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Abstrak: Pemuda dan Pemudi yang tergabung dalam Karang Taruna MAATOON 
memiliki antuasias yang besar untuk membuka usaha kaos sablon. Namun, upaya 
mewujudkan usaha tersebut masih memiliki beberapa kendala, seperti kurangnya 
alat yang canggih untuk memroduksi dan lemahnya keterampilan yang dimiliki. 
Untuk itu tim PKM (Program Kemitraan Masyarakat) IKIP Budi Utomo Malang 
berinisiatif membangun kemitraan dengan MAATOON dengan melaksanakan 
PKM. Program ini memiliki rangkaian kegiatan diantaranya adalah pelatihan dan 
pendampingan produksi kaos. Kaos yang diproduksi memanfaatkan permainan 
bahasa. Setelah dilaksanakan program ini, telah dihasilkan beberapa desain kaos 
yang memanfaatkan permainan bahasa yang unik, khas, dan bernilai jual, yaitu 
desain EMANSIPASI (Eman-Eman(si) Wanita), Rawe-Rawe Rantas, Malang-
Malang AREMA, Wes Usaha Romantis Hasile Dramatis, dll. Kaos berbasis 
permainan bahasa menarik minat dan mendapat respon positif dari warga desa 
Parangargo, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. 
 
Kata kunci: karang taruna, pemberdayaan, permainan bahasa 
 
Abstract: Young men and women who are members of the Youth Organization 
MAATOON have great enthusiasm to open screen printing t-shirts. However, 
efforts to realize the business still has several obstacles, such as the lack of 
sophisticated tools to produce and weak skills. For this reason, the PKIP Team 
(Community Partnership Program) IKIP Budi Utomo Malang took the initiative to 
build partnerships with MAATOON by implementing PKM. This program has a 
series of activities including training and mentoring on t-shirt production. T-shirts 
are manufactured using language games. After implementing this program, a 
number of T-shirt designs that utilize unique, distinctive and valuable selling 
language designs have been produced, namely the design of EMANSIPASI (Eman-
Eman (si) Woman), Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang AREMA, Wes Hasile 
Romantic Business Dramatic, etc. Language game-based T-shirts attract interest 
and get a positive response from the residents of the village of Parangargo, District 
Wagir Malang Regency 
. 
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PENDAHULUAN 
 
Karang Taruna merupakan organsisasi pemuda yang tidak asing lagi karena 
merupakan wadah yang telah memiliki misi untuk membina generasi muda 
khususnya di pedesaan. Visi karang taruna adalah sebagai wadah pembinaan 
dan pengembangan kreativitas generasi muda yang berkelanjutan untuk 
menjalin persaudaraan dan rasa kebersamaan menjadi mitra organisasi lembaga 
dan pemerintahan (Arif, 2014:191). Salah satu Karang Taruna yang ada 
Kabupaten Malang adalah Karang Taruna “MAATOON”. Berdiri sejak tahun 
2006, Karang Taruna ini beranggotakan sebanyak 29 pemuda dan pemudi. Kata 
“MAATOON” itu sendiri merupakan istilah dari bahasa Jawa yang berarti 
Mapan. Nama yang juga merupakan harapan untuk organisasi pemuda ini agar 
memberikan kemapanan bagi anggota dan masyarakat Desa Parangargo. Karang 
Taruna “MAATOON” berada di desa Parangargo Kecamatan Wagir. Ketua 
karang taruna pemuda bernama Veldy Sabili Taqwa.  

 
Gambar 1. Struktur Organisasi Karang Taruna Maatoon 

 
Karang Taruna “MAATOON” memiliki program kerja yaitu program 

umum dan program kerja khusus dari masing-masing seksi. Program umum 
yaitu penyelenggaraan kegiatan rapat seperti rapat pleno pengurus dan Pemdes.  
Sedangkan program seksi-seksi meliputi 1) program seksi organisasi yaitu, 
revitalisasi pengurus karang taruna, pembinaan organisasi, dan pendataan 
potensi anggota karang taruna, 2) program seksi pendidikan dan pelatihan, yaitu 
pelatihan manajeman organisasi, pelatihan keterampilan, penyelenggaraan 
kerjasama pembentukan belajar paket B dan C, serta penyelenggaraan diklat, 3) 
program seksi kemitraan, kerjasama dan tenaga kerja meliputi, pembentukan 
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Taruna Tani, pembentukan koperasi Karang Taruna, penyelenggaraan 
kerjasama pembentukan usaha dengan instansi dan perusahaan, dan membuka 
usaha di bidang pertanian, perternakan dan perkebunan, dan membuka usaha 
pembuatan kaos sablon, 4) program kerja seksi pembinaan kerohanian dan 
pembinaan mental yaitu mengadakan pengajian rutin, mengadakan peringatan 
Hari-hari Besar Islam, pembentukan Taman Pendidikan Seni Al-Qur’an, 5) 
Program seksi lingkungan hidup, yaitu penyelenggaraan penghijaun dan 
pembenihan, penanggulangan sampah rumah tangga dan sungai, melaksanakan 
kebersihan lingkungan, 6) Seksi Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata dengan 
pembentukan club olahraga, penyelenggaraan agenda rutin event olah raga dan 
seni budaya, menggali dan mengembangkan potensi wisata di Desa Parangargo, 
membantu promosi wisata dan potensi lokal pada event karang taruna, 7) 
Program Seksi Hukum dan HAM, yaitu bekerja sama dengan kepolisian 
menyelenggarakan kegiatan kadarkum, membantu advokasi hukum bagi warga 
Desa Parangargo yang bersangkutan dengan hukum, 8) Program Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, yaitu partisipasi bagi program 
rumah tidak layak huni, penyelenggaraan usaha pemberdayaan masyarakat, 9) 
Program Seksi Humas yaitu menjaga hubungan harmonis Karang Taruna 
dengan masyarakat, membuat Papan Informasi Karang Taruna dan 
Pemerintahan Desa. Dari program-program yang telah tersusun, hanya 30% 
program yang dapat terealisasi. Selebihnya belum dapat dijalankan.  

Paparan Berkaitan Dengan Program Kerja Karang Taruna “MAATOON” 
Dapat Disimpulkan Bahwa Pemuda-Pemudi Dalam Kelompok Tersebut 
Sebenarnya Memiliki Gairah Yang Besar Untuk Dapat Berwirausaha, Khususnya 
Dalam Bidang Usaha Kaos Sablon. Namun, Upaya Untuk Membuka Usaha Kaos 
Sablon Terhalang Dengan Kurangnya Peralatan Yang Memadai Untuk 
Memroduksi Kaos Serta Lemahnya Keterampilan Mitra, Khususnya Dalam Hal 
Keterampilan Desain.  

Untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut, Tim PKM IKIP Budi Utomo 
Malang Berinisiatif Untuk Membuka Kemitraan Dengan Pemuda Karang Taruna 
Melalui Kerjasama Pembukaan Usaha Kaos Sablon Berbasis Permainan Bahasa. 
Kaos Sablon Yang Akan Diproduksi Oleh Karang Taruna Adalah Kaos Yang 
Menggunakan Kata-Kata Unik, Lucu, Dan Bernilai Jual. Hal Ini Juga Turut 
Mendorong Pengembangan Produk Unggulan Yang Selaras Dengan Program 
Pemerintah, Baik Pada Level Nasional Maupun Level Daerah Atau Kabupaten 
(Susilo, dkk 2019). Kegiatan Ini Selaras Dengan Peraturan Menteri Perindustrian 
Nomor 78/M.IND/PER/9/2007 (Suyono, 1996) Tentang Peningkatan Efektifitas 
Pengembangan Industri Kecil Dan Memengah (IKM) Melalui Pendekatan Satu 
Desa Satu Produk (One Village One Product – OVOP); Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
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Pengembangan Produk Unggulan Daerah; Serta SK Bupati Malang Nomor 
180/1185/KEP/421.013/2013 (BKKBN, 2014) Tentang Produk Unggulan 
Kecamatan Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product-
OVOP). 

  
METODE 

 
Metode yang akan diterapkan untuk pemberdayaan pemuda karang taruna 
melalui usaha kaos sablon berbasis permainan bahasa sebagai. 

 
Gambar 2. Metode yang diterapkan 

 
HASIL & PEMBAHASAN 

 
Pemberdayaan Pemuda Karang Taruna MAATOON melalui usaha kaos sablon 
berbasis permainan bahasa menghasilkan beberapa hal, diantaranya  
 
Peningkatan keterampilan desain 
Desain merupakan komponen utama dalam memroduksi kaos setelah 
permainan bahasa sehingga pelatihan desain sangat diperlukan oleh mitra. 
Pelatihan dilakukan untuk memberi bekal kepada peserta dalam mendesain 
kaos. Aplikasi yang digunakan adalah corel Draw. Kegiatan ini dilakukan 
bekerjasama dengan narasumber yang ahli di bidang desain yaitu saudara 
Miftachul Rizal. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019. Hasil 
angket menyatakan bahwa 5 orang (16,7%) tidak bisa membuat desain dengan 
Corel, 5 orang (16,7%) agak bisa, 17 orang (56%) bisa membuat desain dengan 
Corel, dan 3 orang (10%) sangat bisa membuat desain dengan Corel. Adapun 
dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Pelatihan desain dengan corel draw 

 
Desain yang diaplikasikan pada kaos adalah desain dengan menggunakan 

permainan bahasa. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk diskusi interaktif 
dengan tim pengabdi yang merupakan dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia dan dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kegiatan pelatihan 
dilakukan untuk memberikan pemahaman serta melatihan keterampilan 
menciptakan bahasa yang menarik, khas, dan bernilai jual. Kegiatan 
dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019. Dalam kegiatan ini peserta diberi 
pemahaman menganai teori permainan bahasa menurut ilmu bahasa serta tips 
dan trik mengenai cara menciptakan permainan bahasa. Peserta terlibat aktif 
dalam kegiatan terlihat pada saat peserta berlatih menciptakan permainan 
bahasa.  Hasil angket menyatakan bahwa ada 7 orang (23,3%)  menyatakan 
kurang bisa, 17 orang (56,7%) bisa menciptakan permainan bahasa, dan 6 orang 
(20%) sangat bisa. Adapun dokumentasi kegiatan dalam dilihat pada Gambar 4.  

 
Gambar 4. Pelatihan desain dengan menggunakan permainan bahasa 
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Peningkatan Keterampilan Produksi Kaos dengan Mesin Digital 
Metode pelaksanaan produksi yang merupakan solusi dari permasalahan 

yang dihadapi kelompok mitra karang taruna MATOON melalui tahapan 
sebagai berikut: 
1. Pengadaan alat berupa 1 (satu) set mesin cutting yang merupakan mesin 

untuk memotong sticker atau bahan-bahan sejenis vinyl. Mesin ini digunakan 
untuk memotong bahan polyflex untuk disablon pada kaos. 

2. Pengadaan alat berupa 1 (satu) set mesin press yang berfungsi sebagai alat 
pengepresan kaos dalam melakukan proses sablon kaos dengan teknik 
cutting. 

3. Melakukan pelatihan menggunakan alat-alat tersebut dengan langkah-
langkah di antaranya adalah, (1) Menyalakan mesin cutting, (2) 
menghubungkan file desain corel draw melalui computer, (3) memasang 
bahan polyflex yang akan diproses cutting, (4) menyeting force and speed, (5) 
menyalakan mesin press, (6) menyeting temperature, timer dan suhu yang 
sesuai, (7) masukkan kaos yang akan di press, (8) Menunggu sampai mesin 
berbunyi sesuai setting 

Gambar 5. Kegitan Produksi 
 

Hasil Produksi Kaos Berbasis Permainan Bahasa 
Kaos berbasis permainan bahasa adalah kaos yang memanfaatkan 

permainan bahasa, seperti permainan huruf, angka, kata, frasa, kalimat, atau 
susunan yang lebih besar seperti wacana dengan cara disimpangkan sehingga 
menjadi sesuatu yang umumnya tidak dilakukan sebagai desain utama kaos. 
Desain kaos menggunakan permainan bahasa diproduksi dengan menggunakan 
teknik sablon digital, yaitu sablon cutting poliflex. Adapun desain-desain yang 
dihasilkan sebagai berikut. 
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Gambar 6. Contoh Desain 

 
Deskripsi: Kaos dengan desain Emansipasi (Eman-Eman si Wanita) 

menggunakan permainan bahasa jenis Malapropisme yaitu penggunaan kata-
kata yang aneh di tengah formula tertentu yang telah mapan berdasarkan 
kesamaan ucapan (Wijana, 2010). Dalam hal ini dapat penyimpangan pada kata 
Emansipasi. Emansipasi sejatinya berarti istilah yang digunakan untuk 
mendapatkan persamaan hak antara laki-laki dan wanita. Namun dengan 
permainan bahasa, emansipasi dimakni sebagai eman-eman si wanita atau yang 
bermakna sayang sekali atau sayang kalau hilang/rusak si wanita. 

 
Gambar 7. Contoh Desain 

 
Deskripsi: Kaos dengan desain Purwakarta dan Malang menggunakan 

permainan bahasa, yaitu menyimpangkan nama kota. Nama Purwakarta dan 
Malang disimpangkan sebagai akronim. Purwakarta yang merupakan nama 
kota di Jawa Barat dijabarkan sebagai “pura-ura ketawa padahal menderita”, 
sedangkan nama Malang menjadi malam minggu selalu sendirian. 
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SIMPULAN 
 

Kreatifitas dapat menjadi modal utama dalam meningkatkan perekonomian 
masyarakat. Salah satu contohnya adalah kreatifitas anak-anak muda karang 
taruna Parangargo yang mencoba  berkreasi dalam permainan bahasa untuk 
bisnis kaos. Didukung beberapa pelatihan dalam aspek produksi dan 
manajemen dengan mengaplikasikan teknologi untuk menghasilkan produk 
kaos. Pemuda dan pemudi karang taruna ini diharapkan mampu berpartisipasi 
untuk mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat, khususnya di desa 
Parangargo, kecamatan Wagir, kabupaten Malang. Perlu adanya pendampingan 
lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pemasaran (insani, 2019). Program 
pemberdayaan pemuda perlu digalakkan sehingga kemampuan masyarakat 
semakin meningkat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan kelompok-
kelompok masyarakat usaha mikro.  
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