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Kabupaten Blora adalah salah satu Kabupaten di Provinsi
Jawa Tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur
dengan topografi merupakan dataran.  Desa Klampok,
Kecamatan Jiken merupakan salah satu desa yang cukup
memprihatinkan yang terdapat di Kabupaten Blora. Rata-rata
Masyarakat di Desa Klampok bermata pencaharian sebagai
buruh tani dan pedagang asongan dengan penghasilan yang
tidak menentu.

Gagal panen mengancam para buruh tani akibat sumber air
yang mengering. Hingga bulan Juli 2019 lalu, tercatat
sebanyak 10 kecamatan di Kabupaten Blora mengalami
bencana kekeringan yang diprediksi akan berlangsung selama
90 hari kedepan. Melihat fenomena tersebut banyak dari para
buruh tani beralih profesi sebagai pedagang sementara waktu
akibat sawah garapan yang retak dan mengering. Selain itu,
sebagian anak-anak di Desa Klampok beberapa mengalami
putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga dan memilih
untuk bekerja dibanding mengejar pendidikan yang lebih tinggi.

Selain tingkat ekonomi yang rendah, kondisi kesehatan di
Desa Klampok juga memprihatinkan. Wabah penyakit DBD
pada tahun 2018 lalu juga pernah terjadi di Desa Klampok
yang menyebabkan banyak masyarakat terkena penyakit ini.
Hal ini disebabkan padatnya penduduk di Kabupaten Blora
sehingga penularannya lebih cepat.

Menu daging adalah menu yang langka mereka konsumsi. Hari
raya Idul Adha adalah salah satu momen warga Desa Klampok
untuk bisa merasakan nikmatnya bersantap daging qurban.
Alhamdulillah, amanah qurban Sahabat Dermawan telah
didistribusikan bagi  330 KK, membawa kebahagiaan kepada
sekitar 1.010 jiwa penduduk prasejahtera Desa Klampok.

Bahasa Asli :
Kulo makili sak kabehane relawan MRI Blora ngucapake matur
suwun sanget sampun dipercoyo distribusiake kewan Global
Qurban. Kulo sedanten angsal tangepan ingkang sae kaleh
masyarakat ingkang ajeng angsal kewan qurban saking ACT. Kulo
kalih rencang rencang sedanten teng MRI Blora pengen tetep terus
kerjasama kalih ACT kangge global qurban utawi program ACT
liyane

Terjemahan :
Saya mewakili seluruh relawan MRI Blora berterimakasih sudah
dipercaya untuk proses pendistribusian Global Qurban. Kami
mendapat banyak feedback yg baik dari masyarakat calon
beneficiaries tentang antusias mereka menyambut Global Qurban.
Kami berharap bisa terus berkerjasama dengan baik dengan pihak
ACT sebagai partner implementasi baik di program Global Qurban
maupun program lainya.


