
1 

  



  



KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan PPM yang 

merupakan salah satu dari tahapan kegiatan PPM. Kegiatan PPM IbM Desa Bligo 

Ngluwar Magelang yang Menghadapi Masalah Ketersediaan Aliran Listrik ini 

tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah mendukung, meluangkan waktu, memberikan 

dorongan/motivasi, masukan baik dalam bentuk moril maupun materiil. Pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan 

setinggi-tingginya kepada : 

1. Prof.  Dr. Rochmat Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta  

2. Prof. Dr. Burhan Nurgiyantoro, selaku Ketua LPM Universitas Negeri 

Yogyakarta  

3. Bapak  Aris Munandar, selaku Kepala Desa Blio, mitra dalam PPM. 

4. Darmono, MT, selaku Kabid Bidang Penerapan Hasil Penelitian & 

Pemberdayaan Masyarakat (PHP2M). 

5. Seluruh Staf dan karyawan LPM Universitas Negeri Yogyakarta  

6. Seluruh peserta pelatihan  dan masyarakat Kolodanan pada umumnya. 

Akhir kata penulis berharap laporan ini dapat berguna bagi pembaca, dan 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna untuk itu penulis 

mengundang pihak lain untuk dapat melanjutkan dan menyempurnakan penulisan 

ini. 

 

      Yogyakarta,      November  2010 

                                     

 

 

                                                                                         Penulis 



DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL  ..........................................................................................  i 

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................  ii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................  iii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................  iv 

DAFTAR LAMPIRAN  ......................................................................................  v 

ABSTRAK ..........................................................................................................  vi 

ABSTRACT  .......................................................................................................  vii 

 
A. JUDUL KEGIATAN ...................................................................................  1 

B. MITRA KEGIATAN ...................................................................................  1 

C. PERSOALAN MITRA ................................................................................  3 

D. STATUS SOSIAL MITRA ..........................................................................  4 

E. LOKASI .......................................................................................................  4 

F. TIM IbM .......................................................................................................  5 

G. AKTIVITAS IbM .........................................................................................  6 

H. BIAYA PROGRAM ....................................................................................  7 

I. KONTRIBUSI MITRA ...............................................................................  8 

J. EVALUASI KINERJA PROGRAM ...........................................................  8 

 
DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR LAMPIRAN 

 

Biodata Tim IbM 

Gambaran Ipteks yang ditransfer kepada mitra 

Surat Kesanggupan Mitra  

Foto Kegiatan PPM 

Denah Lokasi Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

 

Kegiatan  PPM program IPTEKS di Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, 
Kabupaten Magelang ini bertujuan untuk menyediakan jaringan listrik yang 
berasal dari pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro (PLTMH) bagi masyarakat 
dusun Kolodanan dan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) di Desa 
Bligo.  

Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan menyediakan jaringan 
(tiang dan kabel listrik) serta pelatihan tentang pengenalan, pemanfaatan, dan 
perawatan PLTMH bagi pengurus listrik desa (PLD) di desa Bligo. Metode 
yang digunakan dalam pelatihan ini  adalah ceramah dan tanya jawab. Metode 
tersebut digunakan  untuk memberikan informasi dan pemahaman peserta 
tentang PLTMH dan perawatannya.  

Hasil/luaran dari kegiatan PPM ini adalah terpasangnya jaringan 
distribusi listrik PLTMH bagi masyarakat sepanjang 1 Km  yang 
membutuhkan 20 tiang listrik dan kabel sepanjang 1 Km. Jaringan listrik 
tersebut dimanfaatkan oleh 4 UKM dan 17 kepala rumah tangga di dusun 
Kolodanan. 

 
Kata Kunci :  PLTMH, Jaringan, Bligo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 

 
 

The aims of this community service program are to provide electricity that 
comes from Micro Hydro Power Plant (MHPP) for the Kolodanan hamlet 
community and the groups of small and medium enterprises (SMEs) in the Bligo 
Village.  

The activities employed in this program are providing the electricity 
network (poles and electrical wires) and training about the introduction, utilization 
and maintenance of MHPP for rural electricity board (PLD) in the Bligo 
village. The methods used in this training are lecture and discussion. These 
methods are used to provide information and understanding of participants about 
the MHPP and its maintenance.  

The output of this community service activity is installed MHPP electricity 
distribution system for the Bligo society throughout 1 km which call for 20 
electric poles and 1 km of wires. The electricity system is being used by 4 SMEs 
and 17 houses in the Kolodanan hamlet. 
 
Keywords:  micro hydro power plant, the electricity network, Bligo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IbM DESA BLIGO NGLUWAR MAGELANG YANG MENGHADAPI 
MASALAH KETERSEDIAAN ALIRAN LISTRIK 

 
 
A. Mitra Kegiatan 

Mitra kegiatan dalam program pengabdian pada masyarakat (ppm) 

Ipteks bagi masyarakat (IbM) ini adalah Pemerintah Desa Bligo dalam hal ini 

adalah pengurus listrik desa (PLD) yaitu kelompok masyarakat yang dipilih 

oleh pemerintahan desa untuk mengelola pembangkit listrik tenaga mikrohidro  

yang telah ada saat ini. Disamping pengurus listrik desa, program pengabdian 

pada masyarakat  ini juga bermitra dengan empat usaha kecil yang lokasinya 

berada di  dua dusun yang saling berjauhan yaitu usaha pembuatan 

nisan(kijing), bengkel sepeda motor, bengkel las di dusun Beteng dan, 

kelompok usaha mebel di dusun Macanan. 

Sementara mitra perseorangan dalam program pengabdian pada 

masyarakat ini  adalah kelompok masyarakat di dusun Kolodanan yang 

sampai saat ini belum mendapatkan aliran listrik. Hal ini karena mitra 

memiliki  keterbatasan ekonomi dan tidak adanya jaringan sekunder dari PLN. 

Dengan demikian maka jumlah keseluruhan mitra dalam program 

pengabdian pada masyarakat adalah 11 orang dari pengurus listrik desa, 4 

orang pemilik usaha mikro serta 17 kepala keluarga/warga masyarakat yang 

belum mendapatkan aliran listrik dari PLN. Dilihat dari latar belakang 

pendidikannya maka 11 orang pengurus listrik desa memiliki latar belakang 

pendidikan SMK/STM,  1 orang  pemilik usaha mikro berlatar belakang 

pendidikan SMK/SMSR, 3 orang pemilik usaha mikro berlatar belakang 

pendidikan SMK dan SMA dan 17 orang berpendidikan SMP dan SD yaitu 

warga yang akan mendapatkan aliran listrik dari program PPM.    

 
B. Persoalan Mitra 

Desa Bligo berada di Kecamatan Ngluwar yang merupakan wilayah 

Kabupaten Magelang, dengan batas-batas wilayah sebelah timur berbatasan 

dengan Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Sleman, Sebelah Selatan 

berbatasan Desa Minggir Sleman, sebelah Barat berbatasan dengan Desa 



Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo, dan sebelah Utara berbatasan dengan 

desa Pakunden Ngluwar Magelang. Desa paling Selatan yang berada di 

wilayah Kabupaten Magelang ini, secara langsung berbatasan dengan dua 

kabupaten yaitu kabupten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo dan diapit oleh 

dua sungai besar yaitu sungai Kali Progo dan Sungai Krasak.  

Desa Bligo terdiri dari 11 dusun, dimana 5 dusun diantaranya saat ini 

mengalami kesulitan penyediaan aliran listrik yaitu Dusun Kolodanan, 

Macanan, Beteng, Blaburan dan Curah Lor. Secara keseluruhan jumlah rumah 

yang tidak teraliri listrik adalah 85 rumah, 2 proyek desa (irigasi dan air 

bersih) dan 3 Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tidak adanya aliran listrik 

tersebut dikarenakan hingga saat ini PLN belum membangun jaringan ke 

daerah tersebut, meskipun Pemerintah Desa Bligo telah mengusulkan setiap 

tahunnya. 

Berdasarkan orientasi awal yang dilakukan oleh penulis, potensi yang 

dimiliki  oleh Desa Bligo cukup besar untuk dapat memenuhi kebutuhan 

energy listrik secara mandiri. Hal ini karena  Desa Bligo merupakan Hulu dari 

Selokan Mataram, yaitu saluran  irigasi  yang menghubungkan  Sungai Progo 

dan Sungai Opak.  Menurut informasi dari Balai Pengelolaan Sumber Daya 

Air Wilayah Sungai Progo Opak Oyo (Balai PSDA WS POO/Balai POO), 

Selokan Mataram dan Saluran Van der Wicjk memiliki debit air rata-rata 21,5 

m3/detik pada periode April-Oktober (musim kemarau). Serta 136,75 m3/detik 

pada periode November-Maret (musim penghujan). Di Desa Bligo juga 

terdapat terjunan air yang cukup tinggi (5 m) tepatnya di Dusun Macanan, 

yaitu persimpangan antara Selokan Mataram dan selokan Van der Wicjk yang 

memiliki debit 10 m3/detik. Ini artinya bila dibangun sebuah pembangkit listrik 

tenaga air maka mampu menghasilkan energi sebesar 245 KW. 

Oleh karena itu pada akhir tahun 2009, Desa Mbligo mendapatkan 

bantuan dari pemerintah pusat berupa pembangkit tenaga mikrohidro dengan 

kapasitas  60 kw. Namun demikian hingga saat ini tenaga listrik dari 

Pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang ada belum dapat dimanfaatkan 

secara optimal karena keterbatasan jaringan yang ada. 



Berdasarkan observasi dan diskusi dengan unsur pemerintah desa 

Bligo, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi yaitu: 

1. Keterbatasan/Tidak adanya jaringan listrik di sebagian wilayah lima dusun 

yang ada yaitu Kolodanan, Macanan, Beteng, Blaburan dan Curah Lor.  

2. Pengetahuan masyarakat termasuk pengelola listrik desa tentang teknik 

jaringan listrik  relatif  masih rendah.  

3. Tingkat kesejahteraan  masyarakat di lima wilayah dusun tersebut yang 

relatif rendah, terutama keterbatasan penerangan belajar bagi anak-anak 

sekolah. 

4. Keterbatasan pengetahuan pengelolah listrik desa terhadap pembangkit 

listrik tenaga mikrohidro. 

5. Terhambatnya pertumbuhan usaha/industry rumah tangga akibat belum 

tersedianya aliran listrik. 

Berdasarkan identifikasi dan diskusi tentang permasalahan yang 

dihadapi oleh pemerintah desa Bligo maka disepakati dan ditetapkan bahwa 

permasalahan yang harus segera diatasi adalah keterbatasan/tidak adanya 

jaringan listrik di sebagian wilayah lima dusun yang ada yaitu Kolodanan, 

Macanan, Beteng, Blaburan dan Curah Lor. 
 
C. Status Sosial Mitra 

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa mitra dalam kegiatan 

PPM ini adalah Pemerintah Desa Bligo dalam hal ini adalah pengurus listrik 

desa (PLD) yaitu kelompok masyarakat yang dipilih oleh pemerintahan desa 

untuk mengelola pembangkit listrik tenaga mikrohidro  yang telah ada saat ini. 

Disamping pengurus listrik desa, program pengabdian pada masyarakat  ini 

juga bermitra dengan empat usaha kecil yang lokasinya berada di  dua dusun 

yang saling berjauhan yaitu usaha pembuatan nisan(kijing), bengkel sepeda 

motor, bengkel las di dusun Beteng dan, kelompok usaha mebel di dusun 

Macanan. 

Sementara mitra perseorangan dalam program pengabdian pada 

masyarakat ini  adalah kelompok masyarakat di dusun Kolodanan yang 



sampai saat ini belum mendapatkan aliran listrik. Hal ini karena mitra 

memiliki  keterbatasan ekonomi dan tidak adanya jaringan sekunder dari PLN. 

 
D. Lokasi 

 Desa Bligo berada di Kecamatan Ngluwar yang merupakan wilayah 

Kabupaten Magelang, dengan batas-batas wilayah sebelah timur berbatasan 

dengan Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Sleman, Sebelah Selatan 

berbatasan Desa Minggir Sleman, sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo, dan sebelah Utara berbatasan dengan 

desa Pakunden Ngluwar Magelang. Desa paling Selatan yang berada di 

wilayah Kabupaten Magelang ini, secara langsung berbatasan dengan dua 

kabupaten yaitu kabupten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo dan diapit oleh 

dua sungai besar yaitu sungai Kali Progo dan Sungai Krasak. 

Jarak perguruan tinggi ke lokasi mitra sekitar 20 km yang dapat 

ditempuh dengan berbagai moda yaitu untuk angkutan umum maka dapat 

ditempuh dengan angkutan kota jurusan terminal Umbul Harjo-terminal 

Jombor yang dilanjutkan dengan angkutan pedesaan jurusan terminal Jombor-

borobudur atau dapat melewati terminal Jombor-Semen-Bligo dengan 

menggunakan bus. Sementara apabila menggunakan sepeda motor maka dapat 

ditempuh melalui ringroad utara-terminal Jombor-Jl. Kebon Agung-Jl. 

Tempel-Jl. Ancol Bligo dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. 

Untuk sarana komunikasi maka dapat digunakan telepon seluler dari 

segala operator yang ada di Indonesia dengan menggunakan kode lokasi 

Yogyakarta maupun Magelang, internet dengan menggunakan tiga operator, 

dan surat.    

 

E. Tim IbM 

  Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan oleh Tim 

pelaksana yang terdiri dari Dosen dari berbagai bidang keahlian dan memiliki 

pengalaman yang relevan dengan kegiatan yang diusulkan, baik keahlian 

secara teoritis maupun keahlian praktis. 



Secara rinci kualifikasi Tim dan Pengalaman PPM yang pernah 

dilakukan diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1. Susunan Tim Pelaksana 

 

 
No 

a) Nama 
b) Unit Kerja 

1. Pendidikan 
2. Bidang 

Keahlian 

 
Pengalaman PPM 

1. a) Martubi, M.Pd., MT 

b) FT 

1. S2 

2. Perancangan 

1. Pelatihan Keterampilan 

Otomotif bagi Karang Taruna 

Muntilan  

2. Pelatihan Otomotif bagi Calon 

Purna Karya PT. PJB - PLN  

3. Pelatihan Penyusunan Proposal 

PTK bagi Guru-guru calon 

SSN  

2. a) Joko Sriyanto, M.T. 

b) FT 

1. S2 

2. Teknologi 

Motor 

Bensin 

1. Pelatihan Auto Body Repair 

bagi remaja Aceh 

2. Pelatihan Kompetensi 

Otomotif Guru SMK se-DIY. 

3. a) Amir Fatah, M.Pd. 

b) FT 

1. S2 

2. Las dan 

Bodi 

1. Pelatihan Desain Turbin 

Mikrohidro bagi Pemuda Desa 

Bligo 

2. Pelatihan pembuatan Hidram 

sebagai alternatif mengatasi 

Kekeringan 

3. Pelatihan Pemanfaat ICT untuk 

meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran bagi Guru SMA 

Kalibawang 

 



F. Aktivitas IbM 

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra tersebut 

maka solusi yang kami tawarkan adalah pembangunan jaringan listrik dari 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)   menuju rumah warga 

yang belum  teraliri listrik dengan menambah tiang listrik sebanyak 20 buah 

dengan jangkauan sejauh 1000 meter. 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program di atas adalah 

sebagai berikut: 

1.  Persiapan 

Persiapan ini meliputi survei kondisi dan potensi daya yang dihasilkan oleh 

PLTMH serta mengadakan pendekatan dengan pemerintah maupun 

masyarakat setempat. 

2.  Mendesain dan Membuat Jaringan Sekunder 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahapan ini adalah memilih, 

mendesain, dan membuat komponen-komponen jaringan sekunder,   antara 

lain adalah: 

a.   Tiang penyangga kabel ( 20 buah ) @ tinggi : 7 m  sebanyak 2 

batangdan  6 m sejumlah 18 batang 

b. Kabel sepanjang 1000 meter. 

c.   Pengait kabel, Isolator, Cat dan peralatan lainnya. 

 

3.  Uji coba dan penyempurnaan 

Setelah semua komponen tersebut di atas selesai dibuat dan dirakit 

kemudian dilakukan uji coba. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui 

unjuk kerja jaringan yang telah dibuat. Apabila jaringan yang telah dibuat 

masih terdapat kekurangan-kekurangan maka akan dilakukan perbaikan dan 

penyempurnaan. 

 
4.  Pelatihan Pembangunan dan Perawatan Jaringan 

Sebelum maupun setelah jaringan terbangun, diadakan pelatihan cara 

pembuatan jaringan baru/perluasan dan perawatan jaringan kepada Tim 



Pengelola yang ditunjuk oleh pihak pemerintah Desa dan para calon 

pengguna jaringan baru.  

Untuk melaksanakan rangkaian kegiatan tersebut maka waktu yang 

diperlukan adalah 8 bulan, sedangkan pelaksanaan di lapangan waktu efektif 

yang diperlukan adalah 3 bulan meliputi pelatihan, pembuatan tiang, 

pemasangan tiang dan kabel, serta uji coba jaringan. 

Hasil evaluasi pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat 

(ppm) Ipteks bagi masyarakat (IbM) ini dapat dikatakan berhasil dengan 

indikator  berdirinya jaringan sekunder dari PLTMH yang dapat 

memberikan aliran listrik kepada masyarakat Desa Bligo yaitu sejauh 1 km, 

dimilikinya pengetahuan tentang Pembangkit Listrk Tenaga Mikro Hidro 

dan Cara Perawatannya, dimilikinya ketrampilan dalam pembangunan 

jaringan baru dan perawatannya oleh masyarakat Desa Bligo oleh 11 

pengelola listrik desa, meningkatnya produktivitas industri rumah tangga 

yang memanfaatkan jaringan listrik dari PLTMH, misalnya usaha 

pertukangan kayu, bengkel spedamotor, dan pengarajin batu nisan, dan 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada umumnya, terutama bagi 

anak-anak sekolah menjadi lebih giat belajar karena penerangan rumahnya 

menjadi lebih baik dan akhirnya diharapkan prestasinyaa juga meningkat 

pada 17 kk yang ada di dusun Kolodanan, Bligo. 

 

G. Biaya Program 

Biaya kegiatan dalam program pengabdian pada masyarakat (ppm) 

Ipteks bagi masyarakat (IbM) sepenuhnya bersumber dari DIPA DP2M  

sebesar  Rp. 49.950.000,00. Hal ini karena mitra dalam kegiatan ini adalah 

kelompok usaha/usaha mikro yang sangat terbatas permodalannya dan 

masyarakat desa yang secara ekonomi sangat lemah.  

Sumber dana dari DIPA DP2M sangat membantu pelaksanaan 

program, karena pelaksanaan pembangunan fisik/pembuatan jaringan sangat 

membutuhkan dana yang cukup besar (lebih dari 50% total dana 



pelaksanaan program).  Hingga saat ini dana yang diterima kurang dari 

100% (70% dari dana program). 

 
H.  Kontribusi Mitra 

Peran serta mitra dalam kegiatan ini sangat aktif dimulai dari survey 

awal perencanaan program sampai menetapkan teknis pelaksanaan di 

lapangan. Adapun kontribusi mitra terhadap pelaksanaan program ini adalah 

menyediakan tenaga kerja secara suka rela dalam pemasangan tiang 

sejumlah 20 batang dan pemasangan kabel sepanjang 1000 m. 

Untuk teknis di lapangan, mitra mengkoordinasi masyarakat untuk 

melaksanakan kegiatan gotong-royong termasuk menyediakan perlengkapan 

dan konsumsi. Disamping itu karena jarak antara perguruan tinggi dengan 

mitra yang cukup jauh serta terbatasnya waktu pelaksanaan program maka 

mitra ikut serta menetapkan teknis pelaksanaan sehingga dengan waktu yang 

sangat terbatas program dapat terlaksana 100%. 

 
I. Evaluasi Pelaksanaan Program 

 Hasil pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat (ppm) Ipteks 

bagi masyarakat (IbM) ini adalah berdirinya jaringan sekunder dari PLTMH 

yang dapat memberikan aliran listrik kepada masyarakat Desa Bligo yaitu 

sejauh 1 km, dimilikinya pengetahuan tentang Pembangkit Listrk Tenaga 

Mikro Hidro dan Cara Perawatannya, dimilikinya ketrampilan dalam 

pembangunan jaringan baru dan perawatannya oleh masyarakat Desa Bligo 

oleh 11 pengelola listrik desa, meningkatnya produktivitas industri rumah 

tangga yang memanfaatkan jaringan listrik dari PLTMH, yaitu usaha 

pertukangan kayu, bengkel sepeda motor, dan pengrajin batu nisan, dan 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada umumnya, terutama bagi 

anak-anak sekolah menjadi lebih giat belajar karena penerangan rumahnya 

menjadi lebih baik dan akhirnya diharapkan prestasinya juga meningkat 

pada 17 kk yang ada di dusun Kolodanan, Bligo. 

 

 



Lampiran 1 Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul 
 
 

1. Biodata Ketua Pelaksana 

a. Nama Lengkap dan Gelar    :  Martubi, M.Pd., MT. 
b. Jenis Kelamin                       :  Laki-laki 
c. Golongan, Pangkat dan NIP :  III d, Penata Tk. I /  
                                                       NIP. 19570906 198502 1 001 
d. Jabatan Fungsional               :  Lektor 
e. Bidang Keahlian                   :  Perancangan Teknik 
f. Fakultas/Jurusan                   :  Teknik / Jurdiknik Otomotif 
g. Alamat                                  : 

1) Kantor/Telp/Fax/E-mail :  Jurdiknik Otomotif, FT UNY 
                                                Karangmalang, Yogyakarta  
                                            (0274) 554690 
2) Rumah/Telp/Fax/E-mail :  Modran, Planggu, Trucuk, Klaten    
                                            HP. 0815789901126  
                                            E-mail: martubi_otouny@yahoo.co.id 

 
Pengalaman PPM 
a. Pelatihan Keterampilan Otomotif bagi Karang Taruna Muntilan  
b. Pelatihan Otomotif  bagi Calon Purna Karya PT. PJB - PLN  
c. Pelatihan Penyusunan Proposal PTK bagi Guru-guru calon SSN  
d. Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran bagi Guru-guru SMK 

Diponegoro Yogyakarta 
e. Diseminasi Pendidikan Bermutu di LPMP Yogyakarta 
f. Pelatihan PTK bagi Guru-guru Pondok As-Salam Surakarta 

 
 
 
                                                                                Yogyakarta, 4 Nopember  2010 

 
 
 
 

    Martubi, M.Pd., M.T. 
                                                                                  NIP. 19570906 198502 1 001  
 



2.  Biodata Anggota I 
a. Nama Lengkap dan Gelar : Joko Sriyanto, MT. 
b. Jenis Kelamin :  Laki-laki 
c. Golongan, Pangkat dan NIP : III b, Penata Muda Tk. I   
     NIP. 19780620 200501 1 001 
d. Jabatan Fungsional :  Asisten Ahli 
e. Bidang Keahlian :  Teknologi Motor Bensin 
f. Fakultas/Jurusan :  Teknik/ Jurdiknik Otomotif 
g. Alamat : 

1) Kantor/Telp/Fax/E-mail :  Jurdiknik Otomotif, FT UNY 
       Karangmalang, Yogyakarta  
   (0274) 554690 
2) Rumah/Telp/Fax/E-mail  : Ngukiran RT 03 RW 05 

Jomboran, Klaten Tengah, Klaten   
    HP. 08562908799  
   E-mail: jackuny@ymail.com 

 
Pengalaman PPM 
a. Pelatihan Auto Body Repair bagi remaja Aceh 
b. Pelatihan Kompetensi Otomotif Guru SMK se-DIY. 
 
 

 
                                                                           Yogyakarta,  4 Nopember 2010 

 
 
 
      Joko Sriyanto, MT 
NIP. 197806202005011001 

 
 

 
 
 
 



3.  Biodata Anggota II 
a. Nama Lengkap dan Gelar : Amir Fatah, M.Pd. 
b. Jenis Kelamin :  Laki-laki 
c. Golongan, Pangkat dan NIP :  III/b, Panata Muda Tk I,  

            NIP. 19730817 200801 1 001 
 
d. Jabatan Fungsional :  Tanaga Pengajar  
e. Bidang Keahlian :  Las dan Body 
f. Fakultas/Jurusan :  FT / Otomotif 

 
g. Alamat : 

1) Kantor/Telp/Fax/E-mail : Jurdiknik Otomotif, FT UNY 
       Karangmalang, Yogyakarta  
  (0274) 554690 
2) Rumah/Telp/Fax/E-mail : Bligo, Ngluwar, Magelang.  

    e-mail:Amir.fatah3@Gmail.com 
 
 

Pengalaman PPM 
a. Pelatihan Desain Turbin Mikrohidro bagi Pemuda Desa Bligo 

b. Pelatihan pembuatan Hidram sebagai alternatif mengatasi Kekeringan 

c. Pelatihan Pemanfaat ICT untuk meningkatkan Kualitas Pembelajaran bagi 

Guru SMA Kalibawang 

- 
 
 
 
 

Yogyakarta,  4 Nopember 2010 
 
 
 
 
         Amir Fatah, M.Pd 
  NIP. 19730817 200801 1 001 
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mpiran 2  GGambaran Ippteks yang ditransfer kkepada mitr

 

ra 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 3 Peta Lokasi Wilayah Mitra 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari mitra IbM 

 


