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Kepala Desa Petir, Engkos Kosasih mengungkapkan Petir merupakan salah satu desa di
Kecamatan Darmaga yang terluas. “Luasnya sekitar 400 hektar dan lebih dari 60 persen
warganya berprofesi sebagai petani. Jumlah ini menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya
yang hampir 80 persen warganya berprofesi sebagai petani. Kini, sebagian warganya mencari
penghidupan lebih baik dengan menjadi karyawan, buruh pabrik dan sebagainya,” papar
Engkos dalam acara Jum’at Keliling (Jumling), (13/5).
Engkos berharap IPB membantu mengakomodir keinginan masyarakat terkait pengembangan
dan pembinaan di bidang pertanian seperti penanganan penanaman, produksi, pengolahan
pasca panen dan pemasaran. “Lebih khusus lagi terkait permasalah permodalan petani, IPB
dapat membantu mencarikan jalan keluarnya,” imbuh Engkos. Walau tidak dapat meng-cover
semua anak yatim, Engkos mengapresiasi upaya IPB menyantuni anak yatim di desanya, di
samping pemberian bantuan ternak kambing, ayam kampung, bibit ikan, pelatihan
pengendalian hama terpadu dan program kebersihan lingkungan.
Hal senada juga disampaikan Camat Darmaga, Arom Rusmandar.Dengan adanya kegiatan
Jumling, masyarakat dapat merasakan keberadaan dan kontribusi IPB pada desa lingkar
kampus. Berkat binaan IPB, Desa Cikarawang, Kecamatan Darmaga mendapat piagam
penghargaan Sadar Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kategori
sadar lingkungan.
Gayung bersambut untuk memecahkan masalah permodalan petani, Bank BTN siap
memberikan bantuan modal bagi petani di Desa Petir. Kepala Cabang BTN Bogor, Victor
Simbolon mengatakan bank BTN siap memberikan kredit pertanian. “Kami mengikuti
kegiatan Jumling dalam rangka mengetahui seperti apakah pola pembiayaan bidang
pertanian, sehingga dapat mengurangi permasalahan permodalan yang selama ini kita
hadapi,” tandasnya.
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr.Ir.Herry Suhardiyanto menyampaikan IPB
menambah 3 desa binaan lingkar kampus. “Total desa lingkar kampus binaan IPB menjadi
17 dari yang mulanya 14 desa. Ketiga desa tersebut yakni Desa Purwasari, Sukadamai dan
Sukawening,” tandas Rektor. Menanggapi keterbatasan jumlah bantuan santunan anak
yatim, Rektor menghimbau desa mendorong anak-anak yatim untuk rajin belajar dan dapat
melanjutkan pendidikan di jenjang tinggi. Dalam kesempatan itu dilakukan penandatangan
Memorandum of Understanding (MoU) antara IPB, para petani desa lingkar kampus dengan
Bank BTN. (ris)

