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ABSTRAK 

Pengembangan motif dengan gabungan teknologi tradisional dan modern guna 

meningkatkan  pendapatan  mahasiswa  dalam  bidang  usaha  hand  print.  Latar 

belakang  dari   kegiatan  ini  adalah  adanya  motif  sablon  tradisional  yang 

cenderung mahal dan membutuhkan waktu sangat lama dalam pengerjannya 

serta lebih monoton bila dibandingkn dengan motif sablon  modern. Tujuan dari 

kegiatan  ini  adalah  untuk  menciptakan  motif  sablon  baru  dengan  perpaduan 

antara tradisional dan modern. Metode pelaksanaan dimulai dari tahap produksi 

yang  meliputi  tahap  menggambar  motif,  pengeditan,  mengafdruk,  mencetak, 

pembersihan.kemudian  tahap  selanjutnya  adalah  mengemas,  pemasaran  dan 

evaluasi. Hasil  dari  kegiatan ini   adalah kaos yang diberi nama “SOLONE“. 

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah mahasiswa memiliki ketrampilan hand print 

yang  dapat  mendukung kegiatan  akademis  serta  peningkatan  pendapatan 

mahasiswa.selain itu juga sebagai upaya pelestarian kebudayaan daerah. 
 

Kata kunci : Motif, Tradisional, Modern, Handprint, Solone’. 

 
PENDAHULUAN 

Di  dalam  era  globalisasi  ini,  dunia  kewirausahaan  sangat  memegang 

peranan  penting.  Sejak  bergulirnya  reformasi  tahun  1998  jenis  usaha  besar 

mengalami kehancuran. Namun disektor usaha kecil di Indonesia pasca reformasi 

tetap bertahan bahkan menguasai  perekonomian dan mampu menyerap tenaga 

kerja. Sebagai mahasiswa yang tanggap akan  perubahan maka kami berusaha 

menjadi wirausaha baru yang dapat menciptakaan lapangan kerja. 

Di Indonesia  khususnya  di  daerah  Solo  sendiri  banyak  beredar  motif 

sablon dengan teknologi tradisional tetapi tampilan yang ditunjukannya cenderung 

monoton. Dilihat dari skala produksi dan tingkat harga, produk dengan teknologi 

tradisional sangat mahal karena  waktu  yang digunakan dalam pengerjaan motif 

tersebut relatif lama dan skala produksinya relatif kecil. Bila dibandingkan dengan 

motif  sablon  dengan  teknologi  modern  yang  skala  produksinya  relatif  besar, 

tampilan yang ditunjukannya bervariasi, dan juga waktu  pengerjaannya relatif 

cepat. Motif sablon dengan menggunakan teknologi tradisional sangat kalah jauh 

dengan motif sablon dengan menggunakan teknologi modern atau dilihat dari 

harga  produk relatif rendah karena skala kuantitas produksinya besar. Dengan 

seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut inovasi produk, yaitu 

dengan penggabungan  motif dan teknologi tradisional dengan modern sehingga 

menciptakan jenis dan nilai guna baru dari motif kain sablon yang konvensional. 

Sehingga tingkat harga dan skala kuantitas produksinya relatif besar dalam waktu 

pengerjaan yang relatif cepat. 
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Perumusan masalah dari kegiatan ini adalah bagaimana mengoptimalkan 

perpaduan  motif  tradisional  dengan  motif  modern  dengan  harga  yang  relatif 

bersaing  ,bagaimana  mengubah  motif  yang  monoton  menjadi  bervariatif  agar 

dapat dimanfaatkan masyarakat luas serta bagaimana mengoptimalkan teknologi 
sehingga dihasilkan motif kain yang baru dan inovatif . 

Sedangkan tujuan dari pogram ini adalah untuk menciptakan nilai guna baru dari 

motif kain sablon, menciptakaan jenis motif sablon kain baru bagi masyarakat dan 

menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang potensial. 

Adapun  luaran  yang  diharapkan  adalah  mampu  menghasilkan  jenis 

perpaduan  motif sablon kain bagi masyarakat dengan harga yang relatif lebih 

bersaing serta menghasilkan jenis perpaduan motif sablon kain baru dengan waktu 

pengerjaan yang relatif cepat dan jumlah produksi yang banyak. 

Kegunaan yang dapat diraih dari kegiatan ini antra lain meniingkatkan 

kompetensi  serta nilai tambah pengetahuan dan ketrampilan ,melestarikan motif 

tradisional dengan perpaduan motif modern, sehingga mempertahankan citra kota 

Surakarta ( Solo ) sebagai kota budaya, mengisi waktu luang mahasiswa dengan 

kegiatan yang positif, pengenalan IT yang diterapkan dalam usaha prospektif dan 

produktifserta  mengurangi  tingkat  pengangguran   (Under   Employment)  bagi 

masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 
 

METODE PENDEKATAN 
 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai sejak bulan Maret sampai Mei 2006. 

Usaha  produksi  ini  berlokasi  di  Gg.  Cimanuk  2C,  Desa  Pucang  Sawit, 

Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta. 
 

2. Tahapan Pelaksanaan 

a.  Tahap  Memproduksi 

1)  Menggambar motif 
Membentuk  dengan  garis-garis  pada bidang  datar  dengan 

perpaduan/ kombinasi antara motif tradisional dengan modern 

menggunakan computer dari CD-Room maupun menggambar secara 

manual. 

2)  Pengeditan 

Mengkonversi/  memanipulasi  motif  tradisional  dan  modern 

menggunakan computer dengan berbagai software berbasis windows 

diantarnya CorelDraw, Adobe Photoshop, Photo Paint, dan 

sebagainya.  Hasil  Pengeditan  akan  menghasilkan  perpaduan  kedua 

motif kemudian di keluarkan dalam bentuk print out. 

3)  Mengafdruk 

Semua jenis obat afdruk yang telah disebutkan didepan dapat 

digunakan  untuk  mengafdruk.  Contohnya  yaitu  pencampuran  obat 

afdruk dengan chromatine. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut. 

a)  Mencampur obat afdruk 

Mencampur chromatine dengan air panas dengan suatu 

perbandingan 1 : 5. Jadi, kalau chromatine 20 gram maka air panas 

100 gram. 
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b)  Larutan chromatine dibawa ke ruangan gelap (ruangan yang tidak 

langsung   menerima  cahaya).  Sinar  terang  sebagai  akibat  dari 

cahaya lampu tidak berpengaruh terhadap larutan chrom. 

c)  Dalam ruangan gelap, larutan chromatine dioleskan merata pada 

permukaan kain gasa (screen) dibagian luar dan dalam. Pengolesan 

menggunakan mika plastik. 

d)  Setelah   dilakukan   pengolesan   maka   dilanjutkan   pengeringan 

dengan kipas  angin. Pengeringan dapat juga dilakukan diatas api 

arang dengan jarak antara bingkai/ bidang dan bara api kira-kira 25 

cm. 

e)  Setelah kering, mulai pengafdrukan. Mika film yang bersi gambar 

corak ditaruh diatas permukaan screen dengan posisi film terbalik. 

Kemudian   diatasnya   diberi   kaca   tebal   yang   polos.   Dengan 

demikian, posisi film berada dibawah kaca. 

f) Selanjutnya,   meletakan   karet   spon   tebal   dari   bagian   dalam, 

kemudian diatasnya diberi kertas hitam atau kain hitam. 

g)  Menyeimbangkan tekanan antara kaca dengan bantalan pengelas, 

dengan menjepit bidangan dan spon mempergunakan alat penjepit. 

h)  Penyinaran dan pengeringan dengan membawa bidang yang sudah 

dijepit keluar rumah dan dijemur sinar matahari. 

4)  Mencetak 

Meletakan bahan dasar yang akan dicetak di tempat yang rata. 

kemudian meletakan screen ditempat yang telah ditentukan. 

menuangkan  tinta cetak yang telah disiapkan, menyaput sekali lagi 
dengan rakel. 

5)  Setelah selesai mencetak screen dibersihkan dari tinta cetak dengan 

mempergunakan bahan sebagai berikut : 

a)  Thiner, minyak M3, dipergunakan untuk bahan tinta PVC 

b)  Minyak tanah, bensis, terpin, dipergunakan untuk bahan tinta PP, 

Costal DT. 

c)  Air, digunakan untuk bahan kain 

 
b.  Cara mengemas 

Dalam  pengemasan  peralatan  yang  dibutuhkan  adalah  Plastik 

ukuran  bervariasi  disesuaikan  dengan besar  kecilnya  produk.  Produk 

dilipat  atau di seterika terlebih dahulu kemudian dimasukkan pada media 

plastik yang telah disediakan 
 

c.  Cara memasarkan 

Dalam  memasarkan  produk  dengan  cara  menitipkannya  pada 

pedagang (sistem konsinyasi), baik itu pedagang grosir, pedagang keliling 

dan   pedagang   di   pasar.   Sehingga   produk   dapat   terdistribusi   pada 

masyarakat secara luas. 

Kami juga akan bekerjasama dengan Koperasi Mahasiswa UNS 

dan  Laboratorium  Tataniaga  FKIP  UNS  dalam  hal  konsinyasi  barang 

dimana sasaran  produk kami adalah Dosen, staf, mahasiswa di sekitar 

Kampus dan Universitas.  Apabila produk dititipkan (sistem konsinyasi), 

maka setiap 2 minggu sekali harus  dicek, untuk diketahui berapa yang 
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telah terjual dan berapa yang masih tersisa. Produk yang masih tersisa 

kemudian diganti dengan produk yang baru. Begitu seterusnya. 

Produk sablon  dilingkungan  surakarta  dengan  ciri  khas  tertentu 

belum   ada,   sehingga   dengan   produk   yang   kami   hasilkan   dengan 

penggabungan   metode   ini  memiliki  segmen  yang  cukup  luas  baik 

dilingkungan  kampus  maupun  lingkungan  masyarakat  pada  umumnya. 

Ciri khas dari produk ini adalah  menampilkan ciri khas keberadaan solo 

yang sekaligus sebagai wahana memperkenalkan solo pada khalayak. 

Selain memperkenalkan solo produk-produk yang akan dihasilkan 

akan juga memuat tentang kondisi pendidikan di solo sehingga 

dimungkinkan  produk-produk  tersebut  akan  banyak  diminati  baik  dari 

kalangan umum dan kalangan pendidikan. 

Selain itu jenis usaha di bidang hand print yang memperkenalkan 

suatu  kondisi solo belum kami ketemukan di kota bengawan ini. Oleh 

karena itu kami  bermaksud untuk menangkap peluang pasar yang cukup 

menjajikan ini. 
 

d.  Evaluasi 

Setelah menghasilkan  produk  melalui  tahap-tahap  produksi  dan 

pemasaran produk  melalui berbagai strategi  promosi  dan saluran 

distribusi, maka perlu dilakukan evaluasi untuk membandingkan rencana, 

keuntungan/ target yang diharapkan dengan hasil. Evaluasi dilakukan juga 

untuk mengetahui strategi,  cara-cara  dalam inovasi produk yang 

disesuaikan dengan selera konsumen dan strategi promosi yang dilakukan 

dalam menjangkau pasar yang lebih luas yang disesuaikan dengan siklus 

hidup produk pada periode berikutnya. 
 

 
 

3.  Instrumen Pelaksanaan. 
a.  Bahan yang diperlukan 

Bahan  yang  dibutuhkan  dalam  pembuatan  motif  sablon  dengan 

gabungan teknologi tradisional dan modern, antara lain: 

1)  Obat-obatan cetak sablon 

a)   Obat afdruk 

Berfungsi untuk menjadikan kain gasa bersifat peka cahaya dengan 

bantuan  sinar  matahari  atau  lampu  pijar.  Jenis  obat  afdruk  ini, 

antara lain : gelatine bichromate; chromote gelatine; chromatine; 

dan super emulsion 5. 
b)  Obat penghapus 

Obat yang dipakai untuk membersihkan screen. Tujuannya agar 

setelah  selesai  dipakai, screen  dapat  digunakan  lagi.  Jenis  obat 

penghapus ini,  antara  lain : Soda api (coustic soda) dan Pregaut 

paste. 

c)  Obat penguat 

Obat yang dipakai dalam penyablonan yang berfungsi melindungi 

lapisan obat afdruk pada kain gasa agar tidak mudah rusak karena 

terkena gosokan  alat  penyaput (rakel). Bahan obat penguat yang 

digunakan adalah screen lack dan vernis sintetis. 
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2)  Tinta/ cat sablon 

a)   Cat direk 

b)  Spesifikasi : mudah hilang warnanya dengan obat yang disebut 

Formaldelhyd sulfoxylat. Contohnya : Durasol, Chlorasol, 

Cuprofix, Diphenyl, Cuprophanyl, dan Chloratine. 
c)  Cat basis 

Spesifikasi : tidak mudah luntur dan warna cemerlang. Contohnya : 

Magenta, Rhodamine, Safranine, dan Auramine 0. 

3)  Kain 

Untuk media/ bahan dasar yang akan disablon. 

4)  Kertas 

Digunakan untuk  membuat  print  out  motif-motif  tradisional  dan 

modern yang telah melalui proses pengeditan oleh komputer. 

5)  Tinta Printer 

Terdiri dari tinta hitam dan tinta 3 warna. 

 
b.  Peralatan yang dibutuhkan 

Peralatan  yang  diperlukan  dalam  pembuatan  motif  sablon  dengan 

gabungan teknologi tradisional dan modern,  adalah: 

1)  Komputer, berguna untuk memperoleh dan pengeditan file-file gambar 

baik melalui Disket, CD-Room, Scan Foto, maupun dari internet. 

2)  Software, berguna untuk mendukung kinerja komputer dalam melaksanaan 

pengeditan/ penggabungan motif tradisional dan motif modern. 

3)  Scanner,  berguna  untuk  memperoleh  motif-motif  tradisional  maupun 

modern dari foto, gambar, tulisan, kalender  dari luar. 

4)  Meja afdruk, berguna untuk peletakan media gambar, pembuatan media 

film, perbaikan dan penyempurnaan film dan gambar sebelum dipindahkan 

ke screen. 

5)  Meja cetak, berguna untuk mencetak/ menyablon yang disesuaikan dengan 

bingkai screen yang digunakan. Daun Meja cetak terbuat dari kaca bening 

tebal 5 mm/ 6mm. Terdiri  dari 2 rak, yang digunakan untuk meletakan 

penerangan/ lampu dan untuk meletakan cat/ tinta. 

6)  Screen Printing atau mono nylon (monyl), adalah kain kasa yang dipasang 

pada rangkai/  bingkai dan dipergunakan untuk menyablon yang terbuat 

dari kain nylon. Dikelompokkan menjadi tiga jenis. 

a)  Monyl halus dengan nomor 180 T – 200 T dan bahan dasarnya tidak 

menyerap. 
b)  Monyl sedang dengan nomor 120 T – 150 T. 
c)  Monyl Kasar dengan nomor 60 T – 90 T dan bahan dasarnya meyerap 

minyak/ tinta bahan dasar. 

7)  Racel, Merupakan alat penting untuk menyablon yang kegunaannya untuk 

menyaput/  menekan tinta cetak berbentuk pasta yang terdapat didalam 

screen agar merembes melewati pori-pori monyl yang telah lentur. Rakel 

disesuaikan dengan gambar/ tulisan yang tertera dalam screen. 

8)  Lampu, digunakan untuk penyinaran dalam pembuatan klise/ negative dan 

selanjutnya dapat digunakan untuk mencetak. 

9)  Kipas angin, digunakan untuk pengeringan dalam proses mengafdruk. 

10) Mika plastik, digunakan untuk pengolesan obat afdruk. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil produksi berupa kaos dan Kaos yang diproduksi diberi nama ” 

SOLONE’ ” yang merupakan perpaduan motif tradisional dan modern. Motif- 

motif  yang  ada  dalam  kaos  SOLONE’  antara  lain  motif-motif  batik,  gambar 

tempat-tempat yang  menjadi  simbol budaya di kota Surakarta seperti Keraton 

Solo, gambar peristiwa-peristiwa yang juga menjadi ikon budaya di Solo, seperti 

Sekaten, Gerebeg Maulud dan lain-lain. Disamping itu dalam memproduksi kaos 

ini juga menyajikan kreasi berupa kata-kata bijaksana yang berisi nasihat-nasihat, 

kalimat lucu dan parodi. 

 
KESIMPULAN 

Melihat dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dapat  diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

a.  Keterampilan mahasiswa dapat meningkat dalam usaha handprint, 

sehingga dapat dijadikan bekal dalam hidup bermasyarakat. 

b.  Kebudayaan daerah dapat diperkenalkan dalam usaha handprint melalui 

berbagai macam produk  berupa kaos . 

c.  Dengan  usaha  handprint,  mahasiswa  memiliki  kegiatan  yang  dapat 

mendukung baik di bidang akademik maupun di keterampilan yang dapat 

menciptakan pendapatan bagi mahasiswa. 
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