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BANYUWANGI – Untuk meningkatkan kualitas masyarakat khususnya
kalangan pemuda, Pemerintahan Desa (Pemdes) Kaligung,
Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi menggelar
pelatihan servis lampu. Pelatihan ini di adakan selama 2 hari,
mulai hari Senin (18/12/17) dan berakhir hari Selasa
(19/12/17).
Kepala Desa (Kades) Kaligung, Drs Arifin mengatakan, pelatihan
selama 2 hari ini dilakukan dengan durasi waktu selama 4 jam,
namun para peserta tidak merasa jenuh sedikitpun. Hal itu
karena tingkah polah para pemuda ada saja caranya untuk
menghidupkan suasana agar tidak terasa bosan dan mengantuk.
Sehingga suasana pelatihan tersebut tampak terasa ramai dan

bersemangat.
“Servis lampu ini jarang sekali di jumpai, sehingga menjadi PR
besar dalam rencana Desa Kaligung. Mengingat sudah menjadi
kebiasaan masyarakat bila dop atau lampu yg sudah rusak
pastilah langsung di buang begitu saja dan membeli lagi di
toko. Berangkat dari situlah lalu kita pilih pelatihan ini
untuk memberdayakan pemuda pemudi di desa,” ungkapnya.
Dikatakan Kades Arifin, peserta dalam pelatihan ini sebanyak
20 pemuda yang statusnya kebanyakan baru lulus SLTA. Ke 20
peserta ini kebanyakan diambil dari masing-masing Dusun se
Desa Kaligung. Sedangkan yg mengawasi dan mendampingi ada 4
pelatih atau tutor, yaitu Fathul Mujib beserta kru nya.

“Diadakannya pelatihan ini untuk memberikan keterampilan
kepada pemuda-pemuda Kaligung agar lebih produktif dan giat
dalam berbagai hal yang sifatnya bermanfaat untuk dan dari
rumah dulu. Kemudian untuk orang lain dan bisa dijadikan usaha
sampingan,” papar Fathul Mujib selaku pimpinan tutor.
Harapan Pemdes Kaligung sendiri, paling tidak masyarakat
khususnya para pemuda dan pemudi ini bisa memperbaiki lampunya
sendiri di rumahnya jika lampu mereka rusak atau mati. Menurut

salah satu pemuda yang ikut pelatihan bernama Anam (23), dia
nyatakan bahwa servis lampu ini adalah peluang bisnis yang
menjanjikan.
“Kedepan juga akan saya jadikan usaha sampingan di rumah
mbak,” lontarnya kepada media ini. (Ony & Ega)
Caption : Suasana pelatihan service lampu di Desa Kaligung
yang ditutori Fathul Mujib

