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V' ‘BEAN BAG’ UNIK KARYA MAHASISWI

Dipasarkan Online Hingga Luar Jawa
BERAWAL dari tugas kam

pus, karya unik mahasiswi 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) ini malah 
sukses dipasarkan secara On
line. .Bahkan, Bean Bag atau 
kursi yang terbuat dari kain 
dan berisi styrofoam tersebut 
sudah merambah ke luar pu
lau.

Selain unik, bentuk maupun 
motifnya bisa menyesuaikan 
keinginan pemesan. Ada ben
tuk pyramid, tube, bamboo, 
lounge ataupun larva juga 
ada. Disamping itu, ‘Berry- 
beanbag’ karya Ayu Mulianti 
dan Athina Arsyaf ini juga 
menyediakan model lain yaitu 
bantal atau alas duduk.

"Sebenarnya, bisnis ini gara- 
gara tugas kampus untuk di
ikutkan pada Pekan Kreativi
tas Mahasiswa (PKM) Kewira- 
usahaan di UMY 2013. Dari 
lomba itu tim saya dapat mo
dal sebesar Rp 11 juta untuk 
dikembangkan,” ungkap Ayu 
saat ditemui KR di showroom- 
nya Pogung Lor Sinduadi Mla- 
ti Sleman.

Menurut Ayu, timnya dari 
UMY dulu ada empat orang. 
Tetapi kini tinggal dia dan

K R -A d itya  K u m iaw an

Ayu dan Athina dengan bean
Athina juga dua temannya 
dari UII serta UGM. Empat 
orang inilah yang kemudian 
menjadi owner sekaligus mo
tor penggerak bisnis Online 
Berrybeanbag’. Disamping itu 
mereka dibantu warga sekitar, 
sehingga, total ada sembilan 
orang dalam tim ‘Berry
beanbag’ tersebut.

"Bean bag ini bukan saya 
yang membuat, tetapi ada 
penjahit dari sekitar kampus 
UMY yang mau kami ajak ker
ja sama. Untuk bahannya bisa 
katun, kanvas, suede atau 
parasut. Harga juga tergan-

bag karyanya.
tung bahannya, paling mahal 
suede karena bertekstur lem
but. Bean bag pyramid saya 
jual Rp 645.000. Kalau kirim 
ke Jakarta tambah ongkos ki
rim Rp 175.000,” terangnya.

Athina menambahkan, jika 
dulu hanya satu model pyra
mid kini bean bag punya 15 
tipe dengan harga berbeda-be
da. Namun sampai saat ini 
model paling favorit masih 
pyramid juga short larva. 
"Saat ini rata-rata ‘Berrybean
bag’ kami terjual 140-an item 
tiap bulannya,” ucap Athina.
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