
NARASI VIDIO PKK KELURAHAN PATIHAN 

 

1. SEKRATARIAT  

  

  Progam Unggulan Sekretariat adalah“ SEMAI BENIH” 

mengandung maksud semangat maju ingin benahi administrasi 

lebih baik, melaui tilik dan pembinaan administrasi Dasa 

Wisma,RT,RW oleh TP PKK Kelurahan Patihan. Serta  sosialisasi 

ular tangga dan puzzel edukatif PKK. 

 Anggota kelompok PKK mulai dari dasa wisma,RT, RW lebih 

memahami dan mengerti tentang administrasi PKK yang benar 

dan lebih mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

PKK, melalui dilaksanakannya tilik kelurahan dan penyegaran 

administrasi PKK. 

Adanya kedekatan dan menjalin silaturahmi antar pengurus Tim 

Penggerak PKK Kelurahan dan kelompok dasa wisma melalui 

sosialisasi permainan ular tangga dan puzzel edukasi PKK 

 

2. POKJA I  

 Program unggulan “OPIK KEKURUNG” 

 (OPTIMALISASI INFAK UNTUK KELUARGA KURANG 

 BERUNTUNG) 

Kegiatan penggunaan infak tersebut sudah terlaksana yaitu 

Pemberian Paket Bantuan kepada balita BGM (bawah Garis 

Merah)  pada tanggal 10 Nopember 2018 yang bertepatan dengan 

kegiatan Pertemuan rutin Tim Penggerak PKK Kelurahan 

Patihan.  

 

  Selain Kegiata diatas ada GERAKAN “PAPEKPU “ 

 (PATIHAN PEDULI WARGA KURANG MAMPU) dan 

 santunan  warga jompo kegiatan Pokja 1 ini  sebagai 

 upaya Peduli Warga kurang mampu,  semoga sedikit 

 sumbangsih kami selaku anggota PKK Kelurahan Patihan 

 bermanfaat  dan dapat membawa dampak kehidupan yang 

 lebih baik bagi masyarakat sebagai  wujud dan tujuan PKK 

 dalam upaya mensejahterakan keluarga terutama keluarga  yang 

 kurang mampu.  

 

 

 

 

 

 

 



 3. POKJA 2 

Program unggulana Pokja 2 “ SEKAR ANAK TRAMPIL “ 

 Meliputi : 

1. Bidang Ekonomi  

Adanya Koperasi wanita  “ SEKAR KEDATON “untuk 

memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat untuk bisa 

meningkatkan taraf hidup  

2. Bidang Pendidikan 

Adanya  Lembaga pendidikan “ PAUD JERUK” 

 Memberi layanan pendidikan bagi anak usia dini melalui 

lembaga pendidikan PAUD JERUK 

3. Bidang Ketrampilan 

AdanyaKetrampilan dari bahan bambu seperti Layang – layang 

dan mainan dari bahan bambu ,dengan tujuan memberi bekal 

ketrampilan kepada mayarakat guna menciptakan lapangan 

pekerjaan sehingga menambah pendapatan keluarga 

 

 4. POKJA 3 

 

PROGRAM UNGGULAN POKJA III  “ SENAM TANGAN “ 

( SEMANGAT MENANAM DEMI KETAHANAN PANGAN ) 

 Adanya bantuan KRPL ( Kawasan Rumah Pangan Lestari) 

dari APBD Jatim berupa bibit tanaman,peralatan pertanian 

,perikanan (Lele) dan ternak (Ayam) KRPL Roro Jonggrang lokasi 

di Jalan Candiboko RT 4,selain KRPL juga mendapatkan bantuan 

P2KP dari APBD kota Madiun..Pada Tahun 2017 KRPL Roro 

Jonggrang Terpilih untuk mewakili lomba KRPL tingkat propinsi 

Jawa Timur dan mendapatkat Juara I untuk Kategori Tanaman 

 

 Setelah mendapat kejuaran tingkat propinsi Jawa Timur 

untuk KRPL Roro jonggrang tetap menjaga kelestarian kawasan 

tersebut .dengan jalan mengembangkan program yang ada yaitu 

program P2KP ( Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan ),ada 2 lokasi P2KP yaitu P2KP  tangkis Indah Bersemi 

yang terletak di Jl Penataran Rt 6 dan P2KP patihan Mandiri yang 

berada di Jalan Candisari RT 20. 

 

 Untuk mengembangkan program dan melestarikan tanaman 

pangan kami melaksanakan kegiatan berupa lomba warung hidup 

antar RT yang tiap tahun kita laksanakan.Selain itu juga telah 

melakukan MOU dengan sekolah-sekolah Adiwiyta di kota 

Madiun untuk penyediaan bibit.. 

 

 Adanya kesadaran warga untuk melestarikan tanaman 

pangan dengan membentuk kelompok Hydroponik yang dikelola 



secara swadaya selain itu di kelurahan Patihan juga ada  

kampung bonzai 

 

5. POKJA IV 

 

 PROGRAM UNGGULAN POKJA IV“GASEJUMASTRA” 

(Menjaga Kesehatan Menuju Masyarakat Sehat dan Sejahtera) 

 

 Kegiatan  kunjungan posbindu PTM (pos pembinaan terpadu 

Penyakit tidak menular) ke warga PKKsebagai bukti kegiatan 

untuk menjaga kesehatan menuju keluarga sehat sejahtera 

Adanya kasus demam berdarah di beberapa tempat, memotivasi 

kami unuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan 

menggiatkan kembali kadet jumantik 

 Selain kegiatan diatas ada kegiatan bagi lansia yaitu enam 

lansia yang rutin dilaksanakan etiap hari minggu di halaman 

kelurahan Patihan, selain senam lansia juga ada kegiatan untuk 

mengisi aktu luang dengan membuat tas  

 


