan setelah tanam
berikutnya ada peningkatan karena tekstur tanah sudah mulai

rata dan aliran irigasi juga sudah semakin baik,” Punkasnya
Sementara Itu Ketua Kelompok Tani Kalijodo H. Zaenal
menyampaikan terima kasih kepada TNI khususnya Kodim
1402/Polmas yang sudah melakukan pendampingan mulai dari sawah
ini dicetak sampai hari ini sudah panan selalu memberikan
semangat kepada masyarakat tani di kelurahan Matakali.
Bapak Pembina Desa Matakali Serma Arbiyansah sangat aktif
melakukan pendampingan kepada kami masyarakat Tani khususnya
di Poktan Kalijodo ini.
“Sawah baru ini dulunya kebun yang sudah tidak produktif
bahkan hutan rumbia dan sekarang sudah menjadi hamparan sawah,
itu berkat bantuan TNI dan didampingi oleh Babinsa,” Tutur
Tokoh masyarakat yang juga sebagai Ketua Poktan.
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