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ABSTRAK 
Keberadaan limbah serbuk kayu di Yogyakarta bukan hal yang baru. Munculnya 
industri  furniture dan kerajinan menjadi awal melimpahnya bahan ini. Dari 38 
industri  pengolahan  kayu  menghasilkan  sedikitnya  7  ton  serbuk  kayu  setiap 
harinya.  Jumlah  yang  besar  ini   menjadi  perhatian  tersendiri  masyarakat 
Yogyakarta  dalam  penanganannya.  Sumber   pengganti  bahan  bakar  minyak 
banyak memanfaatkannya serbuk kayu yang digunakan industri kecil pembuatan 
makanan, selain itu digunakan sebagai bahan tambahan industri perusaan obat 
nyamuk bahkan pendistribusian serbuk kayu ini sampai di kawasan luar kota 
Yogyakarta. Limbah serbuk kayu ini merupakan sumber daya daerah Yogyakarta 
oleh  karena  itu  selayaknya  jika  masyarakat  Yogyakarta  sendiri  yang  berhak 
menikmatinya. Melalui Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan memberi 
solusi bagi pemanfaatan limbah serbuk kayu agar memiliki nilai yang lebih tinggi 
dari sekedar menjadi bahan bakar. Pemanfaatan  limbah serbuk kayu sebagai 
produk  kerajinan  dan  asesoris  interior  memberi  peluang  baru   pada  dunia 
kerajinan  dengan  pemanfaatan  mateial  ini.  Melalui  sentuhan  tangan  kreatif 
limbah serbuk kayu diproses dengan teknik cor dan press membentuk 
cinderamata yang mencitrakan Yogyakarta. Teknik ini memiliki kelebihan mampu 
memproduksi  dalam jumlah yang besar sehingga memiliki nilai produksi yang 
rendah tetapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Melalui pemanfaatan limbah 
serbuk  kayu  ini  diharapkan  dapat   meningkatkan  kesejahteran  masyarakat 
Yogyakarta dalam pemberdayaan potensi yang ada disekitarnya.  

Kata kunci: serbuk kayu, limbah, cor, press   

PENDAHULUAN 
Yogyakarta merupakan  kota  istimewa.  Yogyakarta  sebagai  kota  pelajar, 

pariwisata, budaya, seni dan bisnis sehingga menjadi pusat perhatian masyarakat 
Indonesia  bahkan  dunia.  Kondisi  ini  yang  mengangkat  nama  Yogyakarta  di 
wilayah domestik maupun internasional. Maka tidak mengherankan jika 
Yogyakarta  menjadi  serbuan  orang-orang  dengan  berbagai  kepentingan  dan 
harapan. 

Pariwisata Yogyakarta salah  satu   dayatarik yang terus  menggeliat 
menawarkan  panorama  alam,  budaya  bahkan  intelektualitas.  Siapapun  yang 
pernah menapaki  keelokan  alam  dan   bercengkrama dengan  keramahan 
masyarakatnya menadi  momen tersendiri yang tidak pernah terlupakan. Suatu 
kebanggaan jika pernah melihat sendiri  kota Yogyakarta. Sebagai bukti kepada 
saudara, kerabat, teman perlu dibawakan buah tangan  yang dapat menunjukkan 
kebersamaannya  bersama Yogyakarta. Suatu tantangan  bagi masyarakat 
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Yogyakarta untuk dapat menampilkan kekhasan citra melalui cinderamata yang 
akan dibawa  setiap pelancong dari Indonesia maupun mancanegara. Kekhasan 
cinderamata Yogyakarta begitu berharga yang akan menyimpan kenangan abadi. 

Pariwisata   merupakan   motivasi   terbesar   para   pelancong   datang   ke 
Yogyakarta.   Berkembangnya  aset  wisata  Yogyakarta  berimbas  pada  sektor 
perekonomian  masyarakat.   Seiring  dengan  itu  makin  banyak  berdiri  rumah 
makan,  penginapan,  showroom  kerajinan,  travel,  dll.  Pertumbuhanya  menjadi 
mata  pencaharian  masyarakat.  Selain  pariwisata,  sektor  industri  juga  banyak 
berkembang di Yogyakarta. Para pendatang dari luar negeri selain kedatangannya 
untuk  kepentingan  ekonomi  juga  memanfaatkan  Yogyakarta  sebagai  tujuan 
wisata. Hal demikian juga berlaku sebaliknya, kedatangan para pelancong yang 
hanya ingin berwisata setelah mengetahui prospek bisnis yang bagus tidak jarang 
malah menjadi pelaku bisnis. Bukan hal yang aneh jika pelbagi perusahaan terus 
bermunculan.  Salah  satu  yang  sangat  pesat  pertumbuhannya  adalah  dibidang 
industri permebelan/furniture. Mebel sebagi  salah satu komoditi ekspor sangat 
diminati para buyer luar negeri. Situasi yang aman dan stabil  serta tenaga kerja 
dan bahan yang relatif murah membuat nyaman para pebisnis untuk berinvestasi 
atau menjalin hubungan kerja. 

Situasi yang semakin kompleks dengan perkembangan pariwisata berimbas 
pada   perkembangan  industri  kerajinan.  Showroom  pusat  cinderamata  terus 
berjejal di sepanjang  jalan yang membuktikan keberadaannya terus meningkat. 
Jalan  parangtritis,  jalan  bantul,  jalan  prawirotaman,  jalan  imogiri  merupakan 
pusat-pusat showroom kerajinan. Sektor ini berusaha meningkatkan kualitas diri 
melalui eksplorasi bahan maupun bentuk serta tetap menjunjung kompetisi yang 
sehat. 

Perkembangan industri mebel dapat diketahui melalui data statistik Daerah 
Istimewa Yogyakarta tahun 2004 dinyatakan terdapat 324 buah perusahaan mebel 
dan 38 buah perusahan  penggergajian kayu. Dari 38 perusahaan yang ada di 
Yogyakarta dapat diketahui bahwa rata-rata setiap perusahaan dapat menghasilkan 
sekitar  2  kwintal  limbah  serbuk  kayu  dalam  sehari.  Jika  dijumlahkan maka 
terdapat sekitar 7 ton dalam  sehari. Jumlah ini merupakan jumlah yang tidak 
sedikit. 

Jumlah limbah serbuk kayu yang melimpah perlu mendapatkan perhatian. 
Adanya   eksplorasi  untuk  terus  mendukung  usaha  peningkatan  kerajinan  di 
Yogyakarta  menimbulkan  alternatif  untuk  memanfaatkan  sebagai  bahan  dasar 
pengembangan  pembuatan   produk  kerajinan  dan  asesoris  interior.  Dengan 
termanfaatkannya  bahan  limbah  serbuk   kayu  diharapkan  memberikan  nilai 
tambah baik bagi bahan sisa tersebut, orang yang  mengembangkannya ataupun 
masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Terbukanya peluang  adanya alternatif 
material baru bagi pembuatan souvenir tentu akan menambah lapangan pekerjaan 
bagi masyarakat dan mengurangi jumlah penganguran yang ada. 

Serbuk kayu umumnya digunakan untuk bahan bakar memasak. Serbuk 
kayu secara rutin dibeli oleh pengelola warung makan sehingga secara nyata telah 
termanfaatkan keberadaannya dengan baik. Diakui bahwa pengunaan serbuk kayu 
ini telah mendatangkan  pemasukan. Serbuk kayu dibeli dari perusahaan sebesar 
Rp.3000 untuk setiap karungnya,  sedangkan para pekerja tersebut menjualnya 
pada  pemesan  sebesar  Rp.8000,-  hal  ini  terkait   dengan  biaya  tenaga  yang 
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dikeluarkan untuk mengumpulkan dan mengemasi dalam karung serta ongkos 
transportasi untuk pengangkutannya. 

Program kreatifitas mahasiswa melalui pemanfaatan limbah serbuk kayu 
merupakan tantangan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan 
ketrampilannya dalam upaya pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma 
perguruan tinggi. Bagi masyarakat pengrajin program ini menjadi alternatif baru 
untuk mengembangkan usaha kerajinan yang telah ada sebelumnya. Serbuk kayu 
yang sebelumnya bahan kurang berguna menjadi bernilai, akhirnya memberikan 
citra terhadap kreatifitas masyarakat Yogyakarta. Yogyakarta akan mendapatkan 
julukan baru sebagai kota orang kreatif

 

dan nama Yogyakarta akan terus dikenal 
dan dikenang banyak orang. 

Pemanfaatan serbuk kayu sebagai produk kerajinan dan asesoris interior 
melalui program PKM kewirausahaan memberikan manfaat baik bagi tim PKMK 
maupun  pengrajin  yang  dilatih.  Pelatihan  yang  dilakukan  selama  tiga  bulan 
memiliki nilai positif yang bisa terus dikembangkan. Adapun manfaat yang dapat 
dirasakan adalah sebagai berikut : 
a Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat menambah pengalaman bersosialisasi dengan 
masyarakat secara langsung. 

2. Mahasiswa  dapat  mengapikasikan  ilmu  kekriyaan  langsung  kepada 
masyarakat. 

3. Mahasiswa  mendapatkan  kesempatan  belajar  manajemen  kegiatan 
secara   langsung,   baik   perencanaan,   pelaksanaan   teknis   maupun 
controling (pengawasan). 

4. Dapat mengamalkan Tridarma perguruan tinggi. 
b Pengrajin 

1. Pengrajin mendapatkan pelatihan gratis yang diberikan langsung pada 
karyawan. 

2. Peluang  baru  pengembangan  produk  kerajinan  yang  berasal  dari 
limbah serbuk kayu. 

3. Ketrampilan para karyawan meningkat menjadikan lebih produktif. 
4. Peluang pasar yang terbuka lebar karena belum ada pengrajin yang 

mengembangkan usaha pembuatan produk kerajinan dari serbuk kayu.  

METODE PENELITIAN 
Metode  eksperimental  merupakan  metode  untuk  menemukan  formula 

yang paling  tepat untuk mencapai mutu produk yang maksimal. Kegiatan ini 
memerlukan  akurasi   pencatatan  setiap  hasil  yang  dicapai.  Dalam  kegiatan 
program kreatifitas mahasiswa Kewirausaan ini metode ini dilaksanakan sebelum 
tim terjun langsung pada industri kecil  binaan.  Hasil yang dicapai dari ujicoba 
eksperimen bisa langsung diaplikasikan dalam masyarakat.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Program kreatifitas mahasiswa kewirausahaan menjadi alternatif 

terbukanya  kesempatan  dalam  pengembangan  potensi  mahasiswa,  masyarakat 
maupun sumber alam yang tersedia. Melimpahnya bahan limbah dari pengolahan 
kayu berupa serbuk kayu membuka kreatifitas mahasiswa untuk mengembangkan 
keahlian  dan  intelektualitasnya  sebagai   pertanggungjawaban  moral  terhadap 
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peningkatan mutu/kualitas masyarakat dengan cara pemberdayaan potensi mereka 
maupun  lingkungannya.  Melalui  PKM  kewirausahaan  dapat  diambil  manfaat 
bersama untuk menjadikan lebih baik di masa mendatang. Wujud pemberdayaan 
masyarakat tim PKMK  merekrut Labatila Craft

 
pimpinan Bapak Awan K. di 

kawasan Panggungharjo, Sewon, Bantul,Yogyakarta.  

Teknik  Pelatihan  Pemanfaatan  Limbah  Serbuk  Kayu  sebagai  Produk 
Kerajinan dan Asesoris Interior dengan Teknik Press dan Cor  

Dalam pelaksanaan Pelatihan yang kami lakukan dalam pengolahan serbuk 
kayu,  adapun persiapan yang dilaksanakan meliputi persiapan bahan dan alat. 
Berikut ini bahan yang digunakan beserta fungsi dan juga harga pervolumenya.  

Tabel 1.   Daftar bahan.   

NO BAHAN FUNGSI HARGA  

1. Serbuk kayu Bahan dasar dari pembuatan kerajinan 8000 / karung  

2. Lem kayu 
sintetis  

Bahan campuran serbuk sebagai bahan perekat 5000-8000 / 
bungkus(800gr)  

3. Resin Bahan dasar pembuatan cetakan / negatif untuk 
bentuk-bentuk tiga dimensional  

4. Semen Bahan dasar pembuatan cetakan untuk bentuk- 
bentuk dua dimensi (relief rendah)  

5. Katalis Bahan campuran untuk resin yang berfungsi 
sebagai pengering  

6. Met Serat putih yang berfungsi untuk menguatkan 
resin  

21.000-25.000 / 
kg  

800 / kg   

4600 / 100 ml   

6000 / ons  

7. Kayu Untuk membuat model ( master ) 20.000/lembar  

8. Tanah liat Untuk membuat model (bahan alternatif) 1000/kg  

9. MAA (pengkilap 
lantai)  

Dioleskan pada permukaan model agar cetakan 
tidak lengket dengan model ataupun digunakan 
untuk memisahkan hasil cetakan dengan 
cetakannya  

6000/kaleng  

10 Oli bekas Digunakan untuk memisahkan hasil cetakan 
dengan cetakannya  

2000/liter  

11. Cat tembok Memberi pelapis dasar pada proses pewarnaan 9000/liter  

12. Cat mowilek Bahan campuran untuk pigmen warna 34000/liter  

13. Cat sendi Pigmen warna untuk menghasilkan warna yang 
dibutuhkan untuk proses pewarnaan.  

14. Melamin Melindungi hasil pewarnaan dan mewunculkan 
kesan warna  

4000/ons   

23.000/liter 
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Alat yang dibutuhkan selama pelatihan beserta fungsinya dapat diketahui sebagai 
berikut :  

Tabel 1.   Daftar alat.  

NO

 
ALAT

 
FUNGSI

 

1.

 

Press manual

 

Memadatkan serbuk yang telah dicampur dengan lem kayu

   

sintetis

 

2.

 

Pahat

 

ukir

 

Membentuk

 

model

 

3..

 

Wass

 

(Lilin

 

mainan)

 

Dapat

 

digunakan

 

sebagai bahan untuk model tetapi dalam

   

eksperimen

 

ini lebih digunakan untuk membuat

 

batasan-

   

batasan untuk

 

membuat cetakan

 

4.

 

Ember

 

Digunakan untuk menampung

 

air maupun membuat adonan

   

serbuk kayu dan

 

lem

 

kayu

 

sintetis

 

5.

 

Kuas

 

Untuk mengoleskan

 

MAA (semir)

 

pada

 

model atau cetakan

 

6.

 

Palu

 

Alat pukul

 

untuk membuat

 

model maupun untuk

 

memukul

   

cetakan

 

agar hasil cetakan

 

bisa dikeluarkan

 

7.

 

Karet

 

ban

 

dalam

 

bekas

 

Untuk mengikat cetakan

 

8

 

Amplas

 

Menghaluskan hasil cetakan

 

yang akan difinishing

 

9

 

Sprayer

 

Alat penyemprot

 

10

 

Kompresor

 

Penghasil tekanan udara

  

1 Pelatihan Teknik Press 
a. Pembuatan Model 

Model untuk cetak press/tekan cenderung berbentuk dua 
dimensional.  Pemunculan  ornamen/hiasan  tidak  terlalu  tinggi  atau 
biasa disebut relief rendah. Bentuk tersulit yang bisa terjangkau hanya 
bentuk relief menengah,  untuk pembuatan bentuk relief tinggi tidak 
bisa dijangkau karena bentuknya hampir tiga dimensional. 

Ketebalan bentuk  yang  bisa  dicapai  sekitar  1  -  3  cm dengan 
syarat  ornamen memiliki sifat cembung, ataupun pahatan lurus yang 
miring ke dalam.  Bahan pembutan model teknik press dapat berupa 
kayu, lempung maupun lilin.  Untuk Kayu tetap menggunakan pahat 
ukir, sedangkan lempung atau lilin bisa menggunakan butsir. 

Bentuk model yang bisa dikembangkan bermacam-macam, bisa 
persegi   atau  persegi  panjang,  lingkaran  atau  segitiga,  semua  itu 
tergantung desain yang diinginkan.    

Gambar 1.   Proses pembuatan model dari kayu. 
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b. Pembuatan Cetakan 

Model yang telah dibuat ditaruh ditempat yang datar dengan alas 
plastik.  Kemudian sekelilingnya dibuat penghalang, bisa dari kayu 
maupun  kertas yang tebal dengan ketinggian melebihi tinggi 
modelnya.  Dipastikan  tidak  ada  celah  yang  akan  membuat  adonan 
semen ke luar   bila  dituangkan. Untuk menutupi celah  bisa 
menggunakan wass (lilin). 

Model yang telah siap diolesi MAA merata dipermukaan model 
maupun  kayu/kertas penahan. Untuk bahan cetakan teknik press bisa 
menggunakan resin  tapi juga bisa mengunakan semen. Alternatif ini 
untuk lebih menghemat harga produksi. Akan tetapi penggunaan hasil 
dari  cetakannya  juga  masih  lebih  kasar  jika  dibandingkan  dengan 
cetakan dari resin.    

Gambar 2.  Cetakan dari bahan semen.  

Bahan cetakan dari semen diperlukan bahan pembantu berupa 
air. Ukuran untuk semen berbanding 1 kg : ½  liter air. Semen diaduk 
perlahan dan dicampur sedikit demi sedikit dengan air. 

Campuran yang telah jadi dituangkan perlahan 

 

lahan kedalam 
cetakan. Isi  secara merata sampai ketebalan 2 cm 

 

3 cm. Biarkan 
mengeras dalam 24 jam 

Setelah benar-benar kering model dipisahkan perlahan-lahan dari 
cetakan. Cetakan dibersihkan dan siap untuk melakukan produksi. 

c. Proses Produksi 
Dalam proses produksi bahan dan alat yang dipersiapkan berupa: 
Bahan   yang  digunakan: Serbuk kayu yang telah disaring, Air, 

Lem kayu sintetis, Oli bekas. 
Alat yang digunakan: Cetakan yang siap digunakan, Alat press, 

Triplek  sebagai  alas,  Gelas  Plastik  bekas,  Ember  sebagai  tempat 
adonan 

Serbuk  kayu  disaring  untuk  mendapatkan  hasil  yang  halus. 
Kemudian  ketiga  bahan  dijadikan  satu  dengan  ukuran  antara  lem, 
serbuk dan air. Dari  kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diambil 
kesimpulan  bahwa  dengan  lem   0,8  kg/800  gram  (satu  bungkus) 
dibutukan serbuk kayu 0,6 kg/600 gram dengan air 1,2 liter. 
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Dengan  adonan  yang  telah  siap  maka  tempat  cetakan  perlu 

dipersiapkan.  Prinsip  dasar  dalam  melakukan  pencetakan  adalah 
didapatkannya  hasil  yang  utuh  ketika  dikeluarkannya  hasil  cetakan 
dari  dalam  cetakannya  dengan  waktu  sesingkat  mungkin.  Semakin 
cepat dan mudah  pengeluaran hasil cetakan akan berpengaruh pada 
kuantitas hasil perhari yang  dicapai. Dalam melakukan pelatihan ini 
telah  dicoba  beberapa  bahan  sebagai  pemisah  antara  cetakan  dan 
adonan serbuk kayu antara lain MAA (pengkilap lantai), margarin, Oli 
bekas. Hasil yang paling memuaskan adalah oli bekas karena adonan 
serbuk kayu dengan mudah dikeluarkan dalam waktu 10 sampai 15 
menit.  Akan  tetapi  ada  efek  lain  yang  ditimbulkan  berupa  warna 
kehitaman pada permukaan hasil cetakan. Warna hitam ini tidak begitu 
berpegaruh karena proses finishing yang dilakukan dengan 
penggunakan  pewarnaan  blok  dengan  cat  tembok  sehingga  seluruh 
permukaan nantinya akan tertutupi dengan cat tembok 

Cara melakukan proses pencetakan ketika semua telah disiapkan 
yaitu cetakan ditaruh di bawah alat press dengan posisi negatif cetakan 
diatas.  Permukaan  cetakan  diolesi  oli  bekas  dengan  mengkuaskan 
merata diseluruh permukaan  cetakan. Alat penahan terbuat dari kayu 
juga dipasang disekeliling cetakan dan juga diolesi oli. Adonan yang 
siap dicetak dimasukkan dengan perlahan sampai cetakan terisi penuh. 
Kasih  papan/plat  yang  rata  diatas  adonan  yang  dituangkan,  tekan 
dengan alat press hingga air yang ada keluar, tunggu sampai 10-15 
menit  hingga cetakan siap dilepaskan. Cetakan dilepaskan perlahan 
dan hati-hati.  Jika hasil cetakan telah dikeluarkan  dilakukan 
pengeringan dengan  sinar  matahari. Pengeringan seperti ini 
menghabiskan waktu sampai 4 hari. Untuk mendapatkan hasil tidak 
melengkung  pengeringan dilakukan proses pembalikan selang waktu 
3-4 jam.  

d. Finishing 
Finishing yang dilakukan pada kerajinan serbuk kayu dengan 

campuran lem  ini  adalah  menutup  semua  bagian  permukaan  dan 
dihias dengan bentuk dekoratif dengan pemanfaatan warna-warna yang 
diinginkan.  Dalam melakukan proses finishing persiapan yang 
diperlukan adalah : 

Bahan yang  digunakan:  Cat  tembok,  Cat  sendi  warna  primer 
(merah, kuning, biru) dan warna hitam, Melamin dof beserta harderner 
dan tiner. 

Alat yang di gunakan : Amplas kain dan kertas, Kuas cat air dan 
cat   minyak,  Ember  sebagai  tempat  air  dan  gelas  plastik  bekas, 
Sprayer/semprotan obat nyamuk. 

Proses finishing yang dilakukan pertama kali adalah 
menghaluskan permukaan hasil cetakan dan bagian tepinya. Proses ini 
dapat  menggunakan amplas kain dengan no.p-100. sedangkan untuk 
mendapatkan  hasil   yang  lebih  halus  menggunakan  amplas  kertas 
no.cc-240. 
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Proses  selanjutnya  dengan  memberikan  warna  dasaran  pada 

permukaan dengan mengkuaskan cat tembok yang telah di campur air 
untuk  disesuaikan  tingkat  kekentalannya.  Hal  ini  dilakukan  untuk 
menutup pori-pori. 

Keindahan souvenir tergantung unsur hias yang digunakan baik 
berupa  motif  maupun  pilihan  warna.  Motif  yang  disajikan  dalam 
souvenir  serbuk   kayu  ini  telah  ada  dan  disajikan  dalam  bentuk 
cekungan   atau   cembungan   (relief)   pada   permukaannya.   Peserta 
pelatihan tinggal merespon bentuk yang ada dengan pemilihan warna 
yang tepat. Dalam proses pewarnaan ini yang dipersiapkan berupa cat 
tembok warna putih dan cat sendy (pigment warna)  dengan warna 
primer  yaitu  merah,  kuning,  biru.  Dari  warna  ini  dapat  dihasilkan 
warna  turunan  misalnya  warna  hijau  dihasilkan  dari  percampuran 
warna  kuning  dan  biru  dengan  perbandingan  1:1,  warna  orange 
dihasilkan dari warna merah dan kuning dengan perbandingan 1:1, dan 
seterusnya.                  

Gambar 3.   Hasil warna turunan dan pigment warna primer.  

Dalam proses pewarnaan didahulukan untuk warna yang lebih 
muda  kemudian diteruskan warna yang lebih tua. Teknik ini untuk 
memudahkan memberikan kesan rapi.    

Gb.4. Pemberian warna muda kemudian diikuti warna tua  

Warna yang  tatap  cerah  dan  tidak  mengalami  kepudaran  dan 
souvenir yang awet tidak mudah rusak menjadi pilihan para pembeli. 
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Gambar 5.   Model tiga di

Gambar 6.   Talk luar, Resin dan katalis.
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2 Penyiapan tempat 

Sebelum  bahan   pembuat   cetakan   dituangkan   terlebih 
dahulu  disiapkan penahan  agar  resin  yang  dituangkan  tidak 
meleleh dan mengikuti bentuk model. Untuk menahan ini dapat 
menggunakan lilin (wass). Lilin memiliki karakter lunak, kenyal, 
elastis dan mudah menempel pada benda lain.    

Gambar 7.   Proses pembuatan penahan cetakan.  

Jika penahan telah siap, maka permukaan model diolesi 
MAA  (pengkilap  lantai)  secara  merata  yang  fungsinya  agar 
model dan cetakan  tidak menyatu. Resin yang telah dicampur 
talk dengan katalis siap dituangkan. Penuangan pertama 
dilakukan  merata pada permukaan model, tunggu sampai agak 
mengering kemudiaan  ditambahi sekali lagi disiramkan merata. 
Untuk membuat campuran resin usahakan sesuai kebutuhan yaitu 
habis sekali tuang. 

Resin walaupun akan keras setelah mengering akan tetapi 
mudah patah/pecah oleh karena itu masih perlu bahan tambahan 
untuk  menguatkan  cetakan  yang  akan  digunakan  nanti  yaitu 
dengan memberikan met (serat  berwarna putih). Serat tersebut 
ditaruh diatas resin yang hampir mengering  diatas model, lebar 
serat disesuaikan bidang yang akan diberi. Selesai  pembuatan 
adonan  resin  yang  dicampur  katalis  dan  talk  dan  disiramkan 
diatas met, tunggu sekitar satu jam resin akan mengering dan 
model bisa  dilepaskan. Untuk membuat cetakan pada sisi yang 
lain dari model prosesnya sama dengan yang dilakukan di muka. 
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Gambar 8.   Met  dan  penuangan resin pada permukaan model  

Jika semua sisi model telah terlapisi cetakan maka proses 
pembuatan  cetakan telah selesai. Sedangkan pangkal model di 
buat  berongga/berlubang  untuk  nantinya  tempat  memasukkan 
adonan serbuk kayu pada saat pencetakan.  

c Proses Produksi 
Dalam proses  produksi  cetak  cor  bahan  dan  alat  yang 

dipersiapkan berupa : 
Bahan yang digunakan: Serbuk kayu yang telah diayak dan 

dikeringkan sampai kadar air 1%, Resin, Katalis, Margarin. 
Alat yang digunakan: Cetakan yang siap digunakan, Wass, 

Karet ban bekas, Gelas Plastik bekas. 
Serbuk  yang   digunakan   untuk   bahan   disaring   untuk 

mendapatkan serbuk yang halus. Proses selanjutnya dikeringkan 
dengan sinar matahari agar kandungan air semakin sedikit. Hal 
ini dilakukan  karena  bahan  resin  sangan  rentan  terhadap  air. 
Dalam melakukan pencetakan dengan bahan resin ini yang perlu 
disiapkan adalah cetakannya. 

Ketika cetakan telah siap berarti posisi yang aman untuk 
membuat  adonan serbuk kayu dengan resin. Komponen untuk 
membuat adonan  adalah serbuk, resin dan katalis (pengering). 
Komposisi  untuk  mendapatkan  hasil  yang  baik  adalah  50  gr 
serbuk berbanding 100 ml  resin dan 5 ml katalis. Pembuatan 
adonan adalah dengan menuangkan  sedikit demi sedikit serbuk 
kayu ke dalam resin sambil diaduk. Jika telah  rata katalis siap 
dituangkan  dan  diaduk  hingga  rata.  Adonan  siap  dimasukkan 
dalam cetakan. 

Adonan  serbuk  dan  resin  yang  telah  siap,  dimasukkan 
dalam  mulut cetakan. Hal ini dilakukan dengan perlahan tapi 
cepat dan hati-hati.  Untuk meratakan adonan di dalam cetakan 
dapat dilakukan dengan  membolak balik cetakan. Cetakan diisi 
sampai penuh. setelah selesai  cetakan  didiamkan dengan posisi 
mulut cetakan diatas. Adonan akan  mengering kurang lebih 30 
menit, setelah itu cetakan bisa dibuka. 
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Dalam membuka cetakan lepas karet pengikat dan 

hilangkan wass yang ada disekitar cetakan. Bersihkan adonan 
yang  belepotan  disekitar  mulut  cetakan.  Buka  perlahan-lahan 
cetakan dengan benda runcing. Jungkit perlahan dan merata pada 
sambungan cetakan.  Dahulukan pada sisi yang mudah dibuka, 
dilanjutkan  pada  sisi  lainnya,   hasil  cetakan  telah  jadi  dan 
diperiksa terdapat rongga atau tidak dipermukaan hasil cetakan. 
Jika  masih  terdapat  rongga  maka  perlu  disempurnakan  pada 
tahap finishing.  

d Finishing 
Proses finishing yang dilakuan pada hasil cetakan serbuk 

dan resin langkah yang paling awal adalah memeriksa 
keberadaan  hasil  cetakan  setelah  dikeluarkan  dari  cetakannya. 
Kemungkinan yang terjadi berupa permukaan hasil cetakan yang 
masih berongga. Menaggulangi permasalahan ini adalah dengan 
jalan menambalnya dengan adonan yang sama hingga permukaan 
rata. Permukaan yang kasar dibiarkan ditunggu  sampai adonan 
mengering. Jika permukaan yang terdapat lubang telah tertambal 
semua  proses  penggerendaan  dapat  dilakukan.  Penggerendaan 
dilakukan pada sisi yang terjangkau, jika ada sisi tidak dapat 
dihaluskan   dengan  gerenda  dapat  diselesaikan  dengan  kikir. 
Permukaan   Hasil   gerendaan  masih   kasar   untuk   menghalus 
menggunakan amplas kertas/air. 

Hasil yang halus dibersihkan dan siap untuk di melamin. 
Finishing  ini bersifat natural sehingga serbuknya dapat dilihat 
dengan jelas. Finishing  melamin   membuat karya akan tampak 
mengkilap dan siap disajikan.  

KESIMPULAN  

Kegiatan PKMK yang telah dilaksanakan memberikan harapan baru bagi 
peningkatan ekonomi masyarakat. Hasil yang dicapai sangat memuaskan dengan 
bentuk  dan  hasil  yang  dicapai.  Produk  ini  diharapkan  bisa  menembus  pasar 
kerajinan lokal maupun nasional. Dari segi ekonomis produk ini berani bersaing. 
Produk kerajinan seperti topeng yang dikembangkan dengan serbuk kayu dengan 
campuran lem dipasaran berani dijual dengan harga Rp. 5.000,-  sedang untuk 
topeng dengan ukuran yang sama dengan bahan kayu pule dijual dengan harga 
sekitar Rp.10.000 - Rp12.000. 

Harapan ke depan kegiatan ini perlu adanya tindak lanjut baik dari segi 
permodalan,   pemasaran.  Usaha  seperti  ini  perlu  campur  tangan  dari  pihak 
Dekranas maupun Deperindag untuk lebih peduli terhadap perkembangan industri 
kecil di kawasan Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya atau 
bahkan dari DIKTI sendiri diharapkan dapat  menindaklanjuti  kekurangan yang 
ada. Perlunya sarana promosi yang bisa mempulikasikan  produk ini. Pemberian 
kesempatan untuk mengikuti pameran kerajinan dalam skala nasional  ataupun 
internasional sangat diharapkan. Juga perlunya dukungan dari semua pihak yang 
berkompeten dengan usaha peningkatan industri kerajinan 
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