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AESTRAK
Kegiatan PPM ini bertujuan agar para warga Dresa Wedonrartani,

"' jenplak, Slernan, Yogyakarta menriliki: (1,1 minat untuk brerwirausalra clalam
: :ang produksi bahan bangunan berbahan pasir , (2) kecakapan hidup dalam
aspek vocationalskil/ dattam bidang produksi bahan bangunan lrerbahan pasir,
3 lulemperoleh bekal keterampilan pengelolaan produksi dan penlualan trahan

targunan berbalran pasir, dan (4) dapat mengernbangl<an usaha produksi
:a-.an bangunan berbahan pasir dengan kwalitas produk yang baik cJan

:endapatan yang layak.
Metode kegiatan yang digunakan nreliptui: (1) ceramah, (2) diskursi, (3)

:emonstrasi, cjan (4) praktek langsung di lapangan. Metode ceramah clan
:iskusi digunakan untuk menyarT'rpaikan materi kewirausalraan, sedangkan*etode demonstrasi dan praktek lapangan digunakan urtuk rnenyampaikan*ateri keterampilan produksi bahan bangunan berbahan pasir. Khaiayak
sasaran yang strategis yaitu para perangkat desa, sedangkan set>agai
<:alayak sasarannya yaitu para warga Des;a wedornartani klrususnya para
:emuda dan warga yang laki-laki. Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan
:ara melihat rninat peserta khususnya para warga masyarakat dalam mengikuti
sei'nua bentuk kegiatan dan mengembangkan keteranrpilan untuk usaha
:er'virausaha produksi baharr bangunan berbahan pasir. Evaluasi l<egiatan
"eterampilan dilihat dari hasil praktek khalayak sasaran clalam proses
-embuat batako, con block, dan bis beton, serta sejauhmana l<walitas batako,
:tn block, dan bis betr:n yang diiiasiikair.

hastl pelaksanaan prograrn PPM ini yaitu: Jenis keterarnpi{an prroduksi
:ahan bangunan berbahan pasrr yang sesuai dlkenrbangl<an olerlr urarga Desa
,",,'edomartani pernbuatan batako, con block, dan bis beton, (2) Secara Llmuffl
saia warga Desa Wedomartani, sangert berminat mengikuti pelatihan
:ergernbangarr usaha bahan bangunan ini, dan (3) warga Desa Wedonrartani
:e ah dapat mengernbangl<an i<eterarnpilan usaha produksi bahan barrgunan
cerbahan pasir khususnya pernbuatan batako, con block, dan bis beton
Secara umum pelaksanaan kegiatan PPM ini tidak ada harnbatan yang berarti.
Namun, bila clitinjau dari aspek perlasaran produk batako, can hlock, dan bis
Deton yang dihasilkan, masih menrerlukan bimbingan lebih lanjut terrutama
Jalarn hal menjarga kwalitas prodr-rk.

(ata kunci: pengembangan usaha, dan pasir.
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