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ABSTRAK 

Kehijauan dan kesegaran suasana tidak hanya menimbulkan kesan asri, tetapi 

lebih jauh lagi dapat meredam ketegangan terutama bagi masyarakat perkotaan 

Kegiatan  ini  mencoba   memadukan  trend  tanaman  hias  daun  tahun  80-an 

(Bromeliads sp) dengan bentukan espalier dari tanaman merambat Ficus repens 

yang   merupakan   primadona   tanaman   90-an.   Tanaman   dolar-dolaran   yang 

merupakan tanaman merambat dapat dijadikan kreasi ”FiBro Art”. Penampilan 

espalier  ini  lebih  ditekankan  pada  tampilan  estetik,  sederhana,  dan  mudah 

perawatan Kegiatan ini dapat mengembangkan jiwa wirausaha bagi mahasiswa. 

Selain   itu   juga   memberikan   nilai   tambah   bagi   kenyamanan   ruang   dan 

memberikan alternatif   bagi disain tanaman dalam ruang terbatas.   Pada tahap 

persiapan  dilakukan  koordinasi  dengan  Studio  Pro  Lanskap   untuk  mengetahui 

lebih lanjut disain tanaman, tempat produksi dan kemungkinan penyediaan alat. 

Kegiatan  produksi  yang  dilakukan  meliputi  dua  tahap,  yaitu  pembuatan  disain 

FiBro  Art  dan  implementasi  disain.  Pembuatan  disain  mengalami  tiga  kali 

perubahan sesuai keadaan di lapangan yaitu espalier nanas, cocopot 

(menggunakan  batok  kelapa),  dan  yang  terakhir  adalah  tipe  FiBro  Art  yang 

merupakan produk sederhana, menarik, dan mudah perawatan..Untuk keperluan 

promosi produk bentukan FiBro Art ini diadakan kerjasama dengan pihak Studio 

Pro Arsitektur Lanskap, melakukan Bazar, penjualan di tempat produksi, Green 
Co (Kopma IPB), Agroteko, menitipkan ke Ibu-ibu Arisan dan melalui internet. 
Kegiatan ini sudah menunjukkan signal positif dilihat dari omset penjualan dan 

antusiasme  dalam pelatihan serta demo yang pernah dilakukan. Kegiatan ini 

berhasil  mengembangkan   jiwa  wirausaha  mahasiswa  yang  terlibat  didalam 

proses PKMK maupun yang membantu  selama kegiatan ini berlangsung serta 

berhasil memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil tanaman 

hias secara tidak langsung. 

 
Kata kunci : Bromeliads sp, Espalier, FiBro Art, Ficus repens. 

 

PENDAHULUAN 

Suasana yang hijau dan estetik di lingkungan tempat tinggal atau tempat 

kerja merupakan salah satu tuntutan yang cukup penting. Kehijauan dan kesegaran 

suasana tidak hanya menimbulkan kesan asri, tetapi lebih jauh lagi dapat meredam 

ketegangan. Bagi daerah perkotaan  yang lahannya kebanyakan digunakan untuk 

membangun berbagai gedung dan bangunan  lainnya, kesan gersang dan tandus 

segera akan terasa. Untuk mengimbanginya diperlukan suasana teduh yang dapat 

diperoleh  dari  tanaman.  Meskipun  luas  lahan  terbatas,  ada  cara  yang  dapat 

ditempuh untuk mendapatkan suasana teduh dan segar tersebut. Salah satunya 

adalah dengan menciptakan kesan hijau di teras rumah dengan berbagai kreasi 

tanaman merambat (Ficus repens) dan tanaman semak (Bromeliad sp). 
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Dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini semakin  merebaknya  pecinta 
tanaman hias terutama tanaman introduksi seperti Bromeliads sp dan Crypthantus 

sp yang banyak digandrungi dan mempunyai daya tarik yang luar biasa. Dilihat 

dari minat masyarakat dan perkembangan inovasi yang tiada henti, perlu sebuah 

elemen baru yang memadukan trend tanaman hias daun tahun 80-an (Bromeliads) 

dengan bentukan espalier dari tanaman merambat Ficus repens yang merupakan 

primadona  tanaman  90-an.  Tanaman  dolar-dolaran  yang  merupakan  tanaman 

merambat  dapat  dijadikan  kreasi  ”FiBro  Art”.  Penampilan  espalier  ini  lebih 

ditekankan pada tampilan estetik, sederhana, dan mudah perawatan. 

Dalam bentuknya yang menawan bromeliads memiliki sisi yamg kurang 

disukai  yaitu  duri  disekitar  daunya,  hal  itu  membuat  pemeliharaan  kurang 

diperhatikan.  Bromeliads dari jenis Ananas comosus yang merupakan tanaman 

hias buah dan elemen dekorasi dapat menjadi kendala karena saat pengangkutan 

atau pemindahan sering bagian ujung dari tanaman ini kering disebabkan goresan 

mekanik yang berasal dari tajuknya yang menjutai  terhimpit pot sendiri. Dari 

berbagai  macam  pot  yang  sekarang  ini  ada  dirasakan  belum  memenuhi  dan 

menunjang tanaman ini aman dan juga penggunanya. Bentuk pot yang kurang 

aman  dan  menarik  dapat  digantikan  dengan  espalier  yang  berasal  dari  Ficus 

repens. 

Dengan melihat peluang seperti ini tentunya sulit terlaksana bila hanya 

elemen  mahasiswa  saja  yang  bekerja,  perlu  adanya  sebuah  jalinan  kemitraan 

dengan elemen yang  sudah terbentuk sebelumnya seperti petani tanaman hias. 

Kondisi  petani  dan  UKM  sebagi  penunjang  sekaligus  mitra  bagi  mahasiswa 

seakan luntur, hal ini terlihat dari kekurangan  modal dan cenderung mengikuti 

trend. Dengan kemampuan inovasi terbatas mahasiswa didukung pengrajin akan 

menjadi  suatu  kekuatan  baru  dibidang  perekonomian.  sehingga   mahasiswa 

sebagai   agent   of   change   dapat   menunjukkan   perannya   dan   memberikan 

sumbangsih yang berharga bagi bangsa dan negara. 
 

Masalah yang melatar belakangi program ini: 

1.  Kecintaan masyarakat akan tanaman hias sebagai elemen dekorasi rumah 

dan penyejuk suasana. 

2.  Memudahkan bagi pengguna tanaman Bromeliads dalam pemeliharaan. 

3.  Sarana berwirausaha bagi mahasiswa dan menjalin kerjasama dengan para 

petani tanamana hias. 

4.  Keinginan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pengetahuan  mahasiswa 

betapa pentingnya tanaman sebagai bagian dari rumah. 

 
Program ini bertujuan : 

1.  Mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dari materi perkuliahan. 

2.  Mengembangkan  jiwa  wirausaha  bagi  mahasiswa  dan  meningkatkan 

kesejahteraan dari petani tanaman hias. 

3.  Memberikan  nilai  tambah  bagi  kenyamanan  ruang  dan  memberikan 

alternatif bagi disain tanaman dalam ruang terbatas. 

 
Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan nilai jual tanaman 

Crypthanthus sp maupun Bromeliads sp yang mulai luntur. Produk ini berupa 

bentukan   espalier  FiBro  Art  dan  jasa  pembuatan  disain.  Selain  itu  dapat 
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menciptakan peluang usaha baru dengan membangkitkan kembali petani tanaman 

hias dan pengrajin. 

Program  ini   akan   berguna   bagi   kalangan   pecinta   tanaman   dan   para 

pengembang secara detailnya, sebagai berikut : 
1.  Bagi mahasiswa 

a. Sebagai  wadah mengembangkan  ide  dan  kreatifitas  dalam  disain 

penataan tanaman. 

b. Sebagai wujud gerakan cinta tanaman. 

c. Sebagai modal dasar mengaplikasikan ilmunya dan bahan penelitian 

berikutnya. 

2.  Bagi masyarakat 

a. Menjadi   alternatif   pilihan   dalam   pemilihan   tanaman   hias   yang 

sederhana, menarik, dan praktis. 

b. Memberikan alternatif peluang bisnis. 

c. Menjadikan alternatif bercocok tanam pada ruang yang terbatas. 

d. Menjadi alternatif dalam mendisain ruang yang fungsional, estetis dan 

nyaman. 
 

METODE PENDEKATAN 

Tempat dan waktu kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan di kampus IPB Dramaga dimulai pada Februari 

sampai dengan Mei 2006. 
 

Tahap-tahap kegiatan 

1.Persiapan kegiatan 
2.Pembuatan disain tegakan espalier 

3.Implementasi disain untuk salah satu alternatif tanaman pot dirumah 

• Penentuan lokasi kegiatan 

• Persiapan material tanaman 

• Pembuatan espalier 

4.Pemeliharaan produk 
5.Pemasaran 

6.Evaluasi 
 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Kegiatan ini dilakukan mulai bulan Februari 2006 sampai dengan Mei 

2006. Bertempat  di  rumah  produksi  FiBro  Art,  Arsida  4  Dramarga Bogor. 

Sedangkan penjualan akan dilakukan di One Stop Garden Center Agropromo IPB 

di Baranangsiang dan Perumahan Dosen. Untuk yang sudah dilakukan di rumah 

produksi sendiri,  Greenco KOPMA IPB, AGROTEKO, Ibu-ibu Arisan daerah 

Pancuran, dan bazar-bazar isidental seperti Rampak Gitar (panitia es cream day) 

(26 maret 2006), Trading Company  Expo  (27-29 Maret 2006), pameran Hari 

Bumi (17-20 April 2006), Bazar SES-C FEM (24-27 April 2006). 
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Pra kegiatan Penyusunan proposal dan  kerjasama dengan Studio Pro lanskap 
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Pembuatan disain 
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Gambar 1. Bagan Alur Kerja Kegiatan Usaha 
 

 
 

Tahapan Pelaksanaan 

A. Persiapan Kegiatan 

1. Koordinasi dengan Studio Pro Lanskap 
Koordinasi dengan Studio Pro Lanskap diperlukan untuk mengetahui lebih 

lanjut disain  tanaman, tempat produksi dan kemungkinan penyediaan alat. 

Karena itu, beberapa bulan sebelum proses produksi dimulai, tim PKM telah 

mengadakan  koordinasi  dengan  Studio  Pro  Lanskap  pada  Februari  akhir 

secara lisan. Selain itu pada awal persiapan produksi rumah produksi berada 

di rumah Ibu Nurhayati dikarenakan mudah dalam kontrol dan tersedia cukup 

bahan  dan  alat.  Seiring  dengan  jalannya  waktu  karena  lokasi  yang  tidak 

strategis jauh dari Dramaga maka rumah produksi berada di Arsida 4 berada 

di jalan Radar, Strategis dan mempunyai halaman yang cukup luas. 

 
2. Bahan dan Alat 

Dalam tahap ini, tim PKM melakukan pembelian berbagai alat dan bahan 

yang dibutuhkan, Bahan dan alat bervariasi tergantung pada disain dan jenis 

produk yang akan dibuat yaitu: 

Bahan-bahan yang digunakan pada umumnya : 

a. Tanaman Ficus repens dan Bromeliad sp. 

b. Kompos 

c. Serasah bambu, 

d. Moss, 

e. Batu zeolit, 
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f. Pasir bali, 

g. Pot, 

h. Kawat ayakan. 
Alat-alat yang digunakan 

a. Sprayer 

b. Gunting 

c. Sumpit 

d. Corong 

e. Sendok 

 
B. Proses Produksi 

Kegiatan produksi yang dilakukan meliputi dua tahap, yaitu pembuatan 

disain FiBro  Art sendiri dan implementasi disain. Pembuatan disain mengalami 

tiga kali perubahan sesuai dengan praktek dilapangan yaitu espalier nanas, coco 

pot (mengunakan batok kelapa), yang  terakhir tipe FiBro Art yang merupakan 

produk sederhana, menarik, dan mudah dalam perawatan. Untuk produksi espalier 

nanas kami tidak menemukan pengrajin keranjang yang sesuai dengan disain juga 

tanaman  Ficus  repens  sulit  dan  membutuhkan  waktu  lama  untuk  merambat. 

Sedangkan  untuk  disain  cocopot  atau  menggunakan  batok  kelapa  mengalami 

kesulitan dalam merambatakan Ficus repens dan bila disemprot menumbuhkan 

jamur dapat menyebabkan busuknya akar. 

Ditengah-tengah  kebuntuan  kami  memperoleh  inspirasi  dari  tegakan 

pilodhendron  dan  melihat  tayangan  televisi  spogebob  yaitu  rumahnya,  maka 

terciptalah suatu bentukan espalier ”FiBro Art”. Nama ini diambil dari bagian kata 

terdepan dari  masing-masing tanaman. Setelah menemukan disain yang sesuai 

kami mencoba mengimplemetasikannya dengan hanya memakai beberapa bahan 

yang cukup untuk lima sampel  saja. Pada akhir Februari hingga pertengahan 

maret kami melakukan metode percobaan dengan trial dan error cukup memakan 

biaya akan tetapi dapat diatasi dengan ketersediaan bahan yang mudah dan murah. 

Pada  tahap  produksi  ini  kami  tidak  melakukan  perbanyakan  tanaman  karena 

memakan waktu lama. Pembelian tanaman dilakukan 2x semingu pada hari rabu 

dan sabtu itu dikarenakan keterbatasan alat transportasi untuk menghemat biaya 

memakai sepeda motor. Dalam penyediaan tanaman kami memberdayakan petani- 

petani kecil tanaman hias yang berada di Ciapus dengan harapan mendapat harga 

yang murah dan tentunya memperhatikan aspek sosial. 

Tahapan produksi dimulai dari penyediaan hingga produk FiBro Art ini 

siap dipasarkan. Bila sudah terkumpul semua bahan dan alat untuk membuat satu 

buah produk dibutuhkan waktu pekerjaan kurang lebih 30 menit sehingga setiap 

kali produksi menghasilkan rata-rata 6 produk sesuai dengan tingkat kesulitan dan 

kerumitan disain. 

Media yang dipakai dalam penanaman Bromeliads adalah serasah bambu 

dan bokashi dengan perbandingan 1 : 1. 
Cara pembuatan : 
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Gambar 1.Cara Pembuatan FiBro Art. 
 

 
 

C. Pemasaran 

Pemasaran   merupakan   kunci   sukses   dari   sebuah   wirausaha.   Untuk 

keperluan  promosi produk FiBro Art ini akan mengadakan kerjasama dengan 

pihak Studio Pro Arsitektur Lanskap dalam penyediaan barang dan jasa. Ditribusi 

pemasaran dengan mengunakan  media informasi melalui jaringan internet yaitu 

www.Indonetwork.go.id  dan  untuk  ruang  lingkup  yang  lebih  sempit  dengan 

mengadakan  pameran  dan  pelatihan.  Untuk  promosi   dan  penjualan  melalui 

kerjasama dengan Studio Pro dengan pemakaian FiBro sebagai elemen dekorasi. 

Dari berbagai  macam  bentuk  promosi  yang  paling  efisien  dan  efektif 

adalah   melakukan  bazar  dan  penyebaran  informasi  secara  lisan  dari  mulut 

kemulut. Didalam bazar  menyebar brosur, pelabelan pada produk, pamflet dan 

melakukan kerjasama dengan berbagai kelompok wirausaha lain seperti 

Himagron,  Himaskap,  CV,  Green  Art  (salah  satu  kelompok  mahasiswa  yang 

mengambil mata kuliah kewirausahaan) dan dari Omda  Kendal  turut membatu 

dalam mengisi kekosongan stand. 
Sedangkan untuk penjualan akan berlangsung di One Stop Garden Center 

Agropromo IPB di Baranangsiang dan Perumahan Dosen. Untuk penjualan sudah 

dilakukan di rumah produksi sendiri, Greenco KOPMA IPB, AGROTEKO, Ibu- 

ibu  arisan  daerah  pancuran,  dan  bazar-bazar  isidental  seperti  Rampak  Gitar 

(panitia Es cream day) (26 maret  2006), Trading Company Expo (27-29 Maret 

2006), pameran Hari Bumi (17-20 April 2006), Bazar SESC FEM (24-27 April 

2006), pemberian souvenir pada acara Agriculture For Youth (PKM-P), Pelatihan 

dan demo dalam AFY (30 April 2006) dan PKM EXPO Himatepa (1-3 mei 2006). 

http://www.indonetwork.go.id/
http://www.indonetwork.go.id/
http://www.indonetwork.go.id/
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kendala dan Potensi 

Masalah yang terjadi pada kegiatan ini adalah kegiatan akademis yang 

sedikit  mengurangi gerak tim kami, berbedanya jadwal kuliah merupakan salah 

satu penghambat.  Meskipun begitu kami tetap kumpul bersama meskipun pada 

sore atau malam hari. Hari sabtu dan minggu merupakan hari yang sering kami 

buat untuk kumpul. 

Pembuatan disain mengalami tiga kali perubahan sesuai dengan praktek 

dilapangan  yaitu  espalier  nanas,  coco  pot  (mengunakan  batok  kelapa),  yang 

terakhir tipe FiBro Art yang merupakan produk sederhana, menarik, dan mudah 

dalam  perawatan.   Untuk   produksi   espalier   nanas   kami   tidak   menemukan 

pengrajin keranjang yang sesuai dengan disain juga  tanaman Ficus repens sulit 

dan membutuhkan waktu lama untuk merambat. Sedangkan untuk disain cocopot 

atau menggunakan batok kelapa mengalami kesulitan dalam merambatakan Ficus 

repens dan bila disemprot menumbuhkan jamur dapat menyebabkan busuknya 

akar. 

Di   lingkungan  kampus  IPB merupakan  lahan subur  bagi  para 

wirausahawan muda terbukti hampir setiap minggu di Koridor Faperta terdapat 

berbagai  bazar   dan  pameran.  Untuk  tanaman  hias  masih  banyak  peminat 

walaupun kalangan tertentu seperti Dosen, Ibu-ibu dan sebagian laki-laki. Dalam 

hal penyediaan tanaman Bogor sendiri merupakan sentral tanaman hias dan murah 

serta  didukung  oleh  kondisi  lingkungan  yang   optimal  untuk  pertumbuhan 

tanaman. Di Ciapus terdapat berbagai petani tanaman  hias yang telah 

membudidayakan  tanaman  hias  seperti  berbagai  macam  Bromeliads  sp  dan 

Crypthanthus sp. Kami tidak menemukan kesulitan dalam mendapatkan pasokan 

akan tetapi untuk yang Ficus repens mengalami pasang surut dan berakibat pada 

persediaan produk yang dapat kami kerjakan. 
 

Solusi dan Pengembangan 

Solusi yang paling tepat untuk mengatasi ketergantungan terhadap petani 

tanaman hias yaitu kita akan memulai melakukan produksi tanaman sendiri jadi 

tidak  semua  tanman  terpakai  untuk  disain  FiBro  Art  tetapi  didisakan  untuk 

perbanyakan.sedangkan  untuk  menyiasati  masalah  kegiatan  kuliah  yang  padat 

diadakan peluasan agen atau ditributor dalam  menjaga stand maupun penjualan 

langsung.  FiBro  Art  ini  mempunyai  kendala  yang  cukup  berarti  dalam  hal 

perawatan  bila  dalam  kondisi  dititipkan  ke  tempat  penjualan  sering  tanaman 

mengalami  etiolasi  dan  kering  karena  tidak  terkena  sinar  matahari  dan  tidak 

pernah disiram. Dalam hal penampilan FiBro Art ini harus tampil prima dengan 

melakukan perputaran atau tidak hanya satu sisi saja yang menerima cahaya dan 

mengecek kondisi tanaman setiap  tiga  hari sekali, selain dapat melihat kondisi 

tanaman dapat meruapakan sebagai media  evaluasi  bagi kecenderungan minat 

konsumen. 



PKMK-1-7-8  
 

 
 
 

Organisasi Kerja 

 

Dikti 
 

Project manager  
 

Administration & 

Financial 
 

Public relation marketing R&D 
 
 
 

 
 

Ket : 
 

 

Intruksional 

Laporan 

Agen 

 

Gambar 3: organigram organisasi kerja FiBro Art 

 
Dalam oganigram diatas dapat dilihat bahwa kinerja perusahaan kecil kami 

sangat  efisien  terutama  dalam  pemanfatan  tenaga  kerja.  Dengan  modal  atau 

investasi   yang   didapat   dari   Dikti   mempunyai   sebagai   penanggung   jawab 

dipercayakan oleh dosen  pendamping .Diatas tidak tercantum bagian produksi 

karena setiap masing-masing bagian harus dapat membuat produk secara bersama- 

sama.Dalam perusahaan kecil kami terdapat 5 orang pengelola utama dibantu oleh 

agen  atau  mitra  bisnis  lainnya  seperti  KOPMA  IPB,  Studio   Pro  Lanskap 

Himagron dsb. 

 
Proses Produksi 

Proses produksi terjadi pada awal bulan untuk mempersiapkan bazar yang 

biasannya  dilakukan pada minggu Akhir bulan seperti pada Trading Company 

Expo dan SESC FEM.  Semua fasilitas telah lengkap dan siap untuk melakukan 

produksi.  Adapun  bahan  yang   dipersiapkan  untuk  setiap  kali  bazar  adalah 

bromeliads besar ±7 polybag dan tanaman  Cryptanthus kecil ± 62 polybag dan 

Crypthanthus sedang ±10.Bahan-bahan yang digunakan  seperti serasah bambu 

yang merupakan media tanam sebelumnya, Bokashi,  pupuk kandang dan pupuk 

kimia, serta alat-alat yang menunjang kegiatan produksi seperti guntingl, sprayer, 

kawat  pengikat dan lain-lain. Dalam melakukan produksi ini tim PKM dibantu 

dan tergantung oleh petani setempat di daerah Ciapus yang pemasok utama bahan 

tanaman. Sesuai dengan rencana produksi yang berlangsung selama ketika tidak 

ada Bazar yaitu setiap hari sabtu dan produk  ditahan selama sebulan atau masa 

karantina sebelum siap dipasarkan. 
 

Produk 

Rangkaian Produk yang pernah ditawarkan ke Dikti yaitu espalier nanas, cocopot 

dan yang terakhir FiBro Art. 
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Gambar 4 :3a.Espalier nanas, 3.b.Cocopot, 3.c.FibRO Art . 

 
Pembuatan disain mengalami tiga kali perubahan sesuai dengan praktek 

dilapangan  yaitu  espalier  nanas,  coco  pot  (mengunakan  batok  kelapa),  yang 

terakhir tipe FiBro Art yang merupakan produk sederhana, menarik, dan mudah 

dalam  perawatan.   Untuk   produksi   espalier   nanas   kami   tidak   menemukan 

pengrajin keranjang yang sesuai dengan disain juga  tanaman Ficus repens sulit 

dan membutuhkan waktu lama untuk merambat. Sedangkan untuk disain cocopot 

atau menggunakan batok kelapa mengalami kesulitan dalam merambatakan Ficus 

repens dan bila disemprot menumbuhkan jamur dapat menyebabkan busuknya 

akar. 

Untuk media tanam dan pot, kami menggunakan yang biasa ada dipasaran 

akan  tetapi   pot  dengan  kualitas  estetika  yang  bagus  dan  murah.  Hal  ini 

dikarenakan  makin  beragamnya  pot  yang  ada  dan  dapat  memberikan  kesan 

esklusif, rapi dan menarik. Kreasi  tanaman ini selain pada elemen tanaman dan 

pot, kawat ayakan merupakan bahan yang membuat tampilan produk ini bervariasi 

a dari bentukan silinder, kubus maupun setengah lingkaran sesuai dengan tempat 

dan disain yang akan diterapkan. 

 
Pemasaran dan Penjualan 

Dari omset penjualan yang mencapai angka Rp 554.500,00 pada masa 

aktif  penjualan  yang  kurang  lebih  satu  bulan  setengah,  kami  yakin  dengan 

melakukan  penyesuaian  harga  yang  sesuai  dengan  keinginan  pecinta  tanaman 

dalam bulan mendatang omset kita akan meningkat. 

Awal kegiatan  adalah  dengan  melakukan  melakukan  penerapan  disain 

dengan  berbagai sasaran.produk pertama kami yaitu green heaven dan red star 

yang berharga Rp 35.000,00 hingga Rp. 60.000,00 ternyata produk ini sangat laku 

dipasaran. Konsumen sangat menyukai bentuknya yang unik dan sederhana akan 

tetapi arus penjualan agak lambat itu dikarenakan banyak yang menilai harga yang 

kami tawarkan masih mahal. Sedangkan untuk  konsumsi mahasiswa atau kelas 

ekonomi sedang fibro art castil dan fibro art child yang  berharga diantara Rp 

7.500,00 -. Rp 30.000,00 arus penjualan termasuk cepat terbukti pada bulan ini 

untuk stok ini  tinggal sedikit. Selain itu untuk kelas esklusif kami memberikan 

harga  antara  75.000,00  hingga  Rp.150.000,00  seperti  fibro  art  titanic  kami 

membuat hanya satu dan masih ada hingga saat ini itu dikarenakan kurang tepat 

untuk pasar kampus. 

Sedangkan untuk bagian pemasaran yang telah dilakukan sebanyak dua 

kali  mengikuti  bazar  (Trading  Company  Expo  dan  SESC  FEM)  dan  yang 

sekarang sedang  berlangsung adalah PKM EXPO dari HIMATEPA. Penjualan 
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selama ini dilakukan dirumah produksi (Arsida 4 Bara 1 ) tempat yang strategis 
karena dekat dengan jalan utama darmaga dan ada halaman yang cukup luas untuk 

proses  produksi.  Dirumah   produksi  ini  transaksi  terjadi  karena  penempatan 

produk dimeja tamu dan kuatnya lobi dari penjual untuk memikat pembeli. Selain 

itu penjualan dilakukan di Greenco Kopma IPB,  Agroteko dan ibu-ibu arisan 

serta dosen.Produk ini juga cocok untuk souvenir dalam suatu acara seperti dalam 

AFY (kepada trainer) dan akan terus dikembangkan untuk acara-acara lainnya 

dengan memperluas jaringan.Untuk mengatasi permasalahan yang kerap kali hadir 

ketika  menjaga   stand  kami  melakukan  kerjasama  dengan  anak  Himagron, 

Himaskap, Omda Kendal, dan  CV, Green Art (salah satu kelompok mahasiswa 

yang mengambil mata kuliah kewirausahaan)  sehingga tidak terjadi kekosongan 

stand, meperlebar sayap, dan dapat menutupi harga stand yang tinggi. 

Bentuk lain dari penjualan yaitu rental tanaman baru skala kecil dengan 

menitipkan  tanaman pada saat pameran hari bumi di koridor Faperta IPB. Bila 

kami dapat membuat produk seragam banyak dapat menjadi elemen disain taman 

sehingga dapat bekerjasama dengan Studio  Pro Lanskap dalam mengisi taman 

tersebut.Dalam  pemasaran  kami  sangat  dibantu  oleh  CV  Pw  dari  penyedian 

transportasi dan perluasan jaringan sehingga kami merkutnya untuk  meperkuat 

jaringan pemasaran. 

Sampai saat ini kegiatan yang membutuhkan porsi dana operasional cukup 

besar adalah promosi. Promosi dilakukan bekerjasama dengan AFY (Agriculture 

For  Youth)  termasuk  kedalam  PKM-P  yang  membantu  dalam  pelatihan  dan 

pembutan demo. Kegiatan ini dihadiri  oleh siswa-siswi SMU dan SMP Bogor. 

Kami dapat menyimpulkan pada bagian promosi yang paling efektif adalah dari 

mulut kemulut. 

 
Prospek pasar 

Belum ada profit atau keuntungan yang didapat, akan tetapi kegiatan ini 

menunjukakkan sinyal positif dilihat dari omset ataupun beban yang diterima 

lebih kecil dari  perkiraan kami sebelumnya. Kegiatan ini dinilai telah berhasil 

90% dan hanya menunggu  proses produksi yang berkelanjutan. Dalam waktu ± 9 

bulan atau 2 periode lebih 1 bulan dapat mencapai BEP, jadi bisnis atau usaha ini 

cukup menjanjikan karena pasar atau peminat lebih variatif dan dapat disesuaikan 

dengan keinginam pasar. 

Dalam hal pemasaran lebih dalam betuk menerima jasa disain FiBro Art 

karena kami  dapat mengerti keinginan konsumen dan harga sepenuhnya sesuai 

dengan  keinginan  produsen.   Selama  berlangsungnya  proses  produksi  setiap 

pelanggan  yang  datang  ke  rumah  produksi  dengan  melihat  beberapa  produk 

sampel,  mereka  tertarik  dan  memesan  untuk  hadiah  atau  oleh-oleh  dari  IPB. 

Keuntungan  yang  terbesar  dari  penjualan  dirumah  produksi  adalah  menerima 

pesanan dan penjualan produk dengan siklus yang lebih cepat dibandingkan jika 

menaruh di tempat perdangan. 

Jasa pembuatan disain ini dapat berguna untuk pembuatan lay out stand 

terutama  untuk  PIMNAS di Malang, kami akan menyiapkan disain yang akan 

menghiasi stand IPB sehingga menonjolkan sisi pertanian (Feel the Agriculture). 

Selain itu FiBro Art ini dapat menggantikan papan atau plang departemen yang 

terbuat  dari  semen  dengan  kreasi  tanaman   yang  sesuai  dengan  nama  atau 

tulisannya 



PKMK-1-7-11  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar 5:Layout stand IPB Di PIMNAS Malang 

 
Proses produksi masih terus berjalan dan langkah awal yang akan kami 

lakukan  adalah melakukan survey pasar lagi untuk melihat animo masyarakat 

mengenai FiBro Art ini, terutama untuk keterjangkauan harga dan disain. Selama 

ini harga tanaman mahal sehingga kami tidak dapat mengambil banyak sekaligus 

karena stok tanaman dipetani terbatas dan keterbatasan sarana transportasi. 

Permasalahan yang dihadapi kami saat ini adalah nama FiBro Art belum 

tertanam di  hati pecinta tanaman hias sehingga masih menjadi istilah baru atau 

asing. Penggunaan media  internet kurang efektif sebagai media promosi karena 

masyarakat belum percaya kalau pernah  muncul ditelevisi ataupun jika sedang 

tren. 

 
KESIMPULAN 

Kegiatan ini sudah menunjukan signal positif dilihat dari omset penjualan 

dan antusiasme didalam pelatihan serta demo yang pernah dilakukan. Kegiatan ini 

berhasil mengembangkan jiwa wirausaha mahasiswa yang terlibat didalam proses 

PKMK maupun yang  membantu selama kegiatan ini berlangsung serta berhasil 

memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil tanaman hias secara 

tidak langsung. 
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