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Kecamatan Poncol – Lanud Iswahyudi 
bersinergi dengan Pemerintah 
Kabupaten Magetan melalui 
Kecamatan Poncol, melaksanakan 
serbuan vaksinasi covid 19 Nasional 
dalam rangka memperingati Hari 
Ulang Tahun Ke 76 TNI.  Pelaksanaan 
vaksinasi ini dilaksanakan pada 
hari Rabu (29-09-2021) di Pendopo 
Kecamatan Poncol. Dosis sebanyak 
300 disiapkan untuk melayani 
masyarakat Kecamatan Poncol dengan 

prioritas 50+. 
Sejak pagi warga masyarakat antusias 
mengantre di meja pendaftaran, 
dengan tertib serta tetap mematuhi 
protocol kesehatan. Pelayanan 
pendaftaran sampai dengan selesai 
dapat dilaksanakan tanpa ada kendala 
dan dapat berjalan lancar.
Dari target yang ingin dicapai sebanyak 
300 orang, sampai dengan ditutup 
sekitar pukul 10.00 WIB telah tervaksin 
sebanyak 300 orang dari seluruh 

Serbuan 
Vaksinasi Nasional
Sinergi Lanud Iswahyudi dan 
Pemkab Magetan dalam Rangka HUT ke 76 TNI 
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desa/kelurahan se Wilayah Kecamatan 
Poncol.
Sinergi dari Lanud Iswahyudi dengan 
Pemerintah Kabupaten Magetan 
sangat membantu untuk segera 
mencapai target yang dicanangkan 
oleh Pemerintah Kabupaten Magetan 
agar segera terbentuk Herd Immunity 
atau kekebalan kelompok. Kelompok 
rentan yaitu lansia maupun warga yang 
mempunyai mobilitasi keluar kota yang 
tinggi menjadi prioritas utama untuk 

mendapatkan pelayanan vaksinasi 
covid 19. 
Tema Peringatan ke-76  HUT TNI Tahun 
2021 adalah “Bersatu. Berjuang, Kami 
Pasti Menang”. Dengan mengusung 
semangat yang membara TNI turut 
serta berjuang memerangi pandemic 
covid 19 ini. 
Dirgahayu ke 76 TNI, Jayalah 
selamanya dan tetap menjadi tameng 
bagi keutuhan NKRI.(Ws-Tim)

Proses kegiatan giat vaksinasi di Pendopo Kecamatan Poncol (29/9).
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GALERI KEGIATAN

Monitoring PTM di 
SDN Genilangit 2

Proses syuting episode Jejak Si 
Gundul di Kecamatan Poncol

Kegiatan sosialisasi oleh 
Dinas PMD di Desa Poncol.
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Kecamatan Poncol – Jum’at (1-Oktober 
2021) mulai pukul 09.30 sd selesai 
bertempat di Pendopo Kecamatan Poncol 
diadakan Sosialisasi Mekanisme Operasi 
Lini Lapangan dengan diikuti oleh Kepala 
Desa dan Kader.
Banyak permasalahan yang disampaikan 
dalam pertemuan tersebut salah 
satunya tentang Dapur Sehat Atasi 
Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga 
Berkualitas. Program ini merupakan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat 
dalam upaya pemenuhan gizi seimbang 
bagi keluarga beresiko stunting (calon 
pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, 
baduta stunting terutama dari keluarga 
kurang mampu), melalui pemanfaatan 
sumber daya lokal (termasuk bahan 
pangan lokal) yang dapat dipadukan 
dengan sumberdaya/kontribusi kemitraan 
lainnya dengan pola pemberdayaan 
masyarakat yang merujuk pada konsep 
pengelolaan kelompok UPPKA.
BKKBN ditunjuk oleh Presiden RI Bapak 
Joko Widodo sebagai Ketua Pelaksana 
Program Percepatan Penurunan Stunting 
sejak tanggal 25 Januari 2021. Dalam 
merespon tugas baru tersebut, maka 
dilakukan kajian dan penataan kembali 
pengelolaan penurunan stunting. 
Mengingat bahwa resiko stunting 
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 
spesifik dan sensitif, maka di tingkat lini 

lapangan menggunakan konvergenitas 
dan partisipatif.
Salah satu bentuk kegiatan untuk 
intervensi stunting adalah pemberian 
makanan padat gizi keluarga resiko 
stunting dengan optimalisasi bahan 
pangan dalam kegiatan Dapur Sehat Atasi 
Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas 
(DASHAT).
Tujuan umum yang ingin dicapai adalah 
meningkatkan kualitas gizi masyarakat 
melalui optimalisasi sumber daya pangan 
local dalam rangka mempercepat upaya 
penurunan stunting di tingkat desa/
kelurahan.
Pemberdayaan ekonomi keluarga 
merupakan kegiatan pembinaan 
ketahanan untuk memperkuat fungsi 
ekonomi keluarga demi meningkatkan 
kesejahteraan keluarga,mendukung 
penghapusan kemiskinan dan 
memperkuat/memantapkan pelaksanaan 
Program Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan dan Keluarga Berencana 
(Bangga Kencana).
Pelaksnaan kegiatan difokuskan 
dengan melakukan penyuluhan dan KIE, 
melakukan kunjungan ke rumah anggota 
maupun kelompok kegiatan usaha 
lain, menciptakan makanan sehat dan 
bergizi yang memiliki peluang pasar dan 
membentuk jaringan pemasaran. (Ws-Tim)

Dapur Sehat Atasi Stunting 
(DASHAT), Hidup Berencana 

Itu KerenKegiatan sosialisasi Dashat di Pendopo Kecamatan.



Genilangit - Sudah menjadi keniscayaan 

bagi setiap individu bahwa komunikasi 

merupakan sarana untuk sosialisasi 

diantara sesama. Komunikasi yang 

dilakukan pada era 4.0 sekarang tidak 

hanya bisa dilakukan dilakukan dengan 

tatap muka atau bertemu langsung tetapi 

juga bisa dilakukan melalui teknologi 

komunikasi.  Yang terpenting dalam 

sebuah komunikasi 

adalah adanya komunikan, komunikator 

dan pesan yang tersampaiakan.

Komunikasi yang dilakukan melalui 

media komunikasi mengalami 

perkembanan yang sangat cepat, 

bahkan bisa di bilang  tiada hari tanpa 

inovasi terhadap piranti alat komunikasi. 

Kebutuhan akan akses internet 

merupakan pendukung dalam meberikan 

layanan terhadap alat 

komunikasi di era 4.0.

Kebutuhan internet sudah lagi 

menjadi barang komplementer 

atau yang melengkapi tetapi 

lebih menjadi seakan – akan 

kebutuhan pokok penunjang 

aktifitas sehari hari. Terkadang 

ketika kita memasuki sebuah 

resto atau ruang layanan 

public yang kita tanyakan 

adalah password dari wifi 

yang disediakan.Menjawab 

kebutuhan akan komunikasi 

melalui daring, kebutuhan 
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Camat Poncol didampingi Kepala Desa Genilangit bersama tim dari Kemendes di Balai Desa Genilangit.

GANDENG BAKTI, MENUJU DESA ERA 4.0
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internet adalah kunci utamanya, 

Sebagai langkah upaya memberikan 

pelayanan kepada masyarakat  

terhadap kebutuhan akses internet, 

pada hari selasa tanggal 28 September 

dilaksanakan kegiatan sosialisasi 

kemitraan Bumdes dengan ISP (internet 

servis provider) yang diselenggarakan 

oleh Direktorat Jendral  Percepatan 

Pembangunan Daerah Tertinggal di Balai 

Desa Genilangit.

Kegiatan dimaksud dilaksanakan 

dengan tujuan memberikan informasi 

kepada pemerintah desa dan Bumdes 

atau Bumdesma bahwa Kemetrian Desa 

dan PDT bekerjasama dengan Kemnterian 

Kominfo BAKTI (Badan Aksesibilitas 

Telekomunikasi dan Informasi) 

menyelenggarakan program fasilitasi 

untuk internet desa. 

Di harapkan melalui kegiatan tersebut 

unit usaha Bumdes / Bumdesa memiliki 

pendapatan. Selain itu, di sisi lain 

kebutuhan masyarakat untuk fasilitasi 

internet dapat terpenuhi. (DM)
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Jejak Si Gundul  Trans 7 
eksplore keindahan alam 
“Nepal Van Java”
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Wonomulyo– Sugeng Rawuh Ndul, 
sapaan ramah dari masyarakat 
Wonomulyo“Nepal Van Java”menyambut 
kehadiran Mas Heru atau Gundul, host 
dari Acara Jejak Si Gundul yang tayang 
rutin di Stasiun TV Trans 7.

Proses pengambilan gambar dilakukan 
selama 2 hari berturut-turut Sabtu            
(2 Oktober 2021) sd Minggu (3-10-2021) 
di Dusun Wonomulyo Desa Genilangit 
Kecamatan Poncol Eksotik. Proses 
pengambilan gambar berjalan lancar 
dan Tim Kicau Eksotik berkesempatan 
mendampingi  dan menyaksikan Tim 
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Produksi Jejak Si Gundul selama 
mengeksplore keindahan 
alamWonomulyo.

Selama menyaksikan proses 
pengambilan gambar, Reporter 
Kicau Eksotik sempat berbincang 
akrab dengan Si Gundul dan 
anggota Tim Produksi lainnya. 
Kesan pertama yang terucap 
dari Gundul saat diwawancara 
adalah kesulitan sinyal internet 
selama berada dan berkatifitas di 
Wonomulyo. Seandainya koneksi 
internet lancer maka akan lebih 
mudah menarik wisatawan untuk 
bermalam di Wonomulyo. Selain itu 
menurut Gundul, dengan adanya 
koneksi internet yang lancar 
akan lebih memudahkan akses 
warga masyarakat Wonomulyo 
untuk berinteraksi dengan dunia 
luar, sehingga akan lebih mudah 
untuk menjual hasil kekayaan 
alamWonomulyo.

Dingin dan sejuk, itu kesan 
selanjutnya saat reporter 
berusaha menggali lebih dalam 
tentang kesan Gundul terhadap 
Wonomulyo. Pemandangan sangat 
indah dan sangat bagus apabila 
dipergunakan sebagai latar 
belakang untuk berswafoto. Namun 
Gundul sangat menyayangkan 
adanya jaringan kabel PLN yang 
terkesan kurang rapi di sepanjang 
jalan utamaWonomulyo, sehingga 
menyebabkan foto yang terlihat 
kurang indah.

Masyarakat Wonomulyo 
sangat antusias menyaksikan 
proses pengambilan gambar 

yang dilakukan di daerah sekitar 
sungai, hutan sekitar Wonomulyo, 
perkebunan wortel dan beberapa 
rumah warga untuk pengambilan 
gambar proses pembuatan kue 
dari bahan baku wortel.

Wortel yang baru dipetik dan 
masih segar dimanfaatkan untuk 
membuat beberapa olahan kue, 
daun wortel yang segarpun 
mampu diolah sebagai salah satu 
bahan baku makanan olahan dan 
tidak terbuang percuma.

Setelah proses pengambilan 
gambar yang panjang dan 
cukup melelahkan Gundul 
menyempatkan mampir ke Sekudi 
atau Wonomulyo Hihgland yang 
merupakan salah satu ikon wisata 
di Wonomulyo. Gundul dengan 
ramah melayani wisawatan yang 
kebetulan berkunjung ke Sekudi 
walaupun terlihat raut kelelahan di 
wajahnya. 

Terima Kasih Gundul dan 
Tim Produksi, kami tunggu 
kedatangannya kembali untuk 
mengeksplore keindahan alam lain 
di Wilayah Poncol yang Eksotik . 
(Ws-Tim)
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