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No Uraian Program/Kegiatan, dan 

Pelaksanaan  

Bidang Bukti Kegiatan 

1. Pelatihan Pembuatan Pakan 

Fermentasi 

Pelatihan pembuatan pakan fermentasi 

untuk ternak sapi dan kambing yang 

dibuat dari batang pisang (debog) yang 

difermentasi dengan larutan EM4 selama 

3 hari, program kerja ini ditujukan untuk 

para peternak sapi dan kambing yang ada 

di Pedukuhan IV Nepi, Kranggan, Galur, 

Kulon Progo. Program ini dilaksanakan di 

kediaman bapak Dukuh IV Nepi. 

Program ini terlaksana selama 3 hari yaitu 

dengan tanggal 12, 14, dan 15 Februari 

2017 dengan jumlah 20 orang. 

Tematik 

 

2. Pelatihan Pembuatan Biopestisida 

Daun Pepaya (Carica pepaya) 

Pelatihan pembuatan biopestisida nabati 

terbuat dari daun pepaya yang dihaluskan 

dengan blender dan diendapkan selama 

semalaman, biopestisida ini dapat 

membasmi hama yang menganggu 

tanaman sayuran dan buah-buahan. 

Program ini ditujukan untuk ibu-ibu pada 

umumnya dan ibu-ibu kelompok wanita 

tani pada khususnya. Program ini 

dilaksanakan di Kelurahan Kranggan dan 

terlaksana pada tanggal 7, 8,9, dan 11 

Februari 2017 dengan jumlah 20 orang. 

Tematik 

 

 



3. Penyelenggaraan Lomba Mancing Lele 

Penyelenggaraan lomba mancing lele 

ditujukan untuk masyarakat Pedukuhan 

IV Nepi, Kranggan, Galur, Kulon Progo. 

Program ini dilaksanakan untuk 

meningkatkan rasa persaudaraan antar 

masyarakat dengan dilaksanakannya 

lomba mancing. Lomba mancing lele 

dilaksanakan di kolam salah satu 

pembudidaya lele yang sudah tidak 

digunakan dengan melepaskan lele 

dengan ukuran yang berbeda-beda 

sebanyak 15 kg. 

Non Tematik 

 

 

4. Penyelenggaraan Jalan Sehat 

Penyelengaraan jalan sehat ditunjukkan 

untuk masyarakat Pedukuhan IV Nepi, 

Kranggan, Galur, Kulon Progo. Program 

ini diikuti oleh masyarakat diikuti oleh 

ibu-ibu, anak-anak, dan bapak-bapak. 

Jalan santai diselenggarakan pada hari 

jum’at tanggal 17 Februari 2017.  Banyak 

doorprize yang disediakan mahasiswa 

untuk masyarakat. Jalan sehat yang 

diselenggarakan bertujuan untuk 

menyehatkan badan namun disela-sela itu 

ada kegiatan jumat bersih, salah satu 

contohnya yaitu mengambil sampah-

sampah yang berada di sekitar Pedukuhan 

IV Nepi. 

Non Tematik 

 

 

5. Pelatihan Pembuatan Nugget Ayam 

Pelatihan pembuatan nugget ayam 

ditunjukkan untuk masyarakat Pedukuhan 

IV Nepi, Kranggan, Galur, Kulon Progo. 

Program ini diikuti oleh masyarakat 

diikuti oleh ibu-ibu. Program ini 

dilaksanakan pada tanggal 12 febuari 

2017. Tujuan kegiatan ini untuk 

memberikan pelatihan kepada ibu-ibu 

warga Nepi bagaimana cara membuat 

nugget dengan bahan dasar ayam dan 

 

 



tempe. Bahan dasar yang  mudah di dapat 

dengan harga yang ekonomis, dapat 

membuat ibu-ibu mempraktikan 

pembuatan nugget ayam tempet  dirumah 

masing-masing. Dan dengan membuat 

sendiri nugget ayam, ibu-ibu bisa lebih 

aman mengkonsumsi dan lebih hemat.  

 

6. Pengadaan Bibit Lele Sangkuriang 

Pengadaan bibit lele sangkurian ditujukan 

kepada pembudidaya ikan lele di 

pedukuhan IV Nepi. Dukuh Nepi 

mempunyai kelompok budi daya lele. 

Pengadaan bibit ikan lele sangkuriang 

juga dimaksudkan untuk menambah 

variasi budidaya agar lebih banyak dan 

meningkatkan nilai ekonomi yang 

sebelumnya lele dumbo dan ikan 

gurameh dan nila.  

Anggota kelompok budidaya ikan lele di 

padukuhan Nepi cukup banyak dan lahan 

yang digunakan untuk membudidayakan 

dari benih kecil hingga lahan dewasa 

sudah ada sehingga semuanya dapat 

dimanfaatkan dengan baik dan membantu 

kelompok pembudidaya lele 

memanfaatkan lahan yang tak terpakai 

sekaigus menambah nilai bisnis. P 

 

 

 

 

Pemberian bibit lele kepada Pembudidaya 

lele dan diterima langsung oleh Pak Badi 

selaku pengelola budi daya dan telah 

diketahui oleh pak Wahid selaku ketua 

kelompok budidaya. Pemberian bibit 

dilaksanakan pada tanggal 21 februari 

2017. 

Tematik 

 

 

 

 

 



7. Pelatihan Menggambar Finger 

Painting 

Finger painting ditujukkan kepada anak-

anak. Ini adalah pelatihan menggambar 

hanya dengan tangan dan bahan cat air 

dan kain untuk media gambar. Anak-anak 

diajarkan menggambar dengan tangan 

merka masing-masing. Ini berfungsi 

untuk menggerakkan otot motoric mereka 

agar lebih lentur. Finger Painting dipilih 

karena pelatihan ini sangat 

menyenangkan bagi anak-anak dan bisa 

mengeluarkan imajinasi dan 

mengekspresikan diri mereka dalam 

menggambar. Pelatihan Finger Painting 

dilaksanakan pada 7 Februari 2017 dan 

diikuti banyak anak.  

Seni dan 

Oalahraga 

 

 

8. Pemanfaatan Botol Bekas Air Mineral 

Menjadi Lahan Vertikultur Sayur 

Sawi dan Selada 

Pemanfaatan botol bekas air mineral 

menjadi lahan veltikultur bertujuan untuk 

meningkatkan kreativitas masyarakat 

dalam mengolah barang bekas menjadi 

barang yang bermanfaat serta 

mendayagunakan sumber daya yang ada. 

Komposisi dari lahan veltikultur ini 

adalah pupuk kandang dicampur tanah 

dengan perbandingan 3:1 yang kemudian 

dimasukkan ke dalam botol bekas yang 

telah diberi lubang di bagian atas. 

Pemanfaatan botol bekas menjadi lahan 

veltikultur ditujukan untuk masyarakat 

pedukuhan IV Nepi, Kranggan, Galur, 

Kulon Progo. Kegiatan ini dilaksanakan 

pada tanggal 27, 28, 31 Januari 2017 dan 

tanggal 3,6,7,9,11,dan 13 Februari 2017 

di posko dan kemudian dibagikan ke 

rumah warga. 

Tematik 

 

 

 

9. Penyuluhan Jentik dan Tanggap DBD 

Penyuluhan jentik dan tanggap DBD  

  



untuk masyarakat Pedukuhan IV Nepi, 

Kranggan, Galur, Kulon Progo. Program 

ini bertujuan untuk mengurangi jentik-

jentik nyamuk, khususnya nyamuk 

demam berdarah yang terdapat pada 

Pedukuhan Iv Nepi. Penyuluhan 

dilakukan ke rumah-rumah warga di 

Pedukuhan IV Nepi dengan memberikan 

obat Abate kepada warga dan 

memberikan penjelasan mengenai 4 M 

(menutup, menguras, mengubur, dan 

memantau). Penyuluhan terlaksana pada 

tanggal 30,31 januari 2017 dan 01,02 

februari 2017. 

 

 

10. Pelatihan Pembuatan Bola-Bola Ubi 

Pelatihan pembuatan bola-bola ubi 

ditujukan untuk masyarakat Pedukuhan 

IV Nepi, Kranggan, Galur, Kulon Progo. 

Program ini diikuti oleh masyarakat 

diikuti oleh ibu-ibu. Program ini 

dilaksanakan pada tanggal 12 febuari 

2017. Tujuan kegiatan ini untuk 

memberikan pelatihan kepada ibu-ibu 

warga Nepi bagaimana cara membuat 

bola-bola ubi dengan bahan dasar ubi 

ungu. Bahan dasar ini merupakan hasil 

bumi yang dapat ditanam di lingkungan 

rumah maupun lahan persawahan 

sehingga mudah untuk mendapatkannya.   
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