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ABSTRACT
This community service aims to provide Technical Guidance (Bimtek) to LPM sub district and vilages in the
Special Region of Yogyakarta in order to improve functions and tasks in planning and implementing
development in the Yogyakarta Special Region.
The community participation in the implementation of government and regional development is carried out in
a planned and sustainable manner carried out continuously in a planned and suistanable manner by the
government together with all citizens or implemented by the community led by the government.
Empowerment is an effort to provide opportunities and or facilitate community groups so that they have
accessibility to resources, which is in the form of; capital, technology, information, marketing guarantees and
others.
This activity was carried out using Recruitment Patterns from representatives of each DPD LPM Regency
and City. The presentation is conducted using a Workshop and FGD approach about the process of planning
mechanisms and implementing community-based development in the Yogyakarta Special Region, the
improvement of LPM duties and functions in absorbing aspirations and driving region-based communities,
and factors that affect the duties and functions of LPM in absorbing aspirations and moving regional-based
communities.
Keywords: LPM Tasks and Functions, aspiration, community, region-based
ABSTRAK
Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada LPM
Kelurahan dan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah dilakukan
secara terencana dan berkelanjutan dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap
warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakatnya dengan dipimpin oleh pemerintah. Pemberdayaan
merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok masyarakat agar mereka
memiliki aksebilitasi terhadap sumber daya, yang berupa; modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran
dan lain-lain.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan Pola Recruitment dari perwakilan masing-masing DPD
LPM Kabupaten dan Kota. Pemaparan dengan pendekatan Workshop dan FGD tentang proses mekanisme
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,
peningkatan tugas dan fungsi LPM dalam menyerap aspirasi dan menggerakkan masyarakat berbasis
wilayah dan faktor-faktor yang memengaruhi tugas dan fungsi LPM dalam menyerap aspirasi dan
menggerakkan masyarakat berbasis wilayah.
Kata Kunci: tugas dan fungsi LPM, aspirasi, masyarakat, berbasis wilayah.
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