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Abstrak  

 

Penghijauan adalah salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan 

global. Sempitnya lahan di perkotaan dapat diatasi dengan menanam tanaman dalam pot. Pot yang umumnya 

terbuat dari plastik dapat menyebabkan polusi karena tidak dapat didegradasi oleh tanah. Penggunaan 

limbah dari industri kayu dapat digunakan untuk mengganti bahan plastik dalam pembuatan pot. 

Penambahan pelepah pisang yang umumnya sudah tidak terpakai lagi dapat mempercantik pot dengan 

membuat pola yang unik. Pot dari limbah industri kayu dan pelepah pisang ini bernama POT MOZAIK. 

Pembuatan pot MOZAIK ini dilakukan dengan pencampuran limbah kayu dangan perekat kemudian dicetak 

dan dikeringkan. Penghiasan dibuat dengan membuat pola desain terlebih dahulu. Net Present Value (NPV) 

yang diperoleh dari POT MOZAIK  ini adalah Rp 14.820.000. Nilai Net B/C dari usaha ini menunjukkan 

angka 1,24 artinya setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan imbalan keuntungan sebesar 

1,24 rupiah. Payback period pada usaha “Pot Mozaik” ini adalah 4,35bulan. Break Even Point atau titik 

impas bisnis “Pot Mozaik” terjadi ketika penjualan mencapai nilai Rp 2.100.00,00 atau sebanding dengan 

penjualan. Keuntungan Rp906.500,00 per bulan dan persentase keuntungan mencapai 43,30%, dapat 

dikatakan bahwa kegiatan kewirausahaan ini layak untuk dilaksanakan. Modal yang dibutuhkan senilai Rp 

9.580.000,00. Pemasaran pot MOZAIK ini ditujukan pada beberapa segmen yaitu orang yang memiliki hobi 

menanam tanaman hias, masyarakat ataupun mahasiswa yang peduli akan lingkungan, wisatawan  yang  

sedang berkunjung  ke Bogor, dan masyarakat menengah keatas yang senang akan hal uang unik. 

 

Kata kunci: Penghijauan, Limbah Industri Kayu, Pot Mozaik 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemanasan global merupakan isu hangat yang saat ini sering dibicarakan. Salah satu langkah 

yang dapat diambil untuk membantu mengurangi laju pemanasan global dapat dilakukan dengan 

penghijauan. Penghijauan tidak hanya dilakukan dengan menjaga hutan tetap hijau, tapi juga dapat 

dilakukan dengan usaha kecil salah satunya dengan melakukan penghijauan di sekitar rumah. Para 

pengembang properti pun ramai-ramai menjajakan produk rumahnya dengan nuansa hijau. Lahan 

rumah mempunyai potensi besar menjadi bagian dari ruang terbuka hijau kota, yakni mengolah 

bangunan rumah yang menyatu dengan lanskap. Tapi masih banyak lahan rumah yang belum diolah 

secara maksimal sebagai unsur hijau (Kompas 2007).
1 

Lahan di perkotaan sekarang semakin sempit. Lahan yang semakin sempit, mahal dan 

berharga tidak harus digunakan seluruhnya untuk bangunan. Sebaiknya selalu ada lahan hijau 

sebagai penunjang untuk mewujudkan rumah ramah lingkungan (Okezone 2007)
2
. Salah satunya 

dengan menanami halaman rumah dengan tumbuhan hijau. Akan tetapi jika itu tidak memungkinkan 

ada salah satu solusi lain untuk mewujudkan rumah ramah lingkungan seperti menggunakan pot 

untuk menanam tanaman baik diletakkan di berbagai ruangan dan halaman atau digantung untuk 

memaksimalkan jumlah tanaman yang cukup untuk dipajang. 

Bertanam menggunakan sistem pot memiliki beberapa keuntungan antara lain: menghemat 

penggunaan air, dapat dilakukan di lahan yang kurang baik, serta mudah dalam pengawasan dan 

pemeliharaannya (Siregaret al 1992)
3
. Umumnya pot yang murah terbuat dari plastik. Padahal plastik 

adalah bahan yang tidak bisa didegradasi oleh tanah. Oleh sebab itu perlu dicari solusi lain untuk 

bahan sebagai pot. Salah satu bahan tersebut adalah dari limbah industri pengolahan kayu dan 

pelepah pisang. Bahan ini tidak mudah pecah dibandingkan pot dari keramik dan lebih mudah 

terdegradasi daripada bahan plastik. Selain itu bahan ini merupakan kategori limbah yang notabene 

tidak lagi dimanfaatkan. 

Hutan merupakan sumber penghasil kayu terbesar. Indonesia memiliki luas hutan yang cukup 

besar. Luasnya hutan cukup sebanding dengan pertumbuhan industri pengolahan kayu sehingga 

berimplikasi pada peningkatan limbah yang dihasilkan. Berikut adalah komposisi secara umum 

dalam industri kayu lapis dan industri penggergajian. 

 

Tabel 1. Komposisi Limbah Kayu Industri Kayu Lapis dan Industri Penggergajian 

 

 Sumber: Dinas Kehutanan NAD (2006)
4 

                                                           
1
 Kompas. 2007. Menghadirkan Rumah Hijau. http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0510/07/Properti/2106732.htm. [22 September 2012] 

2
 Sindo pagi. 2007. Canti dengan Taman Gantung. http://lifestyle.okezone.com/read/2007/12/20/30/69612/cantik-dengan-taman-gantung.  [22 

September 2012] 
3
 Siregar HM, Sutrisno, dan Noila BP. 1992. Deteksi Awal Penyebab Kerusakan Buah Tomat pada Sistem Tanam dengan Pot.Makalah pada 

Seminar Hail Litbang SDH, 6 Mei 1992, Bogor. 
4
 [DISHUT] Dinas Kehutanan. 2006. Dalam Angka. Nanggroe Aceh Darussalam. 

Komponen Persen (%) 

I. Komposisi Limbah Kayu Industri Kayu Lapis 

Potongan Dolok 17,6 

Sisa kupasan veneer 11,0 

Serbuk gergaji 2,7 

Serbuk pengamplasan 3,2 

Sisa veneer 23,4 

Potongan tepi kayu lapis 4,3 

Jumlah 62,2 

II. Komposisi Limbah Kayu Industri Penggergajian 

Serbuk gergaji 10,4 

Sebetan 25,9 

Potongan ujung 14,3 

Jumlah 50,6 



2 

 

 

Tanaman pisang dapat dipergunakan seluruh bagiannya baik dari bonggol sampai daun. 

Batang pisang yang terdiri dari beberapa helai pelepah banyak digunakan sebagai pembungkus bibit 

tanaman, tali industri tembakau, kompos, serta batangnya dapat dijadikan penawar racun (Satuhu dan 

Supriyadi 1999)
5
. Pemanfaatan pelepah pisang tersebut dapat digunakan untuk membuat pot dengan 

desain yang unik sehingga dapat membantu proses penghijauan yang dapat membantu mengurangi 

laju pemanasan global. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam kegiatan ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Meluasnya isu pemanasan global sehingga perlu mencari solusi untuk membantu mengurangi 

laju pemanasan global itu sendiri. 

2.   Banyaknya limbah yang dihasilkan dari industri kayu dan limbah dari pohon pisang yang 

jumlahnya cukup banyak sehingga dapat mengurangi limbah yang nantinya akan membantu 

mengurangi laju pemanasan global juga. 

3.   Peluang usaha pot dengan desain unik memiliki arah positif mendorong pola hidup go green 

mengingat sempitnya lahan yang ada di perkotaan. 

 

C. Tujuan Program  

Program ini bertujuan untuk:   

1. Memberikan nilai tambah pada hasil limbah dari tidak berguna menjadi barang bernilai. 

2. Meningkatkan daya tarik produk pot mozaik.  

3. Membantu mengurangi laju pemanasan global dengan melakukan penghijauan dan 

memanfaatkan limbah yang ada. 

4. Mengembangkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan pada mahasiswa sekaligus mendirikan 

usaha  mandiri yang  mampu  membuka  peluang  kerja  dan mengangkat perekonomian 

masyarakat. 

 

D. Luaran yang Diharapkan 

Produk komersial yang dihasilkan adalah pot dengan desain unik dan dapat bermanfaat terutama 

untuk mengatasi masalah pemanasan global dengan bahan baku limbah dan merk dagang 

“MOZAIK”. Produk ini dibuat dengan berbagai macam desain dan ukuran dari besar, sedang, dan 

kecil serta harga yang relatif terjangkau. 

 

E. Kegunaan Progam 

1. Bagi Mahasiswa 

Dengan adanya ide ini, dapat membuka peluang usaha baru sehingga mahasiswa dapat mengasah 

jiwa kewirausahaan, berkreasi, dan berinovasi. Selain itu mahasiswa dapat menjalin hubungan 

dengan tim sehingga dapat bekerja sama dengan baik. Menumbuhkan rasa kepedulian mahasiswa 

terhadap perekonomian dan hasil pertanian di Indonesia. 

2. Bagi Masyarakat 

Pot ini bermanfaat terutama untuk warga kota dengan lahan yang relatif sempit. Selain itu juga 

dapat membantu warga dengan memanfaatkan limbah industri kayu serta pohon pisang yang 

seharusnya dibuang. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

 Program  ini  merupakan  perwujudan  dari  Tridharma  Perguruan  Tinggi. Dengan  program  ini  

pula  akan  meningkatkan  khasanah  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  khususnya  dalam  

penerapan  teknologi  yang  dapat  dikembangkan  lebih lanjut. Selain itu dengan meningkatnya 

kreatifitas mahasiswa secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi. 

  

                                                           
5
 Satuhu S dan Supriyadi A. 1999.Pisang, Budi daya, Pengolahan dan Prosperk Pasar.PT Panebar Swadaya. Jakarta. 
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II.  GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 

 

 

A. Gambaran Usaha  
 Usaha pembuatan pot ini dilakukan dengan penggunaan bahan baku limbah hasil industri kayu bisa 

berupa serbuk gergaji atau partikel kayu  lainnya (ex. Serutan kayu dsb.) dengan hiasan berasal dari 

pelepah pisang dan lukisan bermotif yang menimbulkan  kesan estetika yang unik. Serbuk gergaji 

diperoleh dengan pembelian dari industri kayu yang terdapat di sekitar Bogor seperti Leuwiliang, 

Dramaga, dsb. Sedangkan pelepah pisang didapatkan dari pembelian  hasil panen pisang dari warga 

di sekitar Bogor. Pot dibentuk dengan membuat  papan partikel berbahan dasarnya dari serbuk kayu 

yang dicampur dengan perekat, kemudian dari papan partikel tersebut dirangkai menjadi pot menurut 

bentuk dan ukuran yang diinginkan. Untuk bagian luarnya akan dibuat motif unik berupa lukisan 

untuk menambah kesan estetikanya. Pemasaran produk  pot MOZAIK  ini ditargetkan di perumahan 

ataupun hotel sekitar kampus IPB dan akan meluas ke seluruh daerah Bogor dan kota lainnya,  

 

B. Gambaran Produk  

 Pot MOZAIK ini beda dari pot pada umumnya. Penggunaan bahan baku dari limbah dapat memiliki 

nilai tambah tersendiri. Pot ini bentuk dasarnya dari serbuk kayu yang dibentuk kemudian dilapisi 

pelepah pisang kering yang telah dibentuk sehingga menjadi menarik. Pot ini nantinya dibentuk 

dasarnya menjadi berbagai ukuran dari yang kecil hingga besar. Selain itu juga akan dibuat pula 

ukuran vas bunga dan kotak pensil sebagai upaya  pengembangan produk penggunaan ulang limbah 

ini. 

 

 

III. METODE PENDEKATAN 

 

Pelaksanaan program ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

Kegiatan studi pustaka merupakan langkah awal dalam pematangan ide dan pengumpulan data guna 

memperoleh desain produk yang baik. Sehingga produk yang dihasilkan nantinya dapat diterima 

masyarakat dan dapat bermanfaat serta mendukung pemanfaatan limbah industri pengolahan kayu. 

2. Pembuatan Desain 

Pembuatan desain dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan literatur yang telah didapat pada 

kegiatan studi pustaka. Pembuatan desain disesuaikan dengan bahan baku utama yaitu limbah 

industry pengolahan kayu yang banyak terdapat di sekitar Kabupaten Bogor dengan konsep 

pemanfaatan limbah kreatif dan estetis, sehingga apa yang telah direncanakan dapat terialisasikan 

dengan baik. 

3. Persiapan Bahan Baku 
Bahan  baku  utama  yang  digunakan  dalam  pembuatan  pot  ini  adalah  limbah  kayu gergajan  

yang  diperolah  dari  industri  penggergajian  rumahan  di  daerah  Leuwliang Bogor. Sedangkan 

perekat berupa Phenol  Formaldehid (PF) diperolah dari  industri bahan kimia, PT Pamolite Adhesive 

Industri di Jl. MH. Tamrin Jakarta. 

4. Pembuatan Produk 

Adapun tahapan dalam pembuatan produk digambarkan dalam skema berikut : 

a. Pencetakan Papan Partikel 

Limbah kayu yang diperoleh dari industri penggergajian  dikeringkan  terlebih dahulu  dalam  oven  

suhu  kurang  lebih  50  ºC selama  3-4  hari.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengurangi  kadar  air  

sehingga  papan menjadi  lebih  kuat. Selanjutnya  hasil  serbuk  kayu  yang  telah  kering  

ditimbang sesuai  target  yang  diinginkan  (kerapatan  1  gr/cm).  Kemudian  perekat  juga 

ditimbang.  Serbuk  kayu  dimasukkan  dalam  ember  pencampur  dengan  pemutar yang  akan  

membantu  pencampuran.  Perekat  dicampur dengan disemprotkan dengan penyemprot bertekanan  

rendah.  Setelah  pencampuran  selesai, campuran serbuk  kayu  dan  perekat dicetak  sesuai  

ukuran  pot  (cetakan  hanya  terbatas  berbentuk  persegi).  Lalu  hasil cetakan dipress dengan alat 

hot press bersuhu tinggi (150 ºC) selama 10 menit.  

b. Perancangan dan Perakitan Papan Partikel Menjadi Pot 
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Proses perancangan  ini  dilakukan  oleh  tukang  kayu  yang  diperkerjakan.  Papan digergaji dan 

dibentuk dengan ukuran yang diinginkan berdasarkan desain yang telah dibuat. Setelah itu papan 

yang telah disesuaikan bentuk dan ukurannya dirangkai menjadi pot. Perangkaian tersebut 

dilakukan dengan menggunakan paku dan lem epoxy. 

c. Finishing Pot 

Tahapan ini dilakukan dengan melukis bagian luar pot. Hal tersebut dilakukan untuk menambah 

nilai artistik pada pot sehingga mampu meningkatkan nilai jual pot. Pada  tahap  ini,  penulis  juga  

bekerja  sama dengan  seniman  di  daerah  Bogor  untuk  melukis  pola  pada  pot  dengan  lukisan 

tangan  sehingga  diperoleh  pot  dengan  nilai  senistruktur  organisasi. 

5. Promosi dan Pemasaran Produk 

Promosi produk merufpakan bagian dari upaya memperkenalkan produk pada masyarakat atau pasar. 

Promosi dilakukan dengan memasang iklan pada media sosial, keikutsertaan produk dalam expo, dan 

pembuatan leaflet. Dengan gencarnya promosi diharapkan mampu mendukung pemasaran produk. 

 

 

 

IV. PELAKSANAAN PROGRAM 

 

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Pelaksanaan program berlangsung selama empat bulan dibeberapa tempat antara lain: 1) Laboratorium 

Biokomposit Departemen Teknologi Hasil Hutan IPB, Bogor; 2) Rumah Kontrakan di Babakan Lebak, 

Kel. Balumbang Jaya RT. 03/05 Kota Bogor Barat; 3) Studio Papatong, Sindang Barang, Bogor; 4) 

Common Class Room IPB, Bogor; 5) Komplek Perumahan Dosen, Dramaga, Bogor. 

 

B. Tahapan Pelaksanaan 

1. Pencairan dana 

Waktu : Maret-Juli 2013 

2. Pembuatan desain 

Waktu : Maret 2013 

3. Survey bahan baku 

Waktu : Maret 2013 

4. Pembuatan prototype 

Waktu : awal April 2013 

5. Pembelian Perekat 

Waktu : Awal April 2013 

6.   Pembuatan Produk 

       Waktu   : April-Juli 2013 

7.   Penyempurnaan produk 

Waktu : Juli 2013 

8.   Promosi dan Pemasaran Produk 

Waktu : Mei 2013-sekarang 

 

C.  Instrumen Pelaksanaan 

Instrumen yang digunakan dalam pembuatan produk ini adalah bahan baku berupa serbuk gergaji atau 

serutan kayu, perekat PF,  dan peralatan yang ada di laboratorium seperti oven, hot press, timbangan 

digital serta peralatan tukang kayu lainnya. 

 

D. Rekapitulasi Rancangan dan Realisasi Biaya 

a. Rekapitulasi Keuangan 

Jenis Jumlah (Rp) 

Pemasukan Dana Pinjaman Rp 9.700.000,00 
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Hasil Penjualan Rp 600.000,00 

Biaya Honor Output Kegiatan Rp 1.570.000,00 

Biaya Perjalanan Rp 416.000,00 

Biaya non Operasional Rp 683.500,00 

Belanja Bahan Rp 1.503.800,00 

Pemotongan Poster Rp 300.000,00 

Saldo Rp 5.826.700,00 

b. Pemasukan Dana 

Dana Pinjaman IPB  Rp 9.700.000,00 

Hasil Penjualan Rp 600.000,00 

TOTAL PEMASUKAN Rp 10.300.000,00 

 

c. Biaya honor output kegiatan 

tgl Jumlah Keterangan 

07-Apr 40000 sewa kuli pengangkut 

07-Apr 85000 Konsumsi 

15-Apr 50000 upah tukang kayu 

23-Apr 45000 upah tukang kayu 

27-Apr 200000 upah pelukis 

09-Jun 35000 upah tukang kayu 

09-Jun 400000 lembur petugas lab 4x 

16-Jun 100000 lembur buat vas di lab 

20-Jun 120000 upah pelukis 

13-Jul 90000 upah tk kayu vas 

20-Jul 2000 Parker 

14-Agust 360000 THR Pegawai 

Total 1.570.000 

 

d. Biaya Perjalanan 

tgl Jumlah Keterangan 

17-Mar 15000 sewa mtr 

04-Apr 10000 sewa mtr 
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07-Apr 108000 Transportasi 

08-Apr 20000 sewa mtr+bensin 

12-Apr 10000 sewa mtr ke pelukis 

15-Apr 28000 sewa motor 

17-Apr 25000 sewa mtr+bensin 

18-Apr 5000 beli bensin 

20-Apr 15000 beli bensin da sewa mtr 

21-Apr 5000 beli bensin 

27-Apr 10000 transportasi bazar kota 

29-Mei 20000 sewa mtr promosi 

29-Mei 10000 beli bensin 

08-Jun 15000 sewa mtr ke pelukis 

22-Jun 15000 sewa mtr+bensin 

23-Jun 35000 sewa mtr+bensin 

20-Jul 35000 sewa mtr+bensin beli cat 

21-Jul 35000 sewa mtr+bensin dok 

TOTAL 416.000 

 

e. Biaya non Operasional 

tgl Jumlah Keterangan 

18-Mar 16500 beli alat tulis 

25-Mar 12000 Pulsa 

03-Apr 12000 Pulsa 

11-Apr 37000 cat dan tiner 

20-Apr 275000 cetak pamphlet 

21-Apr 45000 dekorasi stand 

24-Apr 5500 Amplop 

26-Apr 95000 brosur dan kemasan 

27-Apr 7500 beli plastic 

28-Apr 47000 Fotocopy 

02-Jun 2000 Trashbag 

16-Jul 15000 kirim pot lomba 

16-Jul 30000 pot mozaik lomba 

28-Jul 112500 rapat dan sharing 

TOTAL 683.500 

 

f. Belanja Bahan 

tgl Jumlah Keterangan 
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24-Mar 40000 beli limbah kayu 

31-Mar 12000 beli pati (perekat) 

25-Mar 40000 limbah gergaji 

04-Apr 5000 beli limbah kayu 

07-Apr 664000 perekat (PF) 

08-Apr 12000 beli lem dan kuas 

08-Apr 37000 cat dan tiner 

17-Apr 155000 beli lem epoxy 

19-Apr 7000 kikir gergaji+paku 

20-Mei 20000 beli limbah kayu 

01-Jun 17000 print,jilid,copy lap 

01-Jun 100000 jilid poster 

09-Jun 300000 sewa lab 

29-Jun 2000 scan lb pengesahan 

16-Jul 18500 print lap 

20-Jul 61800 beli kuas dan cat 

21-Jul 12500 CD dan Selotip 

TOTAL 1.503.800 

 

A. Hasil Penjualan 

a. Pemasukan Penjualan 

Nama Produk Jumlah Harga 

Pot besar 1 60000 

Pot kecil 1 40000 

Total Pemasukan 100000 

b. Keuntungan Penjualan 

Nama Produk Jumlah Harga 

Pot Besar 1 5000 

Pot Kecil 1 10000 

Total Pemasukan 15000 

 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Pra-Produksi 

Awal  bulan  Maret  dilakukan  survei  bahan  baku  di  sekitar  Bogor.  Dan  didapatkan bahan  

baku  berupa  serbuk  gergajian  di  daerah  Leuwiliang,  Bogor.  Proses  uji  coba produk  

dilakukan  setelah  proses  perizinan  laboratorium  biokomposit  Departemen Teknologi  Hasil  

Hutan  diselesaikan.  Studi  literatur  juga  dilakukan  untuk  mengetahui formulasi  yang  bagus  

agar  menghasilkan  papan  partikel  (papan  komposit)  yang  kuat. Dari  studi  literatur  
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didapatkan  bahwa  untuk  membuat  papan  partikel  diperlukan perekat.  Ada  perekat  alami  dan  

sintetik.  Perekat  sintetik  memiliki  hasil  yang  lebih baik.  Akan  tetapi  pembelian  perekat  

sintetik  perlu  menggunakan  surat  keterangan sehingga  menunda  proses  uji  coba.  Oleh  karena  

itu,  pada  percobaan  atau  ujicoba dipakai  perekat  berupa  pati  sagu.  Dari  trial  dilakukan  

beberapa  konsentrasi  perekat, akan tetapi semuanya masih belum menghasilkan papan yang kuat. 

Hasil itu sebabkan karena masih tingginya kadar air serbuk kayu, sehingga serbuk kayu perlu 

dikeringkan dengan cara dioven.mterlebih  dahulu.  Setelah  dicoba  hasil  pengeringan  serbuk  

kayu  menghasilkan  papan yang  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  sebelum  dikeringkan. 

 
Gambar 1. Penimbangan serbuk kayu yang telah dioven 

2. Proses Produksi 

Produksi  papan  pertama dilakukan  setelah perekat  yang dipesan  sudah datang. Perekat  yang 

digunakan adalah phenol  formaldehid  (PF).  PF  ini  ketahanan  terhadap  airnya  cukup  bagus  

sehingga cocok untuk digunakan dalam pembuatan pot. Hasil papan yang menggunakan perekat PF  

memiliki  warna  yang cukup gelap karena PF  memiliki warna  merah. Solusi untuk menutupi 

warna gelap adalah dengan pelukisan dengan perpaduan warna yang cocok. Papan  yang  telah  jadi  

kemudian  dirakit  menjadi  pot  oleh  pekerja  yang  telah dipekerjakan.   

Papan  hasil  trial  (5  buah  papan)  hanya  menghasilkan  1  buah  pot  besar. Sedangkan produksi 

pertama  menghasilkan 5  buah pot (2 besar 3 kecil) dan produksi ketiga menghasilkan 9 pot (2 

besar dan 7 kecil). Tahap akhir adalah dengan pelukisan dengan  berbagai  motif  batik  yang  akan  

meningkatkan  nilai  artistik.  Bulan  Mei melakukan  produksi  menghasilkan  21  papan. 

Kemudian bulan Juni dilakukan produksi kembali pada minggu ketiga setelah beberapa kali 

sebelumnya tertunda karena terkendala jadwal pemakaian laboratorium, dan menghasilkan 8 papan 

yang akan dialokasikan untuk produksi ukuran vas bunga dan kotak pensil. Namun untuk kotak 

pensil ini sifatnya masih berupa prototype. 

   
Gambar 2. Produk ukuran pot (kiri) dan produk ukuran vas bunga (kanan) 
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3. Pasca Produksi (Promosi dan Pemasaran) 

Promosi  atau  pemasaran telah  dilakukan  dengan  berbagai  cara.  Langkah  pertama  adalah 

melalui media sosial online dan pembuatan leaflet. Kedua dengan mengikuti berbagai bazar baik 

yang di dalam maupun di luar kampus. Kemudian dengan promosi door to door, dan ketiga adalah 

survai pasar ke berbagai  toko  kerajinan  di  Bogor. Dari sekian promosi yang dilakukan, hasil 

yang diperoleh adalah nihil. Selanjutnya diterapkan strategi pemasaran baru dengan menerapkan 

sistem paket (produk besar dan kecil dalam satu harga). Satu paketnya adalah seharga 

Rp.100.000,00. Hasil yang diperoleh adalah terjual enam buah paket (6 buah pot besar dan 6 buah 

pot kecil). Disamping itu, promosi juga dilakukan dengan menitipkan produk ke toko pot atau 

sejenisnya, yaitu di toko Topthens Group yang terletak di Sindang Barang, Bogor. Namun dari 

penitipan ini belum ada hasil yang terjual karena memang penitipan barang belum berapa lama 

dilakukan.   

                             

 

 

 

 

Gambar 3. Media promosi Pot Mozaik 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Pot Mozaik merupakan pot berbahan dasar limbah industry pengolahan kayu yang memiliki nilai praktis 

karena mendukung kegiatan bertanam pada ruang minimalis dan juga nilai estetis yang ditunjukkan pada 

motif lukisan pada Pot Mozaik tersebut. Harga Pot cukup terjangkau untuk kalangan menengah keatas. 

Selain itu juga memberikan nilai tambah pada limbah industry pengolahan kayu serta mendukung 

gerakan Green Life style dengan upaya Reuse limbah tersebut. 

 

B. Saran  

 Inovasi dalam  promosi dan pemasaran harus gencar dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan 

meningkatkan hasil penjualan agar keunggulan dan manfaat produk ini bisa dikenal dan dirasakan 

masyarakat luas. Disamping itu perlu adanya pengembangan kualitas produk sehingga produk yang 

dihasilkan memiliki daya tahan yang cukup kuat dan memiliki durasi pemakaian yang panjang. 

 

 

 

  



10 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


