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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA 
TAHUN ANGGARAN 2009 

 
Unit Kerja  :  Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) 
Program :  Pengabdian Kepala Masyarakat (PPM) 
Kegiatan :  Pelatihan Teknik Finishing Mebel Berbasis Ramah Lingkungan 
 
 

Rasional  Latar Belakang: 
Pada saat ini di wilayah Kabupaten Sleman Provinsi D.I. 
Yogyakarta terdapat banyak  industri kecil rumah tangga 
(home industry) yang berkembang sangat pesat. Salah satu 
industri kecil rumah tangga tersebut yaitu usaha bidang 
perkayuan khususnya produksi mebel. Industri rumah tangga 
di bidang permebelan di wilayah Kecamatan Pathuk 
berkembang di beberapa desa, yang salah satunya yaitu di 
Desa Pathuk. Ditinjau dari sisi ekonomi, eksistensi industri 
mebel di Desa Pathuk sangat positif dikarenakan sebagai 
sumber pendapatan bagi warga masyarakat terutama bagi 
produksen mebel tersebut dan para karyawannya.  
 

Isu Strategis: 
Berkembang pesatnya industri mebel di Kecamatan Pathuk, 
khususnya di Desa Pathuk ternyata berdampak negatif 
terhadap lingkungan sekitarnya. Dampak negatif tersebut 
yaitu berupa pencermaran lingkungan akibat adanya 
pembuangan limbah/ sisa proses finishing produk mebel 
yang menggunakan bahan kimia yang dibuang secara bebas 
ke udara tanpa adanya penanganan atau pengolahan secara 
khusus dari pihak industri kecil.  Kondisi pembuangan limbah 
sisa finishing mebel ke udara bebas tersebut berdampak 
pada pencemaran lingkungan dan pemandangan serta bau 
yang tidak sedap karena sangat dimungkinkan mencemari 
udara di sekitarnya.  
 

 Sumber Daya 
(Input) 

Sumber Daya Manusia (SDM): 

Kegiatan PPM ini dilaksanakan oleh Tim PPM dari LPM 
Universitas Negeri Yogyakarta dengan susunan sebagai 
berikut. 
 
 
Ketua: Darmono, MT. (Dosen FT UNY) 
Anggota :  1.  Martono, M.Pd. (Dosen FBS UNY) 
                 2.  Sutiman, M.Pd,   (Dosen FIP UNY) 
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 Anggaran: 
Jumlah anggaran biaya untuk melaksanakan kegiatan PPM 
ini yaitu sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu 
rupiah) dengan rincian penggunaan anggaran sebagai 
berikut: 
 

Jenis Pengeluaran  Biaya (Rp) 

Honorarium (HR) Tim Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 

Alat dan Bahan Pelatihan  1.989.000,00  

Alat Tulis Kantor (ATK) dan Dokumentasi     601.000,00  

Pelaksanaan Pelatihan     980.000,00  

Transport      580.000,00  

Manajemen Pelaksanaan 875.000,00 

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan     275.000,00  

JUMLAH 7.500.000,00 
 
Sumber Dana: 
Dana  untuk melaksanakan kegiatan PPM ini berasal dari 
dana PNBP UNY 
 

Tempat dan Jadwal 
Pelaksanaan 
(Process) 

Tempat Penyelenggaraan; 
Kegiatan PPM ini dilaksanakan di Desa Pathuk, Kecamatan 
Pathuk, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. 
 

Jadwal Pelaksanaan: 
Kegiatan PPM ini dilaksanakan selama empat bulan efektif, 
dengan rincian jadwal sebagai berikut: 
Bulan  I  :   Koordinasi dan survei lapangan. 
Bulan  II :   Pemberian wawasan tentang arti finishing mebel 
Bulan III :   Pelatihan dan aplikasi finishing mebel ramah 

lingkungan 
Bulan IV :   Penyusunan, penggandaan,  dan penyerahan 

laporan akhir kegiatan. 
 

Keluaran  
(Input)  

Uraian Realisasi 

 Masyarakat memahami 
secara teknis aplikasi 
finishing mebel ramah 
lingkungan 

 Masyarakat dapat 
melakukan aplikasi 
sendiri teknik finishing 
mebel yang ramah 
lingkungan 

Terlaksananya kegiatan 
pelatihan aplikasi finishing 
mebel yang ramah 
lingkungan di Desa Pathuk 
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Hasil  
(Outcome) 

Uraian Realisasi 

Terwujudnya lingkungan yang 
sehat di sekitar industri kecil 
mebel di lokasi pengabdian. 

Terselesaikan 5 unit mebel 
yang difinishing dengan 
bahan yang ramah 
lingkungan 

Sasaran  
(Goal) 

Uraian 

Tujuan dari kegiatan PPM ini yaitu: 

 Masyarakat memahami secara teknis aplikasi teknik 
finishing mebel dengan bahan yang ramah lingkungan. 

 Masyarakat dapat mengaplikasikan sendiri bahan-bahan 
finishing mebel yang ramah lingkungan. 

 Masyarakat dapat mengembangkan hasil pelatihan untuk 
diversifikasi produk wirausaha mebel di desanya. 

 

Indikator 
Keberhasilan 

Uraian Realisasi 

 Masyarakat memahami teknis 
aplikasi finishing mebel dengan 
bahan yang ramah lingkungan. 

 Masyarakat dapat mengaplikasikan 
sendiri bahan-bahan finishing mebel 
yang ramah lingkungan. 

 Masyarakat dapat mengembangkan 
hasil pelatihan untuk diversifikasi 
produk mebel yang difinishing 
dengan bahan-bahan yang ramah 
lingkungan.  

 

 Lingkungan 
sekitar industri 
kecil mebel di 
Desa Pathuk 
tampak bersih. 

 Tidak terdapat 
bau yang 
menggangu 
kesehatan 
masyarakat 
sekitar industri 
mebel. 

 

Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan 

Sekretaris  LPM  
Universitas Negeri Yogyakarta, 
 
 
 
 

Prof. Wawan S. Suherman, M.Ed. 
NIP. 13640707 198812 1 001 

 
Ketua Tim Pelaksana,  
 
 
 
 
Darmono, MT. 
NIP. 19640805 199101 1 001 

 
 
 


