
Pendampingan Desa untuk mengurangi Kemiskinan 

 

Pada masa Pandemi dalam mengurngi penyebaran Covid-19, BKD Prov. Jateng  
Peduli Covid-19, Penyerahan masker ke Desa Dampingan Kelurahan 
Pelutan Kec/Kab Pemalang, semoga manfaat mengurangi dampak Covid 
bagi masyarakat.  

Yang dilaksanakan 2 Juni 2020  
https://twitter.com/bkdjatengprov/status/1267715251694219264?s=20&t=X_1the5HvRXZhGm
1Hrzu7Q 

 

 

 

 

Pelatihan membuat makanan sehat untuk anak sekolah 

kelurahan pelutan, kec. pemalang, kab. Pemalang 
https://twitter.com/bkdjatengprov/status/1196699188714590208?s=20&t=X_1the5HvRXZhGm
1Hrzu7Q 

 

 

https://twitter.com/bkdjatengprov/status/1267715251694219264?s=20&t=X_1the5HvRXZhGm1Hrzu7Q
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Ramah Tamah Bapak Kepala 
BKD Prov. Jateng bersama 
warga Kel. Pelutan Pemalang 
dan pemberian bantuan 
gerobak sampah dalam 
rangka pendampingan satu 
SKPD 1 Desa sebagai 
program Bapak Gubernur 
@ganjarpranowo  semoga 
bermanfaat & dpt 
mengangkat drajat hidup 

warga Kel.Pelutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pemalang (17/9) 
Kepala BKD 
Provinsi Jawa 
Tengah mewakili 
Pemerintah 
Provinsi Jawa 
Tengah, 
membuka 
pelatihan service 
Alat Rumah 
Tangga bagi 

warga Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang. 
Hadir dalam Pembukaan tersebut Camat Pemalang, Lurah Pelutan 
Kabupaten Pemalang, Kepala Balai Latihan Kerja Industri Cilacap, Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Kepala Madrasah 
Hikmatul Mukarromah dan Bapak/Ibu Pimpinan beserta Staf Kelurahan 
Pelutan Kabupaten Pemalang. 
Sedangkan peserta pelatihan sejumlah 20 orang warga kelurahan 
Pelutan, pelatihan akan diselenggarakan selama 30 hari ke depan, setiap 
hari kurang lebih sekitar 8 jam para peserta akan mendapatkan materi 
pembelajaran dan perlengkapan praktek selama pelaksanaan 
pembelajaran dan bertempat di Madrasah Hikmatul Mukarromah. 
Disampaikan Kepala BKD Prov. Jateng (Drs. Wisnu Zaroh, Msi) maksud 
diselenggarakannya acara ini adalah untuk membantu pemberdayaan 
ekonomi, mengurangi pengangguran menyerap potensi-potensi 
wirausaha baru bagi yang akan membuka usaha sendiri dan membantu 
menyiapkan tenaga-tenaga potensial untuk yang akan memasuki dunia 
kerja, sebagaimana tekat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam 
pendampingan desa untuk mengurangi kemiskinan. 
Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman baru bagi 
peserta, karena materi yang akan diberikan bersifat praktek langsung 
dengan mentor pelatih yang sudah berpengalaman, sehingga diharapkan 
mampu meningkatkan produktifitas, kreatifitas, kualitas dan efektifitas 
kerja serta daya saing bagi peserta pelatihan ke depan saat terjun di dunia 
kerja nanti. Tuntutan dunia kerja saat ini semakin ketat, termasuk 
tuntutan standar (sertifikasi keahlian) dan kualitas tenaga kerja baik di 
pasar kerja lokal daerah, nasional bahkan global selain juga semakin 
terbukanya bursa kerja saat ini melalui media yang ada 
Diakhir Sambutannya, Wisnu Zaroh menyampaikan banyak terimakasih 
kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 



Tengah yang diwakili Kepala Balai Latihan Kerja Industri Cilacap, Bapak 
Camat Pemalang dan Ibu Plt Lurah Pelutan beserta segenap jajarannya 
sehingga dapat teraksananya kegiatan ini. 
Dan bagi peserta pelatihan yang ikut dalam pelatihan ini tidak semata-
mata berorientasi menjadi pekerja melainkan juga dapat menciptakan 
usaha baru (menjadi wirausaha) yang dapat memberikan lapangan kerja 
baru bagi orang lain sehinga dapat mengurangi pengangguran di 
lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

https://twitter.com/bkdjatengprov/status/1187282433273499649 

https://twitter.com/bkdjatengprov/status/1187271208477179906 

https://twitter.com/bkdjatengprov/status/1187253378188886017 

https://twitter.com/bkdjatengprov/status/1187255532962242561 

https://twitter.com/bkdjatengprov/status/1187257542914691072 

https://twitter.com/bkdjatengprov/status/1187258480312209408 

https://twitter.com/bkdjatengprov/status/1187264122712276992 

https://twitter.com/bkdjatengprov/status/1187270659602141185 
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