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ABSTRAK. 
Dengan kemajuan teknologi pada saat ini, kebutuhan manusia akan barang dan 
jasa yang  serba praktis telah terpenuhi. Akan tetapi suatu saat manusia akan 
mencapai titik jenuh terhadap produk-produk yang hanya bersifat praktis tanpa 
mengandung nilai seni tersebut.  Akibatnya lambat laun mereka akan kembali 
memanfaatkan  produk-produk  dari  alam  karena  berkesan  alami,  tradisional, 
unik, dan bernilai seni tinggi. Book with natural cover adalah suatu produk baru 
yang memanfaatkan daun-daun kering, bunga kering, kertas bekas, serta benda- 
benda  lain  yang  berasal  dari  alam  ataupun  benda  sisa  yang  sudah  tidak 
digunakan  lagi  dan  mempunyai  sesuatu  yang  unik,  artistik.  Produk  ini  tidak 
hanya mudah dibuat, tapi juga  dapat meningkatkan pendapatan karena dengan 
bahan yang diperoleh dari alam dan memanfaatkan barang bekas yang  mudah 
didapat maka keuntungan yang diperoleh dari hasil berwirausaha ini sangatlah 
bagus  dan  menjanjikan.  Tujuan  dari  kegiatan  ini  untuk  meningkatkan  nilai 
ekonomi dari bahan-bahan alami dan limbah atau sampah yang  sudah tidak 
terpakai lagi, seperti : bijian kering, daun kering, kertas bekas. Bahan baku 
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ini terdiri dari bahan-bahan alami maupun non- 
alami  yaitu   biji-bijian  kering,  sampul  plastik,  penjilid  buku  (spiral),  dan 
sebagainya. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dengan cara membeli maupun 
mencari/mengumpulkan  dari  lingkungan   sekitar.  Hasil  yang  diperoleh  dari 
kegiatan ini berupa buku dengan sampul dihiasi biji-bijian, bunga kering, daun 
kering dan bahan alami lain. Buku ini dapat digunakan sebagai  diary, agenda, 
maupun catatan kuliah. Selain itu buku ini dapat digunakan sebagai souvenir. 
Oleh karena itu kegiatan ini baik untuk dilaksanakan karena dapat memanfaatkan 
sampah   organik   maupun  anorganik  yang  sudah  tidak  terpakai  dan  dapat 
meningkatkan   nilai   benda   tersebut   sehingga   produk   ini   banyak   diminati 
konsumen. Selain itu kegiatan ini  dapat juga dikatakan kegiatan pemanfaatan 
limbah padat.  

Kata kunci : cover, natural, buku  

PENDAHULUAN 
Pada saat  ini  manusia  membutuhkan  sesuatu  yang  praktis  mulai  dari 

kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dengan kemajuan teknologi pada saat ini, 
kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang serba praktis telah terpenuhi. Akan 
tetapi suatu saat manusia akan mencapai titik jenuh terhadap produk-produk yang 
hanya bersifat praktis tanpa mengandung nilai seni  tersebut. Akibatnya lambat 
laun  mereka  akan  kembali  memanfaatkan  produk-produk  dari   alam  karena 
berkesan alami, tradisional, unik, dan bernilai seni tinggi. Oleh karena itulah 
dibuatlah suatu inovasi tentang pembuatan produk yang alami dengan bahan baku 
yang diambil langsung dari alam. 

Book with natural cover adalah suatu produk baru yang memanfaatkan 
daun-daun kering, bunga kering, kertas bekas, serta benda-benda lain yang berasal 
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dari alam ataupun benda sisa yang sudah tidak digunakan lagi dan mempunyai 
sesuatu yang unik, artistik. Produk ini tidak hanya mudah dibuat , tapi juga  dapat 
meningkatkan pendapatan  karena dengan bahan yang diperoleh dari alam dan 
memanfaatkan  barang  bekas  yang mudah   didapat  maka  keuntungan  yang 
diperoleh dari hasil berwirausaha ini sangatlah bagus dan menjanjikan. 

Book with natural cover ini merupakan inovasi baru dalam menampilkan 
buku  tulis  dalam  bentuk  yang  apik  dan  menarik.  Dengan  sentuhan  seni  dan 
ketrampilan, barang yang  awalnya sudah tidak terpakai dapat disulap menjadi 
sebuah buku yang bercover menarik, artistik, dan unik. 

Dengan adanya PKM kewirausahaan ini diharapkan dapat meningkatkan 
produksi dan nilai ekonomi dari bahan-bahan alami maupun barang bekas melalui 
produk BOOK WITH NATURAL COVER, sehinggga pada akhirnya akan dapat 
mengembangkan  bakat  dan  kreatifitas  serta  menumbuhkan  jiwa  berwirausaha 
pada diri pelaksana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Rumusan masalah kegiatan ini adalah masih banyaknya sumberdaya alam 
yang belum  dimanfaatkan, monotonnya produk-produk modern, dan mahalnya 
produk-produk sejenis yang ada di pasaran. 

Sedangkan  tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah  untuk  meningkatkan  nilai 
ekonomi  dari  bahan-bahan  alami  dan  limbah  atau  sampah  yang  sudah  tidak 
terpakai lagi, seperti: bijian kering, daun kering, kertas bekas, dan sebagainya. 

Manfaat  kegiatan   ini   untuk   waktu   yang   akan   datang   antara   lain 
menumbuhkan  jiwa  kreativitas  dan  kewirausahaan  bagi  mahasiswa  pelaksana 
dalam  mendesain cover sebuah buku. Tersedianya produk berupa buku dengan 
penampilan  unik,  menarik,  dan  natural.  Selain  itu  turut  serta  meningkatkan 
kepedulian masyarakat terhadap  lingkungan terutama dalam penanganan limbah 
produksi.  

METODE PENDEKATAN 
Kegiatan ini dilakukan selama selang waktu 4 bulan dari bulan Februari 

2006 sampai dengan Mei 2006 dan tempat pelaksanaan Di wisma salah satu 
pelaksana  kegiatan yaitu di Wisma Mobster Jl. Balio Gg. Bali 4 no 14 RT/RW 
01/09, Darmaga, Bogor, Jawa Barat 16680. 

Bahan dan alat yang digunakan adalah : 
- Penjilid buku (spiral ) 
- Gunting 
- Cutter 
- Lem 
- Pelubang kertas 
- Kertas karton 
- Biji-bijian kering 
- Kertas isi ( loos leaf, HVS ) 
- Daun-daun kering 
- Kayu/ranting-ranting pohon 
- Kertas bekas (kertas semen) 
- Sampul plastik 
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Tabel 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan   
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5.Penarikan 
Hasil 
Penjualan        

x

    

x
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Metode pelaksanaan kegiatan/program  

1.  Penyediaan bahan baku. 
Bahan baku 

 

Book With Natural Cover 

 

ini terdiri dari bahan-bahan 
alami  maupun  non-alami yaitu biji-bijian kering, sampul plastik, penjilid buku 
(spiral),  dan  sebagainya.  Bahan-bahan  tersebut  dapat  diperoleh  dengan  cara 
membeli maupun mencari/mengumpulkan dari lingkungan sekitar kita.  

2.  Proses Produksi 

 

Siapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat buku dan 
covernya  seperti : kertas loos leaf, kawat/kabel, kertas karton, sampul 
coklat/kertas bekas pembungkus semen, serta bahan ynag akan digunakan 
sebagai hiasan. 

 

Pembuatan sampul: 
1. Potong kertas karton 2 lembar sesuai dengan ukuran kertas yang akan 

digunakan untuk isi buku. 
2. Sampul dengan kertas coklat (gunakan lem). 
3. Hiasi sampul dengan biji-bijian kering, daun kering, tali dari pelepah 

pisang, dan sebagainya. 
4. Kemudian sampul dengan plastik agar terlihat rapi dan bersih. 
5. Lubangi  cover  buku  pada  bagian  tepi  dengan  pelubang  kertas  sesuai 

dengan lubang pada kertas loos leaf. 

 

Susun sampul dan isinya dengan menggunakan kawat spiral. 
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3. Kegiatan Pemasaran    

Bahan Baku       

Melapisi pernak-pernik 
dengan vernis 

Pemotongan kertas duplek     

Pemasangan sampul kertas     

Penempelan pernak-pernik    

Pemasangan Sampul Plastik    

Pelubangan cover    

Penjilidan    

Selesai   

Gambar 1. Diagram alir proses produksi  

Metode pemasaran yang dilakukan antara lain pemasaran ke toko buku, 
toko  pernak-pernik, atau door to door dan bazar seperti expo PKM. Selain itu 
dilakukan penjualan dengan sistem pemesanan sesuai selera konsumen. 
Pengaturan keuangan dilakukan dengan pembayaran tunai yaitu untuk pembelian 
bahan-bahan produksi dengan  metode  penarikan uang hasil penjualan dari agen 
per bulan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Program kreativitas ini telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan (sejak 

bulan  Febuari  sampai  akhir  Mei).  Selama  periode  tersebut  telah  dihasilkan 
keluaran berupa buku dengan cover yang terbuat dari bahan-bahan alami dengan 
berbagai  macam  design  yang  menarik.  Komoditas  komersial  yang  dihasilkan 
adalah sebagai berikut: buku tulis, agenda, diary, dan produk-produk lain dengan 
cover yang dihias dengan bahan-bahan alami seperti biji-biji kering, daun kering, 
bunga kering, dan sebagainya. Untuk pengadaan bahan baku, diambil dari bahan- 
bahan bekas (kertas semen, karton, dedaunan, biji-bijian, dan berbagai  macam 
bahan yang tidak terpakai lainnya). Lokasi pelaksanaan mengalami perubahan 
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tempat  dikarenakan  lokasi  yang  telah  direncanakan  yaitu  di  daerah  Balebak, 
Darmaga,  Bogor kurang efektif digunakan. Hal ini disebabkan karena letaknya 
kurang strategis. 

Diawal kegiatan  produksi  ada  beberapa  kendala,  khususnya  dalam hal 
SDM  (Sumber Daya Manusia), serta strategi pemasaran yang efektif. Namun 
semua  kendala  tersebut  dapat  segera  diatasi.  Dalam hal  pemasaran  kita  telah 
bekerja  sama  dengan  toko-toko  disekitar  lingkungan  kampus  serta  mengikuti 
bazar  di  berbagai  tempat.  Adapun  rencana  pemasaran  ke  depan  kami  akan 
mencoba memasarkan produk tersebut ke berbagai objek-objek wisata di daerah 
Bogor dan sekitarnya. Dalam hal pengadaan bahan baku,  mengalami kesulitan 
dalam pencarian langsung dari daerah sekitar maka solusi dari masalah ini bahan 
baku (biji-bijian) di beli dari luar kota Bogor, akan tetapi hal ini memperlambat 
proses  produksi. Selain keterlambatan pengadaan bahan baku, proses produksi 
juga  diperlambat  oleh  minimnya  waktu  yang  dimiliki  pelaksana  dikarenakan 
kesibukan kuliah yang cukup padat sehingga alokasi waktu yang digunakan untuk 
program ini hanya 2 hari dalam seminggu yaitu  hari Sabtu dan Minggu. Akan 
tetapi dengan adanya kendala-kendala di atas kegiatan ini tetap dapat 
menghasilkan produk yang dapat memberikan masukan pendapatan. Keuntungan 
yang   diperoleh   dari   satu   buah   produk   sebesar   30   %   dari   biaya   pokok 
pembuatannya.  

KESIMPULAN DAN SARAN 
Program kreativitas  ini  mempunyai  prospek  yang  sangat  menjanjikan, 

dimana dari  bahan-bahan bekas dan murah dapat dibuat menjadi produk yang 
menarik serta mempunyai  nilai jual yang lebih tinggi. Kegiatan ini dapat juga 
dapat dikatakan kegiatan pemanfaatan limbah padat. 
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