
D E S K R I P S I    K A R Y A 

1. LATAR BELAKANG 

Eriana Dewi batik berdiri pada tahun 

2012, yang merupakan usaha skala rumah 

tangga sebagai salah satu gagasan untuk 

menghasilkan pendapatan. Pada awal 

berdiri selain memproduksi kain batik 

warna alam, Eriana Dewi Batik juga 

memproduksi batik warna sintetis, usaha 

tersebut dilakukan sebagai tahap 

penjajagan terhadap pasar. Pada akhir 

2013, Eriana Dewi Batik hanya 

memproduksi kain batik dari warna alam. 

Kondisi tersebut dilakukan karena dalam 

kurun waktu satu tahun potensi pasar 

terhadap kain batik warna alam masih bisa dikembangkan karena belum begitu serius 

digarap oleh para pengusaha batik sintetis. 

Untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan, desain motif yang ada di Eriana 

Dewi Batik 95% adalah desain motif pribadi yang dipadukan dengan warna-warna yang 

terinspirasi dari alam sehingga merupakan karya-karya limited edition karena prosesnya 

yang hanya dilakukan satu kali dan tidak dapat diulang lagi untuk memperoleh hasil yang 

sama, menghasilkan kain-kain batik unik, eksotis dan elegan. Namun dalam 

perkembangannya produksi kain batik juga menyediakan motif yang sudah ada 

sebelumnya diantaranya Motif Jagad Ron, Godong Gogrog, Godong telo rambat, Ron 3, 

Getuk renteng, Ronuler, Pakis Hitam, Motif Magelang, Daun 4, Motif Ranting, Daun 

Satu, Motif Bambu Klatakan. Untuk memberikan motif yang beda motif-motif khas 

Eriana Dewi Batik kemudian dimodifikasi dan diinovasi sehingga menghasilkan 

pengembangan motif-motif baru. 

Pada perkembangan fokus untuk bisa menciptakan kain khas Kota Magelang, selain 

kain batik, Eriana Dewi Batik mencoba untuk berkreasi dengan warna. Eriana Dewi batik 

hanya memproduksi kain batik dari bahan pewarna alam, jadi warna alam itulah yang 

dieksploitasi untuk menciptakan kain warna unik, yang kemudian orang mengenal kain 

tersebut dengan istilah kain KREANOVA WARNA ALAM. 

Bahan baku yang digunakan oleh Eriana Dewi Batik sebagai bahan pewarna kain 

adalah : Daun Mangga, Daun dan Bunga Putri Malu, Kayu Tinggi, Kayu Mahoni, Kayu 

Tegeran, Kayu Nangka, Jalawe, Kulit Rambutan dan Daun Indigovera. 



 

2. BIDANG KREATIVITAS 

 

Proses produksi kain batik umumnya adalah menghindari sinar matahari pada tahapan 

pewarnaan dengan melakukan kelantang, namun dalam produksi Kain Krenova warna 

alam ini justru mengeksploitasi sinar matahari sepenuhnya. Di samping itu untuk 

menghasilkan warna alam lazimnya membutuhkan waktu yang lama atau lebih dari dua 

hari sehingga banyak para produsen kain batik yang tidak melakukan produksi kain batik 

dengan motif warna alam. Kreatifitas yang dikembangkan dalam produksi kain Krenova 

adalah waktu yang relatif singkat karena kain Krenova selesai produksi dalam satu hari. 

Produksi dilakukan dengan skala 

rumah tangga mengarah kepada 

industri kecil dengan melibatkan 

perempuan yang sebagian besar 

merupakan tulang punggung keluarga 

di sekitar tempat produksi. Jumlah 

perempuan yang diberdayakan dalam 

produksi kain Eriana Dewi Batik 

warna alam sebanyak dua belas orang. 

Waktu bekerja adalah setelah aktifitas rutin yang dilakukanoleh para perempuan yang 

merupakan ibu-ibu, dengan waktu kerja antara jam 09.00 – 16.00 dari hari Senin sampai 

dengan hari Sabtu dengan upah sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) 

per minggu, sehingga tidak mengganggu kewajiban rumah tangga sehari-hari. 

Penggunaan bahan pewrna yang berasal dari 

tanaman mendominasi produksi Eriana Dewi 

Batik warna alam, sehingga kontaminasi limbah 

terhadap lingkungan tidak terjadi karena bahan 

pewarna yang alami (DAUN Mangga, Daun dan 

Bunga Putri Malu, Kayu Tinggi, Kayu Mahoni, 

Kayu Tegeran, Kayu Nangka, Jalawe, Kulit 

Rambutan, Daun Indigovera). Polusi air, polusi tanah, polusi udara tidak terjadi karena 



bahan pewarna yang bukan merupakan bahan kimia atau murni bahan alami. Bahan-

bahan tersebut merupakan bahan yang sangat tersedia di sekitar tempat produksi dan 

sangat mudah diperoleh, bahkan cenderung merupakan bahan yang tidak atau kurang 

dimanfaatkan. 

Bidang kreatifitas yang dilakukan dalam kain Eriana Dewi Batik warna alam ada 

beberapa hal, yaitu : 

a. Proses pewarnaan yang dilakukan dengan dikelantang menggunakan sinar matahari, 

biasanya sinar matahari sangat dihindari. 

b. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi kain Eriana Dewi Batik warna alam yang 

relatif singkat yaitu hanya dibutuhkan waktu satu hari dengan catatan tersedia sinar 

matahari yang cukup. 

c. Pemberdayaan perempuan di sekitar tempat produksi dalam membuka lapangan usaha. 

Pemberdayaan perempuan ini bisa dilakukan karena proses produksi tidak 

membutuhkan keahlian dan kompetensi tertentu pada proses produksinya. 

d. Bahan pewarna yang merupakan bahan alami sehingga tidak mengganggu lingkungan 

bahkan cenderung untuk memanfaatkannya karena banyak dan mudahnya bahan 

pewarna tersebut diperoleh. 

 

3. PERBEDAAN DENGAN KARYA LAINNYA/ORIGINALITAS 

 

Kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh Eriana Dewi Batik warna alam berbahan 

dasar kain warna alam yang dieksploitasi dari berbagai bahan alami, proses yang 

dilakukan melalui tahapan di atas adalah tahapan yang baku, namun hasil yang diperoleh 

selama proses tersebut tidak satupun motif sama sehingga memberikan keaslian dan 

limited edition bagi pemakai kain tersebut. Motif yang dikembangkan adalah motif tanah 

yang menggunakan bahan kulit kayu mahoni, kulit kayu tinggi dan kulit buah jelawe 

dalam desain pola warna yang dimunculkan. Motif air, prosesnya sama dengan 

pewarnaan motif tanah, perbedaannya hanya pada pemberian air kapur dan tidak 

dilakukan pembilasan air. 

Berbagai karya original kain krenova yang telah dihasilkan oleh Eriana Dewi Batik 

warna alam dan sudah dipasarkan diantaranya : 

a. Batik Tulis Getuk Renteng 

b. Batik Tulis Godong Goggrog + Pakis Hitam 

c. Batik Tulis Godong Goggrog Indigo 

d. Batik Tulis Jagad Ron + Ketela Rambat + Getuk Renteng 

e. Batik Tulis Ketela Rambat 

f. Batik Tulis Pakis Hitam 

g. Batik Cap Daun 4 



h. Batik Cap Ranting 

i. Batik Tulis  Krokot 

j. Batik Tulis Daun Pisang 

k. Batik Tulis Ron Uler 

l. Batik Tulis Bambu Klatakan 

m. Kain Krenova 

n. Motif Tanah 

o. Motif Air 

p. Motif Stone Series 

q. Motif Marmer 

r. Motif Sakura 

s. Motif Kopi 

Dan masih banyak lagi motif dan pengembangan motif baru yang tidak di arsipkan. 

 

 

4. INOVASI 

 

Upaya kreatifitas dan inovasi 

yang dilakukan adalah teknik-teknik 

dalam proses produksi kain batik 

warna alam. Proses dilakukan 

dengan tahapan yang menyimpang 

dari umumnya produksi kain batik 

yang sintetis. Di samping itu 

efektifitas dan efisiensi dalam 

pemanfaatan waktu produksi juga 

merupakan inovasi yang dilakukan untuk mengembangkan hasil-hasil yang alami dan 

unik. 

Untuk mengetahui nilai hasil inovasi tersebut maka diikutsertakan dalam berbagai 

kompetisi yang disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitasnya. Adapun event-event 

kompetisi yang diikuti diantaranya adalah : 

a. Juara Harapan III Lomba Busana Antar Peserta dalam Pameran Produk Kreatif Daerah 

berbasis Tekstil tradisional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 18 sampai dengan 23 Juni 

2014 di Java Mall Semarang. 

b. Pemenang Kategori B Penjaringan dan Penyelenggaraan Kreatifitas dan Inovasi 

Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerinah Kota Magelang melalui Kantor 

Penelitian Pengembangan dan Statistik Kota Magelang pada tanggal 11 Agustus 2014. 



c. Pemenang Harapan II Penjaringan dan penyelenggarakan Kreatifitas dan Inovasi 

Masyarakat yang dilaksanakan oleh Balitbang Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015. 

Dalam peningkatan kapasitas SDM sebagai upaya untuk memberikan manfaat dan 

wawasan dalam berinovasi maka diikuti kegiatan pelatihan-pelatihan. Adapaun pelatihan 

yang diikuti diantaranya : 

a. Pelatihan batik Tulis Dinakertransos Kota Magelang tahun 2011. 

b. Pelatihan Achievement Motivation Training pada 21-23 Juni 2011 di Semarang oleh 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa tengah. 

c. Pelatihan batik Warna Alam di Pekalongan dari Diskoperindag Kota Magelang. 

d. Sosialisasi hak kekayaan Intelektual pada 10-11 Juli 2012 di Magelang oleh Sentra 

Magelang Hak Kekayaan Intelektual (Sentra Mahaki). 

e. Pelatihan Batik Tambal di Surakarta dari Diskoperindag Kota Magelang tahun 2012. 

f. Pelatihan Batik Warna dan Tulis di Kota Magelang. 

g. Pelatihan Teknologi Informasi pada Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi teknologi 

Industri bagi Industri Kecil dan Menengah pada 12-16 Februari 2013 di Semarang. 

h. Pelatihan Batik Tulis di Rembang. 

i. Pelatihan Kewirausahaan di Diskoperindag Kota Magelang. 

 

5. KEUNGGULAN 

 

Beberapa keunggulan dalam Eriana Dewi Batik Warna Alam adalah : 

a. Eksploitasi kreatifitas dan inovasi dengan menggunakan dalam teknik pewarnaan yang 

dikelantang menggunakan sinar matahari. 

b. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi kain Eriana Dewi Batik warna alam yang 

singkat yaitu hanya dibutuhkan waktu satu hari dengan catatan tersedia sinar matahari 

yang cukup. 

c. Pemberdayaan perempuan di sekitar tempat produksi dalam membuka lapangan usaha. 

Pemberdayaan perempuan ini bisa dilakukan karena dalam proses produksi tidak 

membutuhkan keahlian dan kompetensi tertentu pada proses produksinya. 

d. Bahan pewarna yang merupakan bahan alami sehingga tidak mengganggu lingkungan 

bahkan cenderung untuk memanfaatkannya karena banyak dan mudahnya bahan 

pewarna  tersebut diperoleh. 

 

 

 

 

 



6. JUMLAH PENYERAPAN TENAGA KERJA 

 

Jumlah tenaga yang terlibat dalam Eriana Dewi Batik warna alam adalah warga 

pribumi Borobudur yang berdedikasi tinggi dalam menjaga dan ikut melestarikan batik. 

Warga yang memiliki kreativitas tinggi dalam berkarya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SUMBER DAYA LOKAL 

 

Pemanfaatan bahan pewarna yang berasal dari alam, di sekitar tempat produksi 

tersedia melimpah sehingga memberikan kemudahan dalam memproduksinya dan 

mampu menekan biaya produksi kain dengan warna alam. 

Sumber zat warna alam yang telah diidentifikasi sebagai berikut : 

No Nama Lokal Sumber Zat Pewarna Alami Hasil Warna 

1 Alpukat Daun Hijau-coklat 

2 Bawang merah Kulit Merah-coklat 

3 Bunga sepatu Bunga Violet 

4 Gambir Getah Coklat 

5 Jalawe Kulit biji Hitam 

6 Jambal Kulit kayu Beige 

7 Jati Daun Merah bata 

8 Kembang pulu Putik bunga Kuning-oranye 

9 Kembang telang Bunga, daun Biru-ungu 

10 Kenikir Daun Kuning emas 

11 Kepel Daun Coklat 

12 Ketepeng kebo Bunga, daun Hijau-kuning 

13 Kibedali Bunga Pink, abu-abu 

14 Lobi-lobi Buah Abu-abu 

15 Mahoni Kayu, daun Coklat 

16 Mangga Kulit kayu, daun Hijau 

17 Mengkudu Kulit akar Merah 

18 Nangka Kayu Kuning 

19 Pacar air Bunga, daun Hijau-kuning 

20 Pacar kuku Daun Hijau-oranye 

21 Pinang Buah Coklat 

22 Potromenggala Bunga, daun Hijau 

23 Putri malu Bunga, daun Kuning-hijau 

24 Sapu angin Bunga Pink-violet 

25 Sari kuning Bunga Kuning 

26 Secang Kayu Merah 

27 Srigading Bunga Kuning emas 

28 Sumba Selaput biji Oranye 

29 Tegeran Kayu Kuning 

30 Tinggi Kulit kayu Coklat-merah 

31 Tom, nila Daun Biru 

 



Dengan banyak melakukan percobaan untuk mengeksplorasi kandungan pigmen 

waena dalam tanaman maka akan semakin memperkaya jenis zat warna alam yang kita 

miliki. Eksperimen dapat dimulai dari memilih jenis tanaman di lingkungan sekitar anda 

yang sekiranya belum dimanfaatkan untuk kepentingan lain (untuk obat, tanaman hias 

dan lainnya). Potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah merupakan faktor 

pendukung yang dapat dimanfaatkan. Produk tekstil dengan zat pewarna alam ini banyak 

disukai karena keunggulannya selain ramah lingkungan juga warna-warna yang 

dihasilkan sangat khas dan etnik sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Produk tekstil 

dengan zat warna alam dapat dijadikan potensi unggulan produk daerah di pasar global. 

 

8. KEARIFAN LOKAL 

 

Eriana Dewi Batik warna alam merupakan upaya nyata dan berkesinambungan dalam 

rangka menjaga kearifan lokal karena Batik seperti diketahuibersama merupakan hasil 

karya yang luar biasa dan warisan dari leluhur kita. 

 

 

 

 

 

 

 

Hal ini dicirikan dengan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Mampu bertahan terhadap budaya luar, karena karakteristik batik yang unik dan sudah 

memberdaya di Indonesia. 

2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, karena teknologi 

yang berkembang dalam rangka mendukung keberadaan batik. 

3. Mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar ke dalam budaya asli, 

karena dalam berinovasi dan berkreasi pada desain pola batik merupakan aktifitas 

bebas yang bisa dieksplorasikan. 

4. Mempunyai kemampuan mengendalikan, karena pengakuan dunia terhadap warisan 

batik dari Indonesia. 

5. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya. 

 

 

 

 

 

 



9. KAIN KRENOVA WARNA ALAM 

Berpikir untuk bisa menciptakan kain khas Magelang selain batik, mendorong Eriana Dewi 

Batik untuk berkreasi dan berinovasi dengan warna alam.Karena selama ini Eriana Dewi Batik 

hanya memproduksi kain batik dari bahan pewarna alam, maka warna alam itulah yang 

dieksploitasi sehingga menciptakan kreasi kain warna alam yang kemudian orang mengenal 

kain tersebut dengan istilah Kain Krenova Warna Alam. 

Kain batik dan kain krenova warna alam yang diproduksi Eriana Dewi Batik dihasilkan oleh 

tangan tangan kreatif yang adalah orang-orang yang menpunyai dedikasi tinggi untuk ikut 

meningkatkan, memajukan dan menjaga batik sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia. 

Penemuan kain Krenova warna alam ini mendapatkan dpenghargaan dari walikota Magelang 

sebagai pemenang Lomba Penjaringan Kreativitas Masyarakat Tahun 2014 dan mendapatkan 

dari Gubernur Jawa Tengah sebagai pemenang Harapan II Lomba Penjaringan Kreativitas 

Masyarakat Tingkat Propinsi Tahun  2015. Dan membutuhkan dukungan untuk proses hak 

cipta. 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pada perkembangannya fokus untuk bisa menciptakan kain khas Magelang selain kain 

batik, Eriana Dewi Batik mencoba untuk berkreasi dengan warna. Eriana Dewi Batik 

hanya memproduksi warna alam,jadi warna alam itulah yang dieksploitasi untuk 

menciptakan kain warna unik, yang kemudian orang mengenal kain tersebut dengan istilah 

KAIN KRENOVA WARNA ALAM. 

Bahan baku yang digunakan oleh Eriana Dewi Batik sebagai bahan pewarna kain adalah: 

Daun Mangga, Daun Putri Malu, Daun Sawo Hijau, Daun Jambu Biji, Kulit Kayu Mahoni, 

Kayu Tingi, Kayu Tegeran, Kayu Jambal, kulit Jalawe, kulit buah Rambutan, Daun 

Rambutan. 

 

B. BIDANG KREATIVITAS 

Proses produksi kain batik umumnya adalah menghindari sinar matahari pada tahapan 

pewarnaan dengan melakukan kelantang, namun dalam produksi kain ini justru 

mengeksploitasi sinar matahari sepenuhnya.Disamping itu untuk menghasilkan warna 

alam lazimnya membutuhkan waktu yang lama atau lebih dari dua hari, sehingga banyak 

para produsen kain batik yang tidak melakukan produksi kain batik dengan menggunakan 

warna alam.Kreatifitas yang dikembangkan dalam produksi ini adalah waktu yang relative 

singkat karena kain krenova selesei diproduksi dalam waktu satu hari.Penggunaan bahan 

pewarnaan yang berasal dari tanaman mendominasi produksi Eriana Dewi Batik warna 

alam,sehingga kontaminasi limbah terhadap lingkungan tidak terjadi karena bahan 

pewarna yang alami. Polusi air, polusi tanah, polusi udara tidak terjadi karena bahan 

pewarna yang bukan kimia atau murni bahan alami.Bahan-bahan tersebut merupakan 

bahan yang sangat tersedia di sekitar tempat produksi dan sangat mudah diperoleh, bahkan 

cenderung merupakan bahan yang tidak atau kurang dimanfaatkan. 

Kain Krenova warna alam dalam upaya produksi menggunakan beberapa bahan pewarna 

alam,penerapan yang dilakukan adalah berkreasi dalam mengeksploitasi warna alam yang 

cenderung smoothly sehingga terkesan sudah sangat kuno atau lama.Proses unik dari 

produksi ini adalah kelantang pada penggunaan warna alam yang sangat dihindari pada 

umumnya produksi batik, disamping itu juga proses produksi yang relative cepat untuk 

menghasilkan warna alam yang tajam. 

Kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh Eriana Dewi Batik berbahan dasar kain warna 

alam yang dieksploitasi dari berbagai bahan alami, proses yang dilakukan melalui tahapan 

diatas adalah tahapan yang baku, namun hasil yang diperoleh selama proses tersebut tidak 

satupun motif sama sehingga memberikan keaslian dan limited edition bagi pemakai kain 

tersebut. 

Berbagai karya original Kain Krenova warna alam yang telah dihasilkan oleh Eriana Dewi 

Batik dan sudah dipasarkan diantaranya: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. MARKETABILITY 

 

Pemasaran yang dilakukan 

disamping melalui jaringan yang 

bersifat informal yaitu dipasarkan 

melalui pelanggan-pelanggan di 

sekitar Kota Magelang, juga 

dilakukan pemasaran yang formal 

melalui instansi yang ada di Kota 

Magelang. Pemasaran melalui 

instansi di Kota Magelang dilakukan 

dengan menjadi peserta dalam berbagai event yang diikuti oleh instansi di Kota 

Magelang. 

a. Pata tahun 2012 mengikuti event yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah 

dan Sebagai pengajar dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan untuk ibu-ibu 

rumah tangga dan siswa SMK dalam materi kewirausahaan. Pameran yang diikuti 

adalah pameran di PRPP Provinsi Jawa Tengah dan Pekan Seni Tradisi dan Produk 

Kreatif nusantara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Memberikan pengetahuan dari beberapa siswa SMk melalui kunjungan dalam 

workshop Eriana Dewi Batik warna alam dengan berbagai teknologi dalam proses 

produksi kain dengan teknik pewarnaan dari bahan dasar alam. 

c. Inacraft sudah diikuti selama dua tahun yaitu tahun 2014 dan tahun 2014 diikuti 

sebagai upaya menciptakan marketability bagi Eriana Dewi Batik warna alam. 

d. Berbagai event pameran pada skala regional provinsi. 

e. Kerjasama dengan Hotel Manohara Borobudur, berupa pengiriman Syal Borobudur 

Sunrise Manohara -+ 500 pcs/minggu. 

f. Eriana Dewi Batik adalah limited product and collector item. 

 

 

 

 

 

 

 



11. PEMANFAATAN DAUN INDIGOVERA                                                                                                                                                                     

Untuk ketersediaan bahan baku warna biru dari Daun Indigovera, Eriana Dewi Batik 

memproduksi bahan baku sendiri. Warna biru berasal dari Daun Indigovera yang dulunya 

terdapat Pabrik Indigo di Bumi Segoro Borobudur. Kedepannya Eriana Dewi Batik akan 

mengolah Indigo Pasta untuk dipasarkan secara protesionalmengingat market yang bagus 

untuk Pasta Indigo. Harga Pasta Indigo berkisar 75 ribu – 150 ribu per kilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ECO-FRIENDLY 

 

Proses produksi Eriana Dewi Batik warna alam mengarah kepada kondisi ramah 

lingkungan atau tidak berbahaya bagi lingkungan karena bahan pewarna yang 

dipergunakan sepenuhnya berasal dari tanaman bukan bahan kimia. Sehingga Eriana 

Dewi Batik warna alam merupakan produk ramah lingkungan yang juga dapat mencegah 

kontribusi untuk polusi udara, air dan tanah. Dengan demikian, maka Eriana Dewi Batik 

warna alam dapat berkontribusi dengan membiasakan diri melakukan kegiatan ramah 

lingkungan agar bisa menjadi lebih sadar tentang bagaimana seharusnya menggunakan 

sumberdaya. 

Membuat sebuah produk yang ramah lingkungan 

dan baik untuk keselamatan manusia masih terus 

diprioritaskan. Eriana Dewi Batik warna alam dalam 

membuat produk yang dianggap ramah lingkungan 

adalah produk yang minimal tidak beracun, baik bagi 



manusia maupun baik lingkungannya, disamping itu juga menggunakan perlengkapan 

untuk keselamatan bagi para tenaga kerja yang melakukan proses produksi. 

 

12. FAIRNESS 

 

Menghargai hak-hak dasar individu dalam posisi asal, tanpa diskriminasi, untuk 

mewujudkan keadilan sosial melalui prinsip demokrasi/hasil kesepakatan bersama 

dilakukan oleh Eriana Dewi Batik warna alam secara internal. Pengakuan terhadap para 

tenaga yang terlibat dalam kegiatan produksi dengan memberikan kontribusi sesuai 

dengan aktifitas yang dilakukannya walau masih secara informal dan sederhana. Dalam 

berbagai perbedaan kepentingan dalam produksi dilakukan diskusi untuk mencapai 

kesepakatan bersama, sehingga tidak menghalalkan segala cara dengan mengorbankan 

kepentingan bersama demi kepentingan/hak individu. 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Mengingat belum banyak pemahaman tetang warna alam dan penggunaannya pada textile 

dan non textile oleh masyarakat, Eriana Dewi Batik mempunyai impian dapat mendirikan rumah 

edukasi batik warna alam sebagai tempat pembelajaran warna alam untuk masyarakat luas dan 

pelajar. Rumah edukasi batik warna alam yang terdapat lahan untuk perkebunan indigo, dan 

tempat proses pembuatan warna indigo sampai menghasilkan pasta warna indigo. 

Indigovera adalah tanaman sejenis perdu yang menghasilkan warna biru. Pada zaman 

pendudukan Belanda di Indonesia, tanaman indigovera yang tumbuh di sepanjang Bukit 

Menoreh dimusnahkan karena dianggap tanaman beracun.Berjalannya waktu, penduduk pribumi 

mengetahui bahwa tanaman indigo menghasilkan warna biru dan dapat dipergunakan untuk 

mewarnai kain. Oleh sebagian masyarakat tanaman indigo ini digunakan untuk mewarnai kain 

batik . 

Pasta warna indigo mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, marketnya juga bagus, dapat 

menambah penghasilan masyarakat.  

Rumah edukasi batik warna alam diharapkan dapat membantu pelajar untuk mengenal dan 

mempelajari warna alam dan  bagaimana mengaplikasikan bahan warna tersebut pada textile dan 

non textile.  

Dengan adanya perhatian  yang besar pada pelestarian alam dan budaya, rumah edukasi batik 

warna alam diharapkan dapat menggabungkan keduanya menjadi unsur pendidikan dan budaya 

di masyarakat. 

 



LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

Praktek kunjungan industri SMK Ma’arif Sleman, Yogyakarta ke workshop Eriana Dewi 

Batik warna alam dalam rangka diseminasi proses produksi kain batik warna alam 

 

 

 

 

 

 

 

Mengajar pelatihan Batik Tulis di Dusun Kenalan, Borobudur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mengajar pelatihan Batik Tulis di Dusun Ketawang, Banyusari, Kali Pucang, Kab. Magelang 



 

 

 

 

 

 

 

Acara KSAU se-ASIA Tenggara di Hotel Manohara Borobudur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pameran Batik Jogja Fashion Week di Jogja Expo Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pewarnaan kain menggunakan Kayu Tinggi 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                       Mencanting kain                                           Mordanting kain 

 

 

 

 

 

 

 

Pewarnaan kain seragam        Perebusan Kain 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gubernur Bank Central Filipina mengenakan syal KRENOVA warna alam Eriana Dewi Batik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup Band Rock asal Belanda Bewilder mengenakan syal KRENOVA warna alam Eriana Dewi 

Batik 

 

 

 

 

 

 

 

Menteri BUMN, Ibu Rini Soemarno mengunjungi dan belanja di stand Eriana Dewi Batik di 

acara Balkondes Wringinputih Borobudur 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu Titik Soeharto mendapat kenang-kenangan souvenir syal KRENOVA warna alam Eriana 

Dewi Batik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


