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ANALISIS SITUASI
1. Bencana Erupsi Merapi menyebabkan sebagian besar

penduduk di wilayah Pakem, Turi, Cangkringan
kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.

2. Mereka ada yang tinggal di shelter penampungan
sementara, mereka mengalami kejenuhan dan
ketidakpastian.

3. Diperlukan upaya untuk mengatasi kejenuhan
dengan alternatif pemberian pengetahuan dan
keterampilan yang bisa membantu pemulihan
ekonomi yang hampir lumpuh.



Tujuan PPM
a. Meningkatkan pengetahuan memilih bahan pangan

lokal yang dapat diolah menjadi produk kudapan
yang enak.

b. Meningkatkan ketrampilan mengolah kudapan 
dengan menggunakan bahan pangan lokal.

c. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 
menyajikan /mengemas kudapan agar lebih 
menarik.

d. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan cara 
menerapkan sanitasi dan higiene dalam pengolahan 
makanan.

c. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan 
pemahaman tentang berwirausaha bidang  
makanan kudapan



Kerangka Pemecahan Masalah
 Menyelenggarakan pelatihan intensif dalam hal :

 Pengetahuan  tentang konsep dasar, jenis     maupun 
karakteristik bahan pangan lokal.

 Membuat berbagai jenis kudapan menggunakan 
bahan lokal (kacang telur, talam, bengawan solo, 
kroket ubi, bitterbalen tempe dan lain-lain)

 Cara penyajian dan pengemasan kudapan agar lebih 
menarik dan higiene sehingga disukai konsumen.

 Penghitungan harga jual makanan kudapan yang 
tepat

 Wawasan, dan pemahaman tentang berwirausaha 

bidang  makanan kudapan. 



KHALAYAK SASARAN 

 Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang warga/pengungsi di
desa Wonokerto, Kecamatan Turi. Karakteristik yang
diutamakan sebagai sasaran adalah kelompok usia
produktif (Ibu balita, remaja putri/putra) yang berasal
dari Dusun Pulesari, Kopen dan sekitarnya.

 Kriteria pemilihan kelompok sasaran ini dengan
mempertimbangkan bahwa usia produktif nantinya
masih diharapkan dapat memberikan tambahan
penghasilan bagi keluarga. Disamping itu, peserta
harus bersedia mengikuti kegiatan sampai selesai
dengan penuh antusias dan semangat tinggi.(Eks
Pengungsi GOR UNY)



Penyampaian materi 
teori 

dengan metode
Ceramah dan tanya
jawab tentang: konsep ,
jenis dan karakteristik
bahan lokal, cara
mengolah kudapan dan
teknik penyajian.



Metode demonstrasi
untuk menunjukkan 
suatu proses kerja 
sehingga dapat 
memberikan kemudahan 
bagi peserta pelatihan 
memahami materi 
praktik 



Peserta sedang melakukan latihan/praktik mengolah 
kudapan dengan menggunakan bahan pangan lokal







Hasil pelatihan pembuatan
kudapan dengan 

menggunakan bahan 
pangan lokal





FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Faktor Pendukung

1) Adanya kerjasama yang baik antara tim pelaksana 
dengan perangkat dusun setempat 

2) Partisipasi  aktif peserta 

3) Bahan baku dan peralatan yang tersedia dan 
mudah didapatkan

Faktor Penghambat

Secara teknis tidak ada faktor penghambat dalam
pelaksanaan kegiatan karena kelompok sasaran
adalah ibu-1bu muda & remaja putri yang tidak
mempunyai aktivitas rutin.



EVALUASI DAN HASIL KEGIATAN

1. Evaluasi Pengetahuan

Alat ukur yang digunakan berupa tes lisan
(tanya jawab). Tes terdiri dari lima butir soal.
Indikator keberhasilan ditetapkan apabila 
peserta tes dapat menjawab lebih dari 75% 
pertanyaan yang disampaikan oleh tim 
pengabdi. Hasilnya penguasaan materi kognitif 
dikategorikan berhasil baik, peserta dapat 
menjawab empat dari lima pertanyaan yang 
disampaikan  atau mencapai 80%.



Evaluasi Praktik
Pembuatan Produk

Hasil penilaian dikelompokkan dalam tiga
katagori: baik, cukup baik dan kurang baik

Hasilnya sebanyak 19 orang (76%) berada pada
kategori baik, 6 orang (24%) berada pada katagori
cukup baik. Adapun rerata tingkat kemampuan
keterampilan dalam pembuatan produk berada
pada kategori cukup baik (79,56).



 Evaluasi penyajian/pengemasan produk

Hasilnya adalah sebanyak 15 orang (60%)
katagori baik, 7 orang (28%) katagori cukup
baik dan 3 orang (12%) katagori kurang baik.
Adapun rerata tingkat kemampuan peserta
pelatihan dalam menyajikan/mengemas
kudapan berada pada kategori cukup baik
(77,44)



Evaluasi Minat Peserta untuk Berwirausaha

Pada akhir kegiatan pelatihan, peserta kita berikan
angket untuk mengetahui sejauh mana mereka
berminat untuk berwirausaha dengan bekal
pengetahuan dan ketrampilan yang telah dimiliki.

Hasilnya adalah:

8 (32%) peserta menyatakan sangat berminat
untuk berwirausaha, 12 (48%) menyatakan
berminat dan 5 (20%) cukup berminat dan tidak
ada peserta yang menyatakan tidak berminat
untuk berwirausaha.



SIMPULAN DAN SARAN

a. Bertambah/meningkatnya pengetahuan peserta
dalam memilih bahan pangan lokal yang dapat
diolah menjadi produk makanan/kudapan yang 
enak.

b. Bertambah/meningkatnya ketrampilan peserta 
dalam mengolah kudapan dengan menggunakan 
bahan pangan lokal.



Lanjutan,

c. Bertambah/meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan dalam menyajikan /mengemas
kudapan sehingga lebih menarik.

d. Bertambah/meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan dalam menerapkan sanitasi dan
higiene pada pengolahan makanan.

e. Bertambahnya wawasan dan tumbuhnya
motivasi peserta untuk berwirausaha makanan
kudapan



SARAN
1. Pendampingan setelah kegiatan pelatihan sehingga

pengetahuan & ketrampilan yang sudah dimiliki
benar-benar diimplementasikan.

2. Peserta pelatihan perlu mengembangkan

kudapan yang dibuat sehingga lebih bervariasi dan
bisa tetap diterima konsumen (konsumen tidak
bosan).

3. Untuk memulai berwirausaha dapat dibuat
kelompok, sehingga peserta dapat bekerjasama dan
membuat produk yang memang benar-benar
dikuasai disamping juga dapat mengurangi
persaingan karena dikelola secara bersama.



Terimakasih




