


Festival Inovasi dan Kewirausahaan Indonesia (FIKSI) 2021
“Dare to Start; Create the Future! Jejaring Cerdas untuk Masa Depan yang Tangguh”

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENJELASAN USAHA

1. DATA DIRI

Nama Lengkap Ketua JIHAN MANGALIN PUTRI

Nama Lengkap

Anggota

REYGEN FARENSA

Jenis Kelamin Ketua Anggota

Perempuan Laki-laki

Tempat, Tanggal

Lahir

Ketua : PENDOPO, 17 MARET 2006
Anggota : PENDOPO, 06 JANUARI 2005

Kelas Ketua : XI IPA 3

Anggota : XI IPA 1

Pilih kategori usaha (centang salah satu)

Rencana Usaha Bisnis Berjalan

Pilih bidang usaha (centang salah satu)

Kriya Desain Grafis Fashion Game dan Boga Budidaya
Aplikasi dan Lintas

Digital
Usaha

Video dan
Animasi







Sekolah SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi

Kabupaten/kota Penukal Abab Lematang Ilir

Provinsi Sumatera Selatan

Alamat Sekolah Jalan Bongas No. 421, Talang Kerangan Pendopo, Talang Ubi, PALI,
Sumatera Selatan. (0713) 3921475
Kode

Pos

31211
Telepon

085268004070

Alamat kanal promosi

usaha : wirausaha

(niaga/produk/brand)

Media

Sosial

@

IG: @tra_potidan
WA: 085268004070
Facebook : Trapotidan

Website/

Aplikasi

(Jika ada)

Nomor handphone Ketua : 085268004070

Anggota : 082180622953
email

Ketua :
jihanmangalinputri6381@g
mail.com

Anggota :
Reygenfarensa4@gmail.com

Simpan foto formal

diri anda (berwarna)

di sini dengan format

100 - 200 Kb JPEG
format.

(Ketua) (Anggota)



2. PENJELASANKONSEP dan KARYA
Mohon diisi dengan jujur dan cermat.

Penjelasan produk/jasa

Meliputi:

Lampirkan sketsa produkdan

image board atau gambar-gambar

inspirasiproduk.

teknik, material, ukuran,

visualisasi (bentuk, warna,

tekstur, dsb);

performa: kegunaan, carapakai,

cara saji, dsb;

kesan/ekspresi/impresi:indah,

lucu, gairah, nyaman, tenang,

imajinatif, dsb

Traditional Pomade Anti Dandruff (Trapotidan) merupakan
minyak rambut multifungsi yang mempunyai banyak manfaat
untuk para kaum pria selain wadahnya mudah untuk dibawa
kemana-kemana. Produk ini juga sudah dilakukan Uji
Organoleptik. Produk ini juga bisa membuat rambut menjadi
lebih berkilau, membuat rambut menjadi lebih sehat dan
mencegah rambut berketombe. Salah satu kelebihan Trapotidan
ini dibandingkan dengan produk serupa di pasaran adalah
produk ini berfungsi sebagai anti dandruff yang dibuat dengan
memanfaatkan minyak kelapa sawit (Palm Oil) dengan
menyatukan beberapa bahan diantaranya minyak kemiri
(Hazelnat Oil). Campuran minyak kelapa sawit dan kemiri
tersebut kemudian ditambahkan cairan lilin yang dipanaskan.
Traditional Pomade Anti Dandruff (Trapotidan) merupakan

produk minyak rambut pertama yang dibuat di Kabupaten PALI
dengan kerarifan lokal yang dimilikinya. Kelapa Sawit dipilih
karena merupakan salah satu ciri khas Kabupaten PALI yang
ditampilkan di produk unggulan Kab. PALI seperti, batik PALI,
Logo PALI, dan marchandise khas Kab. PALI.

Trapotidan dibuat dengan berbagai varian warna dan ukuran
yang beragam, kemudian desain produk ini elegan disesuaikan
dengan selera konsumen masa kini.

Trapotidan dibuat melalui 3 tahapan yaitu tahap pertama
perebusan buah kelapa sawit untuk proses pembuatan minyak
kelapa sawit. Tahapan kedua adalah pembuatan cairan lilin
dengan cara dipanaskan di atas air yang sudah mendidih.
Tahapan terakhir adalah pencampuran semua bahan kedalam
wadah hingga tercampur dengan baik, kemudian tunggu
beberapa jam akan menghasilkan Trapotidan, minyak rambut
multifungsi.

Untuk cara penggunaan produk Trapotidan terbilang cukup
mudah yaitu;
1. Pastikan rambut kita dalam kondisi 100% kering.
2. Colek Trapotidan secukupnya.
3. Ratakan Trapotidan dengan menggosokkannya di telapak
tangan. Ratakan dengan memutar kedua telapak tangan ke
arah berlawanan dan pastikan tidak ada yang menggumpal.

4. Tentukan hair stying yang kalian suka, kemudian gunakan
jari atau sisir untuk merapikannya.

(Gambar 1.Kelapa Sawit Cr: JPNN.com)



(Gambar 2.Logo Produk TRAPOTIDAN)

(Gambar 3.Aneka Produk TRAPOTIDAN)



(Gambar 4.Uji Organoleptik)

(Gambar 5.Uji Organoleptik)



(Gambar 6.Penjualan TRAPOTIDAN bersama bapak Atpol)

(Gambar 7.Penjualan TRAPOTIDAN bersama Bapak TNI)



(Gambar 8.bekerja sama dengan Barber Attaqi)

(Gambar 9.Penjualan TRAPOTIDAN bersama bapak akpol)



(Gambar 10.Penjualan TRAPOTIDAN bersama WakiL 1 bujang
(PALI) Penukal abab lematang ilir )

(Gambar 11. Penjualan TRAPOTIDAN bersama berbakat bujang
PALI 2015)

(Gambar 12. Penjualan TRAPOTIDAN kepada Konsumen
Pelajar)



Lampirkan tautan file animasi atau video (durasi: 1-2 menit)

Latar belakang karya

berdasarkan permasalahan sosial,

sumber daya lokal, fenomena

digital di sekitaran

Indonesia merupakan negara penghasil Crude Palm Oil (CPO)
terbesar didunia dengan produksi 23,5 juta ton. Luas areal
perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 7,9 juta
hektar. Sedangkan untuk Provinsi Riau pada tahun 2012
mencapai 2,1 juta hektar. Tanaman yang produk utamanya terdiri
dari minyak sawit (CPO) dan minyak inti (PKO) ini memiliki
nilai ekonomis tinggi dan menjadi salah satu penyumbang devisa
negara yang terbesar dibandingkan komoditas perkebunan
lainnya. Bahan olahan kelapa sawit dapat berupa Crude Palm Oil
(CPO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO), Olein,
stearin dan Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) (Zulkifli, 2014).

Berawal dari penyebaran corona yang dimana menyebabkan
sekolah menjadi daring dan membuat semua orang berdiam diri
dirumah serta membuat orang tua saya sulit untuk mencari
uang,melihat keadaan keluarga yang tidak memungkinkan
menyebabkan saya sebagai anak pertama dikelurga menjadi
mandiri dan memikirkan bagaimana cara membantu orang tua.
Disini saya mencoba membuat inovasi baru bersama teman saya
didalam produk yang akan kami buat dengan cara memanfaatkan
hasil alam yang ada dikabupaten PALI, contohnya dari minyak
kelapa sawit.Dengan suatu produk yang nantinya akan kami buat
dari minyak kelapa sawit akan menjadi produk minyak rambut
yang nantinya banyak dibutuhkan oleh kaum pria .

Produk Trapotidan terinsipirasi dari kearifan lokal kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dimana dalam logo
Kabupaten PALI terdapat gambar pohon kelapa sawit sebagai
icon yang menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat
Kabupaten PALI. Perkebunan kelapa sawit dapat menghasilkan
keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama
dikonversikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Sawit juga
merupakan ciri khas Kabupaten PALI bukan hanya perusahaan
sawit saja tapi masyarakat PALI yang juga membudidayakan
perkebunan kelapa sawit ini. Kami berharap Trapotidan
(Tradisional Pomade Anti Dandruff) dapat memberikan inspirasi
kepada masyarakat untuk melakukan inovasi terhadap produk
sawit, mengolah sawit jadi barang setengah jadi atau jadi yang
tentunya memiliki harga yang lebih tinggi.

Produk kami tergolong produk kecantikan yang merupakan
produk penata rambut yang sering digunakan oleh pria, produk ini
membuat rambut tampak mengkilap, licin, rapih, dan tampak
basah alami. Pomade sudah dikenal sejak zaman dahulu dan
sampai sekarang. Pomade biasanya berbahan dasar wax, lanolin,
minyak kelapa, dan parfum atau fragrance. Dengan terciptanya
produk ini, hasil produk ini bisa membuat kalangan masyarakat
buat lebih memanfaatkan hasil alam dengan diolah sendiri.

Tema/ide/gagasan/inspirasi
karya dan kewirausahaan

Timbulnya produk TRAPOTIDAN (Tradisional Pomade Anti
Dandruff) terinspirasi dari:
1. Banyaknya hasil perkebunan kelapa sawit yang bagus untuk

di manfaatkan menjadi sebuah produk
2. Banyaknya masalah kerusakan rambut remaja yang

menyebabkan kami membuat suatu produk yang bernilai
ekonomis.

3. Kuantitas kelapa sawit yang berlimpah di kabupaten PALI
4. Banyaknya penggemar pomade



Segementasi Pasar/TargetMarket Target pasar TRAPOTIDAN ditargetkan untuk:
1. Para anak muda khususnya para pria yang sangat menyukai

produk pomade
2. Toko kosmetik
3. Pasar modern dan tradisional
4. Masyarakat umum
5. Barbershop

Aspek inovasi karya/nilai

tambah/keunggulan produk

wirausaha

Trapotidan (Traditional Pomade Anti Dandruff) adalah produk
yang dibuat dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit dengan
kombinasi beberapa bahan diantaranya adalah minyak kemiri dan
lilin hidrokarbon yang akan diolah menjadi produk yang
bermanfaat seperti minyak rambut yang akan kami buat yaitu
pomade anti dandruff. Produk Trapotidan ini mempunyai
manfaat lebih banyak dimana pomade lain hanya berfungsi
sebagai penata rambut, namun Trapotidan memberikan manfaat
lebih contohnya sebagai anti dandruff, membuat rambut lebih
hitam mengkilat. Tak hanya itu saja kemasan produk sangat
menarik memberikan nilai tambah kepada produk ini. Selain itu
juga produk Trapotidan juga mudah untuk dibawah kemana-
mana.

Channeling :Meliputi:

Penjelasan rinci mengenai

cara/metode yang digunakanpeserta

dalam menyampaikan nilai tambah

karya yang ditawarkan kepada

pengguna/customer,
teknik pemasaran, dll

Keunggulan:
1. Trapotidan menawarkan sebuah minyak rambut yang

mempunyai manfaat sebagai penata rambut dan bisa dijadikan
sebagai anti dandruff

2. Kemasan Trapotidan sendiri di desain semenarik mungkin dan
nyaman untuk dibawa kemana saja dan kapan saja.

3. Trapotidan sendiri mudah untuk digunakan dan tidak menyita
waktu yang lama untuk sekedar menggunakannya

Media Promosi:
Media yang kami gunakan adalah sistem promosi dengan sistem
offline dan online

Penjelasan mengenai bagaimana

peserta

menjalin/mempertahankanikatan

dengan pelanggan

Untuk menjalin dan mempertahankan ikatan dengan pelanggan,
peneliti melakukan uji organoleptik dan menggunakan media
tanya derlebih dahulu untuk mengetahui minat para pelanggan,di
saat tengah-tengah mengobrol tersebut barulah nantinya kami akan
menawarkan suatu produk Trapotidan ini kepada kostumer dengan
menjelaskan secara rinci tentang produk ini. Peneliti juga akan
memberikan diskon awal pada setiap pembeli dengan tetap
mempertahankan kualitas produk itu sendiri.selain itu,untuk
mengoptimalkan komunikasi,peneliti juga berinteraksi kepada
konsumen secara offline dan online (media sosial ).

Penjelasan mengenai bagaimana

dan dari manasaja peserta

mendapatkanrevenue

Nama produk Jumlah yang terjual di (Bulan ke- )

1 2 3
TRAPOTIDAN
yang dihasilkan

25 Kemasan 30 Kemasan 50 Kemasan

TRAPOTIDAN
yang terjual

20 Kemasan 28 Kemasan 57 ( 5+2 sisa
penjualan
Bulan ke 1 dan
2) Kemasan

Sisa yang
tidak laku
terjual

5 Kemasan 2 Kemasan 0 Kemasan



Strategi
penjualan

Dari snap WA
dan snap
instagram dan
memasang
poto profil
dengan poto
produk

Dengan
memasang
poster di
semua media
sosial

Dengan
menyebarkan
vidio tutorial
pemakaian
disnap
WA,instagram
dan Facebook
menawarkan
pembelian
pertama
mendapatkan
diskon.

Sumber daya (Penjelasan terkait

sumber daya seperti material/bahan

baku, cara mendapatkan, serta

potensikeberlanjutan supply chain

guna mendukung produksi)

Dengan melimpahnya kualitas kelapa sawit di tempat tingggal
peneliti khususnya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
(PALI) yang merupakan pembudidaya minyak kelapa sawit.
Namun para pembudidaya belum sepenuhnya memanfaatkan hasil
alam tersebut tidak hanya para masyarakat atau pembudidaya
tetapi pemerintah juga belum melakukan aksi nyata untuk
memanfaatkan sumber daya yang potensial tersebut.
Nah disini kami memanfaatkan hasil alam tersebut dengan
menciptakan suatu produk dengan nama Trapotidan yang
merupakan minyak rambut yang mempunyai multi fungsi untuk
membuat rambut menjadi lebih mengkilat,membuat rambut lebih
rapi,menghilangkan ketombe. Tinggi nya minat penduduk pada
Trapotidan ini khususnya para remaja,anak muda yang ada di
kabupaten PALI
Harga produk Trapotidan ini juga terbilang harga yang maksimal
buat kalanagn anak muda.dan produk Trapotidan ini juga mudah
untuk didapatkan ditempat tinggal masyarakat.

Produksi (proses dari bahanbaku,

teknik, alur, efisiensi, teknologi, dll),

Pembuatan minyak kelapa sawit
Alat
-mangkok
-panci
-saringan kain
-spatula
-Kuali
-Kompor gas
-Pisau dapur
Bahan
-Sawit
-Minyak Kemiri
-Aroma Coffe
-Besswax
-Potreleum Jelly
-Microwax
-Kemasan Produk
-Papper Bag
Proses pembuatan minyak kelapa sawit
-Pengumpulan Buah kelapa sawit
-Perebusan Buah kelapa sawit
-Perontokan Buah
-Pemerasan Daging Buah
-Penyaringan Minyak Kasar
-Pemisahan Minyak Dengan Air
-Pemurnian Minyak

Pembuatan produk TRAPOTIDAN
1.Nyalakan Kompor dan siapkan panci double boiler yang panci
bawah diisi dengan air
2.Masukan bahan besswax dan microwax(bahan padat terlebih
dahulu) sampai meleleh an merata.
3.Masukan semua minyak sambil diaduk
4.Masukan pewarna oil dan fragrance oil (aroma)
5.Setelah semua mencair dan tercampur langsung masukan
kewadah
6.Tunggukan beberapa jam produk pomade TRAPOTIDAN siap



digunakan

Gambar 1. Prosese pembuatan Trapotidan

Gambar 2. Produk Trapotidan



Gambar 3. Produk Trapotidan

Gambar 4,( Penjuaan melalui konsinyasi, retailer, maupun media sosial.)



Partner (penjelasan pihak-pihak yang

terlibat dalam proses penciptaan produk

yang memiliki keunggulan serta fungsinya)

1. Barbershop\salon. Dimana banyaknya para anak muda
ketempat ini membuat peluang besar Trapotidan semakin
dikenal banyak orang

2. Pasar. Dimana produk Trapotidan ini bisa di beli di toko
kosmetik yang ada di pasar

3. Kewirausahaan SMAN 2 UNGGULAN TALANG UBI
4. Pembudidayaan minyak kelapa sawit

Keuangan (ukuran
kelayakan, perkiraan

1.Peralatan
Tabel 1.Peralatan yang digunakan dalam penelitian

No Alat Volume Harga satuan
1 Kompor gas 1 Rp.130.000,-
2 Panci 1 Rp.25.000,-
3 Pisau Dapur 1 Rp.15.000,-
4 Gas LPG 1 Rp.25.000,-
5 Mangkok 1 Rp.20.000,-
6 Saringan kain 1 Rp.10.000,-
7 Spatula 1 Rp.15.000,-
8 Kuali

TOTAL

1 Rp.25.000,-

Rp.265.000,-

2.Bahan
Tabel 2.Bahan penelitian

No Bahan Jumlah Harga
1 Sawit 10 Kg Rp.30.000,-
2 Minyak Kemiri 100ml Rp.50.000,-
3 Aroma Coffe 20ml Rp.15.000,-
4 Besswax 300g Rp.33.000,-
5 Potreleum Jelly 350gr Rp.12.000,-
6 Microwax 150gr Rp.12.000,-
7 Kemasan Produk 20pcs Rp.26.000,-
8 Papper Bag 4 Meter Rp.12.000,-

TOTAL HARGA Rp.190.000,-

Note VC (Variable Cost)\ unit (80 gr) = Rp.190.000,-\10 kemasan
=19.000,-
Note VC (Variable Cost)\ unit (40 gr) = Rp.190.000,-\20 kemasan
= 9.500,-

Harga Jual TRAPOTIDA : Ditentukan dari perhitungan BEP
unit,BEP rupiah,Harga jual sehingga diperoleh kemasan
(80gr)=Rp.23.000,-
(40gr)=Rp.11.500,

BEP Unit= FC = 265.000 = 265.000 =265
(80gr) P-VC 20.000-19.000 1000 Unit



BEP Rupiah = FC = 265.000 = 265.000 = 265.000 = Rp.5
VC 19.000 1-0.95 0.05 300.000,-

1- 1-
P 20.000

Harga Jual Sementara = BEP rupiah \ BEP unit
= 5.300.000\265
= 20.000,-

Harga Jual Tetap (80gr)

No Jenis Biaya Harga\Unit
1
2
3

Harga Jual Estimasi (P)
Laba yang diinginkan
Promosi 10% x 20.000

Rp. 20.000,-
Rp. 1.000,-
Rp. 2.000,-

Harga jual sesungguhnya Rp. 23.000,-

Note : Harga jual tetap (40gr)
4ogr = 23.000

2
= 11.500,-



SDM (struktur organisasi,analisa

dan deskripsi pekerjaan, dll),

Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam produksi Trapotidan ini
adalah 2 orang yang sudah mempunyai tugas masing-masing,satu
orang mengerjakan tahap pembuatan dan yang satunya lagi
melakukan pengemasan dan penjualan produk. Jumlah tenaga
kerja disesuaikan berasarkan permintaan produk di pasaran.
Selanjutnya struktur organisasi terdiri dari ketua,anggota,dan ke



BUSINESS MODEL CANVAS

Key Partners

A.Petani sawit :
Supplyer Bahan Baku
B.Pedagang
Tradisional :
Suppliyer Bahan
Tambahan
C.Salon dan Barber
Shop: sebagai mitra
penjualan produk
D.Ibu-Ibu rumah
tangga : Produksi dan
outsourcing
E.Selebgram: sebagai
partner bisnis
promosi\endorsing

Key Activities

A.Pembelian bahan baku
B.Kegiatan Produksi
C.Kegiatan Distribusi
D.Kegiatan promosi
sesuai channels
E.Kegiatan research &
development

Value Propositions

A. Pemanfaatan Sumber
daya lokal yaitu buah
sawit
B. Membantu
perekonomian petani
kelapa sawit
C. Memperkenalkan
Produk hasil perkebunan
lokal kabupaten PALI
D. Menemukan Produk
yang lebih multi fungsi
dari produk-produk lain
E. Memanfaatkan
khasiat kelapa sawit
sebagai produk
POMADE

Customer Relationships

A. Suara konsumen
B. Mempertahankan
Kualitas produk
C. Memberikan harga
yang terjangkau

Customer Segments

A.Para pelajar
B.Masyarakat umum
C.Para pria yang
mempunyai masalah
pada rambut

Key Resources

A.Aset fisik
B.Trademark
C.Human Resources
D.Financial

Channels

A. Pemasaran offline
1.Toko Barber shop

B.Pemasaran Online
1.Media sosial
-Instagram
-Whatshapp
-Facebook

Cost Structure

1. Bahan baku
2. Biaya pengolahan produk
3. Biaya kemasan dan packaging

Revenue Streams

1. Penjualan produk TRAPOTIDAN kepada konsumen akhir
2. Penjualan produk TRAPOTIDAN kepada retailer
3. Penjualan produk TRAPOTIDAN kepada reseller



T Meningkatkan
strategi pemasaran
produk via online
maupun via offline

Meningkatkan
kualitas kemasan
produk

Menambah Varian
Produk
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Dengan keunikan dari
bahan pomade beserta
khasiat pada pomade
yang dibuat oleh penulis
dapat dijadikan
pencegahan ancaman
bagi produk.
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Banyaknya remaja
yang membutuhkan
pomade yang lebih
berhasiat.

Membuat Produk
TRAPOTIDAN yang
Bahan utamanya
Minyak Kelapa sawit
diubah Menjadi
Produk Multi Fungsi.

Untuk mengatasinya
kami Menggunakan
minyak sawit yang dapat
mengatasi
permasalahan
kelengketan pada
Rambut juga
mempunyai manfaat
lainnya seperti membuat
rambut mengkilat lebih
lama

TRAPOPIDAN
(Tradisional Pomade Anti
Dandruff) bernilai
ekonomis dengan harga
minimalis

Kelemahannya
Produk Pomade ini
terlalu Lengket yang
menjadi penyebab
sebagian orang
tidak menyukainya



2. Reygen FarensaIdentitas Tim: 1. Jihan Mangalin Putri

Sekolah

SMAN 2 Unggulan TU

TrapotidanLogo

Diagram dari
Promosi,tempat,harg
a,dan pemasaran
dari TRAPOTIDAN



Tempat pemesanan bisa melalui:
Offline:

1.Barbershop\salon
2.Toko Kosmetik

Online
1.Instagram
2.Facebook
3.Toko Online
4.Shoppe

K’hHarga TRAPOTIDAN dengan
ukuran 80gr = 23.000,- dan ukuran
40gr = 11.500,- dan setiap
pembelian 3 trapotidan dengan
ukuran 80gr gratis 1 trapotidan
dengan ukuran 40gr

Kami melakukan pemasaran
melalui Beberapa tahapan yaitu:
1.1.Whatshapp Story
2.2.Instagram
3.3.Story Facebook dan beranda
Facebook
4.4.Shoppe
5.
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