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Abstrak

Batik merupakan salah satu warisan budaya berupa kain bergambar. Kain batik memiliki banyak motif serta 
makna disetiap coretan yang tertuang pada selembar kain. Mengingat batik merupakan warisan budaya, generasi 
muda pun diharapkan mengetahui dan mengenal berbagai jeni motif batik yang ada. Fokus penelitian ini adalah untuk 
menganalisis perkembangan batik di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode observasi untuk 
pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan batik di Kabupaten Bantul. Hasil dari 
penelitian yang dilakukan sejak Januari hingga bulan Juni 2019 ini adalah mengetahui bagaimana sejarah batik di 
Kabupaten Bantul. Mengulas mengenai motif serta makna yang terkandung di dalam batik khas Bantul. Dengan 
adanya perkembangan jaman dan teknologi, maka berpengaruh pula pada proses pengembangan batik serta 
berdampak kepada SDM (sumber daya manusia) yang dibutuhkan untuk menghasilkan batik dengan kualitas terbaik. 
Kesulitan yang dihadapi dalam pengembangan batik ini adalah masih banyak pengusaha batik di Bantul yang belum 
bisa mengekspor sendiri produknya. Pemerintah mengakui bahwa tingkat permintaan ekspor kain batik terus 
meningkat tiap tahunnya. Namun karena kendala ini menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman. Dengan 
demikian, sangat dianjurkan bagi pemerintah membuat pelatihan untuk pengiriman ekspor kain batik tersebut. 
Pengusaha batik pun diharuskan untuk datang dan mengikuti pelatihan. Jika tidak ditakutkan adanya ancaman dari 
pengusahaa lain untuk merebut pangsa pasar ekspor. Selain itu membuat motif batik yang lebih inovatif juga 
dianjurkan agar lebih menarik perhatian wisatawan guna menaikan profit perusahaan.

Kata kunci: Sejarah, Motif dan Makna Batik Khas Bantul.

Abstract

 Batik is one of the cultural heritages in the form of pictorial cloth. Batik cloth has many motifs and meanings 
in each graffiti outlined on a piece of cloth. Considering batik is a cultural heritage, the younger generation is also 
expected to know and know the various types of batik motifs that exist, the focus of this study is to analyze the 
development of batik in Bantul Regency. This research uses the observation method to collect data and information 
related to the development of batik in Bantul Regency. The results of research conducted from January to June 2019 is 
to find out how the history of batik in Bantul Regency. Reviewing the motives and meanings contained in the typical 
batik of Bantul. With the development of the era and technology, it also affects the process of developing batik and has 
an impact on HR (human resources) needed to produce batik of the highest quality. The difficulty faced in developing 
batik is that there are still many batik entrepreneurs in Bantul who have not been able to export their products 
themselves. The government recognizes that the demand for batik cloth exports continues to increase every year. 
However, due to these constraints causing delays in shipping. Thus, it is highly recommended that the government 
conducts training for the export of batik cloth. Batik entrepreneurs are also required to come and attend training. If it 
is not feared there is a threat from other entrepreneurs to seize the export market share. In addition, making batik 
motifs that are more innovative is also recommended to be more attractive to tourists in order to increase the 
company's profit.

Keywords: History, Motifs and Meanings of Batik in Bantul.
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PENDAHULUAN

Batik adalah kain bergambar yang dibuat 
secara khusus dengan menuliskan atau 
menerakan malam (lilin) pada kain, kemudian 
pengolahannya diproses dengan cara tertentu 
atau biasa dikenal dengan kain batik (KBBI, 
2007) .  Berdasarkan e t imologi  dan 
terminologinya, istilah batik berasal dari 
bahasa Jawa yang merupakan rangkaian dari 
kata "mbat" yang artinya ngembat atau 
melempar berkali-kali dan "tik" yang artinya 
titik. Jadi, membatik artinya melempar titik 
berkali-kali pada kain.Ada pula yang 
mengatakan bahwa kata batik berasal dari 
kata "amba" yang berarti kain yang lebar dan 
kata titik. Artinya batik merupakan titik-titik 
yang digambar pada media kain yang lebar 
sedemikian sehingga menghasilkan pola-pola 
yang indah (Musman dan Arini, 2011).

Batik yang berkembang di wilayah Bantul 
merupakan perkembangan batik Kraton 
Yogyakarta. Seiring dengan perkembangan 
jaman dan batik semakin diminati oleh setiap 
kalangan, di Bantul berkembang usaha batik 
serta menggunakan berbagai cara untuk 
menciptakan daya tarik bagi wisatawan. 
Disamping untuk mendapatkan keuntungan, 
hal ini dilakukan juga untuk melestarikan dan 
mengembangkan usaha mereka. Melihat 
banyaknya peluang, maka sentra batik di 
daerah Bantul terus digalakkan. Mengingat 
adanya peluang, maka diirngi pula dengan 
tantangan yang dihadapi dimasa modern saat 
ini, seperti datangnya batik yang diproduksi 
dari cina yang jauh lebih murah, karena 
menggunakan teknologi canggih.

Keunikan motif serta corak yang 
dihasilkan dari batik-batik berbagai daerah 
merupakan kekuatan yang sangat luar biasa, 
khususnya bagi kekayaan seni budaya 
Indonesia. Belum ada di negara manapun 
yang memiliki kekayaan desain motif batik 

seperti yang di miliki oleh bangsa Indonesia 
(Sarinastiti, 2011). Proses membuat batik 
membutuhkan kreativitas, keterampilan, 
ketelatenan, dengan pola atau motif yang 
beragam, seperti batik tradisional yang dibuat 
berdasarkan pakem dan memiliki makna 
tertentu, batik kontemporer yang merupakan 
produk inovasi, serta batik futuristik yang 
merupakan wujud berbagai kreasi busana 
berbahan batik (Normaladewi, 2014).

Salah satu teknik membatik adalah dengan 
cara celup rintang (resist-dye) yaitu dengan 
menggunakan lilin atau malam sebagai media 
perintang warna yang dapat dilukiskan 
dengan menggunakan alat khusus bernama 
canting yang dicapkan diatas kain untuk 
mengikat zat pigmen warna dasar kain (Fitria 
dan Rais, 2013).

Di era ini UMKM semakin didesak untuk 
menggali potensi wilayahnya yg mampu 
dijual ke wisatawan yang berkunjung. 
UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah meupakan usaha yang punya 
peranan penting dalam perekonomian negara 
Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang 
tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya 
(Rudjito, 2005). Dengan adanya UMKM di 
Indonesia diharapkan mampu merekrut 
tenaga kerja dan mampu mengatasi 
pengangguran yang memiliki persentase yang 
tinggi. Selain itu UMKM juga memberikan 
kesempatan bagi  s iapa saja  untuk 
memunculkan dan merintis usaha yang 
nantinya mampu menopang perekonomian 
dan kesejahteraan bagi rumah tangga dan 
lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, penelitian ini lebih lanjut 
didasarkan pada “Bagaimana keadaan 
geografis dan demografi di Wilayah Bantul 
serta sejarah batik di Wilayah Bantul, 
Memaparkan motif batik khas Bantul, kondisi 
budaya, soisal dan ekonomi masyarakat 
Bantul”. Penelitian ini dilakukan untuk 
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mengetahui bagaimana keadaan daerah 
Bantul beserta perkembangan bisnis batik 
yang ditekuni oleh masyarakat sekitar.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Data 

Lokasi Penelitian ini adalah Kabupaten 
Bantul yang menjadi sentra batik. Dalam 
penelitian ini dilakukan pendekatan secara 
analisis kualitatif, melalui analisis 
kualitatif mengandung makna suatu 
penggambaran atas  data  dengan 
menggunakan kata dan baris kalimat. 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami 
suatu situasi sosial, peristiwa, peran 
interaksi dan kelompok. Metode 
pendekatan kualitatif ini merupakan 
sebuah proses investigasi (Creswell, 
2010).

Sumber data primer adalah sumber data 
yang langsung memberikan data kepada 
pengumpul data. Sedangkan data sekunder 
adalah sumber data yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, 
tetapi melihat orang lain atau dengan 
dokumen (Sugiyono, 2013). Data yang di 
dapat dari sumber data primer adalah 
respon langsung yang diterima dari subjek 
yang bersangkutan. Sedangkan data 
sekunder adalah data yang diperoleh dari 
masyarakat sekitar yang tidak berikaitan 
atau memiliki hubungan dengan sentra 
batik ini.

b. Metode Pengumpulan Data

Observasi merupakan salah satu teknik 
pengumpulan data yang tidak hanya 
mengukur sikp responden (wawancara dan 
angket) namun juga dapat digunakan 
untuk merekam berbagai fenomena yang 
terjadi (situasi, kondisi). Metode 
Observasi ini dikatakan paling tepat untuk 

mengamati secara langsung, sesuai dengan 
Sri Suryaningsum, 2016). Penelitian ini 
lakukan observasi atau pengamatan 
langsung pada objek yang diteliti, yakni 
sejarah perkembangan batik di Bantul, 
jenis dan motif batik, serta peraturan 
pemerintah dan pengembangan sentra 
batik di wilayah Bantul. Data ini 
dikumpulkan dari bulan Januari hingga 
Juni 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Keadaan Geografis Dan Demografi Di 
Wilayah Bantul

Batik adalah suatu karya seni lukis dan 
tulis yang dituangkan dalam suatu kain. 
Indonesia memiliki kekayaan dalam hal 
kain batik tulis. Berbagai motif yang 
tercipta pada kain batik ini meupakan 
identitas dari suatu daerah dimana batik 
tersebut dibuat (Sri Suryaningsum, 2017).

Kabupaten Bantul merupakan salah 
satu kabupaten yang berada di Daerah 
Ist imewa Yogyakarta,  Indonesia.  
Ibukotanya adalah Bantul.  Moto 
kabupaten ini adalah Projotamansari, yang 
merupakan singkatan dari Produktif-
profesional, Ijo royo royo, Tertib, Aman, 
Sehat, dan Asri. Kabupaten Bantul terletak 
antara 07° 44′ 04″ – 08° 00′ 27″ Lintang 
Selatan dan 110° 12′ 34″ – 110° 31′ 08″ 
Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten 

2
Bantul 506,85 Km . Kabupaten Bantul 
memiliki 17 kecamatan dan 74 desa.

Jumlah penduduk Bantul pada tahun 
2017 adalah 995.264 jiwa dengan 

2
kepadatan 1.963,62 jiwa/km . Kecamatan 
dengan jumlah penduduk terbanyak dan 
terpadat di Kabupaten Bantul adalah 
Kecamatan Banguntapan dengan jumlah 
penduduk 120.123 jiwa dengan kepadatan 

2
4.218 j iwa/km . Mayori tas  mata 
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pencaharian penduduk di bidang pertanian 
(25 %), perdagangan (21 %), Industri (19 
%) dan jasa (17 %) (Wikipedia, 2017) .

Keadaan geografis di Kabupaten 
Bantul merupakan cikal bakal dari jenis 
dan motif batik yang terlukis pada batik 
Bantul. Selain menjadi sumber motif dan 
warna batik, juga menyiratkan berbagai 
makna.

b. Sejarah Batik Di Wilayah Bantul

Bantul adalah kabupaten di Provinsi 
D.I Yogyakarta yang letaknya di sebelah 
selatan Yogyakarta. Semasa Kerajaan 
Mataram, Bantul atau yang dahulu disebut 
dengan “Lipuro” termasuk salah satu 
wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram 
Islam. Letak sebagian Kerajaan Mataram 
Islam khususnya di Pleret dan Kotagede 
secara administrasi, sekarang masuk 
wilayah Kabupaten Bantul. Batik yang 
berkembang di wilayah Bantul jelas tidak 
bisa dipungkiri merupakan perkembangan 
batik Kraton Yogyakarta. Sebab awal 
mulanya tradisi membatik berasal dari 
kraton yang berkembang ke wilayah 
sekitarnya. Beberapa wilayah di Bantul 
yang sampai saat ini menjadi sentra batik 
di antaranya adalah daerah Imogiri, 
Pandak, Jetis dan Pajangan.

Abdi dalem yang tinggal di luar kraton 
dan saudagar-saudagar pun membuat batik 
atas permintaan pihak kraton. Dan sebagai 
tenaga kerjanya mereka memperkerjakan 
petani-petani dari pedesaan yang tidak 
jauh dari tempat tinggal para saudagar 
tersebut. Karena para saudagar dan petani 
setiap hari bergulat dengan pola-pola batik 
k r a t o n ,  p a d a  a k h i r n y a  m e r e k a  
berkeinginan menggunakan batik sebagai 
busana mereka, sebagai pengganti kain 
tenun yang mereka biasa  pakai  
sebelumnya. 

c. Motif Batik Di Wilayah Bantul

Motif batik di daerah Bantul menurut 
polanya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) 
kelompok. Pertama, kelompok daerah 
dengan pola-pola batik asli batik kraton, 
karena pembatiknya meniru keterampilan 
putri dan abdi dalem penjaga dan 
pemelihara makam raja-raja Imogiri. 
Kedua, batik kidulan gabungan dari batik 
rakyat/batik petani dengan batik 
saudagaran, kelompok daerah yang 
membuat batik-batik dengan pola utama 
sebagai latarpola, seperti parang atau 
lereng, atau isen latar seperti galaran, 
gringsing, sisik atau cecek kepyur yang 
dipadukan dengan ragam hias yang 
menggambarkan alam sekitar para petani. 
Ke t iga ,  ke lompok  dae rah  yang  
menggunakan pola Nitik sebagai pola 
produk batiknya, yang pada awalnya di 
daerah Pleret (Wonokromo).

Hingga saat ini, lebih dari 70 (tujuh 
puluh) pola nitik sudah dikembangkan 
baik di wilayah Kabupaten Bantul maupun 
di luar Kabupaten Bantul. Pola batik nitik 
ini sebagian besar diberi nama bunga 
seperti kembang kentang, sekar kemuning, 
sekar randu, kembagn kantil, kembang 
kenanga, kembang pace, kembang waru, 
ceprek dan sebagainya, serta banyak 
dijumpai motif nitik yang dipadupadakan 
dengan pola lain seperti parang, kawung, 
garuda, keong atau ceplok yang lain 
sehingga muncul nama-nama nitik tambal, 
parang seling nitik, nitik kasatrian, nitik 
cakar ayam, tanjung gunung dan lain-lain. 
Beberapa contoh motif serta penjelasan 
filosofi dari batik yang diproduksi dibantul 
tepatnya di sentra terbesar pembuatan 
batik bantul yaitu di Batik Kusumo 
Giriloyo yang bertempat di Griloyo, 
Imogiri, Bantul, Yogyakarta Mengenai 
pola motif batik ini sesuai dengan yang 
dipaparkan oleh GPS Wisata Bantul.
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1. Motif Batik Ceplok Kembang Kates

Motif Batik Ceplok Kembang Kates 
menggunakan ide dasar komponen 
tanaman pepaya atau kates. Desain motif 
batik ini, keseluruhan komponen pepaya 
tidak diambil, melainkan hanya pada biji 
dan bunga. Biji atau benih menjadi yang 
sangat penting karena simbolisasi benih-
benih anak bangsa akan tumbuh dengan 
baik. Bunga sebagai simbolisasi bekerja 
dengan senang hati (Dewanti, 2016). 
Pemerintah Kabupaten bantul juga 
menetapkan kebijakan batik ceplok 
kembang kates ini menjadi seragan 
aparatur pemerintah dan PNS (Pegawai 
Negeri Sipil).

2.   Motif Batik Kipas

Motif Batik Kipas adalah motif batik 
tulis klasik warisan kebudayaan Mataram 
yang sangat mempesona. Motif batik yang 
dibuat menyerupai kumpulan kipas ini 
akan membuat siapapun pemakainya 
menjadi lebih mempesona. Batik tulis 
yang dibuat dengan penuh kesabaran dan 
ketelitian menghasilkan produk batik tulis 
yang mengagumkan. Batik Kusumo 
Giriloyo, Imogiri membuat batik tulis 
motif  Kipas.

3.  Motif Batik Wahyu Tumurun Catel

Motif Batik Wahyu Tumurun Catel 
adalah motif batik tulis klasik warisan 
kerajaan Mataram yang melukiskan 
turunnya anugerah (wahyu) dari Tuhan. 
Diharapkan dengan memakai pakaian 
dengan motif ini, pemakainya akan 
mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha 
Kuasa. Sesuai dengan filosofinya, Motif 
Batik Wahyu Tumurun Cantel sangat tepat 
apabila dipakai oleh orang yang sedang 
hamil, para pejabat maupun semua orang 
yang mengharapkan anugerah dari Yang 
Maha Kuasa. Batik Kusumo Giriloyo, 
Imogiri membuat batik tulis motif Wahyu 
Temurun Cantel.
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 4.  Motif Batik Prabu Anom

Motif Batik Prabu Anom adalah motif 
batik tulis klasik Mataram yang secara 
harafiah berarti "pangeran muda". 
Sehingga pakaian dengan motif batik ini 
akan sangat cocok dipakai oleh kaum 
muda. Dengan memakai pakaian motif ini 
diharapkan para kaum muda mempunyai 
pesona layaknya pangeran-pangeran muda 
dari kerajaan Mataram. Batik Kusumo 
Giriloyo, Imogiri membuat batik tulis 
motif  Prabu Anom.

5.   Motif Batik Manggaran

Motif Batik Manggaran adalah motif 
batik tulis klasik yang dikenal sangat 
indah. Pakaian dengan motif batik ini akan 
meningkatkan kualitas penampilan 
pemakainya. Proses pembuatan batik tulis 
motif Manggaran yang cukup panjang 
menghasilkan kualitas kain batik tulis 
yang bernilai seni tinggi. Batik Kusumo 
Giriloyo, Imogiri membuat batik tulis 
motif  Manggaran.

6.  Motif Batik Sido Asih Rining

Motif Batik Sido Asih Rining adalah 
motif batik tulis warisan kerajaan 
Mataram. Filosofi yang terkandung dalam 
motif batik ini adalah harapan untuk 
mendapatkan kasih sayang dari sesama 
bagi para pemakainya. Sehingga motif 
Batik Sido Asih Rining adalah motif batik 
yang sangat cocok dikenakan dalam akad 
nikah, acara kelahiran maupun acara lain 
yang mengandung keinginan untuk 
membangun rasa kasih sayang antar 
sesama. Batik Kusumo Giriloyo, Imogiri 
membuat batik tulis motif Sido Asih 
Rining.
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7.  Motif Batik Sido Luhur

Motif Batik Sido Luhur adalah motif 
batik tulis klasik dari Kerajaan Mataram. 
Secara harafiah, kata "sido" berarti jadi, 
sedangkan kata "luhur" berarti terhormat. 
Filosofi yang terkandung didalamnya 
adalah harapan untuk hidup luhur/ 
terhormat terlepas dari segala tindakan 
jahat dan selalu berbuat kebaikan dan 
berbudi luhur. Pada jaman dahulu pakaian 
dengan motif ini hanya dipakai oleh kaum 
ningrat (bangsawan). Batik Kusumo 
Giriloyo, Imogiri membuat batik tulis 
motif  Sido Luhur.

d. Peran Pemerintah Mengenai Batik di 
Wilayah Bantul

Setelah ditetapkannya Yogyakarta 
sebagai kota batik dunia oleh World Craft 
Council (WCC) pada perayaan ulang 
tahun ke 50 di Zheijang Tiongkok, 18 
sampai dengan 24 Oktober 2014 silam, 
Pemkab Bantul mengembangkan batik 
motif khusus Ceplok Kembang Kates yang 
di ciptakan oleh I Made Sukanandi. Salah 
satu caranya dengan dicatatkannya hak 
cipta motif tersebut oleh Pemkab Bantul 

dan seluruh masyarakat Bantul diharapkan 
dapat menggunakannya dalam berbagai 
event. Tidak dapat dipungkiri dengan 
adanya peluang ekonomi yang sangat 
besar tersebut akan memunculkan 
pelanggaran-pelanggaran terhadap hak 
cipta motif tersebut. 

Semenjak dikeluarkannnya Peraturan 
Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2019 
tentang Pakaian Dinas Aparatur  
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bantul. Motif batik Ceplok 
Kembang Kates merupakan motif batik 
yang di patenkan menjadi seragam 
aparatur pemerintah. Hal ini secara 
otomatis memperkenalkan motif batik 
khas Bantul serta menanamkan rasa cinta 
terhadap  produk lokal.

Batik Ceplok Kembang Kates 
merupakan karya Drs. I Made Sukanadi, 
M.Hum., dan Arif Suharson, M.Sn., dosen 
ISI Yogyakarta, yang dibuat tahun 2011. 
Pemda Bantul menjadikan motif ini 
sebagai ikon baru batik khas Bantul. 
Peluncurannya dilakukan pada tanggal 20 
Juli 2014 bersamaan acara peringatan Hari 
Jadi Kabupaten Bantul yang ke-183 (Noor 
Sulistyabudi, 2017).

Motif batik Ceplok Kembang Kates 
sendiri memiliki 3 (tiga) jenis warna yaitu 
merah, hijau, dan biru. Batik yang 
berwarna hijau diperuntukan untuk 
seragam batik bagi PNS Guru dan PNS 
Tenaga Kesehatan,  warna merah 
digunakan untuk seragam batik bagi PNS 
non Guru dan Tenaga Kesehatan. 
Sedangkan warna biru digunakan bagi 
pegawai lainnya.
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e.   Kondisi Budaya, Sosial Dan Ekonomi di 
Wilayah Bantul

Masalah yang dihadapi Kabupaten 
Bantul adalah besarnya jumlah penduduk 
miskin dan masalah pengangguran. 
Peluang kesempatan kerja yang ada tidak 
sebanding dengan peningkatan angkatan 
kerja.

Masyarakat Bantul secara turun-
temurun berpegang teguh pada adat dan 
budaya Jawa yang adiluhung. Hal ini tidak 
terlepas dari pengaruh adat dan budaya 
Jawa Kraton Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat yang masih melekat kuat di 
masyarakat. Di berbagai wilayah di 
Kabupaten Bantul terdapat tradisi yang 
terus dilestarikan dari generasi ke generasi 
yakni upacara ritual tradisional sebagai 
sarana mengungkapkan rasa syukur atas 
limpahan rejeki dari Tuhan dan juga 
sebagai penghormatan kepada leluhur. 
Upacara ritual yang diselenggarakan 
dikenal dengan upacara merti dusun, 
labuhan, dan sebagainya. Kesenian 
tradisional seperti wayang, jathilan, seni 
musik tradisional dari Wijirejo Pandak, 
Gejlog Lesung, karawitan, tari-tarian 
masih terus dilestarikan oleh masyarakat 
Bantul.

Untuk kawasan berpotensi ekonomi di 
Kabupaten Bantul ,  sesuai  Perda 
Kabupaten Bantul No. 4 tahun 2011 
tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 
2010 - 2030, potensi pengembangan 
kawasan di Kabupaten Bantul dilakukan 
dengan penetapan kawasan strategis sosio 
kultural, dan pengembangan kawasan 
strategis lingkungan hidup.

Berdasarkan penetapan kawasan pada 
pola tata ruang Kabupaten Bantul, lokasi 
yang sesuai untuk pembangunan Pusat 
Kuliner dan Oleh-oleh adalah pada 
Kawasan ekonomi kabupaten yaitu pada 

Kawasan perkotaan Yogyakarta dan pada 
Kawasan sosio kultural kabupaten sebagai 
pendukung wisata pada Kabupaten Bantul.

Semakin berkembangnya sentra batik 
di Kabupaten Bantul, menjadi hal positif 
bagi masyarakat sekitar. Selain sebagai 
petani, sentra batik bisa menjadi mata 
pencarian lain guna menopang ekonomi 
masyarakat. 

Pemerintah Kabupaten Bantul terus 
menggenjot agar nilai ekspor terus 
meningkat dibanding tahun sebelumnya. 
Salah satunya dengan meningkatkan 
kualitas barang komoditas ekspor 
produksi masyarakat Bantul. Setiap 
pameran yang diikuti memang efektif 
untuk memasarkan produk kerajinan 
Bantul ke kancah pasar internasional. 
Artinya mengikuti pameran menjadi 
bagian terpenting  dalam mendongkrak 
nilai ekspor dari Kabupaten Bantul.

Sesuai dengan Nursaid  2016, 
menyatakan bahwa kelompok batik tulis 
Sekar Arum di Dusun Giriloyo, Desa 
Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten 
Bantul memiliki peran dalam mencapai 
ketahanan ekonomi keluarga. Kendala 
yang dialami oleh kelompok batik tulis 
Sekar Arum adalah sistem pemasaran 
produk batik tulis yang belum optimal 
se r t a  kurangnya  kesadaran  dan  
ketertarikan generasi muda untuk 
membatik. Upaya yang dilakukan untuk 
m e n g a t a s i  k e n d a l a  i n i  a d a l a h  
optimasilisasi pemasan dengan bekerja 
sama dengan dinas dan instansi 
pemerintah.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Batik merupakan warisan budaya 
nusantara (Indonesia) yang mempunyai nilai 
dan perpaduan seni yang tinggi, sarat dengan 
makna filosofis dan simbol penuh makna 
yang memperlihatkan cara berpikir 
masyarakat pembuatnya. Membatik juga 
menjadi mata pencarian bagi masyarakat 
Kabupaten Bantul. Dengan adanya peraturan 
yang mewajibkan aparatur pemerintah daerah 
Kabupaten Bantul memakai pakaian batik, 
yakni motif batik Ceplok Kembang Kates 
merupakan salah satu cara pemerintah untuk 
memperkenalkan motif batik khas Bantul 
serta melindungi pengusaha batik agar terus 
bertahan serta menghadapai peluang dan 
tantangan yang ada guna mempertahankan 
batik ini agar semakin dikenal oleh para 
wisatawan. Selain motif batik ceplok 
kembang kates, masih banyak lagi motif batik 
lainnya yang menjadi daya tarik bagi 
Kabupaten Bantul. 

M e n g i n g a t  s e m a k i n  b a n y a k n y a  
permintaan batik (ekspor) maka sangat 
diharapkan bagi pengusaha untuk bisa 
merekrut tenaga kerja yang mampu 
menguasai teknik membatik. Selain itu para 
pengusaha juga diwajibkan untuk mampu 
mengekspor sendiri produknya, agar mampu 
mengkontrol waktu yang dibutuhkan untuk 
ekpsor tersebut. Jika hanya menunggu untuk 
dieksporkan saja, maka akan terjadi 
keterlambatan atau tidak sesuai dengan waktu 
yang diinginkan oleh konsumen. Hal ini bisa 
berdampak negatif atau menimbulkan 
ancaman bagi pengusaha, karena tidak 
menutup kemungkinan bagi pengusaha lain 
untuk mengisi pengiriman ekspor ini. Selain 
mampu menguasai teknologi, pengusaha 
batik juga ditantang untuk meningkatkan 
kreativitas dan inovasi guna memenuhi 
keinginan konsumen dan mendambah daya 
tarik akan produk yang dijual.
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Abstrak

Batik tulis sebagai produk unggulan di Kabupaten Bantul, eksistensinya tersebar di 
beberapa wilayah dan desa Trimulyo sebagai satu desa sentra batik tulis di Bantul. 
Keanekaragaman motif batik di seluruh wilayah Indonesia membuat kebanyakan orang  
kesulitan untuk mengenali keunikan motif batik di masing-masing wilayah atau sentra batik 
tulis. Beberapa seniman, telah mengklasifikasikan motif-motif batik nusantara untuk 
memudahkan pengenalan, klasifikasi dibedakan dalam dua tipe yakni ragam hias batik 
geometris dan ragam hias non geometris. Motif nitik sebagai satu keunikan karya perajin di desa 
Trimulyo merupakan ragam hias batik geometris. Untuk menjaga kekhasan motif tersebut 
sebagai satu keunikan Desa Trimulyo sebagai salah satu desa mitra Program Pendampingan 
Desa Mitra (PPDM)  tim pengabdi LPPM UPN Veteran Yogyakarta selama 3 tahun (tahun 2017 
s/d 2019) telah melakukan pendampingan secara berkelanjutan. Solusi program penguatan 
potensi batik nitik Trimulyo yag telah dilakukan mencakup Program penguatan kelembagaan 
paguyuban usaha bersama bagi perajin batik nitik Trimulyo, Program perbaikan kapasitas 
produksi yang ramah lingkungan, Program penguatan praktik pemasaran Program Penguatan 
kemandirian pasokan bahan baku pewarna alami, dan Program pengajuan paten merek dagang 
“Batik Nitik Trimulyo” dan Paten serta komersialisasi canting nitik. Sasaran program yang telah 
dicapai antara lain terbentuknya usaha kelompok dengan nama Paguyuban Batik Nitik 
Trimulyo dengan lokasi workshop dan showroom di dusun Kembangsongo, Desa trimulyo, 
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Peningkatan kapasitas produksi dan penjualan sebesar 
30%, Demplot Tanaman Indigofera jenis Arecta dan Tinctoria sebagai pelengkap paket wisata 
edukatif Desa trimulyo, Paten Merek Dagang dan Paten Alat membatik yakni Canting Nitik.

Kata Kunci: Batik tulis, Produk Unggulan, Motif Nitik Trimulyo, Paten Merek Dagang, 
Paten Canting Nitik.
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Abstract

Written batik as a superior product in Bantul Regency, its existence is spread in several 
regions and the village of Trimulyo as a center for written batik in Bantul. The diversity of batik 
motifs in all parts of Indonesia makes it difficult for most people to recognize the uniqueness of 
batik motifs in each region or centers of written batik. Some artists have classified the batik 
motifs of the archipelago to facilitate recognition, the classification is divided into two types, 
namely geometric batik and non-geometric. Nitik motif as a unique work of craftsmen in the 
village of Trimulyo is a variety of geometric batik decoration. To maintain the uniqueness of the 
motive as one of the uniqueness of Trimulyo Village as one of the partner villages of the Partner 
Village Assistance Program (PPDM), the service team of LPPM UPN Veteran Yogyakarta for 3 
years (from 2017 to 2019) has been continuously assisting. The solution of the Trimulyo nitik 
batik strengthening program potential has been carried out including Institutional 
strengthening program for joint venture community associations for Trimulyo nitik batik 
artisan, Program to increase production capacity that is environmentally friendly, Program to 
strengthen marketing practices, Program for Strengthening the independence of the supply of 
raw materials for natural dyes, and Program for filing trademarks of "Batik Nitik Trimulyo" and 
Patents and commercialization of nytic canting. The program targets that have been achieved 
include the formation of a group business by the name of the Batik Nitik Trimulyo Association 
with the location of workshops and showrooms in the hamlet of Kembangsongo, Trimulyo 
Village, Jetis District, Bantul Regency, Increased production and sales capacity by 30%, The 
Indigofera demonstration plot of Arecta and Tinctoria types as a supplement to the educational 
tour package of Trimulyo Village, and Trademark Patent and Batik Tool Patent namely Canting 
Nitik.

Keywords: Written Batik, Superior Product, Nitik Trimulyo Motif, Trademark Patent, 
Canting Nitik Patent.

PENDAHULUAN

Semenjak UNESCO mengukuhkan 
batik sebagai warisan budaya milik Indonesia 
pada tanggal 2 oktober 2009, dampaknya pada 
perkembangan usaha batik di Indonesia 
semakin pesat. Indonesia telah menetapkan 
tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional, 
pemerintah daerah juga merespon dengan 
membuat aturan untuk mengenakan baju 
seragam batik pada hari kerja tertentu, salah 
satunya adalah Pemerintah kabupaten Bantul 
yang mewajibkan seluruh Pegawai Negeri 
Sipil memakai baju batik pada hari kerja hari 
Jum'at. Menurut Kementrian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik 
Indonesia, saat ini batik telah tersebar pada 20 
provinsi yakni Nanggroe Aceh Darussalam, 

Sumbar, Bengkulu, Jambi, Lampung, 
Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, jawa timur, DIY, Bali, 
Kalimantan Barat, Kalimantan timur, 
Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, 
Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya barat. 
Kurang lebih terdapat 40.000 unit usaha batik 
dan menyerap tenaga kerja sejumlah 800.000 
tenaga kerja yang tersebar di 20 Provinsi 
tersebut.

Perkembangan batik di Indonesia 
sangat pesat, tidak hanya perkembangan 
kapasitas produksi namun juga perkem-
bangan keanekaragaman motif yang 
dihasilkan juga semakin beragam. Perajin 
batik semakin inovatif dalam mengem-
bangkan motif-motif baru dan penggunaan 
warna yang lebih beragam dan menarik. 
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Menurut Sri Soedewi Samsi (2007), 
membedakan keragaman motif batik 
berdasarkan bentuk geometris batik. Ragam 
hias geometris adalah motif batik degan dasar 
berbentuk bangun geometri seperti persegi, 
persegi panjang, lingkaran, segitiga dan lain 
sebagainya. Macam motif geometris tersebut 
adalah motif kawung motif nitik, motif 
parang, motif ceplok dan lain sebagainya. 
Sementara ragam hias non geometris pada 
batik berupa unsur dasar bukan bangun 
geometris melainkan berupa ragam hias yang 
fleksibel dan menceritakan kondisi alam atau 
keadaan di lingkungan masyarakat sekitar. 
Bentuk non geometris dapat berupa daun, 
bunga, hewan, tokoh pewayangan dan lain 
sebagainya. 

Desa Trimulyo sebagian besar 
masyarakatnya dahulu sebagai buruh batik di 
lingkungan keraton, dan kelebihan perajin di 
desa tersebut adalah mampu menghasilkan 
berbagai ragam motif batik nitik yang perajin 
di daerah lain tidak mampu membuatnya. 
Bahkan untuk membuat motif nitik 
diperlukan alat canting khusus, dimana 
canting tersebut tidak ada dipasaran dan 
hanya perajin di desa tersebut yang bisa 
membuat canting batik motif nitik. Pola batik 
nitik berupa gambar titik dan garis pendek 
yang umumnya berupa bangun segi empat. 
Motif nitik selalu berupa gambar simetris 
sederhana, dan menurut cerita perajin di Desa 
Trimulyo motif nitik tersebut konon dari sudut 
pandang teknis membatik  dipandang sebagai  
seni batik tertua. 

Kajian awal sebelum dilakukan 
pendampingan beberapa permasalahan yang 
dihadapi oleh perajin batik nitik Trimulyo 
adalah (1) Eksistensi usaha kelompok baik 
dalam kegiatan produksi dan pemasaran tidak 
ada, artinya wadah paguyuban ada namun 
tidak ada kegiatan; (2) belum memiliki 
workshop dan showroom sebagai wadah 

usaha bersama; (3) Ketrampilan pewarnaan 
perajin sangat minim; (4) minat beli batik 
motif nitik rendah karena harga tidak 
terjangkau konsumen; (5) kamampuan 
pemasaran dan upaya promosi kurang; (6) 
keberlanjutan eksistensi batik nitik terkendala 
karena kurangnya upaya regenerasi dan (7) 
pasokan bahan baku pewarna alami fluktuatif. 
Mengacu pada penilaian permasalahan 
dilapangan telah dirancang dan dilakukan 
kegiatan pendampingan desa trimulyo 
sebagai desa mitra LPPM UPN Veteran 
yogyakarta, dan berikut akan disajikan 
laporan kegiatan pendampingan yang telah 
dilakukan Tim Pengabdi yang dikoordinir 
oleh Ketua Pengusul Dr Titik Kusmantini, 
MSi dengan anggota tim dari berbagai bidang 
ilmu.

KAJIAN TEORITIS

a. Motif Batik Nitik

Motif Batik Nitik merupakan motif 
yang menyenangkan, karena dapat 
dikembangkan seiring perubahan jaman 
untuk menciptakan nilai tambah maka 
tidaklah heran keragaman motif nitik yang 
telah dihasilkan semakin beragam, adapun 
motif-motif pakem yang biasa diproduksi 
adalah motif kembang duren, kembang 
lombok, sekar soka dan sekar srengenge. 
Motif-motif tersebut timbul atas imajinasi 
perajin-perajin terdahulu, sebagai bentuk 
kecintaan perajin akan keindahan alam 
ciptaan Tuhan. Proses pembuatan motif 
nitik umumnya perajin langsung 
menggambar pola motif berukuran 2,5 cm 
s/d 3 cm (langsung diaplikasikan pada kain 
bukan pada kertas terlebih dahulu). Dan 
untuk melukis dengan canting dan 
menggunakan bahan lilin atau malam 
untuk tiap lembar kain membutuhkan 
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waktu cukup lama yakni sekitar 1 s/d 2 
bulan, tergantung tingkat kerumitan motif. 
Cara membuat pola nitik adalah terlebih 
dahulu menggambar garis kotak-kotak 
sama sisi dengan posisi horisontal atau 
diagonal 45 derajat. Baru kemudian 
membuat pola dasar motif yang akan 
dibatik langsung dengan menggunakan 
canting khusus.

Penggunaan canting yang biasa 
digunakan oleh perajin adalah canting 
cawang, adapun perbedaan canting 
cawang dengan cantik batik pada 
umumnya adalah pada ujung canting yang 
mempunyai ujung paruh berbentuk 
persegi empat. Ujung canting perlu 
dibelah menjadi 4 sehingga goresan 
canting nantinya akan menghasilkan titik 
yang unik (karena titiknya berbentuk segi 
empat) atau garis tebal. Canting nitik 
tersebut dapat menggunakan canting 
klowong yang dijual di pasaran, kemudian 
ujung canting klowong perlu di potong 
dengan menggunakan silet atau pisau 
pencukur rambut yang baru. Silet perlu 
digoreskan tegak lurus pada ujung canting 
sedalam 1mm, kemudian ujung yang telah 
terpotong tersebut perlu dibengkokkan 

keluar dehingga ujungnya nanti akan 
membentuk lubang segi empat. Dan 
apabila ujung canting digunakan untuk 
membatik titik maka bentuk lilin yang 
akan keluar dari ujung canting tersebut 
berupa segi empat dan apabila titik ditarik 
maka akan menghasilkan garis tebal. 
Gambar 1 mendiskripsikan tentang sejarah 
batik nitik, lebih lanjut bisa di akses di 
website Paguyuban batik Nitik trimulyo 
(hhtp://trimulyobatik.wordpress.com).

b. Sentra Batik Nitik Di Kabupaten Bantul

Eksistensi Batik motif nitik di 
Kabupaten Bantul tumbuh di dua dusun 
yakni Dusun Kembangsongo dan 
Blawong. Perajin batik yang ada di Dusun 
Kembangsongo berjumlah 26 perajin 
tergabung dalam Paguyuban Batik Nitik 
Trimulyo yang diketuai oleh Bapak 
Iswanto, sementara sebagian perajin yang 
tinggal di Dusun Blawong tergabung 
dalam KUB (Kelompok Usaha Bersama) 
Nitik Trimulyo dengan ketua Ibu Puji 
Hariyati. Untuk program IbDM atau Iptek 
Bagi Desa Mitra yang difasilitasi oleh 
Kementrian Pendidikan tinggi, sebagai 
mitra pengabdian adalah Paguyuban Batik 
Nitik Trimulyo yang ada di Dusun 
Kembangsongo,  Desa  Tr imulyo ,  
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 
PENGABDIAN

Program Pendampingan  Desa Mitra 
merupakan program pendampingan tiga desa 
mitra yakni Desa Trimulyo, Desa Wukirsari 
dan Desa Triharjo difasilitasi oleh Kementrian 
Pendidikan Tinggi dalam rangka mendorong 
kemandirian pasokan bahan baku pewarna 
alami guna mendukung prospek batik tulis 
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warna alam sebagai produk unggulan 
Kabupaten Bantul. Pelaksanaan program-
program pendampingan menggunakan 
metode Rapid Rural Appraisal  dan 
Partisipatori Rural Appraisal. Kedua metode 
tersebut dipilih karena terbukti sukses dalam 
rangka memahami kondisi eksisting desa 
secara cepat dan tepat sehingga solusi 
penyelesaian permasalahan dirancang dan 
diimplementasi bersama-sama (antara tim 
pendamping dengan mitra), dimana mitra 
akan berpartisipasi aktif mulai tahap 
asessment, penyusunan penyelesaian masalah 
dan pelaksanaan program. Khusus di Desa 
Trimulyo bertindak sebagai mitra adalah 
seluruh perajin batik nitik yang tergabung di 
Paguyuban Batik Nitik Trimulyo.

Tahap awal dilakukan survei dan 
merancang usulan program yang akan 
diimplementasikan selama tiga tahun, yakni 
tahun 2017 s/d 2019. Solusi program 
merupakan keputusan bersama antara tim 
pengabdi dengan mitra, dan setiap program 
perlu dirancang sasaran kegiatan yang hendak 
dicapai baik sasaran jangka pendek dan 
jangka panjang. Sasaran jangka panjang dari 
program PPDM khusus di Desa Trimulyo 
adalah meningkatkan eksistensi usaha 
kelompok batik nitik Trimulyo dan 
mempertahankan keunikan nitik sebagai satu 
kecirian motif batik Trimulyo. Sementara 
sasaran setiap kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Program Solutif dan Sasaran 
Program PPDM di Trimulyo
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PPDM 
Tahun Ke-

Rancangan 
Program

Rincian 
Kegiatan 

Yang telah 
dilakukan

Sasaran yang 
hendak 
dicapai

Tahun 2017 1. Penguatan 
eksistensi 
usaha 
kelompok.
2. Produksi 
batik ramah 
lingkungan
3. Perbaikan 
sarana 
prasarana 
usaha

1.1. 
Pengaktifan 
usaha 
kelompok.
1.2.Stimulan 
modal kerja
1.3. 
Aktifkan 
struktur 
organisasion
al
1.4. edukasi 
manajerial 
usaha 
kelompok
1.5. Studi 
banding 
2.1. Edukasi 
Praktik 
produksi 
bersih
2.2.Pengola
han limbah
2.3. Edukasi 
pewarna 
alami dan 
tanaman 
sumber 
pewarna 
alami
3.1. 
Pendamping
an tenaga 
penjualan
3.2. Promosi 
eksistensi 
Paguyuban 
ke kampus 
UPN 
Veteran
3.3.Memban
gun 
showrroom

1. terbentuk 
kelompok 
usaha.
2. Memiliki 
showroom
3. Memiliki 
modal kerja 
kelompok
4.Mampu 
memproduksi 
secara kontinyu
5. Memahami 
konsep 
produksi 
bersih.
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Tabel 1 lanjutan. Rincian Program Solutif dan 
Sasaran Program PPDM di Trimulyo

Tabel 1 lanjutan. Rincian Program Solutif dan 
Sasaran Program PPDM di Trimulyo

HASIL DAN PEMBAHASAN

P e l a k s a n a a n  P P D M  s e c a r a  
berkelanjutan ditujukan untuk memperbaki 
segala aspek manajemen usaha kelompok 
mitra, yakni memperbaiki kemampuan 
mengelola rantai pasok, mengelola proses 
produksi batik yang ramah lingkungan, 
mengelola pemasaran dan perlindungan hasil 
karya mitra yang unik yakni keunikan motif 
nitik. Berikut akan disajikan laporan 
pelaksanaan kegiatan yang memiliki dampak 
signifikan pada eksistensi dan kemajuan 
usaha kelompok mitra.

a. Kegiatan Studi Banding ke Kelompok 
Usaha Sukses.

Konsep best practices sebagai sebuah 
konsep untuk mendiskripsikan atau 
menguraikan “pengalaman terbaik” atas 
keberhasilan seseorang atau kelompok 
dalam melaksanakan tugas atau mengelola 
bisnis bahkan dalam menyelesaikan 
permasalahan kehidupan masyarakat.  
Dengan konsep best practice maka 
seseorang a tau  ke lompok dapat  
memperoleh inspirasi inovasi, mampu 
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PPDM 
Tahun Ke-

Rancangan 
Program

Rincian 
Kegiatan 

Yang telah 
dilakukan

Sasaran yang 
hendak 
dicapai

4.2. Edukasi 
teknik 
budidaya 
indigofera
4.3. Praktik 
ekstraksi 
indigofera
4.4. Edukasi 
konsep 
produksi 
batik yang 
ramping 
(lean 
production).

Vol. XIX, No.3. Agustus 2019

Tahun 2018 1. 
Peningkatan 
ketrampilan 
produksi
2. 
Peningkatan 
ketrampilan 
promosi dan 
pemasaran
3. Pengayaan 
motif

1.1.Pelatiha
n pewarnaan 
batik
2.1. 
Membuat 
brosur dan 
website.
2.2.Pengada
an 
perlengkapa
n showroom
3.1.Edukasi 
keragaman 
motif batik 
oleh dosen 
ISI 
Yogyakarta
3.2. 
Pengayaan 
motif 
kontemporer

1. Mampu 
berproduksi 
dari awal 
sampai akhir.
2.Kontinyuitas 
penjualan 
meningkat.
3. Keragaman 
motif batik 
meningkat.
4. Sarana 
prasarana 
untuk disply 
produk 
lengkap.

Tahun 2019 1. Perbaikan 
sarana 
produksi
2. 
Peningkatan 
penjualan
3. 
Perlindungan 
keunikan 
motif nitik
4. Demplot 
wisata 
edukatif 
sumber 
pewarnaan 
alami

1.1. 
Pembuatan 
workshop 
1.2. 
Pengadaan 
kelengkapan 
alat-alat 
produksi
2.1. 
Fasilitasi 
pameran 
3.1. 
Pendaftaran 
merek 
dagang 
Batik Nitik 
Trimulyo
3.2. 
Pendaftaran 
Paten 
canting 
cawang/niti
k
4.1. 
Pembuatan 
demplot 
tanaman 
indigofera

1.Kemampuan 
menghasilkan 
harga pokok 
produksi batik 
perlembar lebih 
murah.
2.Memiliki 
merek dagang.
3.Paten 
Canting 
cawang
4. Mandiri 
akan bahan 
baku pewarna 
alami, 
khususnya 
pasta pewarna 
alami biru atau 
indigo.

PPDM 
Tahun Ke-

Rancangan 
Program

Rincian 
Kegiatan 

Yang telah 
dilakukan

Sasaran yang 
hendak 
dicapai



mengelola perubahan yang akan 
menghasilkan outstanding result atau hasil 
yang luar biasa dan mampu menciptakan 
nilai atau manfaat secara berkelanjutan. 
Duplikasi praktik terbaik dapat dilakukan 
dengan teknik studi banding, mitra 
Paguyuban Batik Nitik Trimulyo diajak 
mengunjungi ke kelompok usaha batik 
yang telah sukses yakni KUBe (Kelompok 
Usaha Bersama) Putri Kawung di desa 
Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten 
Klaten.

Rintisan KUBe Putri  Kawung 
merupakan gabungan usaha kelompok 
beberapa buruh batik, yang didampingi 
LPPM UPN Veteran Yogyakarta sejak 
tahun 2009. Keinginan kelompok buruh 
batik untuk dapat merubah nasib dan ingin 
menjadi juragan batik secara berkelompok 
menjadi modal utama membangun KUBe. 
Indikator keberhasilan KUBe Putri 
Kawung antara lain mampu menghasilkan 
produk batik yang sudah diterima di pasar 
n a s i o n a l ,  m a m p u  m e n c i p t a k a n  
difersifikasi produk karena tidak hanya 
menghasilkan kain batik tapi juga sarung 
bantal, kemeja, kaos batik dan lain 
sebagainya. Koleksi kain batik milik 
kelompok sudah berjumlah 400 lembar 
kain lebih dan setiap tahun mampu 

memberikan sisa hasil usaha kepada 
anggota sebesar 1 hingga 2 juta rupiah. 
Harapannya dengan mendengarkan 
pengalaman merintis usaha kelompok 
sukses  secara  langsung,  mampu 
menyemangati niat Paguyuban Batik Nitik 
Trimulyo untuk menghidupkan kembali 
usaha kelompok. Maka tindak lanjut telah 
dilakukan pelatihan untuk meningkatkan 
kemampuan manajerial usaha kelompok.

b. Membangun Kelengkapan Showroom 
Paguyuban Batik Nitik Trimulyo

Sarana untuk mempromosikan hasil 
produksi kelompok memerlukan tempat 
untuk memajang atau display, maka tahun 
pertama telah dibuat kesepakatan untuk 
memilih lokasi showroom hasil produksi 
di Dusun Kembangsongo. Stimulan modal 
kerja berupa bahan baku batik dan kain 
perlu dipajang, dan jika produk nantinya 
laku terjual maka hasilnya digunakan 
sebagai modal kerja. Upaya pendam-
pingan untuk menambah modal kerja juga 
dilakukan tim pengabdi dengan mem-
berikan kesempatan perajin untuk 
dampingi mahasiswa UPN Veteran 
Yogyakarta membatik. Hasil pendam-
pingan mahasiswa membatik juga 
digunakan untuk tambahan modal kerja 
kelompok, dan tiap tahun diselenggarakan 
pendampingan mahasiswa membatik 
sebanyak 2 kali. Mahasiswa yang belajar 
membatik adalah mahasiswa yang 
mengambil matakuliah Pendidikan 
Kewarganegaraan, adapun tujuan kegiatan 
tersebut adalah untuk mendorong cinta 
mahasiswa akan produk batik.
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Gambar 2. Kegiatan Studi Banding 
Ke KUBe Sukses di Klaten



c. Peningkatan Kemampuan Produksi 
Ramping Dan Ramah Lingkungan

Menurut Kusmantini, dkk (2015) 
konsep green merupakan sebuah filosofi 
bisnis baru selain tantangan perbaikan 
kualitas produk. Kesadaran konsumen 
akan poduk-produk yang ramah 
lingkungan perlu direspon oleh produsen 
dengan merancang konsep produksi yang 
t idak  menimbulkan  pencemaran  
lingkungan. Saat ini konsep green 
manufacturing mulai digiatkan, terlebih 
pada industri batik yang dampak atas 
proses produksinya terbukti menimbulkan 
pencemaran lingkungan. Kasus beberapa 
sentra batik seperti Pekalongan dan 
Laweyan sebagai contoh dampak negatif 
atas kemajuan industri batik. Karena di 
dua lokasi sentra batik tersebut limbah 
batik telah mencemari air sungai ataupun 
air sumur warga. Untuk itu edukasi praktik 
produksi bersih, edukasi pengolahan 
limbah cair dan limbah padat juga edukasi 
teknik pewarnaan dengan bahan pewarna 
alami telah dilakukan secara intens di 
tahun kedua. Kesadaran perajin atas 
bahaya bahan pewarna kimia atau sintetis 
terus digiatkan, dan kajian rantai nilai atas 
capaian tiap tahap proses produksi 
dilakukan. Salah satunya perlu dilakukan 
pelatihan ekstraksi daun indigo menjadi 

pasta pewarna alami. Kemandirian perajin 
untuk menghasilkan bahan baku pewarna 
alami akan memangkas ongkos produksi, 
sehingga biaya produksi kain batik warna 
alam dapat lebih rendah. 

Gambar 4. merupakan contoh batik 
nitik (motif geometris) yang memerlukan 
proses pengerjaan lebih lama yakni 2 bulan 
sampai 3 bulan. Sementara aplikasi 
pewarna alami indigo digunakan untuk 
pelatihan desain motif kontemporer (non 
geometris) karya Dosen ISI Yogyakarta, 
dimana waktu pengerjaan kurang dari 1 
bulan.
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Gambar 3. Fasilitasi Promosi melalui 
Kegiatan Pendampingan Mahasiswa Mbatik

Gambar 4. Perbandingan Motif Geometris (Nitik) 
dan Motif Non Geometris 



Kegia tan  t ahun  ke t iga  un tuk  
mendorong kemandirian pasokan bahan 
baku pewarna alami, dilakukan upaya 
penanaman berbagai tanaman sumber 
pewarna alami, edukasi budidaya tanaman 
indigofera (varietas Tinctoria dan 
Sufruticosa) di dusun Kembangsongo, 
khususnya di sekitar lahan workshop 
Paguyuban. Menurut Haryanto, dkk 
(2015) tanaman indigofera sebagai satu 
tanaman sumber pewarna alami batik yang 
masa tanam sampai bisa dipanen sangat 
pendek (yakni 4 bulan) dan mudah tumbuh 
bahkan ketika ditanam dilahan kritis atau 
lahan yang kurang produktif.

d. Perlindungan Karya Motif Nitik

Motif nitik diyakini perajin Trimulyo 
sebagai keunikan yang perlu dilestarikan 
dan didorong bisa lestari. Untuk itu upaya  
tim pengabdi di tahun 2019 adalah 
memfas i l i t a s i  paguyuban  un tuk  
mendaftarkan merek dagang batik Nitik 
trimulyo sebagai merek dagang milik 
Paguyuban di Kembangsongo dan 
memfasilitasi paten canting nitik atau 
cawang sebagai alat sekaligus produk yang 
d a p a t  d i k o m e r s i a l i s a s i k a n  o l e h  
Paguyuban. Mendengarkan berbagai 
pendapat dan keluhan perajin, kemampuan 
perajin yang mampu menyobek canting 
klowong menjadi canting cawang sangat 
sedikit dan umumnya usia perajin sudah 
tua. Maka dengan pengajuan paten ini 
diharapkan mampu mendorong generasi 
muda  d i  D es a  Tr imu lyo  un tuk  
melestarikan dan mengembangkan motif 
dan canting nitik tersebut. Perajin juga 
diberikan pemahaman bahwa nilai jual 
produk batik motif nitik yang relatif 
mahal, mengakibatkan perputaran usaha 
yang lamban. Untuk itu, telah dilakukan 
kegiatan pelatihan pengayaan motif bagi 

perajin batik nitik. Desain motif non 
geometris perlu dikombinasikan dengan 
motif geometris nitik sebagai isen-isen, 
akan memangkas waktu nyanting lebih 
cepat dan biaya produksi juga lebih 
pendek. Gambar 2 merupakan gambar 
desain hasil dampingan tim pengabdi 
bersama dosen seni kriya dan tekstil dari 
ISI Yogyakarta.

IMPLIKASI MANAJERIAL

Desiminasi hasil kegiatan pendam-
pingan di Dusun Kembangsongo diharapkan 
mampu memberikan informasi dan bahan 
kajian bagi berbagai pihak terkait untuk 
terlibat pendampingan secara berkelanjutan, 
hingga mampu mewujudkan sasaran kegiatan 
untuk menjadikan produk batik tulis sebagai 
produk unggulan Kabupaten Bantul.

a. Pemerintah Desa Setempat

Koordinasi dengan pejabat pemerin-
tahan desa setempat telah dilakukan, 
khususnya dengan kasie ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat. Luaran 
kegiatan pendampingan telah mampu 
menggiatkan kembali usaha kelompok pe-
rajin batik nitik di Dusun Kembangsongso, 
maka kedepan diharapkan ada daya 
dukung untuk fasilitasi promosi dan upaya 
populerkan batik nitik sebagai kekhasan 
batik yang dimiliki Desa Trimulyo.

b. Balai Besar Batik

Sebagai  lembagai  pegia t  dan  
pemberdaya batik diharapkan lebih tegas 
merancang kebijakan untuk memaksa 
segera pentingnya praktik produksi batik 
yang ramah lingkungan. Sertifikasi label 
kualitas batik “batikmark” diharapkan 
memasukan indikator bukti capaian bahwa 
produk batik diproduksi tanpa mencemari 
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lingkungan. Sertifikasi tidak seharusnya 
sukarela, namun perlu dikonsep sebagai 
satu kewajiban bukan sukarela.

c. Pemerintahan Kabupaten Bantul

Upaya untuk menumbuhkan kecintaan 
akan produk Batik Bantul telah dilakukan 
pemerintah Bantul, yakni menetapkan 
batik sebagai muatan lokal bagi 
sekolah/Madrasah di Bantul, regulasi bagi 
pejabat aparatur pemerintah untuk 
mengenakan baju batik, seragam PDH 
batik pada hari-hari tertentu. Regulasi 
tersebut berdampak pada geliat usaha 
perajin batik di Bantul. Tindak lanjut atas 
pendampingan desa mitra yang dilakukan 
oleh tim pengabdi LPPM UPN Veteran 
Yogyakarta memberikan rekomendasi 
atau saran untuk  Badan perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) perlu 
untuk mengupayakan sinkronisasi 
program antar berbagai dinas terkait, 
dalam rangka mendorong kemandirian 
pasokan bahan baku pewarna alami pada 
desa-desa sentra batik tulis. Kemandirian 
pasokan bahan baku pewarna alami, 
seperti pasta indigo akan mampu 
mereduksi ongkos produksi batik tulis 
sehingga harga batik tulis mampu berada 
pada kisaran harga tiga ratus ribu rupiah. 
Peningkatan prospek usaha batik tulis 
warna alam, membuka celah usaha baru 
yakni produsen pasta indigo sebagai salah 
satu pasta pewarna alami. Sinkronisasi 
program antar lembaga terkait akan 
mampu meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi lokal (Kurniawan, 2008).
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Abstrak

Industri Batik Plalangan dan Mantaran merupakan industri pembuatan batik yang ada di  
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Proses produksi di industri ini masih dilakukan secara 
sederhana. Pada proses pembuatan pola batik posisi kaki ditekuk, leher menunduk dan badan 
membungkuk. Posisi tersebut menimbulkan kelelahan dan keluhan yang berdampak pada 
kesehatan serta waktu penyelesaian yang lama. Proses pelorotan lilin menggunakan panci berisi 
air yang direbus di atas tungku kemudian selembar kain yang sudah dibatik dimasukkan dengan 
waktu selama ±5 menit/kain. Proses tersebut berisiko cidera terkena air/uap panas dari panci  
dan kelelahan pada saat mengaduk kain. Sedangkan pada proses pengeringan kain batik 
memanfaatkan sinar matahari. Oleh karena itu pada proses produksi di industri batik diperlukan 
teknologi tepat guna yang dapat meminimasi waktu proses dan cedera/keluhan. Penggunaan 
TTG dapat mempercepat waktu proses pemolaan dan pelorotan lilin serta mengurangi resiko 
cedera/keluhan. 

Kata Kunci: Batik, proses pemolaan, pelorot malam/lilin, pengering, fasilitas kerja.

Abstract

Plalangan and Mantaran Batik Industries are batik-making industries in Sleman, DI 
Yogyakarta. The production process in this industry is still carried out simply. In the process of 
making the position pattern bent legs, neck bent and body bent. This position causes fatigue and 
complaints that affect health and a long turnaround time. The process of waxing using a pot of 
boiled water on the stove then a piece of cloth that has been made into a batik with time for ± 5 
minutes / cloth. The process is at risk of injury from water / hot steam from the pan and fatigue 
when stirring the fabric. While in the process of drying batik cloth utilizing sunlight. Therefore, 
the production process in the batik industry is needed appropriate technology that can minimize 
processing time and injury / complaints. The use of TTG can speed up the processing time and 
waxing process and reduce the risk of injury / complaints.

Keywords: Batik, Making Pattern Process, Waxing Process, Drying.
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PENDAHULUAN

Industri kecil dan menengah (IKM) 
telah tumbuh dan berkembang dengan pesat di 
Yogyakarta. IKM ini memproduksi produk 
kekhasan lokal seperti batik yang dijual untuk 
wilayah domestik maupun mancanegara. 
Batik menjadi salah satu keunggulan dan daya 
tarik yang mampu mendukung Yogyakarta 
sebagai tujuan pariwisata (Bisnis UKM, 2 
Juni 2016). Potensi sumber bahan baku dan 
keterampilan yang dimiliki, baik pengrajin 
berskala menengah maupun dalam skala 
kecil, berusaha menawarkan produk 
terbaiknya pada konsumen. Potensi ini 
mengangkat citra Yogyakarta sebagai tujuan 
pariwisata. Produk yang dihasilkan oleh 
industri kecil ini berupa batik cap dan batik 
tulis. Ciri khas yang dikembangkan dan 
menjadi daya saing industri batik ini adalah 
bahwa batik yang diproduksi adalah 
penggunaan kombinasi warna sintetis dan 
pewarna alami yang ramah lingkungan. 

Industri Batik Plalangan dan Mantaran 
merupakan Industri Batik yang ada di wilayah 
Kabupaten Sleman. Kedua industri batik ini 
dibina oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sleman. Proses 
pembuatan batik di kedua sentra ini secara 
keseluruhan masih dilakukan secara manual. 
Tahapan proses pembuatan batik yaitu, 
pertama mencuci dan menjemur kain mori 
yang akan diberi pola. Proses kedua adalah 
membuat pola. Tahap berikutnya adalah 
proses pencelupan kain kedalam cairan warna 
secara berulang untuk mendapatkan hasil 
warna yang diinginkan lalu di jemur. Pada 
proses pembuatan pola dilakukan dengan cara 
ditulis atau dicap (nyorek). Nyorek atau 
memola adalah proses menjiplak atau 
membuat pola di atas kain mori dengan cara 
meniru pola motif yang sudah ada, atau biasa 
disebut dengan ngeblat (Kusuma, 2017). Pola 

biasanya dibuat di atas kertas roti terlebih 
dahulu, baru dijiplak sesuai pola di atas kain 
mori. Tahapan ini dapat dilakukan secara 
langsung di atas kain atau menjiplaknya 
dengan menggunakan pensil. Pada proses 
pewarnaan, agar bisa berhasil dengan baik, 
tidak pecah, dan sempurna, maka proses 
batikannya perlu diulang pada sisi kain di 
baliknya. Proses ini disebut ganggang 
(Kusuma, 2017). Setelah semua proses 
mewarna selesai maka selanjutnyamalam 
dipisahkan (dilorot) dengan kain baik dengan 
merendam kain di air yang mendidih. Setelah 
cairan malam terpisah dengan kain maka 
dilakukan penjemuran kembali hingga kain 
batik mengering. Peralatan yang digunakan 
untuk mendukung proses  produksi  
diantaranya adalah kompor, canting, cap 
tangan, kuas, panci dan tongkat. Kondisi 
peralatan masih sangat sederhana dan 
digunakan dengan cara manual. 

Beberapa proses yang dilakukan secara 
sederhana dan menggunakan alat seadanya 
tanpa adanya alat bantu yang memadai tentu 
saja akan dapat berdampak pada timbulnya 
keluhan-keluhan dari pekerja. Umumnya 
pekerja memiliki keluhan yang sama, 
diantaranya adalah kaki kesemutan, pegal-
pegal pada leher, tangandan tulang belakang, 
serta kelelahan berlebih lainnya setelah 
pekerja melakukan aktivitas proses 
pembatikan (Kusuma, 2017). Untuk 
meminimasi keluhan-keluhan yang dialami 
para pekerja di industri batik tersebut, maka 
perlu dirancang suatu alat atau fasilitas 
teknologi tepat guna (TTG) yang dapat 
mendukung dan membantu para pekerja 
dalam melakukan aktivitas kerjanya.  

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di 
Kabupaten Sleman yaitu di Padukuhan 
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Plalangan, Desa Pandowoharjo, Kecamatan 
Sleman, dan Padukuhan Mantaran, Desa 
Trimulyo, Kecamatan Sleman. Penelitian ini 
bertujuan untuk menghasilkan  rancangan alat 
teknologi tepat guna yang dapat membantu 
proses produksi di industri batik. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data-
data yang digunakan yaitu data kualitatif 
berupa kuesioner dengan responden pekerja 
di industri batik di Sleman tentang Nordic 
Body Maps dan data kuantitatif berupa data 
antropometri dan data denyut jantung. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Meja Pembuatan Pola Batik
Proses pembuatan pola batik dilakukan 

secara manual dengan cara yang tidak 
ergonomis yaitu dengan duduk dilantai 
dengan posisi kaki ditekuk, leher 
menunduk untuk pengeblatan pola ke atas 
kain putih. Postur tersebut dilakukan 
selama satu jam kemudian istirahat 
sebentar dan  melanjutkan lagi membuat 
pola, 1 jam kemudian istirahat sebentar 
dan seterusnya, sehingga satu kain batik 
tulis membutuhkan waktu selama kurang 
lebih 1 hari. Posisi kerja ini seperti pada 
Gambar 1. 

Gambar 1. Posisi proses pemolaan

Posturseperti itu tentunya berisiko 
menimbulkan keluhan-keluhan pada 
sistem musculoskeletal. Sedangkan 
keluhan dari pekerja yang mengalami rasa 
sakit ketika selesai beraktivitas seharian di 
industri tersebut, rata-rata pekerja 
memiliki keluhan yang sama yaitu cepat 
lelah, kaki kesemutan, pegal-pegal pada 
leher, sakit pada tangan dan tulang 
belakang karena terlalu lama duduk bersila 
di lantai. Postur kerja yang tidak aman bagi 
tubuh tersebut dapat menimbulkan gejala 
Musculosketal Disorders (MSDs) 
(Kusuma, 2017).

Oleh karena itu diperlukan alat 
bantu/fasilitas kerja untuk proses 
pemolaan  yang  e rgonomis  agar  
keluhan–keluhan pekerja dapat dikurangi 
a t a u  b a h k a n  d i h i l a n g k a n .  A l a t  
bantu/fasilitas kerja tersebut seperti pada 
Gambar 2.

Gambar 2. Fasilitas kerja berupa meja pola 
ergonomis

Penggunaan fasilitas meja pola 
ergonomi tersebut terbukti dapat 
mempercepat waktu proses pemolaan dan 
mengurangi kelelahan kerja. Meja pola 
dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 
diatur ketinggian meja sesuai dengan 
pekerja yang akan menggunakannya, serta 
dilengkapi dengan lampu di bawah kaca 
meja yang berfungsi untuk memperjelas 
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gambar pola sehingga memudahkan dalam 
proses pengeblatan pola pada kain putih 
(Kusuma, 2017). Penggunaan meja pola 
ini dapat menurunkan tingkat kelelahan 
kuantitatif berdasarkan denyut nadi 
pekerja sebelum dan sesudah meng-
gunakan meja batik yaitu dari 39,03% 
menjadi 30,69% yang menunjukkan tidak 
terjadi kelelahan pada pekerja pemolaan 
batik. Penurunan tersebut relatif kecil 
karena adanya waktu istirahat yang cukup 
lama pada proses pemolaan. Waktu proses 
pemolaan sebelum menggunakan meja ini 
hanya mampu menyelesaikan 1 lembar 
dalam satu hari, dengan menggunakan 
meja ini dapat menyelesaikan 3 lembar 
kain.

b. Alat Pelorotan Malam/Lilin
Industri Batik dalam melakukan proses 

pelorotan malam masih menggunakan alat 
yang sederhana, yaitu menggunakan panci 
dan kemudian pengadukan kain  
menggunakan tongkat kayu selama ±5 
menit/kain, jika satu kain sudah 
diselesaikan maka kain berikutnya baru 
dimulai  proses pelorotan begitu 
seterusnya, hingga semua kain yang akan 
diproses pelorotan selesai. Hal tersebut 
berdampak pada kelelahan pekerja pada 
saat mengaduk kain dengan menggunakan 
tongkat dan resiko cidera terkena air dan 
uap panas sangat besar, selain itu tidak 
praktis dan efisien saat melakukan proses 
pelorotan (Puryani dkk, 2018). Proses 
tersebut seperti pada gambar 3.

Oleh karena itu diperlukan alat 
bantu/fasilitas kerja untuk proses 
pelorotan malam/lilin yang mampu 
meminimasi cedera yang ditimbulkan. 
Alat bantu/fasilitas kerja tersebut seperti 
pada Gambar 4 (Puryani dkk, 2018).
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Gambar 4. Alat proses pelorot malam/lilin

Alat yang diusulkan untuk proses 
pelorotan ini dilengkapi dengan kaki-kaki 
sehingga tidak memerlukan tungku lagi.  
Penggunaan alat pelorot malam/lilin ini 
mampu mengurangi resiko cedera terkena 
air dan uap panas. Karena proses pelorotan 
malam ini dengan cara memutar tuas yang 
ada di samping ke arah kanan dan ke kiri 
serta menggoyang-goyangkan tuas pada 
saat posisi kain berada di dalam air panas. 
Selain itu penggunaan alat ini mampu 
meminimasi waktu proses pelorotan. 
Penggunaan cara lama membutuhkan 
waktu ±5 menit/kain, dengan alat yang 
dirancang mampu menurunkan waktu 
proses pelorotan manjadi 3,77 menit untuk 
2 lembar kain (Puryani dan Nafisah, 

1
2018) . 

c. Mesin Pengering Kain Batik
Tahapan pengeringan yang dilakukan 

pada proses pembuatan batik yaitu, 
pertama setelah proses ngemplong dan 
pengeloyoran yaitu mencuci kain mori dan 
memberikan minyak jarak yang sudah ada 

di dalam abu merangyang bertujuan untuk 
menghilangkan kanji serta bertujuan agar 
kain menjadi lemas sehingga daya serap 
terhadap zat warna tinggi. Kedua setelah 
proses medhel yaitu proses pencelupan 
kain kedalam cairan warna berulang-ulang 
untuk mendapatkan warna yang diingikan. 
Ketiga setelah proses ngerok dan mbirah 
yaitu kain dikerok dengan hati-hati 
kemudian dibilas dengan air bersih. 
K e e m p a t  y a i t u  p r o s e s  t e r a k h i r  
menghilangkan cairan malam yang ada 
pada kain dengan cara kain direbus dengan 
air panas.

Proses pengeringan kain batik pada 
umumnya dilakukan dengan cara alami 
yaitu menjemur kain yang sudah dibatik di 
bawah sinar matahari. Penggunaan sinar 
matahari ini sangat efektif dan murah 
terutama pada saat musim kemarau, 
meskipun tetap membutuhkan area yang 
cukup luas sebagai tempat penjemuran. 
Sedangkan pada musim penghujan, 
seringkali pengeringan tidak optimal 
karena tidak dimilikinya lahan yang cukup 
sebagai tempat penjemuran (Hidayat, 
2017). Idealnya pengeringan batik bisa 
selesai dalam waktu 15 sampai 60 menit 
saat cuaca normal dibawah sinar matahari 
tetapi saat turun hujan, proses pengeringan 
batik akan memakan waktu hingga lebih 
dari 8 jam. Hal tersebut berdampak pada 
penyelesaian pesanan yang terlambat dari 
waktu yang telah disepakati.

Oleh karena itu dibutuhkan alat/ 
fasilitas yang digunakan untuk mengering-
kan kain batik khususnya pada musim 
penghujan sehingga dapat menyelesaikan 
pesanan batik tepat waktu. Alat tersebut 
berupa mesin pengering kain, seperti pada 
Gambar 5 (Hidayat, 2017).  Mesin ini 
mampu mengeringkan kain batik 
sebanyak 10 lembar untuk sekali proses 
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dengan waktu selama 3 jam. Energi yang 
digunakan untuk mesin ini adalah energi 
listrik dengan daya sebesar 300 watt.

Gambar 5. Mesin Pengering Kain Batik

Waktu yang dibutuhkan untuk 
mengeringkan setiap 10 lembar kain batik 
selama 3 jam, dengan kebutuhan daya 
sebesar 300 watt.  Beban listrik yang harus 
ditanggung sebesar 3 jam x 300 watt = 900 
watt jam = 0,9 kwh/hari.  1 kwh biayanya 
Rp 1.467,28. Sehingga tambahan biaya 
untuk listrik yang harus dikeluarkan 
sebesar  Rp. 1.320,5/hari untuk 10 lembar 

2kain batik (Puryani dan Nafisah, 2018) .

KESIMPULAN

Penggunaan alat teknologi tepat guna 
(TTG) di Industri Batik memberikan 
kontribusi yang cukup signifikan dalam 
peningkatan produktivitas. Meja pola mampu 
mempercepat waktu proses pembuatan pola 
dari 1 lembar selesai dalam sehari menjadi 3 
lembar  dan mengurangi kelelahan kerja. Alat 
pelorot malam/lilin tersebut mampu 
mengurangi risiko cedera dan mempercapat 
waktu prosespelorotandari ±5 menit/kain 
menjadi 3,77 menit/2 kain. Sedangkan mesin 
pengering dapat meningkatkan produktivitas 
terutama pada musim penghujan dengan 
tambahan biaya untuk listrik yang relatif 
kecil.

Penelitian selanjutnya hendaknya 
menganalisis kelayakan alat-alat tersebut 
dilihat dari sisi biaya.
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Abstrak

� KPG SORONANGGAN beralamat di Dusun Soronanggan, Desa Panjangrejo, 
Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Propinsi Yogyakarta. Seperti industri kreatif lainnya, 
produksi gerabah KPG SORONANGGAN tidak luput dari tuntutan inovasi, khususnya desain 
produk. Desain produk gerabah masih menggunakan cara tradisional, yaitu: pengerajin 
mengimajinasikan lalu mengaplikasikannya dalam bentuk gerabah secara satu pihak (tidak 
menghadirkan calon pembeli). Secara tradisional hal ini menimbulkan permasalahan waktu 
yang digunakan untuk meproyeksikan hingga dapat menilai harga gerabah menjadi lebih lama 
dan belum lagi resiko lainnya, seperti ternyata nilai minat yang rendah dari calon pembeli dan 
persepsi desain yang tidak sama. Perlu adanya sebuah peningkatan minat dan penumbuhan 
kepercayaan calon pembeli, memanfaatkan teknologi yang dapat membangun komunikasi dua 
arah antara calon pembeli dan pengerajin serta merencanakan keperluan olah visual, 
menterjemahkan apa yang ada dalam imajinasi para pengrajin ke dalam bentuk yang lebih jelas 
berupa gambar. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi multimedia dalam collaborative 
customizers desain produk gerabah mampu menjadi media perencanaan desain produk yang 
handal bagi KPG “SORONANGGAN” dan calon pembelinya. Teknologi multimedia dalam 
collaborative customizers yang berbasis aplikasi internet memungkinkan calon pembeli dengan 
mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan desain produk gerabah. Pendampingan 
pengembangan dan pemanfaatan teknologi multimedia kepada para anggota dan pengurus KPG 
“SORONANGGAN” telah mampu membangun kemandirian dan meningkatkan kepercayaan 
diri anggota dan pengurus KPG “SORONANGGAN”. untuk mengembangkan dan mengelola 
collaborative customizers desain produk gerabah berbasis aplikasi internet. 

Kata kunci: � kelompok pengrajin gerabah, gerabah, pendampingan, pengembangan, 
pemanfaaatan, teknologi multimedia, collaborative customizers
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PENDAHULUAN

Gerabah merupakan barang atau bahan 
yang dibuat dari bahan-bahan organik (bukan 
logam) dengan bahan-bahan tanah dan batu-
batu silikat sebagai bahan yang terpenting 
yang proses pembuatannya disertai dengan 
pembakaran suhu tinggi. Sebagai salah satu 
sentra industri gerabah yang berada di 
Kabupaten Bantul, Desa Panjangrejo 
memiliki 437 warga sebagai pengerajin 
gerabah. Salah satu kelompok pengerajin 
Gerabah di Desa Panjangrejo yang giat 
menjadi pengerajin gerabah adalah Kelopok 
P e n g e r a j i n  G e r a b a h  ( K P G )  
SORONANGGAN. KPG SORONANGGAN 
beralamat di Dusun Soronanggan, Desa 
Pan jangre jo ,  Kecamatan  Pundong ,  

Kabupaten Bantul, Propinsi Yogyakarta. 
Lokasi KPG SORONANGGAN terletak di 
sebelah timur Jalan Parangtritis km 19 dan 
berjarak 32 km dari Jurusan Teknik 
Informatika UPN “Veteran” Yogyakarta yang 
akan ditempuh 55 menit dengan berkendara 
motor. Sarana transportasi yang bisa 
digunakan untuk menuju lokasi adalah 
kendaraan bermotor berupa angkutan umum 
bis, mobil dan motor. Secara umum, lokasi 
KPG SORONANGGAN mudah dijagkau 
masyarakat. 

Seperti industri kreatif lainnya, 
produksi gerabah KPG SORONANGGAN 
tidak luput dari tuntutan inovasi, khususnya 
desain produk. Proses desain produk 
memegang peranan penting dalam proses 
pembuatan sebuah produk. Hal ini dapat 
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Abstract

KPG SORONANGGAN is located in Soronanggan Village. Like other creative 
industries, the production of pottery KPG SORONANGGAN demands of innovation, especially 
product design. The design of pottery products is still using the traditional way, namely: 
pengerajin mengimajinasikan then apply in the form of pottery by one party (not present 
prospective buyers). Traditionally this has led to problems of time used to project up to assess the 
price of pottery to be longer and not to mention other risks, such as the low interest value of the 
prospective buyer and the different design perceptions. There needs to be an increase in interest 
and the growth of trust of potential buyers, utilizing technology that can build two-way 
communication between prospective buyers and craftsmen and plan visual needs, translate 
what is in the imagination of the craftsmen into a more clear form of images. The development 
and utilization of multimedia technology in the collaborative customizers of pottery product 
design can be a media planning for reliable product design for KPG "SORONANGGAN" and 
prospective buyers. Multimedia technology in collaborative customizers based on internet 
applications allows prospective buyers to easily participate, share, and create the design of 
pottery products. Assistance to the development and utilization of multimedia technology to 
members and management of KPG "SORONANGGAN" has been able to build self-reliance and 
increase the confidence of KPG members and management "SORONANGGAN". to develop and 
manage collaborative customizers design of vessel products based on internet applications.

Keywords: groups of pottery, pottery, mentoring, development, utilization, multimedia, 
collaborative customizers



dilihat dari seluruh model pengembangan 
yang ada, dimana isu desain selalu menjadi 
masalah yang penting antara pengrajin 
dengan calon pembeli. Desain dapat 
memberikan gambaran yang lebih nyata 
mengenai bentuk jadi sebuah produk, dan 
dalam kasus gerabah sebuah desain gerabah 
dapat diwujudkan dalam bentuk virtual 
dengan tingkat realitas yang tinggi. 
Permasa lahan  yang  t imbul  ada lah  
menerjemahkan desain produk gerabah dari 
calon pembeli. Desain produk gerabah masih 
menggunakan cara tradisional, yaitu: 
penge ra j in  meng ima j inas ikan  l a lu  
mengaplikasikannya dalam bentuk gerabah 
secara satu pihak (tidak menghadirkan calon 
pembeli). Secara tradisional hal ini 
menimbulkan permasalahan waktu yang 
digunakan untuk meproyeksikan hingga 
dapat menilai harga gerabah menjadi lebih 
lama dan belum lagi resiko lainnya, seperti 
ternyata nilai minat yang rendah dari calon 
pembeli dan persepsi desain yang tidak sama. 
Perlu adanya sebuah peningkatan minat dan 
penumbuhan kepercayaan calon pembeli, 
memanfaatkan teknologi yang dapat 
membangun komunikasi dua arah antara 
calon pembeli dan pengerajin serta 
merencanakan keperluan olah visual, 
menterjemahkan apa yang ada dalam 
imajinasi para pengrajin ke dalam bentuk 
yang lebih jelas berupa gambar. 

Peranan teknologi multimedia saat ini 
menjad i  semakin  menonjo l  da lam 
persaingannya di dunia industri gerabah 
karena multimedia mampu memberikan 
nuansa lain dalam menginformasikan suatu 
hal kepada khalayak. Tidak hanya sekedar 
teks atau gambar saja yang ditampilkan dalam 
penyajian informasinya, namun suara, video, 
serta animasinya menjadi satu kesatuan 
sehingga menghasilkan visualisasi yang 
menarik dan mampu membawa masyarakat 
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untuk tertarik melihat gerabah. Dalam dunia 
industri saat ini, industri dituntut dapat 
membangun dialog dengan calon pembeli 
dalam usaha untuk pemenuhan kebutuhan 
calon pembeli dan pengembangan produk 
sesuai keinginan calon pembeli tersebut. 
Dialog pemenuhan kebutuhan calon pembeli 
dalam usaha untuk pemenuhan kebutuhan 
calon pembeli dan pengembangan produk 
sesuai keinginan calon pembeli disebut 
sebagai collaborative customizers. Dengan 
collaborative customizers, calon pembeli 
mampu mendesain produk gerabah sesuai 
kebutuhannya. Desain gerabah biasanya 
dibuat secara manual yaitu dengan membuat 
sketsa atau rancangan di selembar kertas. 
Namun sejalan dengan perkembangan 
teknologi, pemanfaatan multimedia selalu 
dapat dimaksimalkan.

Sesuai perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi, pengembangan 
dan pemanfaatan teknologi multimedia dalam 
collaborative customizers desain produk 
gerabah mampu menjadi media perencanaan 
desain produk yang handal bagi KPG 
“SORONANGGAN” dan calon pembelinya. 
Teknologi multimedia dalam collaborative 
customizers yang berbasis aplikasi internet 
memungkinkan calon pembeli dengan mudah 
berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan 
desain produk gerabah. Teknologi multimedia 
dalam collaborative customizers sebagai 
suatu media perancangan desain produk bagi 
KPG SORONANGGAN dapat memberikan 
beberapa hal, sebagai berikut: 

1. Peningkatan minat calon pembeli. Dengan 
pemanfaatan teknologi teknologi 
mul t imedia  da lam col laborat ive  
customizers yang berbasis aplikasi 
internet, penyampaian informasi dan 
komunikasi kepada masyarakat dapat 
terlaksana untuk mempublikasikan setiap 
p r o d u k  g e r a b a h  u s a h a  K P G  
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“SORONANGGAN”, maka masyarakat 
sebagai pembeli dan calon pembeli dapat 
melihat dan mengetahui produk KPG 
“SORONANGGAN”. Sehingga citra 
p r o d u k  g e r a b a h  K P G  
“SORONANGGAN”  dapat dikenal dan 
diketahui masyarakat, dan pada akhirnya 
menambah penjualan produk gerabah 
KPG “SORONANGGAN”.

2. Penumbuhan kepercayaan masyarakat 
t e r h a d a p  p r o d u k  g e r a b a h  K P G  
“SORONANGGAN”. Dengan memberi 
kesempatan calon pembeli untuk 
mendesain produknya serta mendapat 
rincian harga di awal dapat menumbuhkan 
kepercayaan masyarakat terhadap produk 
gerabah KPG “SORONANGGAN”.

Tim PbM memberikan pendampingan 
pengembangan dan pemanfaatan teknologi 
multimedia dalam collaborative customizers. 
Sela in  i tu ,  Tim PbM mengadakan 
pendampingan pengelolaan teknologi 
multimedia berbasis aplikasi internet kepada 
p a r a  a n g g o t a  d a n  p e n g u r u s  K P G  
“SORONANGGAN”. Pendampingan 
dilakukan Tim PbM dalam rangka 
membangun kemandirian dan meningkatkan 
kepercayaan diri anggota dan pengurus KPG 
“SORONANGGAN” untuk mengembangkan 
dan mengelola teknologi multimedia dalam 
collaborative customizers desain produk 
gerabah berbasis aplikasi internet. 

PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan kondisi mitra, secara 
umum dapat dikatakan bahwa teknologi 
multimedia dalam collaborative customizers 
desain produk gerabah berbasis aplikasi 
internet belum termanfaatkan. Secara khusus, 
permasalahan yang akan diselesaikan melalui 
program PbM yang diusulkan adalah sebagai 

berikut:

1. Dari aspek sumber daya manusia (SDM). 
Terdapat beberapa permasalahan yang 
dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterbatasan SDM anggota KPG 
SORONANGGAN dalam mengem-
bangkan s is tem col laborat ive  
customizers desain produk gerabah. 
Keterbatasan SDM memberi kontribusi 
terhadap rendahnya pemasaran dan 
kepercayaan produk usaha gerabah ke 
masyarakat. Dan juga sebaliknya, 
keterbatasan SDM memberi kontribusi 
terhadap rendahnya komunikasi 
(pembelian, penjualan dan pemesanan) 
dan inovasi desain produk gerabah dari 
m a s y a r a k a t  k e  K P G  
SORONANGGAN. Berdasar data 
yang ada, KPG SORONANGGAN 
telah berdiri hampir 1,5 tahun namun 
tidak memiliki media pemasaran yang 
dapat diandalkan.

b. R e n d a h n y a  p e n g e t a h u n  a k a n  
pemanfaatan teknologi multimedia 
berbasis aplikasi internet, SDM 
pengurus KPG SORONANGGAN 
tidak mampu mendapat manfaat dari 
teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK), pada khususnya pemanfaatan 
teknologi multimedia berbasis aplikasi 
internet.

2. Dari aspek inovasi desain produk usaha. 
Terdapat beberapa permasalahan yang 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Desain produk yang masih kurang 
dikenal dan diminati masyarakat. 
Berdasar pencarian informasi terkait 
produk KPG SORONANGGAN di 
mesin pencarian internet (Google), 
informasi  produk usaha KPG 
SORONANGGAN tidak ditemukan. 
Permasalahan yang ada dikarenakan 
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KPG SORONANGGAN t idak  
memiliki teknologi multimedia 
berbasis aplikasi internet sebagai 
media pemasaran produk kepada 
masyarakat.

b. Kurang terpercayanya desain produk 
K P G  S O R O N A N G G A N  d i  
masyarakat. Dalam pemesanan produk, 
KPG SORONANGGAN tidak dapat 
memberi tampilan multimedia yang 
bisa dipercaya, rinci dan jelas akan 
produk usahanya. 

METODE PENYELESAIAN 
MASALAH

Dengan permasalahan mitra yang telah 
diuraikan, solusi alternatif kegiatan yang telah 
terlaksana dan akan dilaksanakan dapat 
dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Metode penyelesaian masalah

Tabel 1. Metode penyelesaian masalah 
(lanjutan)
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NO MASALAH
KEGIATAN SEBAGAI 

SOLUSI

1. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

a Keterbatasan SDM 
pengurus (pada 
khususnya) dan 
anggota (pada 
umumnya) KPG 
SORONANGGAN 
dalam 
mengembangkan 
sistem 
collaborative 
customizers desain 
produk gerabah

Pendampingan teknis 
pengembangan sistem 
collaborative customizers 
desain produk gerabah

Rasional: Kelompok telah mengetahui cara 
pengembangan sistem collaborative customizers 
desain produk gerabah, maka pengurus dan anggota 
KPG SORONANGGAN dapat mengembangkan dan 
memperluas desain produknya berdasar kebutuhan 
calon pembeli.

NO MASALAH
KEGIATAN SEBAGAI 

SOLUSI

b Rendahnya 
pemanfaatan 
teknologi 
multimedia berbasis 
aplikasi internet, 
SDM pengurus dan 
anggota KPG 
SORONANGGAN 
tidak mampu 
mendapat manfaat 
dari teknologi 
informasi dan 
komunikasi (TIK), 
pada khususnya 
pemanfaatan 
teknologi 
multimedia berbasis 
aplikasi internet

Pendampingan pemanfaatan 
teknologi multimedia berbasis 
aplikasi internet

Rasional: Peningkatan cara berpikir pengurus KPG 
SORONANGGAN terkait pemanfaatan teknologi 
multimedia berbasis aplikasi internet

2. ASPEK INOVASI DESAIN PRODUK USAHA

a Desain produk usaha 
KPG 
SORONANGGAN 
yang kurang atau 
belum diminati 
masyarakat.

Pendampingan pengelolaan 
informasi desain produk 
KPG SORONANGGAN 
melalui teknologi 
multimedia berbasis aplikasi 
internet

Rasional: Masyarakat dapat melihat dan mengetahui 
produk usaha KPG SORONANGGAN. Sehingga 
citra produk usaha KPG SORONANGGAN dapat 
dikenal dan diketahui masyarakat, dan pada akhirnya 
menambah penjualan produk usaha KPG 
SORONANGGAN.

b Kurang terpercayanya 
masyarakat terhadap 
produk usaha KPG 
SORONANGGAN

Pendampingan pengelolaan 
informasi produk usaha di 
teknologi multimedia 
berbasis aplikasi internet

Rasional: Adanya informasi pemasaran yang lengkap 
yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat 
terhadap produk usaha KPG SORONANGGAN. 
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Proses pencarian solusi terhadap 
permasalahan yang ada, telah dilakukan 
melalui pendekatan dan diskusi bersama dari 
pelaksana PbM dan pengurus KPG 
SORONANGGAN. Diskusi yang telah 
dilaksanakan dapat mensinergikan kegiatan-
kegiatan inovasi desain produk yang selama 
ini telah dilaksanakan untuk dapat dituangkan 
ke dalam sebuah teknologi multimedia 
collaborative customizers desain produk 
gerabah berbasis aplikasi internet agar dapat 
di informasikan kepada masyarakat lebih 
luas. Metode pendekatan dan diskusi terhadap 
kebutuhan teknologi multimedia kepada 
pengurus KPG SORONANGGAN, telah 
d i l a k u k a n  d e n g a n  m e m b e r i k a n  
pendampingan dalam rangka peningkatan 
kemampuan kepada pengurus (pada 
khususnya) dan anggota (pada umumnya). 
Dari jenis solusi yang ditawarkan oleh 
pelaksana pengabdian masyarakat, maka 
pelaksana mendapat partisipasi mitra (KPG 
SORONANGGAN) secara penuh dalam 
penge lo laan  t ekno log i  mul t imed ia  
collaborative customizers desain produk 
gerabah. Anggota KPG SORONANGGAN 
telah berperan serta aktif sehingga dukungan 
informasi produk usaha dan kesanggupan 
dalam melaksanakan kegiatan dapat 
dilaksanakan secara bersama-sama. Hal ini 
karena mitra berperan aktif mencari solusi 
akan permasalahan yang dihadapi, apa yang 
diinginkan, dan bagaimana mereka 
menjalankan teknologi yang akan dibangun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program yang dilaksanakan sesuai 
dengan tahapan sebagaimana diuraikan pada 
bagian Metodologi, telah menghasilkan luaran 
sebagai berikut:

1. Produk berupa Teknologi Multimedia 
Berbasis Internet

Gambar 1. Produk teknologi multimedia

2. Metode Collaboratiove Customizers 
Desain Produk Gerabah

Gambar 2. Collaboratiove Customizers Desain 
Produk Gerabah

3. Desain produk gerabah 
    di tercetak
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1. Tampilan media Collaboratiove Customizers

2. Pesan desain 
    produk gerabah

4. Produk gerabah
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3. Manual Book

4. N a s k a h  P u b l i k a s i  d e n g a n  j u d u l  
“Pengembangan dan Pemanfaatan   
Teknologi Multimedia dalam Collaborative 
Customizers  (studi kasus: Desain Produk 
Gerabah Kelompok Pengerajin Gerabah 
Soronanggan di Desa Panjangrejo, Kec. 
Pundong, Kab. Bantul)”

Selain dari ketercapaian target dan 
luaran, keberhasilan program juga dievaluasi 
berdasarkan kemanfaatannya, baik secara 
individu maupun kelompok. Secara umum 
program berjalan dengan sangat baik dan 
sangat bermanfaat bagi KPG Soronanggan. 
Secara rinci, hasil evaluasi kemanfaatan yang 
timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegitan 
ini adalah:  

1. KPG mengetahui cara pengembangan 
sistem collaborative customizers desain 
produk gerabah, maka pengurus dan 
anggota KPG SORONANGGAN dapat 
mengembangkan dan memperluas desain 
produknya berdasar kebutuhan calon 
pembeli

2. Peningkatan cara berpikir pengurus KPG 
SORONANGGAN terkait pemanfaatan 
teknologi multimedia berbasis aplikasi 
internet

3. Produk usaha KPG SORONANGGAN 
yang diketahui masyarakat luas. Sehingga 
c i t r a  p r o d u k  u s a h a  K P G  
SORONANGGAN dapat dikenal dan 
diketahui masyarakat, dan pada akhirnya 
menambah penjualan produk usaha KPG 
SORONANGGAN.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pelaksanaan program Pengabdian 
bagi Masyarakat (PbM) ini dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut:

1. Usaha pemasaran dan desain produk usaha 
KPG SORONANGGAN telah optimal. 

2. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi 
penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan 
tentang a) teknis pengembangan sistem 
collaborative customizers desain produk 
gerabah, b) pemanfaatan teknologi 
multimedia berbasis aplikasi internet, c) 
pengelolaan informasi desain produk KPG 
SORONANGGAN melalui teknologi 
multimedia berbasis aplikasi internet 
memberi dampak positif kepada KPG 
SORONANGGAN.

3. Dampak yang timbul sebagai akibat dari 
kegiatan-kegitan tersebut  adalah 
meningkatnya pengetahuan anggota KPG 
S O R O N A N G G A N  u n t u k  
mengembangkan usahanya dengan lebih 
baik, meningkatnya motivasi untuk 
meningkatkan usaha,  tumbuhnya 
kesadaran untuk penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK). 
Kesadaran, pengetahuan, dan motivasi ini 
sangat penting karena dapat menjadi 
m o d a l  p e n g e m b a n g a n  s i s t e m  
collaborative customizer.

KPG SORONANGGAN merupakan 
kelompok dengan usaha yang cukup potensial 
untuk dikembangkan dengan bantuan 
teknologi multimedia serta pemasaran online. 
Namun demikian  mayoritas anggota KPG 
SORONANGGAN  adalah orang yang 
berusia cukup tua. Dengan mayoritas anggota 
yang sudah tua, penerimaan dan kemampuan 
pendayagunaan teknologi multimedia dan 
i n t e r n e t  p a d a  a n g g o t a  K P G  
SORONANGGAN tidaklah mudah. Tim 
PbM memberi saran akan regenerasi kepada 
generasi yang lebih muda, sehingga 
penerimaan dan kemampuan pendayagunaan 
teknologi multimedia dan internet akan lebih 
cepat dan mudah.   
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1 2016 Identifikasi Ucapan Warna Menggunakan LPC (Linier Predictive Code)

2 2016 Identifikasi Suara Hukum bacaan Gunnah Menggunakan Mel Frequency 
Cepstral Coefficients (MFCC)

3 2015 Sistem Informasi Pemasaran Produk Usaha Pertanian (Studi Kasus KWT. 
Widuri, Desa Trumpon)

4 2015 Pemodelan Pengoperasian Mobile- Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-
PLIK) dan PLIK dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Menuju 
Masyarakat Informasi  di Propinsi DIY

5 2014 Pengembangan Document Management System untuk Pengelolaan Sumur 
Minyak di PT. Geotama Energi

6 2013 Pemodelan Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Akademik dengan 
Menggunakan Standar ISO 9126

7 2012 Pengembangan Longesth Path Algorithm (LPA) dalam Rangka Pencarian 
Lintasan Terpanjang pada Graf Tersambung Berarah Terurai.

8 2012 Pengembangan Shortest Path Algorithm (SPA) dalam Rangka Pencarian 
Lintasan Terpendek pada Graf Bersambung Berarah Beruntai

9 2011 Pengembangan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai Upaya 
Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Informasi

10 2011 Pemodelan Pengoperasian MCAP dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat 
Menuju Masyarkat Informasi di DIY
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D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No Tahun Judul Pengabdian pada Masyarakat

1 2018 Pelatihan Komputer untuk Pembuatan Bahan Ajar Berbasis Multimedia bagi 
para Guru di MTsN Srebegan, Ceper, Klaten, Jawa Tengah

2 2017 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda-Pemudi Desa Bantul dalam Rangka 
Peningkatan Pengetahuan Kewirausahaan yang Memanfaatkan Internet

3 2017 Monitoring Keberlanjutan Program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Tahun 
2013

4 2016 Pelatihan Pengolahan Administrasi dengan MS Excel pada Pengurus PRM 
Purbayan 

5 2015 Pengembangan dan Pengelolaan Media Sosial sebagai Media Pemasaran 
Aneka Produk Usaha Kelompok WanitaTani (KWT) "An-Naba" di Dusun 
Gamping Lor, Desa Ambarketawang, Kec. Gamping

6 2014 IbM Kelompok Tani Salak Pondoh Desa Trumpon Margorejo Tempel 
Sleman

7 2014 Pelatihan dan pengembangan website Sebagai media informasi dan 
komunikasi Lsm. Fornama

8 2012 Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Kelompok Tani Ternak Desa Giripurno, 
Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa tengah

9 2011 Pemanfaatan Internet dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani di Dusun 
Karang Ijo

10 2011 Penyuluhan Manfaat Pendayagunaan Internet bagi Anak Didik Panti Asuhan 
Amanah di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul

E. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/
Nomor/Tahun

1 Pertimbangan Pembelian Oleh-Oleh pada Rute 
Perjalanan Wisatawan Menggunakan Technique 
for Other Performance by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS)

Jurnal 
Telematika

Vol.14 No.1, April 
2017

2 Identifikasi Ucapan Warna Menggunakan LPC 
(Linier Predictive Code)

Jurnal 
Telematika 

Vol.14 No.1, April 
2017

3 Pengembangan Aplikasi Mobile pada Pelayanan 
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Rangka 
Tanggap Respon Informasi dan Keluhan dari 
Masyarakat

Jurnal 
Telematika 

Vol.14 No.2, Oktober 
2017
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F. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH

No Nama Temu Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah

1 SEMNASIF 2015, November 2015 Diagnosa Tingkat Kesehatan Pasien Menggunakan 
Metode Decission Tre

2 SEMNASIF 2015, November 2015 Sistem Informasi Pemasaran Produk Usaha 
Pertanian (Studi Kasus KWT. Widuri, Desa 
Trumpon)

3 Seminar Nasional Informatika 
(SEMNASIF) Vol 1, No 4 (2012)

Pengembangan Shortest Path Algorithm (SPA) 
dalam rangka pencarian lintasan terpendek pada 
graf bersambung berarah beruntai

4 Seminar Nasional Informatika 
(SEMNASIF) Vol 1, No 1 (2013)

Pemodelan peningkatan kualitas sistem informasi 
akademik dengan menggunakan standar ISO 9126

5 Seminar Nasional Informatika 
(SEMNASIF) Vol 1, No 5 (2011)

Pemodelan pengoperasian Mobile Community 
mcap dalam rangka pemberdayaan masyarakat 
menuju masyarakat informasi di DIY

6 Seminar Nasional Informatika 
(SEMNASIF) Vol 1, No 1 (2015)

Sistem informasi pemasaran produk usaha 
pertanian (studi kasus: kwt. widuri, desa trumpon)

7 Seminar Nasional Informatika 
(SEMNASIF) Vol 1, No 1 (2015)

Manajemen rantai pasokan pada e-commerce 
industri makanan ringan kwt an-naba yogyakarta

8 Seminar Nasional Informatika 
(SEMNASIF) Vol 1, No 1 (2015)

Diagnosa tingkat kesehatan pasien menggunakan 
metode decision tree

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/
Nomor/Tahun

4 Pengembangan Document Management System 
untuk Pengelolaan Sumur Minyak di PT. 
Geotama Energi

Jurnal 
Telematika 

Vol.12 No.1, Januari 
2015

5 Pengembangan Longesth Path Algorithm (LPA) 
dalam Rangka Pencarian Lintasan Terpanjang 
pada Graf Tersambung Berarah Terurai.

Jurnal 
Telematika

Volume 8, No. 2, 
Januari 2012

6 Pengembangan Technology Acceptance Model 
(TAM) sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat 
Menuju Masyarakat Informasi.

Jurnal 
Telematika

Volume 8, No. 1, Juli 
2011
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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  khasiat masing-masing bahan wedang 
uwuh dan menganalisis  kandungan bahan fungsional  wedang uwuh  Imogiri. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif serta  pelaksanaannya dengan studi kasus.  Metode analisis 
yang digunakan adalah deskriptif melalui studi pustaka dan pengujian laboratorium terhadap 
empat bentuk wedang uwuh  produk rumah tangga Imogiri. Hasil  studi pustaka menunjukkan 
bahwa bahan wedang uwuh bisa mengatasi berbagai macam penyakit sehingga sangat 
bermanfaat bagi kesehatan. Hasil  analisis laboratorium menunjukkan bahwa, diantara keempat 
bentuk wedang  uwuh  produk rumah tangga Imogiri, wedang uwuh  yang paling tinggi aktivitas 
antioksidannya adalah produk Melati (kombinasi oprokan dan serbuk). Total kandungan 
Vitamin C dan Gula tertinggi adalah wedang uwuh oprokan Pak  Suyadi. Kadar air tertinggi 
adalah wedang uwuh celup produksi Erisa.

Kata kunci:  Khasiat, Kandungan Bahan Fungsional, Wedang Uwuh

Abstract

This study aims to determine the efficacy of each wedang uwuh material and analyze the 
functional ingredients of wedang uwuh Imogiri. This study uses a descriptive method whose 
implementation is a case study.The analytical method used is descriptive through a library 
research and laboratory testing of four forms of Wedang Uwuh of Imogiri Household products. 
The result of the literature study shows that the wedang uwuh materials can overcome various 
diseases so that it is very beneficial for health. The result of the laboratory  analysis  shows  
thatamong  the  four  forms  of  wedang   uwuh   from  Imogiri household products, the highest 
antioxidant activity is the product of Jasmine (a combination of oproxy and powder). The 
highest content of Vitamin C and sugar is the wedang uwuh oprokan Pak Suyadi. The highest 
water content is the dipped wedang uwuh of Erisa's production.

Keywords: Efficacy, Functional Ingredients, Wedang Uwuh
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PENDAHULUAN

Wedang Uwuh merupakan minuman 
hangat khas Imogiri  Bantul yang memiliki 
berbagai khasiat untuk kesehatan. Minuman 
ini berbahan dasar aneka dedaunan dan 
rempah, menjadikan tampilan minuman ini 
seperti sampah yang diseduh.

Wedang adalah kata dalam bahasa Jawa 
yang berarti minuman, sedangkan uwuh 
berarti sampah. Beberapa sumber ada juga 
yangmenyebutkan  bahwa penamaan wedang 
uwuh berasal dari para abdi dalem   yang 
mengumpulkan aneka dedaunan di kompleks 
makan raja-raja Imogiri untuk diseduh. Jika 
biasanya dedaunan itu menjadi sampah tak 
berguna, maka kini disulap menjadi minuman 
yang nikmat.

Wedang uwuh Imogiri terbuat dari 
berbagai jenis herba seperti jahe, kayu secang, 
kayu manis, daun kayu manis, sereh, tangkai 
cengkeh, daun cengkeh, daun pala, dan gula 
batu. Selain sebagai minuman, wedang uwuh 
juga dikategorikan sebagai minuman herbal 
semacam obat atau jamu yang memiliki 
khasiat.

Seduhan wedang uwuh berwarna 
merah yang berasal dari serutan kayu secang. 
Sedangkan rasanya merupakan kombinasi 
antara pedas jahe, manis gula batu, dan 
percampuran beraneka tanaman herba lain. 
Bahan dasar wedang uwuh yang berupa 
rempah dan dedaunan herba menjadikan 
wedang uwuh bermanfaat untuk kesehatan.

Saat ini di Kecamatan Imogiri bahkan 
di Kecamatan lain di Kabupaten Bantul 
terdapat banyak sekali rumah tangga yang 
memproduksi wedang uwuh. Umumnya 
wedang uwuh diproduksi dalam bentuk 
ramuan kering dan jahe segar (oprokan). 
namun seiring perkembangan zaman dan 
kebutuhan akan kepraktisan, saat ini wedang 

uwuh sudah dikembangkan menjadi dalam 
bentuk instan (gula kristal), cair (sirup) 
maupun bentuk celup.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam 
p e n e l i t i a n  i n i  a d a l a h  d e s k r i p t i f ,  
pelaksanaannya menggunakan studi kasus. 
Metode analisis menggunakan analisis 
Deskriptif melalui studi pustaka untuk 
mengetahui khasiat dari masing-masing 
bahan penyusun wedang uwuh. Sedangkan 
untuk menganalisis kandungan bahan 
fungsional wedang uwuh Imogiri dilakukan 
analisis laboratorium kandungan komponen  
bioaktif/fungsional terhadap empat bentuk 
Wedang Uwuh  produk rumah tangga Imogiri 
di Laboratorium Fakultas Teknologi 
Pertanian UGM. Keempat bentuk wedang 
uwuh tersebut adalah Oprokan Mbah Parmo, 
Oprokan plus Serbuk Melati, Celup   Erisa  
dan Oprokan Pak Suyadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Khasiat Masing-masing Bahan 
Wedang Uwuh

Jika dilihat dari rempah-rempah yang 
menjadi bahan membuat wedang uwuh, 
tentu sudah dapat diperkirakan manfaat 
minuman ini bagi tubuh. Jahe yang 
menyebabkan rasa pedas berfungsi 
sebagai penurun kadar kolesterol, 
sehingga baik untuk mencegah penyakit 
stroke dan serangan jantung. Kayu secang 
yang menjadikan wedang uwuh berwarna 
merah, terkenal ampuh mengobati 
beberapa penyakit seperti sifilis, radang, 
dan batuk darah.

Kayu manis dan cengkih adalah bahan 
alami yang mampu menghangatkan badan, 
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juga bisa memberikan aroma sekaligus 
sensasi rasa yang unik. Daun pala juga 
sudah terkenal sebagai obat herbal 
tradisional untuk mengatasi sakit perut. 
Tak hanya itu, manfaat pala yang cukup 
mengejutkan seperti dilansir dari 
fitday.com, Kamis (29/10/2015) pala 
diklaim dapat mengeluarkan racun yang 
ada di hati dan ginjal.

Saat ini wedang uwuh sudah dapat 
dengan mudah ditemui di pasaran dalam 
bentuk kemasan. Akan tetapi, jika ingin 
merasakan sensasi wedang uwuh secara 
langsung dengan bahan yang masih asli, 
Anda bisa menemukan penjualnya di 
Yogyakarta, tepatnya di depan makam 
R a j a - R a j a  M a t a r a m ,  I m o g i r i  
(Pungkasniar, 2015). Khasiat masing-
masing bahan wedang uwuh adalah: 

1. Jahe

Banyak penelitian dalam negeri 
mengungkapkan khasiat jahe bersifat 
antikoagulan (anti penggumpalan darah) 
mencegah tersumbatnya pembuluh darah, 
penyebab utama stroke, serangan jantung 
yang lebih hebat dari bawang merah 
ataupun bawang putih dan juga mampu 
menurunkan kadar kolesterol dengan 
mengurangi penyerapan kolesterol dalam 
darah dan hati.

Minyak atsiri yang dikeluarkan 
rimpang jahe berguna mengeluarkan gas 
usus serta membantu fungsi jantung, 
menurunkan  tekanan  darah  dan  
membersihkan tubuh melalui keringat, Hal 
ini karena jahe merangsang pelepasan 
hormon adrenalin dan memperlebar 
pembuluh darah, akibatnya darah mengalir 
lebih cepat dan lancar dan memperingan 
kerja jantung memompa darah.

Penelitian yang dilakukan para ahli di 
Jepang juga mengungkapkan, jahe dapat 
menurunkan tekanan darah tinggi dengan 
jalan mengurangi laju aliran darah perifer 
(aliran darah tepi). Jahe juga dapat 
merangsang kelenjar pencernaan, baik 
untuk membangkitkan nafsu makan, 
memperkuat lambung, dan memperbaiki 
pencernaan. Hal ini dimungkinkan karena 
terangsangnya selaput lendir perut besar 
dan memperkuat otot usus.

Bau harum khas jahe, berkhasiat 
mencegah dan mengobati mual dan 
muntah, misalnya karena mabuk 
kendaraan atau pada wanita yang hamil 
muda. karena jahe mampu memblok 
serotonin, yaitu senyawa kimia yang dapat 
menyebabkan perut berkontraksi,  
sehingga timbul rasa mual.

Dalam pengobatan tradisional Asia, 
jahe dipakai untuk mengobati selesma, 
batuk, diare dan penyakit radang sendi 
tulang seperti artritis. Jahe juga 
mengandung antioksidan yang membantu 
menetralkan efek merusak yang 
disebabkan oleh radikal bebas di dalam 
tubuh.

2. Kayu Secang

Herba ini yang membuat wedang uwuh 
berwarna merah. Di daerah Yogyakarta 
dan sekitarnya, herba ini biasa disebut 
kayu secang (Caesalpinia sappan) telah 
lama dikenal sebagai bahan ramuan untuk 
mengobati berbagai penyakit, seperti 
sifilis, batuk darah dan radang. Penelitian 
yang dilakukan di Fakultas Farmasi, 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 
juga mengungkapkan, secang memiliki 
kemampuan antioksidan, antikanker, 
memperlancar peredaran darah, dan 
melegakan pernapasan.
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3. Cengkeh, bunga cengkeh, batang 
cengkeh dan daun cengkeh

Cengkeh memiliki khasiat mengatasi 
sakit gigi, sinusitis, mual dan muntah, 
kembung, masuk angin, sakit kepala, 
radang lambung, batuk, terlambat haid, 
rematik, campak, dan lain-lain. Sifat 
kimiawi dan efek farmakologis dari 
cengkeh adalah hangat, rasanya tajam, 
aromatik, berhasiat sebagai perangsang 
(stimulan), antiseptik, peluruh kentut 
( i ca rmina t ive ) ,  anes t e t i k  l oka l ,  
menghilangkan kolik, dan obat batuk. 
Kandungan kimia pada cengkeh adalah 
karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, 
vitamin B1, lemak, protein dan eugenol.

B u n g a  c e n g k e h  ( S y z y g i u m  
aromaticum) selain mengandung minyak 
atsiri, juga mengandung senyawa kimia 
yang disebut eugenol, asam oleanolat, 
asam galotanat, fenilin, karyofilin, resin 
dan gom.Minyak cengkeh sendiri banyak 
dimanfaatkan oleh dokter gigi sebagai 
penghilang rasa sakit.

4. Kayu manis dan daun kayu manis

Kayu manis dan daun kayu manis 
memiliki sifat antioksidan, membuat rasa 
“wedang uwuh” menjadi lebih nikmat. 
Banyak herbalis meyakini bahwa 
campuran jahe dan kayu manis berkhasiat 
untuk meningkatkan daya tahan tubuh 
karena kandungan antioksidannya tinggi. 
Ada beberapa penyakit yang bisa 
disembuhkan dengan ramuan dari kayu 
manis, yaitu sakit perut, kembung, sakit 
kepala karena sinus, kelelahan, kelebihan 
berat badan.

5. Pala dan daun pala

Buah pala dan daun pala dengan 
keharuman semerbak ini ternyata 
mempunyai banyak khasiat  bagi  
kesehatan. Kandungan kimia flavonoid, 
saponin dan polifenol dapat mengatasi 
batuk berlendir, membantu pencernaan, 
penghilang kejang otot, menghilangkan 
nyeri, mengobati masuk angin, insomnia 
(gangguan susah tidur), bersifat stomakik 
(memperlancar pencernaan dan mening-
katkan selera makan), melancarkan 
sirkulasi darah, karminatif (memperlancar 
buang angin), antiemetik (mengatasi rasa 
mual mau muntah karena masuk angin), 
nyeri haid, rematik dan lain-lain.

6. Akar sereh dan daun sereh

Akar sereh sejak lama digunakan 
sebagai peluruh air seni, peluruh keringat, 
peluruh dahak/obat batuk, bahan untuk 
kumur, dan penghangat badan. Baik 
dikonsumsi disaat hujan atau disore 
hari.Daun: digunakan sebagai peluruh 
angin perut, penambah nafsu makan, 
pengobatan pasca persalinan, penurun 
panas dan pereda kejang.

7. Gula batu

Gula batu memberikan rasa manis yang 
khas tanpa menghilangkan aroma dan 
citarasa asli bahan-bahan ramuan wedang 
uwuh. Oleh masyarakat Yogyakarta, gula 
batu ini sudah dikenal sejak lama sebagai 
obat batuk yang membandel. Dengan cara 
memotong buah ketimun, kemudian 
meletakan gula batu secukupnya di 
tengah-tengah biji ketimun, tunggu hingga 
gula batu mencair, lalu lelehan cair gula 
batu yang ada pada biji ketimun tersebut 
diminum dikit demi sedikit hingga larutan 
gula batu tadi habis
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Gambar 1. Bahan Wedang Uwuh

b. Kandungan Bahan Fungsionaldalam 
Wedang Uwuh Imogiri

Salah satu bahan fungsional yang 
penting dan terkandung dalam minuman 
berbahan baku herba,  adalah Antioksidan. 
Antioksidan  merupakan molekul yang 
mampu memperlambat atau mencegah 
proses oksidasi molekul lain. Oksidasi 
adalah reaksi  kimia yang dapat  
menghasilkan radikal bebas, sehingga 
memicu reaksi berantai yang dapat 
merusak sel. Antioksidan seperti tiol atau 
asam askorbat (vitamin C) mengakhiri 
reaksi berantai ini.

Kumpulan komponen wedang uwuh 
mengandung antioksidan antara lain yaitu 
senyawa golongan flavonoid (pigmen 
antosianin), brazilin, sappanchalcone, 
tanin, resorsin, oleoresin, vitamin C, 
v i tamin E,  β  karoten ,  eugenol ,  
coryophyllene, lumellene, sineol, terpinol, 
borneol dan lain lain. Kandungan 
komponen fungsional  wedang uwuh 
menyebabkan berbagai khasiat (anti 
anflamasi, anti diare, anti mikroba, anti 
mual, mencegah keropos tulang, terapi 
diabetes, mencegah infeksi, mengatasi 
sakit gigi,  gangguan pencernaan, radang 
lambung, rematik, bersifat anastetik, dan 
lain- lain (Anonim,  2016).

Menurut Rahmawati (2011) wedang 
uwuh sangat potensial dikembangkan 
sebagai minuman fungsional mengingat 
antioksidan yang terkandung dalam herba 
penyusunnya dapat berfungsi untuk 
mencegah berkembangnya penyakit 
degeneratif seperti jantung koroner, 
cancer, stroke dan lain-lain gangguan 
fungsi organ tubuh. Penyakit semacam ini 
banyak diakibatkan oleh radikal bebas 
yang terserap dalam tubuh. Radikal bebas 
terbentuk karena polusi udara akibat 
cemaran industri, asap rokok, pestisida, 
minuman beralkohol. Namun demikian 
keberadaan  rad ika l  bebas  yang  
membahayakan ini dapat dinetralisisr 
menjadi tidak reaktif oleh antioksidan 
terutama anti oksidan alami (Winarsi, 
2007).

Hasil  peneli t ian Wuryani  dan 
Brotodjojo (2016) menyatakan bahwa 
sirup secang dan sirup jahe mengandung 
anti oksidan alami dengan aktivitas anti 
oksidan berturut turut sebesar 10,71% dan 
4,36% serta kadar vitamin C yang juga 
bersifat anti oksidan berturut-turut sebesar 
9,56% dan 11,17%. Hasil ini menjadi dasar 
bahwa Wedang Uwuh pun pasti memiliki 
kandungan komponen bioaktif yang 
berfungsi sebagai antioksidan walaupun 
dengan aktivitas yang berbeda.

Hamidah, dkk (2017)  melakukan 
analisis pengujian kandungan komponen  
bioaktif/fungsional terhadap tiga bentuk 
wedang uwuh  produk KWT “Lestari”, di 
Laboratorium Fakultas Teknologi 
Pertanian UGM. Hasil   analisis 
menunjukkan bahwa, diantara ketiga 
bentuk wedang  uwuh  produk KWT 
Lestari, wedang uwuh oprokan yang 
paling tinggi aktivitas Antioksidannya dan 
kandungan Vitamin Cnya, dibandingkan  
dengan wedang  uwuh sirup maupun 
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wedang uwuh serbuk (gula kristal).

Permintaan produk wedang uwuh 
produksi Imogiri sangat tinggi,  hingga 
luar kota bahkan sampai luar Jawa. 
Mengingat banyaknya permintaan,  
wedang uwuh Imogiri diproduksi dalam 
berbagai bentuk siap seduh agar lebih 
praktis dalam penyajiannya. Bentuk 
bentuk siap seduh yang sudah diproduksi 
yai tu Celup,  bahan-bahan herba 
penyusunnya dalam bentuk utuh dan 
kering yang disebut dengan “Oprokan”, 
dan Oprokan dengan Serbuk  Gula kristal.  
Bentuk Oprokan hanya dikemas dalam 
kantong plastik sederhana dan belum 
mencantumkan informasi kandungan 
bahan fungsional.  Ketiga bentuk ini 
membutuhkan proses yang berbeda 
sehingga memungkinkan terjadinya 
perubahan kualitas organoleptiknya yang  
berpengaruh terhadap tingkat kesukaan  
konsumen, kalori, vitamin C  maupun 
terhadap aktivitas antioksidannya. 

Gambar 2 : Kemasan wedang Uwuh Imogiri.

Hasil analisis pengujian kandungan 
komponen  bioaktif/fungsional terhadap 
empat bentuk Wedang Uwuh  produk 
Rumah tangga Imogiridi Laboratorium 
Fakultas Teknologi Pertanian UGM, 
disajikan pada  Tabel 1. 

Tabel  1.  Hasil Analisis Uji  Kandungan 
Komponen Mutu Kimia Empat Bentuk 

Wedang Uwuh Siap Seduh Produk 
Rumahtangga Imogiri

Hasil  analisis menunjukkan bahwa, 
diantara keempat bentuk wedang  uwuh  
produk rumahtangga Imogiri, wedang 
uwuh  yang paling tinggi aktivitas 
Antioksidannya adalah produk Melati 
(kombinasi oprokan dan serbuk). Yang 
tertinggi kandungan Vitamin C dan Gula 
Totalnya adalah wedang uwuh oprokan 
Pak  Suyadi. Kadar air tertinggi adalah 
wedang uwuh celup produksi Erisa.

KESIMPULAN

1. Hasil  studi pustaka menunjukkan bahwa 
bahan wedang uwuh bisa mengatasi 
berbagai macam penyakit sehingga sangat 
bermanfaat bagi kesehatan. 

2. Hasil  analisis laboratorium menunjukkan 
bahwa, diantara keempat bentuk wedang  
uwuh  produk rumah tangga Imogiri, 
wedang uwuh  yang paling tinggi aktivitas 
Antioksidannya adalah produk Melati 
(kombinasi oprokan dan serbuk). Yang 
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No Parameter 
yang diuji

Bentuk Wedang Uwuh Siap Seduh

Oprokan 
Mbah 
Parmo

Oprokan 
+ Serbuk 

Melati

Celup 
Erisa

Oprokan 
Pak 

Suyadi

1

Aktivitas 
Anti 
Oksidan 
(%)

81,74 84,83 81,58 79,67

2
Kadar air 
Toluen 
(%)

71,41 87,45 98,44 65,19

3
Vitamin C 
(mg/100g) 

16,96 16,60 11,20 22,01

4
Gula Total 
(%)

13,81 10,80 0,02 13,83
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tertinggi kandungan Vitamin C dan Gula 
Totalnya adalah wedang uwuh oprokan 
Pak  Suyadi. Kadar air tertinggi adalah 
wedang uwuh celup produksi Erisa.
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