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Seolah tidak lepas dari program Dinas Pertanian, Saka Taruna Bumi Kab. Jombang terus
mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka ikut serta membangun
masyarakat. Sesuai dengan Trisatya/Janji Pramuka tentunya. Masyarakat Jombang khususnya
dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya di bidang pertanian,
menjadikan pembangunan pertanian sebagai prioritas. Hal ini tentunya perlu dukungan semua
pihak tidak terkecuali Pramuka Saka Taruna Bumi selaku satuan karya yang menggeluti bidang
pertanian.
Meskipun dengan anggota yang masih relative sedikit, eksistensi organisasi kepanduan binaan
instansi dibawah naungan kementerian pertanian ini tetap nampak. Memang masih sulit saat
ini menumbuhkan minat para pelajar untuk belajar bidang pertanian. Gambaran mereka,
pertanian adalah cangkul, kotor-kotor dan panas. Ketika mereka telah terbuka wawasannya
dengan mengetahui betapa besarnya potensi kita dan begitu luas bidang pertanian dalam
konteks agribisnis, membawa mereka pada tingkat kepedulian pada petani yang tinggi.
Hal ini ditunjukkan dengan tingginya partisipasi aktif para anggota Saka Taruna Bumi untuk ikut
serta menyukseskan PEDA KTNA Jatim 2013 di Jombang pada tanggal 22-26 April 2013.
Dengan ikhlas mereka membantu setiap proses pelaksanaan kegiatan PEDA dengan
semangat. Begitulah cerminan semangat Pemuda-pemudi yang peduli pada bangsa dan
negaranya. Andai eksistensi seluruh pemuda khususnya pramuka Saka Taruna Bumi bisa
berjalan dengan baik, niscaya pembangunan pertanian akan berjalan dengan lebih baik lagi.
Ungkap P. Rudi Priono selaku Pembina Saka Taruna Bumi Kab. Jombang.
Selanjutnya, P. Teguh Sukma Murti selaku Pembina Saka Taruna Bumi di Kecamatan
Mojoagung yang juga Guru Ekstrakurikuler kepramukaan SMAN Mojoagung, pembinaan akan
terus dilakukan baik secara rutin pertemuan dalam latihan, maupun peran serta aktif dalam
setiap kegiatan. Sebelumnya, Taruna Bumi juga berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan
melalui siaran radio talkshow interaktif, pameran pertanian dan penyuluhan lapang. Mereka
mensosialisasikan kegiatan yang dilakukan sekaligus ikut memberikan penyuluhan pada
masyarakat tentang teknologi pertanian.
(Rudi Priono – Unit TI Kabupaten Jombang)
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