
i 
 

 

LAPORAN 

PENGABDIAN MASYARAKAT MANDIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKM – GELORA BANGKALAN  (Generasi Lampu Oblec Madura Bangkalan)  

Di Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan 

Propinsi Jawa Timur 
 

 

 

Oleh : 

Zainal Arifin, M.Pd 0708048802  (Ketua Pengusul) 

 

 

 

STKIP PGRI BANGKALAN 

2018 

 



ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM) 

 

Judul Pengabdian : PKM – GELORA BANGKALAN  (Generasi 

Lampu Oblec Madura Bangkalan) Di Desa Burneh 

Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Propinsi 

Jawa Timur 

Identitas Pelaksana   

a. Nama Lengkap 

b. NIK 

c. NIDN 

d. Jabatan Fungsional 

e. Program Studi 

f. Alamat institusi 

g. HP/E-mail 

 

Biaya Penelitian 

diusulkan 

a. Diusulkan ke STKIP 

PGRI Bangkalan 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

Zainal Arifin, M.Pd 

20111103030 

0708048802 

Dosen 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Jl. Soekarno Hatta 52 Bangkalan 

081232322707 / zainal@stkippgri-bkl.ac.id   

 
 
 

Rp. 1.500.000 

 

           

 

       Bangkalan, 10 Desember 2018 

                 Ketua Pengusul 

 

 

 

                 Zainal Arifin, M.Pd 

                 NIK. 20111103030 

 

mailto:zainal@stkippgri-bkl.ac.id


iii 
 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

Judul Pengabdian : PKM – GELORA BANGKALAN  (Generasi Lampu Oblec Madura 

Bangkalan) Di Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten 

Bangkalan Propinsi Jawa Timur 

1.  

 

2. Nama Mitra : Moh. Sayedi 

3. Pengusul : Zainal Arifin, M.Pd 

     NIDN : 0708048802 

 Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 Perguruan Tinggi : STKIP PGRI Bangkalan 

 Bidang Keahlian : Pendidikan Matematika 

 

4. Mahasiswa yang dilibatkan 

 : 1 Orang 

5. Masa Pelaksanaan   

 Mulai : Bulan : Oktober  Tahun : 2018 

 Berakhir : Bulan : Desember  Tahun : 2018 

 

6. Lokasi Mitra  : Burneh, Bangkalan, Propinsi Jawa Timur 

7. Jarak PT ke lokasi Mitra : 10 Km 

8. Luaran yang dihasilkan : Jurnal Nasional ber ISSN 

 

9. Usulan Biaya : Rp 1.500.000 

 

  

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................   i 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM..........................................................  ii 

DAFTAR ISI..................................................................................................    iii 

RINGKASAN................................................................................................  1 

BAB I    PENDAHULUAN 

1.1 Analisis Situasi.................................................................................. 2 

1.2 Aspek Produksi................................................................................  5 

1.3 Aspek Manajeman........................................................................... . 6 

1.4 Sumber Daya.................................................................................... . 6 

1.5 Permasalahan Mitra............................................................................ 7 

BAB II  SOLUSI 

2.1 Solusi I.............................................................................................  8 

2.1 Solusi II ............................................................................................  8 

BAB III  METODOLOGI PELAKSANAAN 

3.1 Tahap I.............................................................................................  9 

3.2 Tahap II ..........................................................................................  9 

3.3. Tahap III.........................................................................................  9 

BAB IV  LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

BAB V ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL 

5.1 Anggaran Biaya................................................................................  12 

5.2 Jadwal Penelitian.............................................................................  13 

5.3 Iptek Yang ditransfer........................................................................  14 

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................... 15  

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Kerjasama Mitra........................................................  16 

 

 

 



1 
 

RINGKASAN 

Kerajinan tangan GELORA Bangkalan  (Generasi Lampu Oblec Madura 

Bangkalan) adalah perwujudan dari kreatifitas masyarakat yang dilakukan dengan 

memanfaatkan lampu LED. Lampu LED diketahui memiliki cahaya yang sangat terang, 

sehingga mudah untuk dimanfaatkan menjadi bahan yang hasilnya adalah produk yang 

berguna bagi kehidupan serta bermanfaat dan menjadi penerang ketika listrik padam. 

Banyak hal yang bisa dimanfaatatkan menjadi sebuah barang poduksi yang bernilai 

ekonomi tinggi belum begitu banyak diketuhui masyarakat. Salah satunya adalah lampu 

LED. 

Lampu Oblec merupakan salah satu alternatif pengganti listrik ketika padam yang 

bisa menjadi penerang ruangan. Lampu oblec ini biasa dipajang di kamar tidur ataupun 

ruang keluarga. Pada umumnya lampu ini terbuat dari bahan-bahan seperti sumbu 

kompor atau lainnya. Adanya lampu LED yang banyak di desa Burneh Kecamatan 

Burneh Kabupaten Bangkalan berhasil dimanfaatkan oleh pemuda setempat (Moh. 

Sayedi) menjadi pembuat lampu oblec. Meski tergolong baru, sangat diminati karena 

bentuknya yang cukup unik dan manfaatnya sangat besar. 

Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam 

memanfaatkan lampu Oblec. Sehingga produksi dan penjualannya kurang maksimal. 

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra diantaranya; kurangnya pengetahuan dan 

ketarampilan dalam mendesain lampu oblec sehingga lampu oblec yang dihasilkan 

terbatas, kurangnya pengetahuan memanfaatkan internet sebagi media browsing dan 

pemasaran online, kurangnya pengetahuan dalam manajemen usaha dalam menghitung 

alur kas usaha.  

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat mitra, tim 

pengusul bekerjasama dengan mitra memanfaatkan lampu LED dengan memberikan 

berbagai pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan Usaha GELORA 

Bangkalan (Generasi Lampu Oblec Madura Bangkalan)  dengan memanfaatkan IPTEK. 

Pelaksanaan program PKM ini dilakukan dengan 4 metode, pertama metode pendidikan 

masyarakat yaitu pelatihan dan pendampingan dalam memanfaatkan lampu LED 

dengan berbagai desain, metode pelatihan ini merupakan upaya mendidik dan melatih 

mitra agar mampu memanfaatkan lampu LED sehingga menghasilkan kerajinan berupa 

lampuOblec. Kedua, Metode Substitusi IPTEK yaitu memberikan gambaran cara 

memasarkan produk dan melakukan pendampingan sampai mitra mampu memasarkan 

produk dengan baik, pada tahap ini pengusul melakukan pendampingan kepada 

masyarakat agar mampu memanfaatkan media sosial dan media rekanan untuk 

memasarkan produk, serta melatih untuk dapat bermitra dengan toko-toko pusat oleh-

oleh di Kabupaten Bangkalan. Hasil dari pelaksanaan program PKM ini, diharapkan 

dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mitra dalam memanfaatkan 

lampu guna peningkatan kesejahteraan perkapita masyarakat. Selain itu, kegiatan ini 

bisa dijadikan acuan dalam berwirausaha. Target luaran dari program PKM ini adalah 

artikel ilmiah yang dipublish di Jurnal Nasional ber ISSN 

 

Kata kunci: GELORA Bangkalan (Generasi Lampu Oblec Madura Bangkalan), lampu 

LED,  
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Analisis Situasi 

Identifikasi kondisi masyarakat di Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten 

Bangkalan lebih tergantung lahan pertanian yang kadang tidak sebanding dengan modal 

yang dikeluarkan. Namun pada hakikatnya banyak kerajinan yang belum mampu 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak ada proses spesifik yang 

dilakukan oleh masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut untuk 

meningkatkan nilai tambah ke level pasar lebih tinggi. 

 Pemberdayaan kerajinan manusia harus dilandasi dengan kondisi eksisting di 

masyarakat. Masyarakat yang mempunyai keahlian kerajinan yang baik terkadang tidak 

didukung dengan adanya pengetahuan dan keterampilan dalam pemamfaatan kerajinan 

tersebut. Untuk itu diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat dihubungkan dengan 

konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan sebagai bentuk bekerjasama 

dengan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

GELORA BANGKALAN  (Generasi Lampu Oblec Madura Bangkalan) adalah 

model lampu tempo dulu yang ada di inodennesia. Biasanya kerajinan ini banyak 

digunakan di desa atau digunakan ketika mati listrik, meskipun begitu lampu Oblec 

sering jadi alternatif bagi masyarakat desa sebagai pengganti dari lampu. Meskipun 

kerajinan tangan lampu Oblec mulai sekarang sulit untuk dibuat, tetapi nilai jualnya dan 

nilai seni yang ada pada kerajinan tangan dari lampu Oblec ini membuat banyak orang 

tertarik karena sudah dikemas menjadi lebih hemat untuk penggunaannya. 

Kerajinan tangan  yang dimiliki oleh masyarakat Desa Burneh salah satunya 

adalah lampu Oblec. Namun tidak banyak masyarakat di desa Burneh masih belum 

banyak yang menggunakan lampu oblec tersebut oleh masyarakat setempat. Pada 

dasarnya lampu Oblec dapat dimanfaatkan untuk  digunakan pada saat mati listrik dan 

lain sebagainya, Namun pada faktanya, masyarakat di Desa Burneh masih belum bisa 

memanfaatkan lampu Oblec tersebut menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi. 

Melihat kondisi yang seperti itu perlu adanya ide kreatif untuk mengubah lampu Oblec 

mejadi kerajianan yang bernilai tinggi. 
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Gambar 1. Bahan Pembuaan Lampu Oblec di Desa Burneh 

Perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk memamfaatkan lampu Oblec 

menjadi barang yang bernilai rekonomi tinggi. Dalam hal ini pemberdayaan dilakukan 

dengan memberikan peluang usaha yang lebih baik untuk mengkreasikan lampu Oblec 

yang dulunya menggunakan minyak tanah sebagai bahan penunjangnya, sekarang sudah 

menjadi Lampu Oblec yang menggunakan tenaga listrik dan biayanya lebih hemat dan 

menjadi lampu Oblec yang layak jual, sehingga dengan sendirinya mereka dapat 

meningkatkan nilai tambah kesejahteraannya. 

Adanya bahan yang melimpah di desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten 

Bangkalan berhasil dimanfaatkan oleh pemuda setempat (Moh Sayedi) menjadi 

kerajinan lampu Oblec Listrik. Meski tergolong baru, kerajinan tangan tersebut sangat 

diminati karena bentuknya yang cukup unik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Produksi GELORA BANGKALAN   

(Generasi Lampu Oblec Madura Bangkalan) 
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Bahan baku utama lampu Oblec ini adalah Lampu LED. Carger , kemudian 

dimodifikasi sesuai ukurannya, dan dilakukan proses pembuatan kurang lebih 1 bulan 

agar tampilannya menarik. Kemudian lampu LED di letakkan rangkaian pembuatan 

menggunakan solder. Pada proses finishing lampu LED ini di disain menggunakan 

peking yang bagus beserta komponennya. Lampu Oblec dijual dengan harga antar 80-

100 ribu. 

Berdasarkan hasil wawancara pengusul dengan mitra GELORA 

BANGKALAN  (Generasi Lampu Oblec Madura Bangkalan)  mengatakan bahwa 

produksi lampu OBLEC  bisa dikembangkan seperti halnya produk lainya. Untuk 

mencapi ke arah tersebut, menurut perlu adanya keterampilan dalam pengembangan 

desain yang menarik dan kesesuaian dengan tema yang lagi trend, contohnya; pada saat 

kesulitan bahan minyak tanah, permintaan lampu Oblec sangat banyak. Selain itu juga 

perlu pemanfaatan IPTEK untuk memudahkan dalam proses produksi, diantaranya 

mesin, alat pres packing. Kemudian pemanfaatn internet untuk mencara desain yang 

unik dan sesuai. Dan juga perlu disain kemasan yang menarik untuk menarik minat para 

pembeli. Sayedi optimis jika peningkatan kualitas (seperti halnya diatas) ditingkatkan, 

apalagi ada peningkatan perbaikan dalam kemasan dan proses pemasaran yang lebih 

bersaing, maka nilai jualnya juga akan semakin meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil Produksi GELORA BANGKALAN   

(Generasi Lampu Oblec Madura Bangkalan) 
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Dari sisi manajemen, dalam mengembangkan produksi lampu OBLEC perlu 

adanya manajemen usaha. Selama ini dalam menjalankan usahanya (mitra) hanya 

mampu menerapkan manajemn sederhana. Misalnya belum ada pembukuan tentang 

keuangan usaha, masih belum memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan 

pribadi.  Alur pengeluaran dan pendapatan tidak dituliss secara jelas. Harapanya adanya 

program PKM ini dpat melatih mitra dalam Manajemen usaha GELORA 

BANGKALAN  (Generasi Lampu Oblec Madura Bangkalan). Mitra berharap untuk 

dapat membuat laporan keuangan usaha, karena suatu usaha yang memiliki laporan 

keuangan usaha lebih diprioritas mendapatkan bantuan dari perusahaan yang 

memberikan bantuan CSR (Corperate Social Responsibility), disamping itu seringkali 

sebagai syarat untuk mendapatkan kredit dari lembaga pemberi pinjaman. 

Dari sisi manajemen yang lain adalah pada manajemen pemasaran, menurut 

Moh. Sayedi hasil produksi selama ini dijual di rumah sendiri, dan produksi 

berdasarkan pesanan”. Moh. Sayedi  mengharapkan pengembangan usaha yang dimiliki, 

dimana produksinya bisa dipasarkan di di tempat-tempat wisata dan juga melalui media 

online (Seperti FB, WA, Instagram, dan media lainnya). 

Melalui program PKM ini tim pengusul bersama akan melakukan pelatihan dan 

pendampingan kepada mitra dalam memanfaatkan lampu LED menjadi lampu Oblec, 

pelatihan dan pendampingan meliputi; pelatihan mendesain lampu OBLEC, pelatihan 

manajemen uasaha, dan pelatihan pemasaran produk. 

Melihat perkembangan Kabupaten Bangkalan yang terus berupaya 

mengembangkan dunia pariwisata dan UMKM guna peningkatan kesejahteram 

masyarakat serta ketersediaan bahan baku utama lampu LED yang melimpah di daerah 

Burneh  Kabupaten Bangkalan, program PKM diharapkan dapat meberikan wawasan 

dan pengetahuan baru kepada pemuda Kabupaten Bangkalan dalam memanfaatkan 

lampu LED menjadi kerajinan (Generasi Lampu Oblec Madura Bangkalan) sehingga 

berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di desa Burneh 

Kabupaten Bangkalan. 
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Aspek produksi 

Proses lampu LED menjadi GELORA BANGKALAN  (Generasi Lampu 

Oblec Madura Bangkalan) tidak terlalu sulit dan murah, memungkinkan masyarakat 

atau pemuda di Kabupaten Bangkalan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini 

didukukung adanya: 

a. Ketersedianya bahan utama yaitu lampu LED, karena sebagian besar di toko - toko 

Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan banyak yang berjualan peralatan 

tersebut. 

b. Banyak pemuda yang tidak bekerja sehingga bisa diberdayakan dan dilatih untuk 

dapat memanfaatkan lampu Led menjadi kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi, 

salah satunya GELORA BANGKALAN  (Generasi Lampu Oblec Madura 

Bangkalan) 

c. Biaya produksi yang murah, karena tersedianya bahan baku yang banyak. 

Aspek Manajemen usaha 

Untuk menjamin ketercapaian pengembangan produksi kerajinan GELORA 

BANGKALAN  (Generasi Lampu Oblec Madura Bangkalan). Pengusul bersama 

dengan mitra menyusun manajemen usaha dengan melihat beberapa aspek, diantaranya; 

a. Aspek kualitas, dalam produksi lampu OBLEC mitra selalu konsisten menjaga 

kualitas produk, sehingga dapat menjaga kepercayaan pembeli dan bisa laku di 

pasaran. 

b. Aspek packing, proses pengemasan produk didesain semenarik mungkin agar 

dapat menarik minat pembeli. 

c. Aspek pemasaran, lokasi kabupaten Bangkalan yang strategis dengan adanya 

jembatan suramadu menjadikan proses pemasaran lampu OBLEC yang sangat 

menjanjikan, proses pemasaran produk dapat dilakungan melalui: (1) Mendirikan 

stand rumahan, (2) distribusi ke toko tempat wisata di Bangkalan,  (3) pemasaran 

melalui media sosial (Google, FB, BBm, WA, Instagram).  

d. Aspek harga, harga penjualan GELORA BANGKALAN  (Generasi Lampu Oblec 

Madura Bangkalan) disesuaikan dengan harga dipasaran sehingga mampu 

bersaing. 
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Sumber daya 

Dalam mendukung keberlangsungan program produksi GELORA 

BANGKALAN  (Generasi Lampu Oblec Madura Bangkalan) juga didukung dengan 

sumber daya yang memadai.  

a. Sumber daya manusia, produksi lampu OBLEC tidak memerlukan keahlian khusus, 

sehingga pemberdayaan pemuda atau remaja di Desa Burneh Kabupaten Bangkalan 

sangat memungkinkan untuk direkrut menjadi tenaga kerja, disamping itu proses 

produksi tidak telalu sulit sehingga pengusul dapat memberikan pelatihan dan 

pendampingan dalam produksi, packing, terutama dalam proses manajemen dan 

pemasaran. Hal ini dapat dilakukan selama program PKM.  

1.2 Permasalahan  

Hasil diskusi pengusul bersama mitra menyimpulkan bahwa permasalahan 

dasar yang dihadapi oleh masyarakat: 

a. Kuranganya pengetahuan dalam bidang manajemen usaha. Hal ini yang menjadikan 

mitra tidak mengetahui alur keuangan, jenis pengeluaran dan pendapatan. 

Manajeman usaha merupakan bagian penting dalam berusaha, dengan adanya 

sistem manajemen yang baik kemungkinan besar usaha akan berkembang dengan 

baik, begitu puala sebaliknya. Serta manajement pemasaran melalui via online 
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BAB II SOLUSI PERMASALAHAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang solusi yang ditawarkan tim pengusul 

bersama mitra dalam membuat GELORA BANGKALAN  (Generasi Lampu Oblec 

Madura Bangkalan) dan juga luaran dari program PKM ini. 

2.1 Solusi 1 

Sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh mitra  tim pengusul 

memberikan solusi sebagai berikut: 

a. Memanfaatan IPTEK dalam usaha. Artinya pengusul meberikan pelatihan dan 

pendapingan bagaimana cara memanfatkan IPTEK dalam rangka mendukung dan 

menambah hasil produksi. Pemafaatan IPTEK disini dilakukan dengan mendisain 

model guna mempermudah proses produksi, serta media promosi yang efektif 

disesuikan dengan perkembangan jaman 

b. Memanfaatkan Internet, hal ini dilakukan untuk browsing desain model lampu yang 

bisa disesuaikan tema pada setiap moment yang lagi trend 

 

2.2 Solusi 2 

a. Memberikan pelatihan dan pendampingan pemasaran produk melalui media online 

(WA, Facebook, Instagram) dan lobi kepada toto-toko pusat oleh-oleh di Kabupaten 

Bangkalan. 

b. Adanya pemasaran yang sesuai dengan perkembangan jaman, misalnya media 

online, pemasaran produk semakin berkembang yang berdampak pada peningkatan 

hasil usaha (Hasan, B & Rizkiana, A, 2018)
4
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BAB III METODE PELAKSANAAN 

Dalam rangka menjamin kesuksesan pelaksanaan program PKM ini, maka akan 

dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu: 

3.1 Tahap Persiapan 

Pada tahapan ini tim pengusul melakukan diskusi bersama mitra membahas 

persiapan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan program PKM. Pengusul 

menyusun jadwal pelatihan dan coba mendisain dan membuat alat yang diperlukan. 

3.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanan, pengusul bersama mitra melakukan langkah metode 

yang akan diterapkan, antara lain; 

1. Metode Pendidikan Masyarakat 

Yaitu, memberikan pelatihan dan pendampingan dalam memanfaatkan lampu 

LED menjadi lampu OBLEC. Serta berbagai Model. 

2. Metode Substitusi IPTEK 

Yaitu memberikan gambaran cara memasarkan produk dan melakukan 

pendampingan sampai mitra mampu memasarkan produk dengan baik sebagai 

bentuk implementasi co-benefit. Dalam metode ini pengusul melakukan 

pendampingan kepada mitra agar mampu memanfaatkan media sosial dan media 

rekanan untuk memasarkan produk, serta melatih untuk dapat bermitra dengan 

toko-toko pusat oleh-oleh di Kabupaten Bangkalan. IPTEK yang dimanfaatkan 

sebagai media pemasaran, misalnya; media facebook. WA, BBM, IG dan 

sebagainya. 

3.3 Tahap Penyelesaian 

Pada tahapan ini, Tim Pengusul akan fokus pada proses penyusunan laporan dan 

penulisan artikel publikasi. Untuk publikasi hasil program berupa artikel yang akan 

diterbitkan pada Jurnal Nasional Pengabdian, dan video kegiatan.  Tahapan ini 

dilakukan setelah pelaksanaan program PKM 
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Anggota Pengusul 1 : Zainal Arifin, M.Pd 

Kepakaran  : 

- Dosen Program Studi PendidikanGuru Sekolah Dasar 

- Lulusan Universitas Adi Buana Surabaya  

- Aktif dalam Kegiatan Kemasyarakatan (Karang Taruna) 

Tugas Dalam Program PKM 

- Mengidentifikasi masalah yang dihadapi mitra 

- Memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi mitra. 

- Mengkomunikasasi mitra untuk mengatur jadwal pelatihan dan pendampingan 

- Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mitra dalam pengembangan 

Lampu OBLEC. 

- Memberikan pelatihan kepada mitra dalam pemanfaatan IPTEK dalam usaha 

- Melakukan pendampingan kepada mitra dan evaluasi hasil program  

- Menyusun Laporan program PKM 
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BAB IV LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

Adapun target luaran yang ingin dicapai dari pengabdian ini diberikan oleh  

tabel berikut:  

 

No 
Jenis Luaran Indikator 

Capaian 

 Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan 2018 

1 Artikel 

ilmiah dimuat 

Jurnal 

Nasional  Jurnal   Published 

2 Peningkatan 

Pengetahuan 

 Peningkatan 

pengetahuan 

  

3 Artikel pada 

media masa 

cetak/online/r

epository PT 

Nasional    

4 Video 

Kegiatan 

Nasional    

5 Artikel 

ilmiah dimuat 

di Prosiding 

Nasional    
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BAB V ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL 

Pada bab ini menjelaskan tentang anggaran yang dibutuhkan guna terlaksananya 

program PKM GELORA BANGKALAN  (Generasi Lampu Oblec Madura Bangkalan) 

Di Desa Burneh  Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur 

1. Anggaran Biaya 

Pelaksanaan program PKM ini memerlukan dana sekitar Rp 1.500.000,- dengan 

rincian sebagai berikut. 

No Penggunaan Item Vol Satuan Vol Satuan Vol Satuan Harga Total 

  Belanja Bahan 

1 Pembelian ATK Kertas F4 1 Rim 1   1   45.000 45.000 

2 Pembelian ATK Kertas A4 1 Rim 1   1   45.000 45.000 

3 Pembelian ATK Materi 6000 5 Lembar 1   1   7.000 35.000 

4 Fotocopy 
Dokumen 

Penelitian 
300 Lembar 1   1   200 60.000 

5 
Penyusunan 

Laporan 
Laporan Akhir 1 Penelitian 1 Eksemplar 1   50.000 50.000 

6 
Penyusunan 

Laporan 

Penjilidan 

Laporan Akhir 
2 Eksemplar 1 Penelitian 1   12.500 25.000 

7 Publikasi Nasional 
Jurnal 

Nasional 
1 Artikel 1   1   300.000 300.000 

 Belanja Barang Non Operasional Lainnya   

8 
Pelaksanaan 

Pengabdian 
Uang harian 1 Orang 3 Hari 1   100.000 300.000 

 Belanja Perjalanan Lainnya   

9 Transportasi Pengabdian 1 Orang 2 PP 1   200000 400.000 

 Honorarium Output Kegiatan   

10 
Pelakasanaan 

Pengabdian 

Pembantu 

Lapangan 
1 Orang 1 Jam 3 Hari 80.000 240.000 

                   
  
 

 
Total Anggaran 1.500.000 
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Jadwal Kegiatan 

Adapun jadwal pelaksanaan program PKM Mandiri di desa Burneh Bangkalan 

sebagai berikut: 

 

 

 

Gambaran Iptek 

Kegiatan 

1. Pelatihan dan pendampingan mendesain model lampu OBLEC menggunakan 

bantuan komputer dan browsing internet 

2. Pelatihan dan pendampingan manajemen pemasaran, pelatihan ini memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat untuk dapat meamasarkan produk dengan baik 

sehingga permintaan terhadap produk lampu OBLEC meningkat., media yang 

digunakan adalah via online 

 

 

 

 Nama Kegiatan Urutan 

Tahun 

Tanggal 

Mulai 

Tanggal Selesai 

1 Koordinasi dengan Mitra 1 01-10-2018 12-10-2018 

2 Studi Analisis Situasi 1 13-10-2018 15-10-2018 

3 Menyusun program dan Jadwal 

Kegiatan PKM 

1 17-10-2018 20-10-2018 

4 Mendesain Peking Lampu 1 25-10-2018 30-10-2018 

5 Pelatihan Desain Lampu Oblec 1 7-11-2018 20-11-2018 

6 Pelatihan dan Pendampingan mengeloah 

Pemasaran Lampu  Oblec online 

1 21-11-2018 30-11-2018 

7 Pembuatan Video kegiatan 1 2-12-2018 7-12-2018 

8 Penulisan Paper luaran 1 8-12-2018 9-12-2018 

9 Penyusunan Laporan  1 10-12-2018 10-12-2018 
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Iptek yang ditransfer 

1. Penggunaan media inetrnet untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang 

cara mendesain model lampu OBLEC yang bernilai ekonomi tinggi, kreasi 

pemanfaatan lampu LED menjadi lebih kreatif 

 

2. Memberikan pengetahuan dan wawasan serta pendampingan cara memasarkan 

produk dengan baik dan benar melalui media masa dan media sosial, facebook, IG, 

WA, Bloger 

 

Indikator Capaian 

1. Masyarakat mitra dapat membuat desain Lampu Oblec yang lebih kreatif 

2. Masyarakat mitra dapat memasarkan produk dan mampu menggunakan serta 

memanfaatkan media masa, media sosial sebagai alat pemasaran produk 
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