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BAGIAN INTI 

 

Perkembangan suatu wilayah di desa maupun di kota harus diikuti 

dengan perluasan lahan terbangun, sehingga pemanfaatan penggunaan lahan 

terbangun disuatu wilayah akan diikuti dengan pembangunan dan perkembangan 

fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti fasilitas sosial baik pendidikan, 

kesehatan dan fasilitas sosial lainnya dan juga perkembangan fasilitas ekonomi. 

Suatu wilayah kota maupun desa yang memiliki fasilitas maupun sarana 

dan prasarana yang lengkap akan menunjang perkembangan suatu wilayah 

tersebut, Salah satunya adalah membangun pasar bambu di wilayah desa 

bulumargi kecamatan babat kabupaten lamongan. 

Konsep dari usaha ini adalah agar akses perekonomian diwilayah tersebut 

menjadi lancar dan membuka lapangan pekerjaan Baru, dengan diadakannya 

pembuatan pasar yang berbahan dasar bambu yang biayanya sendiri dominan 

lebih murah. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur yang terkait yang ada di dalamnya batas dan sistemnya 

ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional tertentu 

pada suatu wilayah tersebut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

47/1997). Perkembangan suatu wilayah di desa maupun di kota harus diikuti 

dengan perluasan lahan terbangun, sehingga pemanfaatan penggunaan lahan 

terbangun disuatu wilayah akan diikuti dengan pembangunan dan 

perkembangan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti fasilitas sosial 

baik pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial lainnya dan juga 

perkembangan fasilitas ekonomi.  

Perkembangan suatu wilayah ataupun pembangunan suatu daerah 

tidak akan merata tergantung sumber daya alam dan sumber daya manusia 

yang ada dan tersedia dalam wilayah tersebut karena pada dasarnya wilayah 

yang letaknya sangat strategis dengan pusat perekonomian dan industri yang 

berkembang pesat akan menarik masyarakat untuk datang karena potensi 

lapangan pekerjaan terbuka luas dan kebutuhan penunjang lainnya juga 

terlengkapi. Suatu wilayah kota maupun desa yang memiliki fasilitas maupun 

sarana dan prasarana yang lengkap akan menunjang perkembangan suatu 

wilayah tersebut. 

Salah satunya adalah membangun pasar bambu di wilayah desa 

bulumlagi kecamatan babat kabupaten lamongan di mana wilayah tersebut 

jauh dari pasar umum sehingga mereka enggan untuk pergi ke pasar 

melainkan belanja di toko toko yang ada diwilayahnya yang menjual 

kebutahan sehari harinya dimana dengan keadaan ini masyarakat lebih 

dominan merantau maupun bertani dan angka pengangguran merajalela.  

Dengan adanya passed bambu di balik pembuatan pasar yang berbahan dasar 

bambu biaya yang di keluarkan pembuatan pasar bambu dominan lebih 

murah selain itu akses perekonomian diwilayah tersebut menjadi lancar dan 

membuka lapangan pekerjaan Baru. 

1.2 Tujuan 

Dengan adanya karya tulis ini diharapkan mampu memberikan ide-

ide atau gagasan kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada 

masyarakat dimana dalam karya tulis ini yang menjadi bahasan yaitu 

permasalahan. masyarakat lebih dominan merantau maupun bertani dan 

angka pengangguran merajalela, Ide yang kami berikan berupa pembuatan 

“PABU” yang memiliki tujuan diantaranya : 

1. Untuk mengetahui peluang usaha mengenai pasar bambu 

2. Untuk mengetahui minat masyarakat tentang pasar bambu 
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3. Untuk mengetahui cara Mewujudkan pasar bambu 

4. Untuk mengetahui sasaran pemasaran dalam masyarakat. 

 

1.3 Manfaat 

Dengan adanya pasar bambu maka perekonomian di sekitar wilayah 

desa bulumlagi kecamatan babat kabupaten lamongan menjadi berkembang 

di mana peningkatan perekonomian diwilayah tersebut akan lebih membaik 

terutama akses ke pasar menjadi lebih mudah dan yang lebih penting adalah 

angka pengangguran akan berkurang dengan laju ekonomi yang semakin 

pesat.  

1. Meningkatkan minat masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan 

pasar bambu yang ramah lingkungan 

2. Memberikan peluang bagi pasar agar tetap exsis. 

3. Sebagai sumber peluang usaha bagi masyarakat dan kepentingan 

bersama.  
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2. GAGASAN  

2.1 Peluang dan Kelayakan Usaha 

Ada beberapa hal pokok yang mendasari tujuan Pembuatan pasar 

bambu  yang berkedudukan di Desa sebagai berikut : 

1. Ekonomi 

Kecamatan Babat memiliki potensi yang sangat strategis yang 

mengakibatkan Kecamatan Babat mengalami perkembangan untuk 

menunjang kegiatan dan aktivitas masyarakat baik dalam hal fasilitas 

sosial maupun fasilitas ekonomi dan perkembangan penduduk di 

Kecamatan Babat selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun 

mengakibatkan ketersediaan lahan pertanian menjadi lahan terbangun 

semakin meningkat karena pada dasarnya perkembangan suatu wilayah 

ditandai dengan adanya perkembangan wilayah terbangun dan kebutuhan 

fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas-fasilitas ekonomi meningkat untuk 

menunjang aktifitas maupun kegiatan guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah 

tersebut dan dengan adanya pasar bambu ini maka bisa dijadikan 

pariwisata dengan menawarkan pasar tradisionalnya. Dengan ingi 

perekonomian disekitar desa tersebut menjadi lebih baik lagi.  

2. Sosial 

Kehidupan sosial di pedesaan sangatlah kental dengan budaya tradisi 

setempat maka itu akan menjadi sumber potensi yang baik, misalnya rasa 

kekeluargaan yang masih tinggi. Untuk membangkitkan rasa sosial antara 

mereka, kami mencoba untuk mengupayakan beberapa aspek sosial yang 

ada di lingkungan masyarakat sekitar. 

3. Komersial 

Dalam menjaga kelangsungan hidup usaha masyarakat pedesaan 

diperlukan suatu timbal balik, yaitu dimana masyarakat merasa 

diuntungkan dengan adanya Pasar bambu yang ramah lingkungan ini 

sehingga sinkronisasi yang saling menguntungkan. 
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Tabel 2.1 Tabel Faktor SWOT Usaha simpan pinjam murah di KSPPS “BEN 

IMAN” cabang sugio 

Faktor SWOT Usaha Pembuatan pasar bambu 

Kekuatan (Strength) 

Masyarakat lebih suka memilih 

berbelanja di toko ketimbang ke pasar 

yang jaraknya jauh dari rumahnya.  

Kelemahan (Weakness) 

a) Kurangnya penyebaran informasi 

b) Dana yang kurang memadahi 

c) Masyarakat cenderung suka di 

Wilayahnya ketimbang di pasar 

umum 

Peluang (Opportunity) 

1. Kesempatan biaya  

2. Peluang Pasar 

3. Kesempatan menguasai pasar 

4. Menarik perhatian masyarakat 

Ancaman (Threath) 

Standarisasi mutu pasar tradisional 

bertema pasar bambu yang ramah 

lingkungan  Dan Kemungkinan pesaing 

skala besar 

 

2.2 Rencana Pencapaian 

Perencanaan menajemen yang digunakan adalah general partnersip 

yaitu semua anggota ikut secara aktif mengoperasikan bisnis serta bersama-

sama bertanggung jawab, termasuk tanggung jawab yang tak terbatas 

terhadap perkembangan Pasar Bambu. Namun dalam pelaksanaan teknis 

pembuatan pasar Bambi sesuai kesepakatan bersama. Selain itu akan 

diadakannya kerjasama dengan beberapa pedagang skala menengah ke bawah 

dan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pengusaha skala 

atas untuk membantu memperkenalkan Pasar Bambu.  
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2.3 Keunikan 

    

 

 

 

     

 

   Tentu kita ketahui bahwa pasar merupakan sarana jual beli dimana 

pasar sudah berdiri hingga sejak jaman dulu hingga sekaran yang masih exsis 

dimana pasar traisional banyak diminati masyarakat daripada pasar modern 

apalagi dengan seiring waktu sudah banyak menggunakan media interna 

dinama sekarang ini di era teknologi namun pasar tradisional tetap menjadi 

nomer satu. Dan di setiap wilayah belum tentu akses kepasar lebih mudah 

atau sulit sehingga tercetus gagasan pasar bambu di mana pasar bambu ramah 

lingkungan dan pembuatan pasar tersebut tentu modalnya tidak terlalu Mahal.  

 

2.3 Pasar Bambu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hampir semua orang mengenal dan menyukai Pasar sebagai sarana 

mereka. Namun, dengan adanya gagasan Pasar Bambu yang ada di desa 

bulumlagi kecamatan babat kabupaten lamongan masyarakat akan lebih 

mudah ke pasar dan roda perekonomian akan berjalan dengan seiringnya 

waktu hingga lebih baik Legi.  
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2.4 Pengamatan Lingkungan  

Sebagai awal dari pendirian suatu usaha hal yang pertama dilakukan 

adalah melakukan pengamatan lansung terhadap lingkungan sekitar kita. 

Tujuan dari dilakukannya pengamatan lingkungan sekitar adalah untuk 

mencari peluang usaha yang kedepannya nanti bisa berkernbang dengan baik 

ke depanya. Dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar didapatkan bahwa 

masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal di pedasaan sangat sulit di 

akses dimana jarak pergi kepasar sangatlah jauh sehingga mereka Kebih 

memilih membeli ke toko penjual sayuran.  

Maka dari itu, perlunya adanya sosialisasi agar minat warga kembali ke 

semula dengan menjadikan Gagasan Pasar Bambu agar cepat dilaksanakan.  

Dimana pasar bambu nantinya akan menjadi patokan untuk memperkenalkan 

pasar tradisonal seng sejak ada di jaman dulu.  

 

2.5 Pembuatan Planning Usaha 

Langkah selanjutya setelah mendapatkan ide untuk mendirikan suatu 

usaha adalah membuat planning usaha. Di dalam planning usaha ini 

dijelaskan tentang lalar belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, strategi 

permasalahan jadwal kegiatan, sumber dana, estimasi biaya yang diperlukan, 

penerimaan, dan keuntungan yang akan didapatkan. Di samping itu, juga 

dicantumkan analisa kelayakan usaha yang akan jalankan. 

 

2.6 Strategi Pemasaran  

Strategi pemasaran yang  dilakukan adalah sebagai berikut :  

A. Menarik minat Masyarakat untuk mewujudkan minat gagasan pembuatan 

pasar Bambu; 

B. Memperkenalkan pasar bambu. 

 

2.8 Persiapan Usaha 

Persiapan usaha yang di maksud ini adalah  mempersiapakan segala 

peralatan yang dibutuhkan untuk memulai  menjadikan gagasan pasar bambu 

di desa bulumlagi kecamatan babat kabupaten lamongan menjadi kenyataan. 

 

2.9 Memulai Usaha 

 Adapun masyarakat yang akan dijadikan sasaran dalam gagasan 

pembuatan pasar bambu Di desa bulumlagi kecamatan babat di kota 

Lamongan : 

1. Masyarakat yang tersebar di sekitar pedesaan; 

2. Masyarakat di sekitas  wilayah babat; 

3. Masyarakat di sekitar perbatasan desa bulumlagi. 
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3. KESIMPULAN 

3.1 Gagasan Yang Diajukan 

Berdasarkan penelitian ini menyimpulkan tentang mencari peluang usaha 

yang kedepannya nanti bisa berkernbang dengan baik. Dari hasil pengamatan 

di lingkungan sekitar didapatkan bahwa masyarakat di lingkungan sekitar 

tempat tinggal di pedasaan yang sangat Membutuhkan pasar bambu untuk 

menjalankan perekonomian mereka dan mengurangi angka pengangguran di 

desa mereka dan berharap perekonomian tersebut dapat lebih baik dari 

sebelumnya. 

 

3.2 Teknik Implementasi 

PABU mempunyai strategi pemasaran dengan menarik minat masyarakat 

untuk mewujudkan minat gagasan pembuatan pasar bambu dan 

memperkenalkan pasar bambu guna mengakses perekonomian di wilayah 

tersebut menjadi lancar dan membuka lapangan pekerjaan Baru. 

 

3.4  Prediksi Hasil 

Apabila gagasan dapat diimplementasikan maka prediksi bahwa gagasan 

dapat :  

1. mewujudkan minat gagasan pembuatan pasar bambu; 

2. dapat mengakses perekonomian diwilayah tersebut menjadi lancar dan 

membuka lapangan pekerjaan baru; 

3. dan dapat mempelajari dan lebih mengetahui mengenai perencanaan 

usaha sehingga mampu mengembangkan jika enterpreneurship bagi 

penulis, mahasiswa dan masyarakat. 
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5. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pendamping  

 

Biodata Ketua 

 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Ika Puspita Dewi 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Program Studi Akuntansi 

4 NIM 071710113 

5 Tempat dan Tanggal Lahir Bojonegoro, 15 April 1998 

6 Alamat E-mail ipuspita590@gmail.com 

7 Nomor Telepon/HP 085704089163 

 

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Pernah/Sedang Diikuti 

No Jenis Kegiatan Status dalam Kegiatan Waktu dan Tempat 

1    

2    

3    

 

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima 

No Jenis Penghargaan Pihak Pemberi Penghargaan Tahun 

1    

2    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan PKM-GT. 

 

Lamongan, 24 September 2019 

Ketua 

 

 

Ika Puspita Dewi 

  

mailto:ipuspita590@gmail.com
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Biodata Anggota 

 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Wanda Zanuba Linda Sonia 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Program Studi Akuntansi 

4 NIM 071710004 

5 Tempat dan Tanggal Lahir Lamongan, 16 Mei 2000 

6 Alamat E-mail Soniawanda123@gmail.com 

7 Nomor Telepon/HP 081227232027 

 

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Pernah/Sedang Diikuti 

No Jenis Kegiatan Status dalam Kegiatan Waktu dan Tempat 

1    

2    

3    

 

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima 

No Jenis Penghargaan Pihak Pemberi Penghargaan Tahun 

1    

2    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan PKM-GT. 

 

Lamongan, 24 September 2019 

Anggota 

 

 

Wanda Zanuba Linda Sonia  
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Biodata Anggota 

 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Moh. Rendik Ardiansyah 

2 Jenis Kelamin Laki-Laki 

3 Program Studi Teknik Sipil 

4 NIM 021810083 

5 Tempat dan Tanggal Lahir Lamongan, 10 Oktober 2000 

6 Alamat E-mail Ardiansyahrendi101@gmail.com 

7 Nomor Telepon/HP 085707332377 

 

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Pernah/Sedang Diikuti 

No Jenis Kegiatan Status dalam Kegiatan Waktu dan Tempat 

1    

2    

3    

 

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima 

No Jenis Penghargaan Pihak Pemberi Penghargaan Tahun 

1    

2    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan PKM-GT. 

 

Lamongan, 24 September 2019 

Anggota 

 

 

      Moh. Rendik Ardiansyah 

 

  

mailto:Ardiansyahrendi101@gmail.com
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Biodata Dosen Pendamping 

 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  Yenni Vera Fibriyanti, S.E., M.Akt 

2 Jenis Kelamin  P 

3 Program Studi  Akutansi 

4 NIP/NIDN  0730089102 

5 Tempat dan Tanggal Lahir  Lamongan, 30 Agustus 1991 

6 Alamat E-mail yennivera58@gmail.com 

7 Nomor Telepon/HP  085731917186 

 

B. Riwayat Pendidikan 

Gelar Akademik Sarjana S2/Magister S3/Doktor 

Nama Institusi UNISLA UWKS  

Jurusan/Prodi Akuntansi Magister Akuntansi  

Tahun Masuk-Lulus 2010-2014 2015-2017  

 

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT 

C.1. Pendidikan/Pengajaran 

No Nama Mata Kuliah Wajib/Pilihan SKS 

1    

2    

3    
 

 

C.2. Penelitian 

No Judul Penelitian Penyandang Dana Tahun 

1    

2    

3    
 

 

C.3. Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Judul Pengabdian kepada Masyarakat Penyandang Dana Tahun 

1    

2    

3    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

mailto:yennivera58@gmail.com
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Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan PKM-GT. 

 

Lamongan, 24 September 2019 

Dosen Pendamping 

 

 

Yenni Vera Fibriyanti, S.E.,M.Akt 
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Lampiran 2. Jadwal Kegiatan 

 

Jadwal kegiatan PKM-GT ini akan dilaksanakan selama 3 bulan dan sesuai 

dengan program Dikti serta jadwal akademik Perguruan Tinggi Universitas Islam 

Lamongan . Adapun rencana kegiatan pembuatan produk adalah sebagai berikut : 

NO Kegiatan 
Bulan Ke-1 Bulan Ke-² Bulan Ke-3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 ² 3 4 

1. 

1. Bekerjasama dengan 

anggota sebaik 

mungkin. 

2. Ketua memberikan 

pengarahan kepada 

para anggota. 

3. Menyusun Jadwal 

kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

            

2. 

1. Menyiapkan segala 

apapun yang akan 

dibutuhkan dalam 

program. 

2. Mengatur keuangan 

dokumentasi. 

            

3. 

1. Menyiapkan segala 

apapun yang akan 

dibutuhkan dalam 

program. 

2. Mengatur keuangan 

dokumentasi. 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian Tugas 

 

SUSUNAN ORGANISASI 

TIM PENYUSUN DAN PEMBAGIAN TUGAS 

 

No Nama/ NIM 
Progra

m Studi 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

(jam/Ming

gu) 

Uraian Tugas 

1. 
Ika Puspita 

Dewi 
Ekonomi Akuntansi 8 jam 

1. Bekerjasama dengan 

anggota sebaik 

mungkin. 

2. Memberikan 

pengarahan kepada 

para anggota. 

3. Mempersiapkan 

kegiatan dengan 

sebaik-baiknya. 

2. 

Wanda 

Zanuba Linda 

Sonia 

Teknik 
Teknik 

Sipil 
8 jam 

6. Membantu ketua 

pelaksana dan 

anggota lainnya. 

7. Mencari data dan 

mendesain gerobak 

PANAS. 

8. Menyiapkan segala 

apapun yang akan 

dibutuhkan seperti 

membantu 

mendesain gerobak 

dengan memilih 

jenis kayu yang 

bagus dan tahan 

lama. 

9. Dan mempersiapkan 

kegiatan dengan 

sebaik-baiknya. 
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    8  1.  

3. 
M. Rendi 

Ardiansyah 
Teknik Sipil 8 jam  

1. Membantu ketua 

pelaksana dan 

anggota lainnya. 

2. Membantu mencari 

data dan 

menganalisis 

kesalahan-kesalahan 

3. dalam pelaksanaan 

baik dari awal 

pembuatan proposal 

hingga terselesainya 

kegiatan. 

4. Mengatur biaya 

pengeluaran segala  

kebutuhan material 

saat mulai dari 

pembuatan proposal 

PKM hingga 

terealisasinya PKM 

ini.  

2. Dan mempersiapkan 

kegiatan dengan 

sebaik-baiknya. 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 

 

YPPTI SUNAN GIRI LAMONGAN 

UNISLA 

UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN 

SK. Mendiknas No. 146/O/2000 JO 120/D/2003 

Jl. Veteran No.53 A Lamongan Telp/Fax. (0322) 324706 

  

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Ika Puspita Dewi 

NIM   : 071710113 

Program Studi  : S1.Akuntansi 

Fakultas   : Ekonomi  

 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal Program Kreativitas Mahasiswa 

(PKM) Gagasan Tertulis saya dengan judul “PABU” yang diusulkan untuk tahun 

anggaran 2020 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga 

atau sumber dana lain. 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan 

pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas 

Negara. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan 

sebenar-benarnya. 

 

Lamongan, 24 September 2019 

 

 

Mengetahui,      

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,                       Yang Menyatakan, 

      

 

 

TITIN, SE., MM.                       IKA PUSPITA DEWI 

NIP/NIK. 0702097801                                   NIM. 071710113 


