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ABSTRAK 
Tujuan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKMM) ini 
adalah: (1)  Terciptanya anak panti asuhan, dan mahasiswa yang kreatif dalam 
memanfaatkan limbah kayu gergajian yang terbuang percuma menjadi komuditas 
bernilai ekonomi yaitu konstruksi  cendramata perahu pinishi berbagai ukuran, 
model dan bentuk, (2) Terciptanya anak panti asuhan dan mahasiswa mempunyai 
pengetahuan dan terampil membuat cendramata perahu pinishi berbagai ukuran, 
model dan bentuk dengan memanfaatkan limbah kayu gergajian dari 
penggergajian  kayu  yang  bernilai  seni  dan  bernilai  ekonomi.  Metode  yang 
ditempuh dalam kegiatan ini adalah: (1) Pada saat pemberian materi penyuluhan 
tentang pemanfaatan limbah kayu gergajian menjadi cendramata perahu pinishi 
dan desainnya metode yang digunakan yaitu: ceramah diskusi, tanya jawab, dan 
simulasi, (2) Pada  saat membuat cendramata perahu pinishi dari limbah kayu 
gergajian, metode yang digunakan adalah demonstrasi, dan tanya jawab. Hasil 
yang   dicapai   adalah:   (1)   Anak panti   asuhan   dan   mahasiswa   memiliki 
pengetahuan dalam hal pemanfaatan limbah kayu  gergajian untuk pembuatan 
cendramata  perahu  pinishi  berbagai  model  dan  bentuk  untuk   peruntukan 
berbagai  kebutuhan  ruang,  (2)  Anak  panti  asuhan  dan  mahasiswa  memiliki 
keterampilan membuat cendramata perahu pinishi berbagai model dan bentuk 
dari limbah kayu gergajian yang bernilai seni dan bernilai ekonomi.  

Kata Kunci: cendramata, limbah, kayu gergajian.  

PENDAHULUAN 
Panti Asuhan Setia Karya yang berlokasi di Jalan Manuruki Raya No. 29 

A Makassar memiliki anak asuh sebanyak 61 orang, yang terdiri dari 41 laki-laki 
dan perempuan 20 orang. Dari 41 orang laki-laki tersebut, 8 orang yang sekolah di 
SMU, 22 orang di SMP, dan 11 orang yang sekolah di SD (Kelas 5 dan kelas 6). 
Sementara perempuannya 5 orang yang sekolah di SMU, 12 orang sekolah SMP, 
dan  3  orang  sekolah  di  SD,  (Sumber  Data:  Panti  Asuhan  Setia  Karya  Kota 
Makassar,  2002). 

Menurut pimpinan Panti Asuhan M. Muzakkar, S.Ss, kemungkinan 
besar  anak asuh yang didiknya tidak dapat melanjutkan studinya ke perguruan 
tinggi, mengingat  biaya yang dibutuhkan cukup tinggi. Oleh karena itu harapan 
saya ebagai pimpinan Panti  Asuhan Setia Karya, kiranya anak asuhnya dapat 
memiliki pengetahuan dan keterampilan,  apakah kerja kayu, kerja mesin, kerja 
batu  dan  sebagainya.  Dengan  keterampilan  anak  yang  saya  asuh  ini,  yang 
dimilikinya itu memungkinkan   anak-anak   panti   ini   kelak   nantinya   mandiri 
dan   dapat membantu mengembangkan panti asuhan (Wawancara tgl. 20 Agustus 
2002 di Panti Asuhan Setia Karya). 
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Melihat  kurikulum  Sekolah  Menengah  Umum  (SMU)  dan  Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang ada sekarang terutama muatan lokal tidak 
banyak menyajikan keterampilan terutama keterampilan kayu dalam hal membuat 
cendramata. Padahal jika seorang  anak siswa (dalam hal ini anak panti asuhan) 
yang  tidak  dapat  meneruskan  pendidikannya  lagi,  dan  memiliki  keterampilan 
kayu, maka besar kemungkinannya untuk mengembangkan  diri  untuk berusaha 
keterampilan kayu. 

Lanjutan  wawancara  dengan Pimpinan Panti Asuhan Setia Karya,  saya 
sebagai Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur dan Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Negeri  Makassar, bertanya 

 

Apakah Anak panti telah diberikan 
keterampilan membuat cenramata misalnya: perahu pinisi dari serpihan kayu ?, 
jawaban dari pimpinan panti mengatakan tidak pernah . Hal itu disebabkan tidak 

ada orang yang bersedia dan terampil untuk melatih mereka dalam hal mengasah 
alat-alat kerja kayu bermesin dan tidak bermesin dan mempraktekkan 
penggunaaanya, serta membuat cendramata seperti disebut di atas. Selanjutnya 
saya  mengatakan  Apakah  bapak  bersedia  menerima  tim  kami  melakukan 
pelatihan membuat cenramata perahu pinisi dengan memanfaatkan serpihan kayu 
buangan penggergajian kayu ? . Spontanitas Pimpinan Panti Asuhan Setia Karya 
Muh. Muzakar, S.Ss, saya sangat bersedia dan mengucapkan banyak terima kasih. 

Di sisi  lain,  disekitar  panti  asuhan  banyak  pengegergajian  kayu  yang 
membuang  serpihan-serpihan  kayu  berupa  papan  dan  balok  berbagai  macam 
ukuran,  yang  masih   dapat   dimanfaatkan  atau  diproses  menjadi  konstruksi 
cenramata perahu pinisi berbagai ukuran serta berbagai bentuk dan model. Oleh 
karena itu sangat tepat untuk memanfaatkan kayu buangan tersebut untuk melatih 
anak panti asuhan membuat cendramata perahu pinisi dari limbah serpihan kayu 
gergajian. 

Melihat kenyataan di lapanagan dan sebagai mahasiswa yang sementara 
mengikuti  kuliah  pada  Jurusan  Teknik  Arsitektur  dan  Teknik  Sipil  Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Makassar dimana telah kami mendapatkan mata kuliah 
Rupa dasar yaitu dapat berkreasi dalam memanfaatkan barang yang tidak berguna 
menjadi  barang  atau  cendramata  yang  bias  menjadi  suatu  karya  seni  yang 
dipandang artistik. Mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur (desain bangunan 
rumah  tinggal,  hotel,  restoran,  dan  cafe),  Merencana  ruang  dalam  termasuk 
penataan prabot serta pada berbagai kamar atau   ruang (interior), dan kerja 
maket, yaitu mahasiswa membuat gambar fisik karya Arsitektur, dan dituntut 
membuat maket karya tersebut dengan skala kecil. 

Pengalaman kuliah berikutnya adalah mata kuliah kerja kayu, di sini juga 
kami  dapatkan pengalaman-pengalaman membuat berbagai macam benda-benda 
dari kerajinan kayu.  Dari pengalaman tersebut diatas kami sebagai mahasiswa 
Teknik   Arsitektur   merasa   terpanggil   untuk   melakukan   pelatihan   membuat 
cendramata perahu pinisi dengan memanfaatkan limbah kayu gergajian pada Panti 
asuhan Setia Karya Kota Makassar. Adanya pelatihan ini akan sangat 
memungkinkan  anak  asuh  Panti  Asuhan  Setia  Karya  memiliki  keterampilan 
mengasah dan menggunakan alat kerja kayu bermesin dan tidak bermesin dengan 
baik dan benar, serta memiliki keterampilan membuat  cendramata perahu pinisi 
dari serpihan-serpihan kayu. Adanya keterampilan membuat  cendramata perahu 
pinisi  dengan  memanfaatkan  serpihan-serpihan  kayu  gergajian  memungkinkan 
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anak panti dapat berwirausaha, dan dapat mengembangkan panti Asuhan Setia 
Karya dimasa yang akan datang. 

Oleh karena itu masalah dalam Kegiatan / Program ini adalah sebagai 
berikut:  (1)  Limbah  kayu  gergajian  seperti  papan,  dan  balok-balok  berbagai 
ukuran menjadi limbah di kawasan penggergajian kayu dan bahkan hanya diambil 
sebagai kayu bakar, (2) Papan dan  balok-balok kayu berbagai ukuran tersebut 
ternyata  tidak  dimanfaatkan  oleh  masyarakat   menjadi  barang  berharga  atau 
bernilai ekonomi seperti halnya konstruksi perahu pinisi dengan berbagai ukuran, 
model dan bentuk untuk berbagai keperluan, (3) Adanya permintaan  pimpinan 
panti asuhan Setia Karya untuk didesainkan cendramata perahu pinisi berbagai 
ukuran, model dan bentuk dari limbah kayu gergajian yang bisa bernilai ekonomi, 
(4)  Adanya  pengalaman  mata  kuliah  seperti  rupa  dasar,  studio  perancangan 
arsitektur,  dan  kerja  maket  sehingga  kami  berkeinginan  untuk  memanfaatkan 
papan, dan balok berbagai ukuran, model dan bentuk untuk berbagai keperluan, 
(5) Adanya pengalaman praktek workshop kayu juga telah kami alami sehingga 
baik menggunakan alat maupun membuat cendramata perahu pinisi  dari limbah 
kayu gergajian tidak menyulitkan bagi kami, (6) Anak panti asuhan yang diasuh 
oleh   Panti  Asuhan  Setia  Karya  tidak  memiliki  pengetahuan  keterampilan 
mengasah  alat-alat  kerja  kayu,  dan  menggunakan  alat-alat  kerja  kayu  yang 
bermesin dan tidak bermesin dengan baik dan benar, (7) Anak Panti Asuhan yang 
diasuh   oleh   Panti   Asuhan   Setia   Karya   tidak   memiliki   pengetahuan   dan 
keterampilan membuat  cendramata perahu  pinisi dari serpihan kayu gergajian 
yang dapat bernilai ekonomi. 

Tujuan  Program ini adalah sebagai berikut: (1) Terciptanya mahasiswa 
yang  mempunyai pengetahuan, dan terampil membuat cendramata perahu pinisi 
dengan  memanfaatkan  limbah serpihan-serpihan kayu  gergajian dari 
penggergajian kayu, (2) Terciptanya mahasiswa yang kreatif dan  inofatif  dalam 
memanfaatkan  sumber  daya  alam  yang  terbuang  percuma  menjadi  komuditas 
bernilai ekonom, (3) Terciptanya anak panti asuhan yang mempunyai 
pengetahuan, dan terampil membuat cendramata perahu pinisi berbagai ukuran, 
model  dan  bentuk  dengan memanfaatkan  limbah  serpihan-serpihan  kayu 
gergajian dari penggergajian kayu, (4) Terciptanya anak panti asuhan  Setia Karya 
yang kreatif dan  inovatif  dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbuang 
percuma  menjadi  komuditas  bernilai   ekonomi  yaitu:  konstruksi  cendramata 
perahu pinisi berbagai ukuran, model dan bentuk  dengan  memanfaatkan limbah 
serpihan-serpihan kayu gergajian dari penggergajian kayu yang dapat dikomsumsi 
setiap rumah tangga, hotel, dan penginapan, baik dalam negeri maupun luar negeri 
(manca negara) oleh karena itu merupakan komudirtas ekspor. 

Rangka cendramata perahu pinisi berbagai ukuran dengan memanfaatkan 
limbah  serpihan-serpihan  kayu  gergajian,  dapat  dipasangi  layar  dan  landasan 
sehingga menjadi cendramata perahu pinisi. Cendramata perahu pinishi berbagai 
ukuran merupakan komoditi yang  dibutuhkan oleh setiap rumah tangga, seperti 
halnya cendramata dari limbah serpihan kayu lainnya (Dalih, dan Sutiarna,1978). 

Mesin  yang  digunakan  dalam  membelah  kayu  gelondongan  adalah 
soumel, kayu gelondongan tersebut dibuat papan dan balok, dan serpihan-serpihan 
kayu  gergajian  tersebut   tidak   dimanfaatkan.  Menurut  Sonny  (1992)  bahwa 
penggunaan alat mesin (teknologi sederhana) bertujuan untuk membantu manusia 
untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan untuk menambah/meningkatkan 
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produksi. Selain dari pada itu, penggunaan teknologi sederhana menyebabkan 
manusia   dapat  bekerja  dengan  mudah,  menimbulkan  kenyamanan  bekerja. 
Dengan demikian ikut meningkatkan harkat dan martabat manusia. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa alat yang digunakan 
untuk  membelah  yaitu  mesin  soumel,  dengan  membelah  kayu  gelondongan 
menjadi papan dan balok, dan menghasilkan serpihan-serpihan kayu. 

Kayu  mempunyai   banyak   manfaat,   seperti   untuk   bangunan,   untuk 
dijadikan perabot rumah tangga, untuk kerajinan cendramata, hiasan dinding dan 
lain-lain  (Janto,1988).   Serpihan-serpihan  kayu  gergajian  bisa  dimanfaatkan 
menjadi  suatu  karya  seni  yang   artistik   tergantung  fungsi  dan  keguanaanya 
(Soedjana,1978) 

Dengan  uraian  tersebut  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  limbah  kayu 
gergajian  yang  terbuang  dapat  didesain  dan  dimodel  menjadi  komoditi  yang 
bernilai  seni  dan  artistik  baik  diperuntukkan  untuk  kebutuhan  rumah  tangga 
maupun  kebutuhan  lainnya,  seperti  halnya  rangka  cendramata  perahu  pinisi 
berbagai ukuran. 

Alat yang dibutuhkan dalam pekerjaan kayu yaitu: (1) Alat-alat bermesin 
seperti: ketam listrik, bor listrik, mesin roter, (2) Alat-alat tanpa mesin (alat-alat 
tangan) seperti: ketam  biasa, gergaji belah dan potong, gergaji punggung, bor 
tangan, siku, klem, meter dan lain-lain (Janto 1979). Dengan demikian alat-alat ini 
juga digunakan sebagai alat membuat rangka cendramata perahu pinisi berbagai 
ukuran, , dan sangat tergantung bentuk rangka cendramata  perahu pinisi yang 
akan dibuat. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa limbah 
serpihan-serpihan  kayu  gergajian  yang  terbuang  dapat  dimanfaatkan  menjadi 
suatu karya  seni yang artistik dan bernilai ekonomi yang tinggi yaitu rangka 
cendramata  perahu  pinishi  berbagai  ukuran.  Untuk  memberikan  keterampilan 
membuat rangka cendramata perahu pinisi,  pada anak panti asuhan Setia Karya 
Kota Makassar, dengan menggunakan alat-alat pertukangan kayu bermesin yaitu: 
mesin ketam, bor listrik, mesin roter. Dan menggunakan alat-alat kerja kayu yang 
tidak bermesin (alat-alat tangan) seperti: ketam biasa, gergaji belah dan potong, 
gergaji punggung, bor tangan, siku, klem, meter dan lain-lain.  

METODE PENDEKATAN 
Khalayak sasaran antara yang strategis dalam program ini adalah sebagai 

berikut:  (1)  Dinas  Sosial  Kota  Makassar  yang  membidangi  panti  asuhan,  (2) 
Ketua Yayasan Setia Karya,  (3) Ketua dan Pembina panti asuhan Setia Karya 
Kota Makassar, (4) Anak panti pada panti  asuhan Setia Karya Kota Makassar 
(khalayak sasaran yang dilatih langsung). 

Metode utama yang ditempuh dalam kegiatan ini adalah: (1) Pada saat 
pemberian   materi  penyuluhan  tentang  pemanfaatan  limbah  kayu  gergajian 
menjadi cendramata perahu  pinisi dan desainnya metode yang digunakan yaitu: 
ceramah diskusi, tanya jawab, dan simulasi,  (2) Pada saat membuat cendramata 
perahu  pinisi  dari  limbah  kayu  gergajian,  metode  yang   digunakan  adalah 
demonstrasi, dan tanya jawab. 

Metode  demonstrasi   digunakan   untuk   mendemonstrasikan   membuat 
cendramata  perahu pinisi dari limbah kayu gergajian, diterangkan dahulu cara 
memilih bahan, langkah  kerja, dimensi, bahan dan alat yang digunakan, teknik 
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menggunakan alat. Disini khalayak sasaran (anak panti asuhan) ikut langsung 
melakukan, mengerjakan setiap jenis pekerjaan bersama dengan mahasiswa. Pada 
saat  itu  juga  terjadi   diskusi,  terutama  sekali  yang  menyangkut  sistimatika 
pekerjaan tersebut.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil yang dicapai dalam program ini adalah: (1)  Anak panti asuhan dan 

mahasiswa  memiliki pengetahuan dalam hal cendramata perahu pinisi berbagai 
ukuran dari limbah hayu  gergajian, yaitu: (a) Memiliki pengetahuan tentang 
pemilihan bahan untuk hiasan perahu pinisi: pemilihan limbah kayu gergajian 
yang cocok untuk dibuat untuk perahu pinisi, (b) Memiliki pengetahuan tentang 
pembuatan cendramata perahu pinisi berbagai ukuran dari limbah hayu gergajian: 
membuat  desain  dan  gambar  kerja,   memotong  limbah  kayu  sesuai  ukuran, 
membentuk badan pinisi, membuat tiang layar, membuat layar dari kain, membuat 
landasan  dari  papan  atau  multipleks,  membuat  les  landasan  dari  kayu  profil, 
membuatkan alur kaca, memasang perahu pinishi pada landasan, pinishing dan 
pengecetan perahu pinisi dengan vernis atau pelitur, dan pemasangan kaca, (2) 
Anak panti asuhan  dan mahasiswa memiliki keterampilan membuat cendramata 
perahu pinisi berbagai  ukuran dari limbah hayu gergajian yaitu: (a) Pemilihan 
limbah  kayu  gergajian  untuk  pembuatan  perahu  pinisi  berbagai  ukuran,  (b) 
Terampil membuat cendramata perahu pinisi  berbagai ukuran dari limbah hayu 
gergajian  yaitu: membuat  desain  dan  gambar  kerja,  memotong  limbah  kayu 
sesuai ukuran, membentuk badan pinisi, membuat tiang layar, membuat layar dari 
kain, membuat landasan dari papan atau multipleks, membuat les  landasan dari 
kayu  profil,  membuatkan  alur  kaca,  memasang  perahu  pinishi  pada  landasan, 
pinishing  dan  pengecetan  perahu  pinishi  dengan  vernis  atau  pelitur,  dan 
pemasangan  kaca.  Selain  itu  motivasi  khalayak  sasaran  bersama  anggota  tim 
program ini cukup tinggi  mengikuti penyuluhan dan pelatihan dari awal sampai 
selesai. 

Program ini dianggap juga berhasil karena: (1) Khalayak sasaran tidak 
menemukan  kesulitan dalam memahami materi penyuluhan dan pelatihan   yang 
diberikan, (2) Khalayak  sasaran berkeinginan menerapkan membuat cendramata 
perahu pinisi berbagai ukuran dari  limbah hayu gergajian ini pada rumahnya 
masing-masing, (3) Khalayak sasaran berkeinginan untuk menyampaikan 
penerapan membuat cendramata perahu pinisi berbagai ukuran dari limbah hayu 
gergajian kepada khalayak sasaran yang lain (yang tidak sempat ikut penyuluhan 
dan pelatihan).  

KESIMPULAN 
Berdasarkan penyuluhan  dan pelatihan  dilapangan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: (1) Mahasiswa memiliki pengetahuan    dan 
keterampilan membuat cendramata perahu pinisi dari limbah kayu gergajian yang 
bernilai seni dan ekonomi. Hal ini didukung oleh adanya masukan-masukan dan 
diskusi  yang  dilakukan  bersama  dengan  dosen  pendamping,  (2)  Mahasiswa 
mempunyai inovasi dan kreatif dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam hal 
ini  limbah serpihan kayu gergajian untuk   pembuatan cendramata perahu pinisi 
yang dapat bernilai seni dan ekonomi. Hal ini didukung  oleh adanya masukan- 
masukan dan diskusi yang dilakukan bersama  dengan dosen  pendamping, (3) 
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Anak panti asuhan memiliki pengetahuan dan keterampilan membuat  cendramata 
perahu pinisi  dari limbah kayu gergajian yang bernilai seni ekonomi. Hal ini 
didukung oleh adanya masukan-masukan dan diskusi dari mahasiswa dan dosen 
pendamping,  (3)  Anak  panti  asuhan   mempunyai  inovasi  dan  kreatif  dalam 
memanfaatkan sumber daya alam dalam hal ini  limbah serpihan-serpihan kayu 
gergajian  untuk  pembuatan  cendramata  perahu  pinisi  yang  bernilai  seni  dan 
ekonomi. Hal ini didukung oleh adanya masukan-masukan dan diskusi   dengan 
mahasiswa serta dosen pendamping.  
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