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RINGKASAN 

Awal berdirinya kegiatan kewirausahaan ini adalah melalui himpunan. 

Yang mana awalnya kegiatan wirausaha APE ini salah satu program kerja devisi 

danus. Pada awalnya kita membuat APE dalam bentuk Pop up  animal show, yang 

kita jual dari TK ke TK. Adapun pengertian dari pop up tersendiri. Pop Up 

merupakan istilah dari gambar yang mucul keluar, sehingga kartu yang Pop Up 

adalah kartu 3 dimensi. Cara pembuatannya cukup rumit, namun hasilnya pasti 

memuaskan. Ada yang pembuatannya dapat dihitung dalam hitungan menit, ada 

juga yang berjam-jam hingga berhari-hari. Dari lembaran-lembaran Pop Up, dapat 

dijadikan buku, sehingga tidak akan tampak membosankan dan terasa lebih nyata. 

Manfaat dari Pop Up Book ini dapat dipakai sebagai media pembelajar untuk 

anak-anak sehingga dapat mempermudah anak untuk memahami suatu hal.  

Dengan adanya program kegiatan ini diharapkan masyarakat sasaran 

mampu mengembangkan dan menjalankan kegiatan program ini hingga 

berkelanjutan dan pada akhirnya bisa menjadi suatu wirausaha yang dapat 

membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat sasaran. bisa menjadi salah 

satu media pembelajaran yang kreatif dan inovatif bagi Anak usia dini juga 

pembelajaran di tingkat TK maupun SD sehinga mampu bersaing untuk 

mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak dalam era globalisasi saat ini.  

Berikut ini adalah gambar Pop Up Book animal show yang sudah kami 

kembangkan dan pasarkan, sebagai berikut: 

Gambar 1                   Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Gambar 3      Gambar 4 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5      Gambar 6 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 7                                            Gambar 8  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan zaman, kita melihat kurangnya kesadaran 

dan minat orang-orang terhadap perkembangan kreativitas di bidang 

kewirausahaan yang merupakan kunci bagi kemajuan negara. Salah satu usaha 

kreatif yang bisa dikembangkan menjadi lahan kewirausahaan yang mampu 

mengangkat taraf perekonomian masyarakat, yaitu usaha membuat Alat 

Permainan Edukatif (APE). Alat Permainan Edukatif (APE) adalah alat permainan 

yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Media 

Pembelajaran APE untuk kepentingan pendidikan anak usia Dini (PAUD). 

Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ditjen Belmawa telah 

melakukan berbagai program dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan percepatan pertumbuhan wurausaha baru di Perguruan Tinggi. Salah satunya 

adalah melalui Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI). 

Program ini digagas untuk memberikan wadah kepada mahasiswa untuk 

mempraktekan ilmu dan keterampilan berwirausaha yang sudah di dapat, melalui 

pemberian modal usaha dan pendampingan. Dengan demikian program KBMI 

yang dilaksanakan harus sinergi dengan program kewirausahaan. 

Latar belakang munculnya ide pengembangan kewirausahaan APE pop-up 

animal show ini adalah dikarenakan berkaitan dengan pendidikan yang sedang 

kami tempuh, yakni Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini. Dimana, 

pengembangan Alat Permainan Edukatif (APE) dalam dunia pendidikan anak usia 

dini sangatlah dibutuhkan karena semakin banyaknya lembaga pendidikan anak 

usia dini yang berdiri. Alat Permainan Edukatif ini dibuat bertujuan supaya anak 

dapat bermain seraya belajar, sehingga aspek-aspek perkembangannya pun dapat 

terstimulus dengan optimal, tanpa meninggalkan kesan “belajar yang serius”. 

Berkaitan dengan ini pula munculah ide atau pemikiran untuk bekerjasama 

mengembangkan kewirausahaan ini, sekaligus menjadikan masyarakat yang 

tadinya kurang produktif, menjadi masyarakat yang produktif dan kreatif dalam 

berwirausaha. 



 
 
 

Dengan adanya program kegiatan ini diharapkan mampu memfasilitasi 

para mahasiswa yang mempunyai minat berwirausaha, dengan cara 

mengoptimalkan fasilitas yang diberikan dalam bentuk dukungan permodalan dan 

pendampingan usaha. Program ini diharapkan mampu mendukung visi-misi 

pemerintah yang tertuang dalam Renstra Kemristekdikti untuk pengembangan 

enterpreneur pemula dalam mewujudan kemandirian bangsa melalui 

pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. 

Program ini dapat menghasilkan karya kreatif, yang inovatif dalam 

membuka peluang usaha yang berguna bagi mahasiswa. Manfaat selain bagi 

mahasiswa juga manfaat bagi masyarakat sasaran, diantaranya mampu 

mengembangkan dan menjalankan kegiatan program ini hingga berkelanjutan 

(suistainable) dan pada akhirnya bisa menjadi suatu wirausaha yang dapat 

membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat sasaran serta membuat 

kelompo usaha bersama terutama di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM KBMI 

 

1. Deskripsi Produk/Jasa dan Proses Produksi 

Dalam pengembangan kewirausahaan ini, produk utama kami adalah APE 

Pop-Up Animal Show. Sebagaimana dengan namanya, Pop-Up Animal Show ini 

lebih memperkenalkan tema binatang contohnya seperti baik binatang yang hidup 

di darat, binatang yang hidup di air, ataupun binatang yang hidup di darat dan di 

air. Selain pengenalan hewan, produk Pop-Up ini pun dapat mengenalkan huruf 

dan angka (membaca dan berhitung permulaan) untuk anak. 

Untuk pembuatan Pop-Up ini, pertama-tama kita harus menentukan tema 

apa yang kita pilih. Selain itu, buat gambar-gambar yang sesuai dengan tema yang 

telah ditentukan. Pada tahap pengerjaan dalam menciptakan produk Pop-Upnya 

sendiri, dibutuhkan kekreatifan dalam mencocokan warna gambar, ketelitian 

dalam  menggunting, keakuratan dalam mengukur, serta sabar dalam setiap tahap 

pembuatan. Jika tidak begitu produk Pop-Up yang dihasilkan nantinya bisa 

menjadi kurang menarik bagi para pembeli ataupun nantinya bagi anak usia dini 

atau bahkan gagal produksi. 

Dalam proses pembuatan Pop-Up Animal Show kami melibatkan para 

Pemuda dan Pemudi serta beberapa Guru PAUD setelah sebelumnya mereka 

mengikuti kegiatan sosialisasi dan workshop pembuatan Pop-Up Animal Show di 

Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Sehingga 

masyarakat Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat bisa 

berdaya. Dan selanjutnya kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan 

workshop ke beberapa tempat seperti Kota Cimahi (Cimahi Utara, Cimahi 

Tengah, dan Cimahi Selatan) serta ke beberapa anggota Himpaudi yang 

merupakan suatu organisasi independen yang menghimpun unsur pendiik dan 

tenaga kependidikan Anak Usia Dini, IGRA (Ikatan Guru Rhaudatul Atfal ) dan 

IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak)  yang ada di Kabupaten Bandung 

Barat dan Kota Cimahi 

 



 
 
 

2. Pelayanan Pelanggan 

Pelayanan pelanggan atau customer service merupakan salah satu bagian 

pokok dalam divisi marketing, boleh percaya atau tidak kelihaian dalam 

menangani pelanggan menjadi nilai lebih dari sebuah bisnis/usaha kami saat ini.  

Pelanggan Produk Pop Up Animal Show adalah Pendidik PAUD baik Formal 

maupun Non Formal. Adapun Kepuasan Pelanggan, terhadap produk kami dilhat 

dari beberapa aspek sebagai berikut: 

1. Produk (product),  

2. Harga (price),  

3. Tempat atau saluran distribusi (place),  

4. Promosi (promotion) 

Dalam menentukan konsumen akan tetap menggunakan produk kita atau 

beralih ke produk kompetitor, maka sebagai pelaku bisnis yang bergerak di bidang 

penjualan mulai dari sekarang harus menyadari dan mulai berbenah jika dirasa 

masih kurang dalam urusan pelayanan pelanggan. 

Dalam pelayanan pelanggan yang kami lakukan setidaknya dikenal memiliki 

lima aspek kunci, yang pertama yaitu  

1. Reliabilitas, Aspek ini mencerminkan kemampuan untuk memberikan apa 

yang dijanjikan dengan handal dan tepat serta akurat. Untuk mencapai 

aspek reliabilitas secara optimal hal yang dilakukan diantaranya: 

memastikan bahwa kita telah mengindentifikasi kebutuhan pelanggan 

dengan benar, menjanjikan apa yang dapat diberikan secara pasti dan tidak 

mengecewakan,  menindaklanjuti dan memastikan bahwa produk dan 

servis telah diberikan sesuai janji. 

2. Assurance, Aspek ini mencerminkan kemampuan untuk memberikan 

sesuatu yang dapat dipercaya atau dijamin keandalannya dengan cara 

memberikan layanan yang asertif, menggunakan teknik komunikasi yang 

positif, serta menjelaskan produk dan servis secara cepat 

3. Tangibel, Aspek ini berkaitan dengan aspek fasilitas fisik atau peralatan 

serta penampilan personal dari kami sebagai penyedia layanan konsumen. 

Strategi yang dilakukan diantaranya menjaga ruang kerja supaya terlihat 

http://agroindustri.id/2016/10/5-aspek-kunci-dalam-melakukan-pelayanan.html


 
 
 

tetap rapi dan pelanggan merasa puas, menyusun produk secara sistematis 

serta berprilaku dan berpakaian secara profesional. 

4. Empati, Aspek empati berkaitan dengan tingkat kepedulian dan perhatian 

yang diberikan kepada pelanggan. Strategi yang dilakukan diantaranya: 

mendengarkan secara aktif pesan yang disampaikan oleh pelanggan, 

menempatkan diri pada posisi mereka, merespon secara tepat guna 

mengenai keinginan dan harapan pelanggan. 

5. Responsif, aspek ini berkaitan dengan kemampuan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan layanan yang cepat atau responsif dengan cara 

menampilkan sikap positif, serta mengambil langkah dengan segera untuk 

membantu pelanggan dan memenuhi kebutuhan pemesanan mereka. 

Pertama kali media Pop-Up Animal Show ini dipasarkan melalu media 

online dan juga dipasarkan secara door to door dari satu lembaga PAUD ke 

lembaga PAUD lainnya yang ada di daerah Kabupaten Bandung Barat  dan daerah 

cimahi. Pelanggan atau konsumen pertama yaitu Guru-Guru PAUD yang ada di 

sekitar Kota Cimahi dan beberapa guru PAUD di Kabupaten Bandung Barat. 

Mereka sangat antusias melihat produk media pembelajaran yang kami buat dan 

mereka sangat tertarik untuk membelinya karena memang menurut guru-guru 

PAUD Pop-Up ini adalah salah satu media pembelajaran yang kreatif dan inovatif 

sehingga dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini seperti 

aspek perkembangan fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, mora dan 

agama serta seni. 

Ketika memasarkan media Pop-Up Animal Show tersebut kami membuat 

angket kepuasan mengenai  pendapat mereka sebagai pembeli atau pelanggan 

media Pop-Up Animal Show ini. Dan ternyata saat dilihat dan disimak kembali isi 

dari beberapa angket tersebut memberikan komentar dan pendapat juga masukan 

yang baik kepada kegiatan usaha kami artinya bisa kami simpulkan bahwa mereka 

sebagai pelanggan sangat mengapresiasi juga merasa puas  terhadap pembuatan 

usaha media Pop-Up Animal Show yang sudah kami produksi, mungkin karena 

mereka juga mendapatkan manfaatnya atau feedback yaitu salah satunya 



 
 
 

membantu proses pembelajaran kepada anak menggunakan media yang sesuai 

kebutuhan serta minat anak. 

Dilihat dari kualitas pelayanan kami terhadap pelanggan atau pembeli 

produk media kami,tentu saja kami memberikan pelayanan yang terbaik bagi para 

pembeli kami dan pemberian harga yang terjangkau. Sehingga mereka sebagai 

pembeli merasakan kepuasan tersendiri saat membeli produk kami. Contoh salah 

satu pelayanannya ketika ada pembeli melalui situs online kami bersedia 

mengantarkan pesanannya langsung ketempat yang dituju, selain itu juga kami 

open request kepada pembeli dengan sesuai yang mereka inginkan. 

 

3. Pemasaran 

Sejauh ini pelanggan media Pop-Up selalu berkomentar dengan baik 

mengenai produk media pop-up yang kami buat, banyak juga pelanggan yang 

selalu minta pembuatan media Pop-Up nya sesuai dengan request keinginan dan 

kebutuhan mereka salah satunya selalu ada pelanggan yang menginginkan tema 

yang berbeda dengan media Pop-Up yang kami bikin contohnya seperti tema 

lingkunganku, profesi dan lain sebagainya. Ada juga pelanggan yang 

requesttentang penampilan Pop-Upnya mereka menginginkan media tersebut 

dibentuk seperti album photo dan lainnya. 

Kami selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan para pelanggan karena 

demi berjalannya bisnis produk media APE Pop-Up ini yang semakin hari harus 

ada perubahan yang baru dan inovasi yang baik sehingga para pelanggan pun 

cukup puas atas pelayanan kami. Kami selalu bagi tugas dalam setiap bidang 

pengerjaannya seperti halnya dalam pembuatan media Pop-Up nya yang banyak 

berbagai permintaan dari para pelanggan dan kami selalu komunikasi dengan baik 

dengan pelanggan maupun pembeli sebelum produk media tersebut kami selalu 

menanyakan bagaimana pembuatan Pop-Up nya masih ada yang kurang atau 

masih ada yang ingin ditambahkan juga diperbaiki atau tidak, sehingga ketika 

sudah selesai pengerjaannya kami tidak perlu lagi takut kena protes para 

pelanggan maupun pembeli karena memang sudah sesuai dengan pemesanan dan 

keinginan para pelanggan maupun pembeli. 



 
 
 

Dalam memasarkan produk APE  ini, pada awalnya kami mencoba untuk 

mempromposikannya kepada guru-guru PAUD baik Formal maupun Non Formal, 

dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Hal ini dimaksudkan supaya orang-orang 

yang ingin menjualnya kembali (reseller), tidak mematok harga yang terlalu 

tinggi. Dan untuk mensiasati hal tersebut, kami membuat batasan harga jual per 

produknya, agar tidak terlalu jauh dengan harga awal dari kami . 

Selain menjual secara langsung, kami pun menjual produk APE ini 

melalui online. Hal ini bertujuan supaya orang-orang yang ingin memesan dapat 

lebih mudah melihat contoh-contoh yang sudah jadi dan tinggal memesannya. 

Selain itu, penjualan secara online pun bisa menjaga harga produknya sesuai 

dengan pemesanan APE tersebut, sehingga jikalau ada orang yang ingin 

menjualnya kembali, mereka bisa berpikir ulang jika ingin  menjual harga dengan 

keuntungan yang berlipat, dan menghindari kesan jika APE Pop-Upyang kami 

produksi dan jual sangatlah mahal. 

Dalam memelihara citra produk kami, tentu saja perbaikan demi perbaikan 

evaluasi terus kami lakukan. Hal ini tidak terlepas dari sikap kami yang sangat 

terbuka akan kritik dan saran dari para konsumen, sehingga pengembangan dan 

perbaikan produk kami terus terjadi, yang kemudian akan menjadikan lebih baik 

selanjutnya dengan ide-ide atau inovasi yang baru. Selain itu dalam pelayanan 

memproduksi produk yang dipesan khusus, kami memberikan lama waktu proses 

pembuatan selama kurang lebih dua minggu pengerjaanya. Contohnya, minggu 

pertama kami membuat 30 produk Pop-Up pesanan khusus dan jika masih ada 

yang ingin memesan, bisa menunggu pembukaan produksi pesanan khusus di 

minggu berikutnya. Sehingga kami bisa fokus melakukan pengerjaan pembuatan 

Pop-Up pesanan khusus selama 2 minggu, dan juga menghindari kesan kelalaian 

terhadap pesanan konsumen yang lainnya. Dan dengan catatan pesanan dilakukan 

1 minggu sekali, dengan waktu pengerjaan 2 minggu. 

 

4. Keuangan 

Dalam aspek keuangan yang akan dibahas adalah mengenai kondisi 

pertumbuhan ekonomi usaha yang sedang dijalankan saat ini. Dimana usaha yang 



 
 
 

sedang dijalankan saat ini memiliki pertumbuhan pendapatan yang sangat pesat. 

Artinya terdapat proses perubahan kondisi perekonomian kelompok mahasiswa 

secara berkesinambungan menuju  keadaan yang lebih baik dalam beberapa 

periode. Adapun beberapa faktor yang mendukung terhadap meningkatnya 

pertumbuhan pendapatan, diantaranya: faktor sumber daya manusia, faktor ilmu 

pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, serta sumber daya modal yang ada. 

Selain itu juga kondisi pendapatan dari usaha yang sedang dijalankan saat 

ini memperlihatkan kemajuan yang sangat luar biasa karena adanya nilai yang 

menggambarkanpeningkatan dari aktivitas ekonomi secara nasional pada saat ini. 

Adapun harga dan keuntungan Pop Up yang sudah dijalankan dari 

beberapa pemesanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

Harga dan Keuntungan Pop-Up 

 

No 

 

Jenis Dan Ukuran 

 

 

Harga 

 

Modal 

 

Keuntungan 

1. Ring (18x25) 

Media Pembelajaran 

Rp 60.000 

 

Rp 35.000 

 

Rp 25.000 

2. Huruf A-Z 

Ring (20x50) 

Aiueo-zazizuzezo 

Rp 70.000 Rp 45.000 Rp 25.000 

3. Pop Up (32,5x24,5) 

Profesi 

Rp 90.000 Rp 46.000 Rp 44.000 

4. 

 

Ring (18x25) 

Media 

PembelajaranAngka 1-

10 (Binatang) 

Rp 45.000 

 

 

 

 

Rp 15.000 

 

 

 

 

Rp 30.000 

 

 

 

 

 

5. 

Ring (18x25) 

Media 

PembelajaraHuruf A-z  

Rp 70.000 Rp 40.500 Rp 24.000 

6. 

 

GantunganKunci 

(15x15) 

Angka 1-10 (Binatang) 

Rp 25.000 Rp 10.000 

 

Rp 15.000 

 

7. 

 

GantunganKunci 

(15x15) 

Huruf A-z (Binatang) 

Rp 30.000 

 

Rp 11.000 

 

Rp 19.000 

8. 

 

Pop Up (18x25) 

Kendaraan 

Rp. 50.000 Rp 25.000 

 

Rp 25.000 



 
 
 

9. 

 

Pop Up (18x25) 

Sayuran (Angka) 

Rp. 50.000 Rp 25.000 

 

Rp 25.000 

10. 

 

Pop Up (32,5x24,5) 

Profesi 

Rp 90.000 Rp 46.000 

 

Rp 44.000 

 

11. 

 

Ring (18x25) 

Hijaiyah 

Rp 90.000 Rp 45.000 Rp 45.000 

12. 

 

Pop Up (18x25) 

Binatang 

Rp 90.000 

 

Rp 46.000 

 

Rp 44.000 

 

  

Dalam usaha yang sedang dijalankan saat ini ada istilah laba atau 

keuntungan. Laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total 

bebannya. Laba disebut juga dengan pendapatan bersih. Dari kegiatan usaha yang 

dilakukan kami mendapat beberapa unsur laba yang dapat dibedakan menjadi: 

1. Pendapatan, merupakan suatu hasil dari apa yang dikerjakan oleh 

kelompok kami. Pendapatan dapat dipahami sebagai gaji atau hal yang 

didapatkan setelah bekerja membuat Pop Up animal show. 

2. Beban, merupakan hal yang harus dikeluarkan atau apa yang harus 

dipertanggungjawabkan seseorang untuk mendapatkan sebuah hasil yang 

diharapkan.  

3. Biaya, suatu yang harus dikorbankan dalam suatu bisnis. Dalam hal ini 

biaya sebagai hal yang harus menjadi kas salam bisnis kami. Biayalah 

yang digunakan sebagai alat penggerak bisnis agar tetap berjalan dengan 

baik dan memberikan keuntungan yang sesuai dengan harapan. 

4. Untung rugi, keuntungan dan kerugian yang dipahami oleh banyak orang 

bahkan oleh orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia ekonomi. 

Keuntungan merupakan salah satu hak yang akan didapatkan oleh 

kelompok kami dari pengerjaan pop up animal show. Selama ini 

alhamdulillah kami mendapatkan keuntungan dari penjualan pop up 

animal show. 

5. Penghasilan, dapat digunakan untuk kehidupan mahasiswa, warga 

masyarakat dan semua orang yang telah berkecimpung dalam pembuatan 

pop up animal show. 



 
 
 

Adapun rincian keuangan yang sudah diberikan oleh Kementrian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ditjen Belmawa adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 

Rincian Keuangan Kemristek Dikti Ditjen Belmawa Tahap 1 

No Jenis Pengeluran Persen Biaya (Rp) 

1. Peralatan Penunjang 30% x 12.800.000 Rp.   3.840.000,- 

2. Bahan Habis Pakai 50% x 12.800.000 Rp.   6.400.000,- 

3. Perjalanan 10% x 12.800.000 Rp.   1.280.000,- 

4. Lain-lain 10% x 12.800.000 Rp.   1.280.000,- 

Jumlah Rp. 12.800.000,- 

 

PERALATAN PENUNJANG 

No. NAMA  BARANG QTY SATUAN HARGA 

1. Printer EPSON L210 1 Rp. 3.000.000,- Rp. 3.000.000,- 

2. Flashdisk 32gb (Toshiba)  1 Rp.     150.000,- Rp.    150.000,- 

3. Etalase 2x1,5 1 Rp.     500.000,- Rp.    500.000,- 

4. Memory  1 Rp.     190.000,- Rp.    190.000,- 

Jumlah Rp. 3.840.000,- 

 

 

BARANG HABIS PAKAI 

No. NAMA  BARANG QTY SATUAN HARGA 

1. Kertas A4 5 Rim Rp.  40.000,- Rp. 200.000,- 

2. Tinta H+W 5 Paket Rp. 100.000,- Rp. 500.000,- 

3. Box Pop Up 1 Buah Rp.   50.000,- Rp.   50.000,- 

4. Pembolong Kertas  1 Buah Rp.   20.000,- Rp.   20.000,- 

5. Gunting Besar 10 Buah Rp.   10.000,- Rp. 100.000,- 

6. Gunting Kecil 10 Buah Rp.     7.000,- Rp.   70.000,- 

7. Gunting Lengkung  9 Buah Rp.   30.000,- Rp. 270.000,- 

8. Tembakan Lem 4 Buah Rp.   70.000,- Rp. 280.000,- 

9. Lem Tembak 5 Pack Rp.   45.000,- Rp. 225.000,- 

10. Karton Duplek 40 Lembar Rp.   10.000,- Rp. 400.000,- 

11. Kertas Glossy 5 Rim Rp.   75.000,- Rp. 375.000,- 

12. Kertas Lipat 3 Pack Rp.   10.000,- Rp.   30.000,- 

13. Ring 50 Buah Rp.     5.000,- Rp. 250.000,- 

14. Gantungan Kunci  50 Buah Rp.        5.00,- Rp.   25.000,- 

15. Doubel Tape 20 Buah Rp.   12.000,- Rp. 240.000,- 



 
 
 

16. Sampul Plastik Besar 5 Pack Rp.   18.000,- Rp.   90.000,- 

17. Sampul Plastik Kecil 5 Pack Rp.   13.000,- Rp.   65.000,- 

18. Cutter 3 Buah Rp.     6.000,- Rp.   12.000,- 

19. Isi Cutter 3 Pack Rp.     7.000,- Rp.   14.000,- 

20. Penggaris  10 Buah Rp.     2.500,- Rp.   25.000,- 

21. Setting Desain 

(Editing) 

10 kali Rp.     5.000,- Rp.   50.000,- 

22. Trashbag 3 Pack Rp.   20.000,- Rp.   60.000,- 

23. Amplop Besar 2 Dus Rp.   20.000,- Rp.   40.000,- 

24. Banner 3x1,5 2 Buah Rp.   65.000,- Rp. 130.000,- 

25. Kertas Sertifikat 52 Lembar Rp.     2.000,- Rp. 104.000,- 

26. Konsumsi Snack 50 Box Rp.   10.000,- Rp. 500.000,- 

27. Konsumsi Makan 50 Box Rp.   25.000,- Rp.1.250.000,- 

28. Narasumber 2 Rp. 500.000,- Rp.1.000.000,- 

Jumlah Rp. 6.400.000,- 

 

 

PERJALANAN 

No. NAMA  BARANG QTY SATUAN HARGA 

1. Survey dan Observasi 

ke Desa Cilame (5x) 

5 Motor Rp. 15.000,- Rp. 300.000,- 

2. Membeli Bahan 

Produksi (5x motor dan 

3x mobil) 

4 Motor+1 

Mobil 

Rp. 50.000,- 

Rp. 60.000,- 

Rp. 500.000,- 

Rp. 180.000,- 

3. Sosialisasi Ke TK 

1. TK.Layyina 

2. TK. Graha Ananda 

3. POS PAUD Graha 

Rosella 

4 Motor Rp. 25.000,- Rp. 300.000,- 

Jumlah Rp. 1.280.000,- 

 

LAIN-LAIN 

No. NAMA  BARANG QTY SATUAN HARGA 

1. Soundsystem 1 Rp. 750.000,- Rp.   750.000,- 

2. Stater Kit Pelatihan 50 Rp. 10.600 Rp.    530.000,- 

Jumlah Rp. 1.280.000,- 

 

 



 
 
 

Tabel 4.3 

Rincian Keuangan Kemristek Dikti Ditjen Belmawa Tahap 2 

NO JENIS PENGELUARAN BIAYA (Rp) 

1. Peralatan Penunjang,  ditulis sesuai kebutuhan 

(30%) 

Rp. 960.000,- 

2. Bahan habis pakai, ditulis sesuai dengan 

kebutuhan (50%) 

Rp. 1.600.000,- 

3. Perjalanan,  jelaskan kemana dan tujuan apa (10%) Rp. 320.000,- 

4 Lain-lain: administrasi, pelatihan, laporan, lainnya 

sebutkan (Maks 10%) 

Rp. 320.000,- 

 Rp. 3.200.000,- 

 

PERALATAN PENUNJANG 

NO NAMA BARANG QTY SATUAN HARGA 

1. Pembuatan Website  Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- 

2. Karpet Lipat 2 Rp. 80.000,- Rp. 160.000,- 

3. Meja Portable  1 Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- 

 Rp. 960.000,- 

 

PERALATAN HABIS PAKAI 

NO NAMA BARANG QTY SATUAN HARGA 

1. Pensil 2B 2 pack Rp.40.000,- Rp.80.000,- 

2. Lem Tembak 6 pack Rp.45.000,- Rp.270.000,- 

3. Kertas Glossy 8 rim Rp.75.000,- Rp.600.000,- 

4. Double Tape 10 Rp.12.000,- Rp.120.000,- 

5. Sampul Plastik Besar 5 Rp. 18.000,- Rp. 90.000,- 

6. Sampul Plastik Kecil 5 Rp. 13.000,- Rp. 65.000,- 

7. Cutter 4 Rp. 6.000 ,- Rp. 24.000,- 

8. Isi Cutter 6 Rp.7.000,- Rp. 42.000,- 

9. Seting Desain 20 Rp. 5.000,- Rp. 100.000,- 

10. Kalkulator 1 Rp. 74.000,- Rp. 79.000,- 

11. Pembolong Kertas 2 Rp. 20.000,- Rp. 40.000,- 

12. Terminal Listrik 1 Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- 

    Rp. 1.600.000,- 

 

PERJALANAN 

NO NAMA BARANG QTY SATUAN HARGA 

1. Membeli Bahan 

Produksi (4x) 

4 motor Rp.20.000 ,- Rp.320.000 ,- 

 



 
 
 

LAIN-LAIN 

NO NAMA BARANG QTY SATUAN HARGA 

1. Koper Pop-up 1 Rp. 320.000,- Rp. 320.000,- 

 

 

5. Management Usaha 

Pengelolaan manajemen usaha dibutuhan dalam konteks bisnis, agar usaha 

yang dilakukan benar-benar memiliki arah dan terukur, serta terencana dengan 

baik. Perencanaan usaha juga akan menjadi Controlling tools, apakah dalam 

perjalanannya nanti bisnis yang dijalankan berasa dalam line yang benar atau 

tidak. Terutama dalam bisnis yang relatif baru, penuh dengan kreativitas, 

perencanaan usaha juga semakin dibutuhkan. Adapun manfaat dari pengelolaan 

manajemen usaha saat ini adalah: 

1. Memiliki bisnis yang feasible untuk dijalankan berdasarkan studi 

kelayakan yang dilakukan 

2. Kedepannya Memiliki usaha yang berbadan hukum jelas 

3. Memiliki laporan keuangan yang bermanfaat untuk kelangsungan usaha, 

keuntungan optimal. 

4. Memiliki perencanaan pengembangan dan operasional usaha yang jelas. 

Manajemen usaha pop up animal show yang dilakukan, diantaranya 

melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Produksi (Desain, Pengguntingan, Penempelan, dan Covering), 

2. Keterlibatan anggota TIM kerja, 

3. Pemasaran (Promosi dan Penjualan), 

4. Pengontrolan (Pemesanan, Pembuatan Produk, Pengaturan  Keuangan), 

5. Kepuasan Anggota Tim dan pelanggan, 

6. Pengembangan Usaha (Sosialisasi dan Workshop serta membuat 

kelompok usaha Pop-Up di berbagai Daerah di Jawa Barat khususnya 

fokus kami saat ini di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. 

Disini kami membuat suatu pola usaha dimana pemesanan produk Pop-Up 

ini perminggunya di batasi. Diawal penjualan, kami membuka 10 Pop-Up 



 
 
 

pemesanan dengan tema sesuai dengan keinginan konsumen, dan untuk produk 

Pop-Up yang sudah kami produksi dijual secara online dan langsung.  

 Dalam pembuatan dan penjualan Pop-Up ini, kami melakukan pembagian 

tugas. Dimana, untuk bagian bendahara dan pemesanan produk sudah ada yang 

bertanggung jawab masing-masing dan untuk membuat Pop-Upnya sendiri, kami 

lakukan bersama-sama. Dalam bisnis ini seluruh anggota tim dilibatkan, baik 

dalam aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan produksi, keuangan, 

pemasaran, dan pemesanan. 

 Kepuasan anggota dalam memproduksi barang ini bergantung kepada 

kepuasan konsumen sebagai pengguna produk Pop-Up kami. Sejauh ini, kami 

masih fokus untuk mengembangkan dan memasarkan Pop-Up ini dengan 

jangkauan pasar yang lebih luas lagi, tidak hanya sekolah-sekolah saja melainkan 

para orangtua yang mendidik anaknya pada saat ada dirumah. Lalu, untuk 

kedepannya kita berencana membuat Pop-Up dalam bentuk kartu ucapan ataupun 

cenderamata pernikahan ataupun acara-acara lainnya. Jika sudah terealisasi dapat 

dijadikan sebagai ajang promosi Pop-Up pada masyarakat yang lebih luas lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DOKUMENTASI  KEGIATAN  

JENIS-JENIS POP UP ANIMAL SHOW 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI  

KE DESA CILAME KEC. NGAMPRAH KAB. BANDUNG BARAT 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI KE PEMUDA DESA 

CILAME KEC. NGAMPRAH KAB. BANDUNG BARAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
 

DOKUMENTASI KEGIATAN MEMPRODUKSI 

POP UP ANIMAL SHOW DENGAN PEMUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DOKUMENTASI KEGIATAN PROMOSI PADA 

MAHASISWA KARYAWAN PG-PAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DOKUMENTASI KEGIATAN PROMOSI KE LEMBAGA PAUD 

FORMAL DAN NON FORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

DOKUMENTASI PRODUK POP UP ANIMAL SHOW 

 

 


