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Genilangit– Rabu (29-11-2021) 
bertempat di Balai Desa Genilangit 
telah dilaksanakan UjianTulis bagi 
Calon Mutasi Perangkat Desa 
Genilangit Formasi Sekretaris Desa 
yang diikuti oleh 3 (tiga) calon yaitu 
Maryanto (01), Yeni Santoso (02) dan 
Sulis (03). Ujian Tulis tersebut dimulai 

tepat pukul 13.00 sd selesai.
Akhirnya calon no urut 01 Sdr. Maryanto 
berhasil meraih nilai komulatif tertinggi 
dengan nilai rata-rata 82 (Kelompok 
Wawasan Kebangsaan nilai 80, 
Pengetahuan Umum nilai 86 dan 
Pengetahuan Khusus 80). Urutan 
kedua no urut 02 Sdr. Yeni Santoso 
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Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa 
Formasi Sekretaris Desa Genilangit

Proses ujian perangkat desa formasi Sekretaris Desa Genilangit.
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dengan nilai rata-rata 74 dan no urut 
03 Sdr. Sulis dengan nilai rata-rata 68.
Seluruh tahapan mutase dengan 
seleksi untuk mengisi kekosongan 
formasi jabatan Sekretaris Desa 
Genilangit telah dilaksanakan 
sesuai dengan Peraturan Bupati 
Magetan Nomor 48 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa.
Tim Seleksi yang dibentuk oleh Kepala 
Desa Genilangit telah melaksanakan 
tugas dan kewajibannya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan telah 
menyelesaikan semua tahapan seleksi 
dengan lancar.
Selanjutnya hasil ujian tertulis tersebut 
dituangkan dalam Berita Acara Hasil 
Seleksi yang memuat hasil penilaian 
masing-masing peserta. Diharapkan 
Kepala Desa Genilangit segera 
menetapkan mutase jabatan perangkat 
desa dengan Keputusan Kepala Desa 
setelah mendapatkan rekomendasi 
tertulis dari Camat Poncol (Ws-Tim)
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Poncol Eksotik– Dinas Perumahan 
dan Kawasan Permukiman Kabupaten 
Magetan mengadakan Sosialisasi 
tentang Pendataan Rumah Tidak 
Layak Huni (RTLH) tahun 2021 secara 
maraton di seluruh Wilayah Kabupaten 
Magetan. Untuk Kecamatan Poncol 
kegiatan tersebut dilaksanakan 
pada hari Selasa (7/12) di Pendopo 
Kecamatan Poncol dan dibuka oleh 
Sekretaris Kecamatan Poncol. Kegiatan 
sosialisasi tersebut diikuti oleh 
KepalaDesa/Kelurahan dan operator 
SIKS-NG serta unsur dari Kecamatan 
Poncol.
Latar belakang dilakukannya kegiatan 
ini adalah agar diperoleh data yang 
valid dan up to date untuk segera 

didata ke dalam aplikasi e-RTLH dan 
persiapan pelaksanaan program 
penanganan RTLH dan Backlog Tahun 
2022.
Narasumber dari Dinas Perumahan 
dan Kawasan Pemukiman (Perkim) 
Kabupaten Magetan menyampaikan 
beberapa kriteria yang ditetapkan 
agar bisa dimasukkan sebagai 
sasaran  RTLH diantaranya adalah 
tidak memenuhi aspek keselamatan 
rumah (struktur rumah rusak, kualitas 
atap/lantai/dinding tidak baikdll); tidak 

Sosialisasi 
Tentang 
Pendataan 
RTLH 2021 
Kabupaten 
Magetan
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memenuhi aspek kesehatan penghuni 
(pencahayaan dan penghawaan 
kurang, utilitas dan sanitasi tidak 
tersedia); tidak memenuhi kriteria 
kecukupan luas rumah (standar 
nyaman ruang gerak/orang adalah 
9m2).
Beberapa tingkat atau jenis kerusakan 
rumah tinggal adalah sebagai berikut 
RusakRingan meliputi kerusakan 
komponen non structural, Rusak 
Sedang meliputi kerusakan pada 
komponen non struktural dan salah 

satu komponen struktural, Rusak 
Berat meliputi kerusakan pada 
sebagian besar komponen bangunan, 
baik komponen struktural maupun 
komponennon struktural.
Setelah diadakannya sosialisasi ini 
diharapkan operator desa Bersama 
dengan Pemerintahan Desa segera 
mengadakan updating data dilengkapi 
dengan foto sehingga bisa segera 
dilaporkan ke Tim Kecamatan dan 
diteruskan ke Disperkim Kabupaten 
Magetan (Ws-Tim).

Penyampaian materi oleh Dinas Perkim dalam sosialisasi pendataan e-RTLH.
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Pelaksanaan Vaksinasi 
DoorTo Door - DTD - 
Dosis 2 

Poncol Eksotik– Dusun Templek Desa 
Gonggang yang sejuk menjadi sasaran 
pertama Tim Vaksinasi Kecamatan 
Poncol dalam rangka pelaksanaan 
DTD Dosis 2. Warga masyarakat lanjut 
usia 60+ sangat antusias mengikuti 
pelaksanaan vaksin dosis 2 jenis 
Sinovac.
Secara bersamaan Tim Vaksinasi juga 
melayani DTD vaksin dosis 2 di Dukuh 
Candi dan balai Desa Gonggang. Tim 
Vaksinasi dan Relawan dari RSDS 
dibagi menjadi 3 tim menyisir beberapa 
lokasi untuk melaksanakan DTD Dosis 
2 saat itu.
Kegiatan vaksin dosis 2 ini dapat 
dilaksanakan dengan lancar karena 
dilaksanakan secara kolaboratif 
dengan berbagai pihak terkait 

terutama Pemerintahan Desa, PKM, 
Koramil, Polsek, Kecamatan serta 
Relawan RSDS. Hampir 300 orang 
lanjut usia terlayani pada hari itu.
Selanjutnya secara marathon 
Tim Vaksinasi menyisir ke Desa 
Cileng, Poncol, Sombo, Genilangit, 
Plangkrongan dan Kelurahan Alastuwo. 
Diharapkan dengan adanya DTD 
vaksindosis 2 ini akan segera teruwjud 
kekebalan kelompok atau Herd 
Immunity.
Hampir semua lansia terlayani dosis 2 
dengan lancar namun ada beberapa 
yang terpaksa tidak mendapatkan 
layanan dosis 2 karena sedang 
kurang enak badan atau sakit, namun 
jumlahnya secara prosentase kecil. 
(Ws-Tim)
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Pelaksanaan Vaksinasi 
DoorTo Door - DTD - 
Dosis 2 

Warga lansia Desa Gonggang disuntik vaksin dosis 2.
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Janggan– Sebagai proses yang 
pertama,  seleksi ujian perangkat 
desa sesuai Peraturan Bupati 
Magetan Nomor 48 tahun 2021 
tentang Tata Cara Pengangkatan 
dan Pemberhentian Perangkat Desa 
adalah ujian praktek komputer. 
Sebelum masuk ruangan ujian, semua 
peserta wajib menerapkan protokol 
kesehatan yaitu wajib pakai masker, 
cuci tangan pakai sabun/handsanitizer, 
pengecekan suhu tubuh dengan 
thermogun dan menempati ruang ujian 
yang telah diatur jaraknya oleh tim 
panitia.
Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa 
Janggan, Parnu, SH, hari ini setelah 
menyelesaikan administrasi terkait 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
proses seleksi, berkesempatan 
menyampaikan informasi dan tehnik 

pada ujian praktek komputer yang 
telah terlaksana dengan lancar Sabtu 
(11/11/2021) di Balai Desa Janggan.
Peserta pada Sabtu (11/11) sudah 
standby pukul 07.30 WIB. Dari jumlah 
16 peserta yang mendaftar dan 
melengkapi berkas, semuanya hadir 
untuk mengikuti proses ujian praktek 
komputer. Dalam ruangan ujian 
disediakan 16 tempat duduk sesuai 
jumlah peserta dan sedangkan laptop 
dibawa sendiri oleh masing-masing 
peserta.
Sebelum mulai ujian praktek, 
dilaksanakan pengecekan prokes 
, tidak ada manipulasi apapun dari 
anggota Tim Pengisian Perangkat Desa 
Janggan, semua jujur, terbuka dan 
transparan. Materi Ujian praktek adalah 
Ms.Word (membuat surat undangan 
kegiatan sosialisasi) dan Ms.Excel 

Pengisian 
Perangkat 

Desa Janggan 
Formasi 

Sekretaris Desa
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Tes praktik komputer seleksi Sekretaris Desa Janggan.
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(membuat 
Rencana Anggaran Biaya untuk 
kegiatan sosialisasi).
Setelah selesai ujian praktek, file 
pekerjaan peserta disimpan dalam 
flashdisk Tim Pengisian Perangkat 
Desa Janggan kemudian dicetak 
dan dipergunakan dalam proses 
penilaian dan menjadi bagian yang 
tak terpisahkan dengan berkas-
berkas administrasi. Sebelum 
pengumuman hasil ujian praktek, Tim 
Pengisian Perangkat Desa Janggan 
menayangkan semua hasil pekerjaan 
peserta satu per satu melalui layar 
proyektor sehingga semua peserta 
dapat melihat hasil pekerjaan dari 
seluruh peserta.
Setelah itu, hasil pengumuman masing-
masing peserta diberikan kepada 
peserta dalam amplop tertutup. 
Bersamaan itu ditayangkan juga dilayar 

hasil 
akhir semua nilai dari masing-masing 
peserta dan peserta diberikan 
waktu apabila tidak menerima hasil 
pengumuman ujian praktek. 
Sebanyak 16 orang yang mengikuti 
ujian praktek komputer terdapat 
6 orang yang dinyatakan Tidak 
Lulus (Tidak Mampu) dan 10 orang 
dinyatakan Lulus (mampu) serta 
berhak mengikuti Ujian Tulis yang 
akan dilaksanakan pada hari Senin 
(20/11/2021) di Balai Desa Janggan.
Materi Ujian Tulis terdiri dari Kelompok 
Wawasan Kebangsaan, Kelompok 
Pengetahuan Umum dan Kelompok 
Pengetahuan Khusus. Semoga proses 
selanjutnya bisa berjalan lancar, jujur, 
terbuka dan transparan serta sesuai 
dengan peraturan yang berlaku (Ws-
Tim).
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Talk Show dan Advokasi Talk Show dan Advokasi 
Pencegahan Pernikahan DiniPencegahan Pernikahan Dini

Poncol Eksotik – Sebagai upaya 
penurunan angka pernikahan dini yang 
cukup tinggi di Kecamatan Poncol pada 
hari Kamis (2/12/2021) bertempat di 
Pendopo Kecamatan Poncol diadakan 
Talk Show dan Advokasi Pencegahan 
Pernikahan Dini yang diinisiasi oleh 
Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Magetan bekerjasama 
dengan Kantor Kementrian Agama 
Kabupaten Magetan, Pengadilan 
Agama Magetan dan Kecamatan 
Poncol.
Sangat tingginya angka pernikahan 
anak di Kecamatan Poncol menjadikan 
keprihatinan semua pihak. Kecamatan 
Poncol menempati peringkat pertama 
se Kabupaten Magetan dalam jumlah 
pernikahan anak. Sampai dengan 
Bulan Nopember 2021 jumlah 
pasangan anak yang mengurus 
rekomendasi di Dinas PPKBPPPA 
sebanyak 14.
Dalam talkshow dan advokasi bertema 
“Stop Perkawinan Anak”, narasumber 
dari Dinas PPKBPPPA menyampaikan 
berbagai data dan usaha yang 
harus dilakukan oleh Pemerintahan 

Desa dalam ikut serta membantu 
menurunkan angka pernikahan dini. 
Sedangkan Sekretaris Kecamatan 
Poncol dalam kesempatan tersebut 
menyampaikan beberapa himbauan 
kepada Kepala Desa/Kelurahan agar 
turut serta mencegah pernikahan 
anak dengan mempersiapkan 
berbagai kegiatan olah raga maupun 
kegiatan sosial kemasyarakatan 
yang bisa diikuti oleh anak-anak 
untuk memberikan aktifitas yang 
bermanfaat dan mencegah anak-anak 
untuk melakukan kegiatan yang bisa 
mendorong anak-anak berbuat yang 
tidak baik. Disampaikan juga berbagai 
permasalahan kesehatan yang bisa 
menyerang anak Wanita yang hamil 
sebelum cukup umur dan berbagai 
permasalahan yang dihadapi apabila 
terpaksa menjalani pernikahan di usia 
anak-anak.
Narasumber dari Kementrian Agama 
dan Pengadilan Agama menyampaikan 
berbagai peraturan dan persayaratan 
yang harus dipenuhi apabila terpaksa 
melakukan pernikahan di usia yang 
kurang dari yang dipersyaratkan dalam 
undang-undang (Ws-Tim).
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Selamat Datang Mas Menteri 
Desa, PDT dan Transmigrasi 
di Bumi Poncol Eksotik
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Genilangit – Sabtu (18/11/2021) tepat 
pukul 10.20 WIB Menteri Desa, PDT 
dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar 
didampingi oleh Direktur Jenderal 
Pembangunan Desa dan Perdesaan 
Sugito, Bupati Magetan dan Bupati 
Ponorogo beserta rombongan hadir 
di lokasi Genilangit Café yang terletak 
di Lapangan Desa Genilangit untuk 
meresmikan Desa Wisata Genilangit 
Coffe, Desa Genilangit, Kecamatan 
Poncol.
Gus Menteri, sapaan akrab Bp. Abdul 
Halim Iskandar dan rombongan 
disambut dengan Penari Ganongan 
serta kesenian reog disertai 
pengalungan rangkaian bunga melati 
dan dilanjutkan dengan meninjau stand 
UMKM yang memajang produk-produk 
UMKM dan BUMDES di Kecamatan 
Poncol berupa sayur-sayuran, makanan 
olahan, sulak, anyaman, batik dan 
pakaian jadi kreasi dari siswa-siswi 
SMKN I Poncol. 
Setelah meninjau stand pameran, 
rombongan langsung menuju ke 
lokasi acara. Sambutan dari Bupati 
Magetan mengawali acara dilanjutkan 
dengan sambutan pengarahan dari 
Menteri Desa PDTT dilanjutkan dengan 
peresmian “Genilangi Café” yang 
ditandai dengan pengguntingan pita 
dan penandatanganan prasasti diiringi 
oleh Kesenian Tradisional Thong-Ling. 
Genilangit Café merupakan bantuan 
sarana prasarana dari Kementrian 
Desa PDTT Tahun 2021 bersama 

dengan 5 lokasi lain yaitu Desa 
Dadapan Kecamatan Pacitan dan Desa 
Mendak Kabupaten Madiun serta 
Desa Paringan, Biting dan Gondowido 
Kabupaten Ponorogo.
Di Kabupaten Magetan satu-satunya 
desa yang mendapatkan bantuan 
adalah Desa Genilangit yang 
mempunyai wahana wisata yang cukup 
terkenal yaitu BEDENGAN,satu-satunya 
Tempat wisata yang pengunjungnya 
banyak yang berasal dari luar Magetan.
Bantuan yang di terima dari Menteri 
PDTT yaitu di wujudkan “GENILANGIT 
COFFE” pendukung Destinasi Taman 
Wisata Genilangit.
Bukan tanpa alasan Kemendes PDTT 
memberikan bantuan tersebut. Hal 
ini merupakan salah satu target 
pembangunan dan program nasional 
dalam pemulihan ekonomi nasional 
yang dilanda pandemi Covid-19.
Percepatan pembangunan desa 
merupakan salah satu fokus program 
prioritas dan percepatan pemulihan 
ekonomi nasional Pada Kementerian 
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi.
Dalam mendukung program prioritas 
tersebut, maka Kemendesa PDTT 
memfasilitasi penyelenggaraan 
kegiatan Peresmian Bantuan Sarana 
dan Prasarana Pengembangan 
Objek Wisata dalam Mendukung 
Destinasi Super Prioritas sebagai 
wahana dan langkah strategis dalam 
mempromosikan Desa Wisata, 
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dengan tujuan utama mempercepat 
Kemandirian Desa melalui peningkatan 
kualitas sarana dan prasarana 
pendukung dan kapasitas pelaku 
wisata dalam rangka pengembangan 
industri wisata desa.
Dalam sambutannya, Pria yang 
disapa Gus Menteri tersebut 
juga menyampaikan, bahwa icon 
percepatan pemulihan ekonomi 
nasional ini adalah desa wisata yang 
dikelola oleh Bumdes. Kemendesa 
juga telah menyiapkan aplikasi khusus 
yang dikelola oleh Bumdes atau pihak 
ketiga. Aplikasi ini menjelaskan secara 
detail objek wisata dengan dua bahasa 
(Indonesia-Inggris) yang tentunya untuk 
menarik traveller asing.” terangnya.
Bupati Magetan Suprawoto turut 
menyampaikan banyak kemajuan 
dan potensi di desa termasuk desa 
wisata Genilangit.  “Kami ucapkan 
terima kasih atas segala perhatian 
dan bantuan pak Menteri, khususnya 
di desa Genilangit. Kami berharap 
mudah-mudahan menular di tempat 
lain dan memberikan nilai tambah serta 

muaranya memberikan kesejahteraan 
kepada seluruh masyarakat ” terang 
Bupati Suprawoto.
Gus Menteri pada kesempatan 
tersebut juga berkenan mengunjungi 
obyek wisata yang ada di Desa 
genilangit yaitu Taman Wisata 
Genilangit. Saat bersantai bersama istri 
Gus Menteri juga melayani permintaan 
foto Bersama oleh pengunjung yang 
pada saat tersebut cukup ramai. Sambil 
menikmati sajian jenang dan musik 
angklung Gus Menteri berbincang 
santai dengan rombongan. 
Di tempat terpisah tuan rumah 
, Kepala Desa Genilangit Pardi, 
saat di konfirmasi, mengatakan 
merasa terharu dan bangga serta 
mengucapkan banyak terimakasih 
kepada Bapak Menteri Desa PDTT 
yang telah meninjau langsung wisata 
Genilangit yang mendapatkan 
perhatian Pemerintah Kabupaten 
Magetan dan Pemerintah Pusat 
sehingga memberikan bantuan Sarana 
prasarana Pengembangan obyek 
wisata Genilangit. (Ws-Tim)
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Genilangit – Seiring dengan 
bertambahnya usia, fungsi tubuh akan 
semakin berkurang. Tubuh menjadi 
lebih rapuh, bahkan lebih mudah 
terserang penyakit. Urgensi gaya 
hidup sehat, mulai dari mengonsumsi 
makanan bergizi seimbang dan rutin 
berolahraga pun menjadi semakin 
penting. Namun saat olahraga terasa 
terlalu berat bagi tubuh yang sudah 
tidak lagi muda, masih ada senam 
lansia yang aman untuk mereka yang 
berusia senja.
Senam lansia merupakan salah satu 
jenis olahraga yang aman untuk 
orang tua. Olahraga ini  tidak terlalu 
membebani fisik namun mampu 
menawarkan beragam manfaat 

kesehatan. Mengingat pentingnya 
Senam Lansia maka Kelurahan 
Alastuwo mengadakan senam lansia 
bersama pada hari Sabtu (11/11/2021) 
bertempat di Taman Wisata Genilangit. 
Sebanyak hampir 150 orang lansia 
dari Kelompok Lansia Pulerejo, 
Kendalisodo, Mugi Lestari dan Seger 
Waras bersama kader, Ketua Tim 
Penggerak PKK Kelurahan Alastuwo, 
Lurah Alastuwo, Sekretaris Kecamatan 
Poncol dan Tim dari PKM bersama 
mengikuti kegiatan tersebut.
Sejak pukul 07.00 WIB acara dibuka 
oleh Sekretaris Kecamatan Poncol 
dilanjutkan senam lansia dan outbond 
serta acara ramah tamah. Senda 
gurau dan gelak tawa mengiringi 

Senam Lansia Kelurahan Alastuwo 
di Taman Wisata genilangit

17    Kicau Eksotik@kecamatan_poncol

Kegiatan senam pagi lansia Kelurahan Alastuwo.



seluruh rangkaian acara yang ditutup 
sekitar pukul 12.30 WIB. Peserta rata-
rata sangat gembira karena dapat 
berkumpul dan melakukan aktifitas 
bersama dengan teman sebaya. 
Senam lansia tersebut dilakukan 
dengan memperhatikan protokol 
kesehatan yang ketat dan juga 
memperhatikan kondisi para lansia 
sehingga diberikan gerakan senam 
yang sesuai dengan usianya.
Manfaat olahraga hanya bisa diperoleh 
jika dilakukan dengan intensitas yang 
tepat. Hal tersebut juga berlaku pada 
senam lansia. Untuk mendapatkan 
manfaat kesehatan yang lebih optimal, 
senam lansia sebaiknya dilakukan 
secara teratur dengan durasi 30 menit 
setiap kali latihan. Meski demikian, 
Anda tidak harus melakukannya setiap 
hari. Senam lansia sebaiknya dilakukan 
4 sampai 5 kali dalam satu minggu. 
Hal ini dilakukan untuk memberi 

jeda waktu istirahat dan menghindari 
kelelahan berlebihan.
Melakukan aktivitas fisik seperti senam 
lansia secara teratur dapat memberikan 
banyak manfaat bagi kesehatan. Tubuh 
jadi tidak mudah sakit. Di samping itu, 
masih ada banyak manfaat lain yang 
dapat diperoleh dengan melakukan 
senam lansia secara rutin.
Manfaat yang paling utama adalah 
menjaga Kesehatan Tulang. 
Osteoporosis masih menjadi salah 
satu momok permasalahan bagi 
para lansia. Biasanya, pengeroposan 
tulang seperti ini bisa dicegah dengan 
menjaga asupan makanan dan 
mencukupi kebutuhan kalsium dan 
vitamin D. Namun hal tersebut tidaklah 
cukup. Untuk membantu membangun 
kekuatan otot dan tulang, senam lansia 
bisa dijadikan pilihan.
Selain itu juga dapat meningkatkan 
Stamina, karena tubuh yang sudah 
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tidak lagi muda, orang tua umumnya 
mudah merasa capek. Sedikit aktivitas 
fisik saja sudah bisa membuat tubuh 
terasa lelah. Dengan senam lansia, 
masalah seperti ini bisa dicegah. 
Melakukan senam lansia secara 
teratur dapat membantu meningkatkan 
stamina dan membuat tubuh tidak 
mudah lelah.
Selanjutnya juga dapat meningkatkan 
kelenturan tubuh. Jika tubuh terasa 
kaku dan kurang lentur, hampir bisa 
dipastikan salah satu permasalahannya 
terletak pada persendian. Sendi yang 
kaku memang dapat mempengaruhi 
kelenturan tubuh. Senam lansia dapat 
membantu meningkatkan kelenturan 
tubuh. Dengan melakukannya secara 
teratur, tubuh tidak akan lagi terasa 
kaku.
Membantu mengontrol gula darah juga 
merupakan salah satu manfaat dari 
senam lansia. Saat melakukan senam 

lansia, tubuh akan membakar kalori 
dalam tubuh sebagai sumber energi. 
Jadi jika Anda melakukan senam lansia 
secara teratur, bukan hanya berat 
badan saja yang akan terjaga. Gula 
darah juga jadi lebih terkontrol.
Selain itu juga bisa untuk menjaga 
koordinasi gerak tubuh, senam lansia 
adalah salah satu olahraga terbaik 
untuk melatih koordinasi gerak 
tubuh. Senam lansia juga bagus 
sebagai latihan keseimbangan. 
Dengan melakukannya secara teratur, 
keseimbangan dan kemampuan 
koordinasi gerak tubuh akan tetap 
terjaga.
Rutin melakukan aktivitas fisik seperti 
senam lansia dapat membantu 
menjaga kesehatan tubuh agar tetap 
prima. Tubuh sehat tidak akan mudah 
terserang penyakit dan gangguan 
kesehatan lainnya. Tulang dan sendi 
juga terjaga kekuatannya (Ws-Tim).
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