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Raimuna Cabang VIII di Kabupaten Jombang merupakan event pertemuan seluruh pramuka
penegak pandega seluruh Kabupaten Jombang. Kegiatan yang di ikuti oleh sekitar hampir
3000 peserta ini dilakukan dalam rangka memotivasi dan menggairahkan kembali kegiatan
kepramukaan di Kabupaten Jombang ditengah terus maraknya aktifitas gererasi muda yang
kurang produktif. Tidak ketinggalan Pramuka Saka Taruna Bumi Kabupaten Jombang yang
membuka anjungan saka di sana. Karena Raimuda dilaksanakan pada minggu 21 Oktober
hingga Selasa 24 Oktober kemaren, anggota Saka Taruna Bumi sudah menyiapkan stand
anjungan sejak sabtu dengan penuh kreatifitas.
Raimuna Cabang ke VIII ini dibuka oleh Syaifulloh Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur selaku
Ka Kwarda di lapangan kampus UNIPDU Jombang. Gus Ipul, panggilan akrap mantan Menteri
Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun 2004-2007 asal Jombang ini,
dikenal dengan guyonannya yang segar. Di tunjukkan dengan sambutannya selaku inspektur
upacara yang penuh canda hingga menambah kemeriahan suasana. Disana Gus Ipul
menegaskan bahwa remaja kita sangat membutuhkan kegiatan yang positif ketika tidak
melakukan aktifitas di sekolah ataupun dirumah.
Jika disekolah sudah dalam didikan bapak ibu guru, dirumah juga dalam pantauan orang tua
maka waktu antara sekolah dan rumah inilah remaja kita menemui waktu yang sangat rawan
untuk diisi dengan kegiatan negative. Untuk itu, kegiatan kepramukaan sangat tepat sebagai
pengisi waktu itu mengingat organisasi ini telah terbukti mampu mencetak generasi muda yang
bisa diandalkan dalam pembangunan bangsa dan Negara. Banyak para pemimpin bangsa
yang dulunya aktif dalam gerakan pramuka dengan karakter kepemimpinan yang kuat hingga
mampu memberikan sumbangan besar bagi bangsa dan Negara ini.
Peran Satuan karya (Saka) juga sangat besar dalam pengembangan kreatifitas. Saka Taruna
Bumi terus berupaya membawa generasi muda untuk mencintai dunia pertanian yang memang
merupakan potesi Negara kita. Dalam anjungan saka Taruna Bumi terlihat ternyata
ketertarikan generasi muda pada bidang pertanian masih cukup tinggi. Ditunjukkan dengan
antusiasme siswa untuk menggali informasi pertanian disana. Dijelaskan bahwa pembinaan
saka taruna bumi diberikan dalam konteks pertanian secara utuh. Mulai dalam penyediaan
sarana prasarana pertanian modern, kegiatan budidaya pertanian terkini, teknologi pengolahan
hasil pertanian hingga pemasaran. Semua terkelola dalam rangkaian ekonomi mikro. Tahapan
pembinaan Siswa Saka Taruna Bumi Kabupaten Jombang adalam di mulai dengan pengenalan
materi pertanian, praktek kegiatan pertanian hingga membentuk kelompok usaha bersama
dalam AEC (Agribusines Entrepreneur Community).
Harapannya Saka Taruna Bumi menjadi jembatan antara dunia edukasi dengan dunia
professional, mengingat fakta di lapang yang tidak semua siswa akan bisa melanjutkan kuliah
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atau langsung bekerja, ungkap Kak Rudi Priono, SP selaku Pamong Saka di Kabupaten
Jombang. Penyuluh di Dinas Pertanian Kabupaten Jombang ini juga menambahkan, dengan
kegiatan ini, setidaknya siswa akan terlatih bekerjasama melakukan wirausaha dan
menciptakan lapangan kerja baru. Banyak peluang usaha di bidang pertanian yang belum
tergarap optimal, hingga para siswa tidak rela jika kita dikatakan bagaikan anak ayam yang
kelaparan di lumbung padi.
(RDP - Unit TI Kab. Jombang)
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