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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   : Penerapan Pendidikan Kecakapan Hidup Berbasis Masyarakat Pede-

saan Sebagai Usaha Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Wilayah 
Rawan Bencana Gunung Merapi Bagian Selatan 

 
 

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 

produksi bahan bangunan dan bidang perkayuan khususnya 

produksi mebel. Industri rumah tangga di bidang bahan 

bangunan dan permebelan di wilayah Kecamatan Cang-

kringan berkembang di beberapa desa, yang salah satunya 

yaitu di Desa Glagahharjo. Ditinjau dari sisi ekonomi, 

eksistensi industri mebel di Desa gGlagaharjo sangat positif 

dikarenakan sebagai sumber pendapatan bagi warga 

masyarakat terutama bagi produksen bahan bangunan dan 

mebel tersebut dan para karyawannya.  

Kondisi di atas didukung adanya sumber daya alam yang 

melimpah di wilayah tersebut khususnya kayu dan pasir. 

Permasalahannya bagaimana agar sumberdaya alam 

tersebut berdampak pada mayarakat secara luas sehingga 

dapat menekan angka penggaran di wilayah setempat dan 

meningkatkan ekomoni masyarkat setempat. 

 

Isu Strategis: 
Berkembang pesatnya industri produksi bahanh banguan 
dan mebel di Kecamatan Cangkringan diharapkan dapat 
berdampak pada perekonomia masyarakat, khususnya di 
Desa Glagaharjo.  Dengan demikian tidak hanya berdampak 
negatif terhadap lingkungan sekitarnya (berkurangnya 
sumber daya air, taah longsor, degradai dasar sungai, dan 
lain-lain).  Oleh karena itu, suber daya alam yang melimpah 
tersebut bila dapat dikelola dengan baik maka akan dapat 
memberikan manfaat yang luar biasa terhadap masyarakat 
setempat.  
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 Sumber Daya 
(Input) 

Sumber Daya Manusia (SDM): 

Kegiatan PPM Ipteks Khusus ini dilaksanakan oleh Tim PPM 
dari Fakultas Teknik  Universitas Negeri Yogyakarta dengan 
susunan sebagai berikut. 
Ketua: Prof. Dr. Husaini Usman,M.Pd.  (Dosen FT UNY) 
Anggota :  1.  Darmono, M.T. (Dosen FT UNY) 
                 2.  Bada Haryadi, M.Pd,   (Dosen FT UNY) 
                  
 

 Anggaran: 
Jumlah anggaran biaya untuk melaksanakan kegiatan PPM 
ini yaitu sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) 
dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut: 
 

Jenis Pengeluaran  Biaya (Rp) 

Honorarium (HR) Tim Pelaksana 11.800.000,00 

Alat dan Bahan Pelatihan 14.108.500,00  

Alat Tulis Kantor (ATK) dan 
Dokumentasi   2.825.000,00  

Pelaksanaan Pelatihan PKH 5.100.000,00  

Transport dan Manajemen 
Pelaksanaan 5.641.500,00 

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan      525.000,00  

JUMLAH 40.000.000,00 

Sumber Dana: 
Dana  untuk melaksanakan kegiatan PPM ini berasal dari 
dana DP2M Dikti Depdiknas 
 

Tempat dan Jadwal 
Pelaksanaan 
(Process) 

Tempat Penyelenggaraan; 
Kegiatan PPM Ipteks Khusus ini dilaksanakan di Kecamatan 
Cangkringan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. 
 

Jadwal Pelaksanaan: 
Kegiatan PPM ini dilaksanakan selama enam bulan efektif, 
dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut: 
Bulan  I  :   Koordinasi, survei lapangan, dan seminar awal.. 
Bulan  II :   Pemberian wawasan tentang Pendidikan 

Kecakapan Kidup (PKH) 
Bulan III :   Pelatihan produksi bahan bangunan berbahan 

pasir (batako dan con block). 
Bulan IV :   Pelatihan teknik pertukangan kayu. 
Bulan V :   Pelatihan teknik finishing mebel kayu. 
Bulan VI :   Penyusunan, seminar akhir, penggandaan,  dan 

penyerahan laporan akhir kegiatan. 
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Keluaran  
(Input)  

Uraian Realisasi 

 Masyarakat dapat 
memproduksi bahan 
bangunan berbahan pasir 
(batako dan con blok). 

 Masyarakat memahami 
secara teknis teknik 
pertukangan kayu. 

 Masyarakat dapat 
melakukan aplikasi teknik 
finishing mebel kayu.  

 

 Terlaksananya kegiatan 
pelatihan produksi bahan 
bangunan berbahan pasir 
(pencetakan batako dan 
con block). 

 Terlaksananya kegiatan 
pelatihan pertukangan 
kayu. 

 Terlaksananya kegiatan 
pelatihan teknik finishing 
mebel berbahan 
melamine (transparan, 
semi transparan, nuansa 
marmer, granit, dan 
cracking). 

 

Hasil  
(Outcome) 

Uraian Realisasi 

Pemberdayaan masyarakat 

dengan mamanfaatkan 

sumber daya alam lokal 

khsusnya pasir dan kayu. 

 Peserta pelatihan telah 

dapat merintis usaha 

produksi bahan bangunan 

berbahan pasir. 

 Peserta pelatihan 

mempunyai kemampuan 

menukang kayu. 

 Peserta pelatihan 

mempunyai kemampuan 

melakukan teknik aplikasi 

finishing mebel berbahan 

melami dengan berbagai 

nuansa. 

 

Sasaran  
(Goal) 

Uraian 

Tujuan dari kegiatan PPM ini yaitu: 

Tujuan pelatihan pendidikan kecakapan hidup ini yaitu agar 

khalayak sasaran memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap serta motivasi dan etos kerja yang tinggi yang 

dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja, baik bekerja secara 

mandiri (wirausaha) dan atau bekerja pada suatu perusa-

haan produksi/jasa dengan penghasilan yang layak guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya.  
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Indikator 
Keberhasilan 

Uraian Realisasi 

 Masyarakat memahami teknis 
memproduksi bahan bangunan 
berbahan pasir (batako dan con 
block). 

 Masyarakat memahami secara 
teknis teknik pertukangan kayu. 

 Masyarakat dapat melakukan 
aplikasi teknik finishing mebel 
kayu.  

 

 Telah terbentuk 
kelom usaha 
produksi bahan 
bangunan 
berbahan pasir 
yang dapat 
melayani 
permintaan 
masyarakat (dapat 
memproduksi 
batako 250 biji per 
hari dan 100 con 
block per hari) 

 Penguasaan teknik 
pertukangan kayu 
dapat dikuasai 
dengan baik 
(disain, pemilihan 
bahan, pembuatan 
konstruksi 
sambungan, dann 
assembling).   

 Berbagai nuansa 
teknik aplikasi 
finishing berbahan 
melami dapat 
dikuasainya 
dengan baik, 
seperti: nuansa 
marmer, granit, 
cracking, 
transparan, dan 
semi transpara. 

 

Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan 

Sekretaris  LPM  
Universitas Negeri Yogyakarta, 
 
 
 
 

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

 
Ketua Tim Pelaksana,  
 
 
 
 
Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd.  
NIP.  19500809 197803 1 001 
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