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ARGA PRAGA
Terinspirasi dari eloknya lanskap purba
Sangiran, ARGA PRAGA hadir sebagai
jenama kolektif yang mewakili karya
koleksi pembatik Kab. Sragen dan Kab.
Karanganyar. Motif batik ARGA PRAGA
adalah rangkuman kekayaan hayati di
antara bentangan arus sungai Bengawan
Sala dan agungnya puncak Gunung Lawu.

Koleksi batik kontemporer ini adalah
wujud kolaborasi dari keluwesan tradisi
batik yang kaya dan kemajuan teknologi
desain digital melalui software jBatik.
ARGA PRAGA, batik yang bercerita, tak
hanya soal kekayaan alam masa lalu, tapi
juga masa kini, dan masa depan.



Pameran Purwarupa Kegiatan
Pelatihan Peningkatan Kapasitas
Usaha Ekraf Fesyen 
Badan Otorita Borobudur (BOB)



Puji syukur kita ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya,
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Kreatif Fesyen di Kawasan
Pariwisata Borobudur (DPN Solo-Sangiran dsk) dapat terselesaikan dalam rangkaian
yang cukup panjang. Program ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan
kemampuan perajin batik dalam membuat desain sampai pada produksi/ purwarupa
beserta pembekalan pemasaran dan pengelolaan sosial media, dengan harapan dapat
meningkatkan daya saing batik di Kawasan Pariwisata Borobudur melalui pemutakhiran
desain motif dan produksi koleksi fesyen.

Kawasan BOB dikenal dengan berbagai sentra batik, salah satunya adalah Batik
Sangiran. Sangiran merupakan salah satu situs manusia purba penting dan masuk ke
dalam daftar situs warisan budaya yang mana Sangiran merupakan salah satu bagian
dari wilayah koordinatif Badan Otorita Borobudur di Kawasan Destinasi Prioritas
Nasional Solo-Sangiran dsk. Pada tahun 2021 Balai Pelestarian Situs Manusia Purba
Sangiran membuat penelitian tentang motif batik khas Sangiran. Motif ini bisa menjadi
salah satu yang dikembangkan, baik sebagai produk fesyen dan daya tarik wisata karena
memiliki storytelling.

Rangkaian kegiatan pelatihan yang sudah dilaksanakan menghasilkan beberapa produk
turunan dari batik yang sudah diproduksi oleh delapan kelompok batik di antaranya
Kelompok Batik Sekar Tandjung, Shoka Batik, Kelompok Batik Sekar Arum (Rumah Batik
Dewa-Dewi), Kelompok Batik Mekar Jaya (Batik Mawastri), Kelompok Batik Batara
Kresna, Kelompok Batik Giriarum, Kelompok Batik Sumberbulu dan New Coral Ecoprint,
hasil dari produk tersebut dikemas dengan baik dalam katalog produk ini.

Akhir kata, saya berharap semoga katalog produk ini dapat menjadi referensi baru
tentang desain fesyen yang sedang berkembang dan hasil dari produk pelatihan ini
dapat diterima oleh pasar sesuai dengan target pasar masing-masing serta dapat
mendorong pengembangan usaha dari masing-masing kelompok batik yang ada di
Museum Sangiran dan sekitarnya (DPN Solo-Sangiran dsk).

S A M B U T A N
B A D A N P E L A K S A N A
O T O R I T A
B O R O B U D U R ( B P O B )

Ir. Indah Juanita
Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur
(BPOB)



Saking lamanya, asal-usul tentang penemuan batik sebagai bagian dari kebudayaan Jawa selalu
simpang siur. Ada catatan menyebut kemunculannya abad 4 SM di Mesir, ada juga abad 12 SM
di era Singasari, atau abad 14 di era Majapahit. Semua memiliki catatan dan bukti sendiri-sendiri.
Namun fakta bahwa batik masih lestari hingga hari ini adalah bukti yang mutlak disepakati bahwa
batik adalah seni yang terus berinovasi mengikuti zaman yang menghidupinya.

Semangat inovasi inilah yang ingin dijaga dan diaktivasi ke para pembatik dari Kabupaten Sragen
dan Karanganyar lewat pelatihan ini. Selama puluhan tahun, pembatik-pembatik ini menjadi
bagian krusial dari kebudayaan dan industri batik Jawa Tengah yang dibanggakan Indonesia. Dua
kawasan di lembah purba Sangiran ini berperan sebagai produsen besar yang memasok kain-kain
batik di Solo, Yogyakarta, bahkan Jakarta. Keduanya pun punya karakteristik yang potensial.
Industri batik di Sragen misalnya, kental dengan infrastruktur produksi batiknya yang mumpuni.
Pengembangan motif dan warna kontemporer di sana didukung berbagai alat dan teknik
pembatikan modern yang bisa melayani permintaan pasar dalam skala besar. Sementara
pembatik di Karanganyar tekun mempertahankan warisan budaya batiknya, baik secara teknik
canting tradisional maupun motif-motif pakemnya untuk melayani pasar batik klasik.

Pelatihan yang diinisiasi oleh Badan Otorita Borobudur (BOB) ini sendiri dimaksudkan sebagai
jembatan penghubung, yang membuka cakrawala baru bagi pegiat usaha batik di Sragen dan
Karanganyar. Melalui pelatihan ini, 56 peserta dari dua kabupaten tersebut diharapkan bisa
mengintegrasikan visi usaha batiknya dengan visi besar BOB untuk memajukan kawasan
Sangiran sebagai tujuan pariwisata yang komplit.

Pelatihan ini tak ingin mengubah sama sekali tradisi atau ekosistem batik yang sudah ada,
melainkan meningkatkan kapasitas usaha dan kreativitasnya agar bisa bersaing dengan pasar
fesyen urban dengan sasaran pasar muda yang modern.

Untuk itu, sejak Juli hingga November ini peserta berlatih bersama mengenal desain motif batik,
digitalisasi, desain purwarupa, branding, bisnis, hingga pemasaran. Harapannya, materi pelatihan
yang praktis dan holistik ini bisa mendorong transformasi usaha batik peserta menjadi lebih
relevan dengan zaman.

Salah satu inovasi paling kentara kali ini adalah pengenalan software jBatik, di mana kini peserta
bisa membuat ribuan motif baru, mengeksplorasi motif-motif tradisi dengan gaya modern,
sekaligus mengarsipkan tradisi batik ini. Pelatihan desain motif ini menghasilkan belasan motif
batik baru yang kini dirilis dengan jenama ARGA PRAGA. Motif-motif yang secara narasi
mengakar pada identitas batik Sragen dan Karanganyar, namun juga mengandung pertimbangan
pasar modern mengikuti selera zaman. Digitalisasi, yang jadi poin besar dalam materi pelatihan
ini harapannya bisa meniadakan sekat jarak, waktu, dan biaya antara pembatik Sragen dan
Karanganyar untuk mengenalkan karya batik mereka ke dunia.

M E K A R  D A N  M E N G A K A R :  
P E R J A L A N A N  P R O S E S  B A T I K  I N O V A S I  A R G A  P R A G A



Salam kreatif,

Tim Ahli

Karya-karya batik ARGA PRAGA adalah wujud semangat inovasi bersama yang baru saja mulai
dinyalakan oleh pembatik Sragen dan Karanganyar. Batik-batik baru inilah yang kelak akan
menceritakan narasi serta keelokan kawasan purba Sangiran ke mata dunia.

Pameran ini adalah penutup rangkaian pelatihan yang telah berbulan-bulan dijalankan. Jika
dilihat dari skala global, pelatihan ini barangkali juga merupakan langkah kecil saja. Namun tak
ada yang kecil dari proses bersama menciptakan karya batik yang membawa narasi soal tradisi
masa lalu, daya kreativitas dan inovasi, serta semangat untuk terus lestari di masa depan.

Dari para pembatik di Sragen dan Karanganyar, karya ARGA PRAGA diluncurkan.

Tim ahl i
 bersama peserta 

pelat ihan desain
 motif  bat ik  



Tim ahl i
 bersama peserta 

pelat ihan desain fesyen 
dan purwarupa

Tim ahl i
 bersama peserta 

pelat ihan 
foto produk & branding



13 - 16 JUNI 2022

18 - 23 JULI 2022

8 - 14 AGUSTUS 2022

L I N I M A S A
P R O G R A M

SURVEY POTENSI BATIK
Tim ahl i  melakukan pemetaan

terhadap ekosistem usaha batik,
infrastruktur produksi,  keragaman
motif ,  hingga potensi  apa saja di

l ingkungan peserta di  Kab. Sragen &
Kab. Karanganyar.  Hasi l  survey

kemudian diolah menjadi  kurikulum
pelat ihan yang relevan, dibutuhkan,

dan kontekstual  dengan kondisi
peserta.

 

PELATIHAN DESAIN MOTIF BATIK
Selama l ima hari ,  peserta yang sebelumnya
membuat motif  batik secara manual  berlat ih
menggunakan software  jBatik.  Software  in i
memangkas beberapa tantangan yang selama ini
dihadapi para pembatik.  Misalnya, pembatik
yang t idak ahl i  menggambar pun kini  bisa
menciptakan pola-pola,  bahkan menjajal
komposisi  warna batik secara digital.  Waktu,
tenaga, dan biaya produksi  bisa dihemat.  Di
waktu yang sama, peserta juga bisa melakukan
pengarsipan digital  atas karya-karya motif  batik
yang mereka ciptakan.

PELATIHAN DESAIN 
FESYEN DAN PURWARUPA

Demi meningkatkan ni lai  kr iya batik,  t im ahl i
mengajak peserta mengembangkan desain

fesyen dan produk yang biasa mereka buat
dengan referensi  yang lebih luas dan modern.

Peserta diajak berlat ih memikirkan produksi
fesyen dalam kerangka koleksi  dengan konsep

dan cerita yang matang. Dengan metode ini,
produk fesyen yang dibuat lebih terarah dan

lebih mudah untuk dipasarkan. Desain
merchandise  dan homewear  juga dikenalkan ke

peserta.  Selain menambah diversi f ikasi  produk,
dua jenis produk ini  bisa menjadi  alternati f

untuk memaksimalkan pemanfaatan l imbah kain
batik s isa produksi.

 



4 - 6 OKTOBER 2022

19 - 23 OKTOBER 2022

PELATIHAN BISNIS DAN PEMASARAN 
Dari  pengelolaan industr i  batik rumahan,
peserta diberi  materi  tentang merancang jenama
untuk memaksimalkan potensi,  hingga
pengelolaan f inansial  yang berkelanjutan dan
sesuai  pasar.  Bagian pal ing menarik dari  tahap
ini  adalah mengajak peserta untuk menganal is is
dan mengenal i  lebih dalam usaha batik yang
telah mereka dir ikan dan gelut i  selama ini.
Layaknya proses mengenal  dir i  sendir i ,  tahap
pelat ihan ini  membawa banyak ins ight  baru bagi
peserta.  Membongkar lapis demi lapis,  dan
peserta mulai  mel ihat usaha batiknya dengan
cara yang lebih segar.  Potensi  yang dulu entah,
kini  tertangkap nyata di  depan mata dan siap
diolah.

PELATIHAN FOTO PRODUK DAN BRANDING 
Visual  adalah kunci  ketika bicara soal  pasar

fashion dan produk. Bersama t im ahl i ,  peserta
berlat ih mengolah identitas visual  dan

memproduksi  foto produk dengan memanfaatkan
potensi  sekitar.  Salah satu materi  menarik

adalah peserta diajak membuat studio
minimal is,  dengan propert i  seadanya sebagai

lat ihan juga memantik kreativitas peserta untuk
memakai  barang sehari-hari  untuk menciptakan 

visual  yang menarik.
 

29 AGUSTUS - 
15 NOVEMBER 2022
 
PENDAMPINGAN DIGITAL MARKETING 
Kunjungan ke rumah batik peserta dilakukan tim ahli untuk
memastikan materi pemasaran digital  dapat dipahami dan
diaplikasikan ke kegiatan usaha batik masing-masing. 
 Selama dua bulan, peserta juga secara intensif melakukan
konsultasi dengan tim ahli secara daring. Materi yang
berkesinambungan, mengedepankan praktek, dan diskusi
ini harapannya bisa meningkatkan kapasitas para pembatik
ke satu tingkat lebih atas dan mampu bersaing dengan
pasar yang lebih luas lagi



17 NOVEMBER 2022

PAMERAN PURWARUPA ARGAPRAGA
Pameran purwarupa adalah rangkuman dari
seluruh rangkaian pelat ihan dan proses kreati f
para pembatik peserta pelat ihan. Harapannya
karya fesyen dan produk yang dipamerkan bisa
jadi  pintu masuk dan t i t ik  temu, untuk pembatik
rural  di  kawasan Sangiran dengan berbagai
macam kemungkinan pelestar ian dan
pengembangan batik di  depan.

“Sangat bermanfaat, dari
yang dulunya masih agak

bingung untuk memadukan
warna ini dengan warna

apa, sekarang sudah bisa!”





jBatik adalah software  desain yang
memungkinkan peraj in untuk membuat
beragam pola batik baru dalam hitungan
menit.  Teknologi  ini  adalah inovasi  yang
sekal igus berfungsi  untuk mendorong
pemberdayaan teknologi  bagi  pembatik
rural  di  Indonesia,  juga melakukan
digital isasi  batik sebagai  arsip warisan
budaya nusantara.  jBatik dikembangkan
oleh PT Batik Fractal  Indonesia,  dengan
semangat dan dedikasi  untuk
melestar ikan batik hingga masa depan.

#techmeetstradition





Motif Batik

Motif-motif batik ARGA PRAGA
dibuat oleh para pembatik peserta
pelatihan. Mengambil inspirasi dari
kekayaan flora dan fauna di sekitar
tempat tinggal mereka, beragam
motif batik ini dibuat menggunakan
software jBatik dengan panduan
dari tim ahli.



Dar i  agungnya puncak  gunung Lawu,
H ingga derasnya arus  sunga i  Bengawan Sa la ,

A lam meluk i s  l estar inya  lewat  keragaman
hayat i  yang  e lok .

 
Dan k in i ,  kekayaan a lam tersebut  tampi l  da lam

ragam mot i f  bat i k  ARGA PRAGA
 
 
 



Motif Sekar Kembar terinspirasi dari bunga-
bunga yang tumbuh di sekitar rumah. Di waktu-
waktu tertentu, bunga-bunga ini berguguran
dan membentuk komposisi cantik di hamparan
tanah. Pada motif ini, dijejerkan dua bunga
sehingga membentuk pembatas sebuah jalur
yang mengantarkan manusia pada
kebahagiaan. 

Motif Kinara Kembar terinspirasi dari
burung-burung yang menghiasi langit
lembah sungai Bengawan Sala setiap pagi
dan sore hari. Selain bulunya yang cantik,
kicau burung-burung ini melengkapi
merdunya suara alam di Sragen seperti
seruling Kinara yang membius. Kinara
Kembar adalah gambaran sepasang
penjaga alam yang senantiasa
mengingatkan manusia untuk melestarikan
lingkungan lewat keindahan.

Motif Kinara Kembar
Farida - Batik Batara Kresna

Motif Sekar Kembar
Farida - Batik Batara Kresna



Taman bunga dalam selembar kain adalah ide dari
motif Sekar Loka ini. Komposisi selang-seling antara
bebungaan yang mekar dan burung-burung kecil
menunjukkan nuansa asri dan gembira. Motif ini
menggambarkan alam lereng Lawu di musim hujan
yang penuh warna-warni bunga mekar. Motif Sekar
Loka diharap bisa membawa suasana serupa untuk
pemakainya.

Sejak masa lampau sungai punya fungsi vital
bagi perkembangan sebuah peradaban. Motif ini
mengimajinasikan aliran hilir sungai Bengawan
Sala yang tidak hanya berfungsi sebagai
pemberi hidup bagi manusia-manusia purba,
tapi juga sebagai salah satu jalur transportasi
yang menghubungkan berbagai titik peradaban.
Komposisi lajur-lajur garis yang tegas dan
melewati berbagai ornamen alam adalah
penggambaran bahwa sejak dulu hingga nanti,
sungai Bengawan Sala adalah jaring
penghubung yang penting bagi nusantara.

Motif Hilir-Hilir Bengawan
Bagas Tiyar P - Kelompok Batik Sekar Tandjung

Motif Sekar Loka
Bagas Tiyar P - Kelompok Batik Sekar Tandjung



Bunga Jepun atau biasa dikenal bunga Kamboja
adalah salah satu jenis bunga tropis yang banyak
tumbuh di lingkungan perumahan Sragen. Kelopak
bunga Jepun ada beberapa jenis warna yang ketika
mekar menampakkan visual yang indah dan menarik
perhatian mata. Meski indah, getah bunga Jepun
ternyata mengandung racun. Motif ini adalah
pengingat bahwa di balik keindahannya, alam juga
menyimpan senjata tak terlihat yang akan
mencelakakan siapa saja yang mengeksploitasinya
hingga kelewat batas.

Motif Sangkar Jepun
Bagas Tiyar P - Kelompok Batik Sekar
Tandjung

Motif Kawung adalah salah satu motif sakral
dalam batik, kali ini motif ini diadaptasi ke
ecoprint dengan memanfaatkan bunga jati.
Pohon jati tumbuh subur di wilayah Sragen yang
cenderung kering. Namun begitu, keindahan
yang dikandungnya tak kalah dengan daerah
lain. Motif Jompong Kawung adalah salah satu
bukti, bahwa segala hal di alam punya
keindahan apabila kita bisa mengolahnya
dengan kreativitas.

Motif Jompong Kawung
Farras Fadhail B - New Coral Ecoprint



Motif Ganggang Wungu adalah eksplorasi lain
dari bentuk motif Ramban Ayu. Motif ini dibuat
dengan memanfaatkan layout berbagai daun,
bunga, bahkan rumput dalam satu kain. Strategi
layouting ini krusial untuk mempercantik dan
memaksimalkan metode ecoprint yang selama
ini sudah dilakukan. 

Motif Ganggang Wungu
Farras Fadhail B - New Coral Ecoprint

Motif ecoprint Ramban Ayu terinspirasi dari kumpulan
daun-daun dan bunga di pekarangan dan kebun yang
dikumpulkan lewat proses meramban. Dalam kegiatan
meramban, kita dibuat mengenal dan mengamati
kekayaan tumbuhan di sekitar, termasuk mana saja
yang bisa dibuat menjadi motif ecoprint. Kain motif
Ramban Ayu adalah wujud keindahan alam yang
disarikan lewat cara ecoprint ke selembar kain ramah
lingkungan.

Motif Ramban Ayu
Farras Fadhail B - New Coral Ecoprint



Masih memanfaatkan bunga jati sebagai bahan
eksplorasi, motif ecoprint Jombong Banurashmi ini
diciptakan. Pohon jati adalah salah satu jenis pohon
yang segala bagiannya bisa dimanfaatkan oleh
manusia, bahkan sebagai penanda musim sebab
siklus hidupnya berputar sepanjang tahun. Motif ini
ingin menonjolkan kekayaan dan kreativitas yang bisa
dilbuat dengan bagian pohon yang paling sering
dijumpai di sekitar rumah, yaitu pohon jati.

Motif Jombong Banurashmi
Nabil Ghani - New Coral Ecoprint

Seperti kilat-kilat cahaya yang memancar,
seperti itulah ide dari Motif Cahya Prasaja ini.
Dalam banyak narasi, cahaya sering digunakan
sebagai metafora ilmu pengetahuan, Motif ini
dibuat dengan menyusun aneka benda alam,
sebagai pengingat bahwa alam adalah guru
terbaik yang memancarkan ilmu dan keindahan
bagi siapa saja yang mau mempelajari.

Motif Cahya Prasaja
Nabil Ghani- New Coral Ecoprint



Dalam tradisi masyarakat Jawa, paket kombinasi
bunga setaman punya peran penting bagi banyak
ritus terkait hidup dan mati. Bunga setaman yang
terdiri dari tujuh bunga yaitu bunga mawar, kanthil,
melati, kenanga, mawar putih, mawar merah, dan
bunga telon merupakan jenis-jenis bunga yang
tumbuh subur di kawasan Sragen dan Karanganyar.
Motif ini mencoba mengimajinasikan bunga setaman
yang tumbuh dalam satu tangkai dan khasiatnya
yang mampu menembus alam sekala dan niskala.

Suasana pagi di kebun sekitar rumah adalah
asupan jiwa yang bergizi sebelum memulai
rutinitas sehari-hari. Komposisi acak yang terdiri
dari bunga-bunga aneka rupa dan kupu-kupu
juga serangga di motif ini adalah usaha
menggambarkan situasi pagi yang elok di kebun
rumah. Tanaman-tanaman bunga liar ini
barangkali tumbuh secara acak, tak beraturan di
tanah. Namun dalam ketidakteraturan itupun
tetap indah dan bisa memancing datangnya
hewan-hewan lain untuk bersuka ria.

Motif Enjang Raras
Supriyono - Kelompok Batik Sekar Arum

Motif Sekar Setaman
Moh. Yusuf Afandi - Kelompok Batik Sekar Arum



Masih mengeksplorasi bentuk keindahan bunga
mawar, motif ini dibuat dengan menonjolkan
komposisi berwarna kuning yang merupakan
gambaran aura keindahan yang terpancar dari tiap
kuntum bunga mawar. Daya magis bunga mawar
inilah yang coba diabadikan lewat motif pada kain
batik ini.

Motif ini dibuat untuk mengagungkan keindahan
bunga mawar dari segala sisinya. Serupa
mahkota, kelopak mawar tersusun dalam pola
fractal sempurna. Di taman-taman warga
Sragen, bunga mawar tumbuh mewarnai
halaman dan memperindah lingkungan. Selain
indah, bunga mawar ini juga telah dikenal jadi
simbol pernyataan kasih yang dimengerti semua
orang. Kain batik motif Ros Raras bisa berfungsi
serupa mawar, jadi media menyampaikan kasih
ke orang tersayang.

Motif Ros Raras
Zazin Budiyanto - Kelompok Batik Sekar Arum

Motif Ros Raras #2
Erlan Saputra - Batik Mawastri (Kelompok
Mekar Jaya)



Keindahan bunga mawar lagi-lagi jadi inspirasi
motif yang dibuat ini. Motif ini mengimajinasikan
bunga mawar yang tumbuh menjadi sulur-sulur
yang memagari perjalanan dengan laku
keindahan. Motif yang mengingatkan, keindahan
bisa berfungsi sebagai pagar, tapi juga
mengandung duri yang akan melukai jika
diganggu. Motif Ros Sulur masih merupakan
eksplorasi dari bentuk bunga mawar yang
banyak ditemukan di rumah-rumah warga di
Sragen.

Motif Ros Sulur
Muhammad Daud - Shoka Batik (Kelompok Batik
Mekar Jaya)

Selama bergenerasi, gurdha telah menjadi motif
khas batik Girilayu yang membawa narasi
tentang keagungan raja-raja Jawa masa lalu. Di
motif ini, burung merak yang jadi cikal bakal
motif Gurdha digambarkan sedang melebarkan
sayapnya di langit malam yang bertaburan
bintang. Sebuah gambaran bahwa spirit
kebijaksanaan leluhur selalu mengawasi dan
menaungi anak cucunya di bawah gunung Lawu.

Motif Lintang Gurdha
Reni Suprihatin - Rumah Batik Giriarum



Jahe, kopi, dan cengkeh adalah salah satu
kombinasi bahan membuat wedhang kopi jahe
yang ampuh untuk menghangatkan tubuh. Kali
ini, komposisi bahan itu dibawa menjadi motif
kain batik. Bentuk aneka rempah tersebut
disusun sedemikian rupa menjadi komposisi
visual yang menarik, yang sekaligus membawa
narasi resep jamu rempah yang menyehatkan.

Motif Anget-Anget
Fahma H. V - Batik Empon-empon Desa Wisata
Sumberbulu

Beberapa tahun terakhir ini anak-anak muda di desa
wisata Sumberbulu mengolah rempah dari desa
mereka menjadi aneka produk olahan, salah satunya
jamu. Komposisi motif batik ini memperlihatkan
beberapa rempah yang diatur dalam susunan tertentu
yang mencerminkan kandungan antar rempah yang
saling menjalin saat proses olah jamu terjadi. Tiap
kandungan rempah ini menjalin menjadi satu
membentuk keindahan yang ketika diminum akan
membawa kesehatan. Kain batik motif Jampi Usada ini
adalah doa untuk kesehatan pemakainya, seperti
jamu rempah.

Motif Jampi Usada
Kristina Aditama - Batik Empon-empon
Desa Wisata Sumberbulu



Surga sejatinya bukan tempat nun jauh di alam
khayal, surga yang sejati adalah alam yang kita
tempati kini. Lembah Sangiran adalah kawasan
yang dikelilingi gunung-gunung dan sungai yang
memancarkan kesuburan hayati. Komposisi
simetris yang kaya bentuk flora, fauna, juga
lanskap alam adalah ide utama motif ini. Kain
batik Swarga Alit adalah ungkapan syukur,
bahwa sebenar-benarnya kita sedang
menghidupi surga.

Motif Swarga Alit
Ashfi Pratiwi - Kelompok Batik Mekar Jaya

Dalam khasanah batik tradisional, dikenal motif
Gurdha yang menyimbolkan keagungan sifat
raja-raja Jawa. Motif Gurdha Lawu ini adalah
eksplorasi bentuk kontemporer dari motif gurdha
klasik yang telah jamak dikenal masyarakat.
Gunung Lawu sendiri dikenal sebagai salah satu
tanah tinggi (siti hinggil) tempat peristirahatan
terakhir raja-raja Jawa masa lampau. Warisan
nilai dan kebijaksanaan ini tergambar dalam
komposisi Gurdha Lawu yang besar di tengah,
menaungi segala simbol kelestarian hidup di
sekitarnya.

Motif Gurdha Lawu
Syifa Kholda - Kelompok Batik Mekar Jaya

Bayangkan lembar kain batik dengan motif ini sebagai
koleksi bunga-bunga dengan segala aroma dan detail
kecantikannya. Komposisi motif ini dibuat dengan
gaya semarak bentuk bunga, juga aksen ornamen
bernuansa meriah. Motif yang bold harapannya akan
membuat pemakai kain batik ini membawa energi
positif yang solid, yang bersumber dari alam sekitar.

Motif Paheman Kekembangan
Dhiya A - Kelompok Batik Mekar Jaya



Bagi masyarakat lereng gunung Lawu, burung
gurdha tak sekedar simbol raja-raja yang
beristirahat di kaki gunung, tapi juga simbol
warisan kebijaksaan leluhur yang dijaga lewat
tradisi dan adat. Motif kontemporer ini
menggambarkan 12 burung gurdha yang
membentuk komposisi melingkar, menjaga
sebuah lingkaran yang menjadi simbol inti atau
kesejatian. Meski terlihat kontemporer, motif batik
ini cocok dipakai di acara-acara resmi atau bagi
mereka yang ingin menyuarakan spirit merawat
alam dan segala kebijaksanaan yang melekat
padanya dari masa lampau hingga nanti.

Motif Peksi Reksa
Seger Puji P - Rumah Batik Giriarum

Motif jejeran burung gurdha yang telah
dieksplorasi ini adalah representasi dari anak
cucu generasi muda raja-raja Jawa yang hidup
di bawah gunung Lawu. Komposisinya yang
berjejer-jejer apik adalah simbol bahwa setiap
pewaris tradisi harus melestarikan nilai-nilai dan
narasi kultural yang diturunkan padanya dengan
sepenuh hati untuk menghadapi masa depan.
Gurdha merupakan motif sakral bagi
masyarakat Girilayu. Bentuk gurdha kontemporer
ini diolah dari pakem-pakem bentuk gurdha
klasik, yang diperbaharui tanpa mengubah
makna atau melanggar aturan tradisi yang ada.

Motif Gurdhawira
Nanang Satlimardek - Rumah Batik Giriarum

Terinspirasi dari kekayaan rempah di desa wisata
Sumberbulu, motif ini dibuat dengan
menampilkan berbagai jenis tanaman di sana:
jahe, kunyit, cengkeh, kayu manis, hingga bunga
lawang. Selain khasiatnya bagi kesehatan tubuh,
bentuk maupun warna aneka rempah ini cantik
apalagi jika disusun dalam komposisi mandala
seperti di motif batik ini. Motif Siti Rajabrana
menggambarkan kekayaan alam yang
terpendam dalam tanah desa wisata
Sumberbulu. Sebuah harta karun bagi anak-
anak muda pecinta budaya yang mau
menggalinya.

Motif Siti Rajabrana
Kristina Aditama - Batik Empon-empon
Desa Wisata Sumberbulu



Bentuk rempah dan rimpang di desa Sumberbulu
yang beraneka ragam memang tak habis
dieksplorasi. Kali ini, motif Siti Rajabrana #2
masih merupakan eksplorasi komposisi mandala
yang dibuat dari aneka rempah yang ada di
Sumberbulu, dari mulai kayu manis, jahe, kunyit,
cengkeh, dan bunga lawang. Dengan
karakteristik dan khasiat masing-masing,
pemakai kain batik motif ini bisa membayangkan
semerbak aroma rempah dan hangatnya
sensasi kandungan rempah yang menyehatkan
jiwa raga.

Motif Siti Rajabrana #2
Fahma H. V - Batik Empon-empon Desa
Wisata Sumberbulu

Alam juga bisa berfungsi sebagai cerminan diri
dan kelakuan manusia. Jika kita menghargai dan
memuliakan alam, ia akan menganuregahkan
rahmat tak terhitung bagi manusia, begitu juga
sebaliknya. Menggunakan daun, rumput, dan
bunga, motif Pangilon Ayu adalah sebuah
pengingat yang cantik tentang prinsip cerminan
tersebut.

Motif Pangilon Ayu
New Coral Ecoprint

Proses produksi kain ecoprint sesungguhnya
sangat mirip dengan spirit bermain-main pada
anak-anak. Pembuatnya harus berkeliling kebun,
memunguti atau memetik daun, menatanya di
permukaan lain, lalu memukul-mukul untuk
mentransfer warna alami daun, rumput, dan
bunga ke kain. Motif ini memiliki bentuk yang
energik dan dinamis, membawa suasana
semarak semangat usia muda yang membuat
hidup lebih berwarna.

Motif Yuwana
New Coral Ecoprint



F A S H I O N

Berbagai item fesyen batik dan
ecoprint dalam koleksi ini

merangkum kekayaan hayati lembah
Sangiran dalam desain kasual dan

elegan, yang akan membawa
nuansa lestari ke penampilan anda

sehari-hari.









Outer Lintang
Gurdha

Retail price: Rp 884.000
wholesale price 

(24pcs): Rp 598.000

Material: Satin 
Teknik batik : Tulis

 Pewarna: Sintetis



Folding Bag 
 Gurdhawira
Retail price: Rp 331.500
Wholesale price (24pcs):
Rp 224.250

Material: Satin 
Teknik batik : Tulis
 Pewarna: Sintetis



Kemeja
Kombinasi

 Sekar Kembar
retail price: Rp 290.700

wholesale price (24pcs):
Rp 196.650

Detail

Material: Katun Primis
Teknik : batik Tulis & patch

 Pewarna: Sintetis



Kemeja basic 
Sekar Kembar
retail price: Rp273.700 
wholesale price (24pcs): 
Rp 185.150

Detail

Material: Katun 
Teknik : batik Tulis 
 Pewarna: Sintetis



Outer 
Peksi Reksa
retail price: 
Rp 884.000 wholesale
price (24pcs): 
Rp 598.000

Topi Tulip
Gurdhawira
retail price: Rp
331.500 wholesale
price (24pcs): Rp
224.250

Material: Satin
Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis

Material: Katun primis
Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis



Kemeja
 Kinara Kembar 2

retail price: Rp 290.700 
wholesale price (24pcs):

 Rp 196.650

Detail

Material: Katun primis
Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis



Set Sekar Loka
retail price: Rp 765.000 
wholesale price (24pcs)
: Rp 517.500

Detail

Material: Katun primis
Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis



Vest
 Swarga Alit

retail price: Rp 493.000
wholesale price (24pcs): Rp

333.500
Material: Satin

Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis



Tas Serut
Gurdhawira

retail price: Rp 331.500 
wholesale price (24pcs): Rp

224.250
Material: Satin

Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis



Outer 
Enjang Raras

retail price: Rp 459.000 
wholesale price (24pcs): Rp 310.500

Detail

Material: Satin
Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis



Obi Ros Raras
retail price: Rp136.000

wholesale price (24pcs):
 Rp 92.575

 

Detail

Material: Katun Primis 
Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis



Kemeja
 Kinara Kembar
retail price: Rp 273.700

wholesale price (24pcs): Rp
185.150

Detail

Material: Katun Primis 
Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis



Totebag
Hilir-Hilir

Bengawan
retail price:
 Rp 215.333 

wholesale price (24pcs):
 Rp 135.667

Detail

Material: Katun Primis 
Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis





Detail

Obi 
Hilir-Hilir 
 Bengawan
retail price: 
Rp198.333
wholesale price
(24pcs):
Rp 134.167

Handbag
kombinasi kulit
Hilir -Hilir 
 Bengawan
retail price: Rp 555.333
wholesale price
(24pcs): Rp 375.667

Material obi :
Katun Primis 
Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis

Material tas :
Katun Primis & kulit
sapi asli
Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis



Obi Sekar
Setaman
retail price: Rp 269.195 
wholesale price (24pcs):
 Rp 182.103

Detail

Material obi :
Katun Primis 
Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis



Obi Rok
 Sekar Setaman

retail price: Rp 269.195
wholesale price (24pcs): Rp

182.103

Detail

Material obi :
Katun Primis 

Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis



Blouse 
Ramban Ayu

retail price: Rp 600.000
wholesale price (24pcs):

Rp 420.000

Material : Katun 
Teknik: ecoprint pounding

Pewarna: alami



Rok Lilit
 Ganggang Wungu

retail price: Rp 700.000 
wholesale price (24pcs): Rp 490.000

Detail

Material : Katun 
Teknik: ecoprint pounding

Pewarna: alami



Scarf Ramban
Ayu 1
retail price:
 Rp 700.000 
wholesale
 price (24pcs): 
Rp 490.000

Scarf 
Ramban 

Ayu 2
retail price:
 Rp 700.000 

wholesale
 price (24pcs): 

Rp 490.000

Material : Katun 
Teknik: ecoprint pounding
Pewarna: alami





Kain Batik Enjang
Raras & Ros Sulur
(price upon
request)

Material : Katun primis 
Teknik: batik tulis

dan prada emas
Pewarna: sintetis



Kain Batik 
Ros Sulur

(price upon
request)



Kain Batik 
Enjang Raras
(price upon request)







M E R C H A N D I S E

Ragam merchandise ARGA PRAGA
yang cantik dan fungsional ini siap

menemati aktivitas anda sehari-
hari, seperti pengingat kecil bahwa
kemanapun anda pergi ada cuilan

alam Sragen dan Karanganyar yang
mengikuti.



Tote Bag 
Ramban Ayu
(price upon 

request)

Tote Bag 
Ramban

 Ayu 2

Material: Linen 
Teknik:

 ecoprint pounding
Pewarna: alami



Scarf  Paheman
Kekembangan

retail price: Rp 235.167
 wholesale price (24pcs): Rp 159.083

Scarf 
Gurdha Lawu
retail price: Rp 235.167
wholesaleprice (24pcs)
: Rp 159.083

Material : Satin 
Teknik: batik tulis

Pewarna: sintetis



Notebook 
Jampi Usada
retail price: Rp 262.225

wholesale price
(24pcs): Rp 177.388

Material: Katun primis
Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis



Tas Ransel
Enjang Raras

retail price: Rp 182.750
wholesale price (24pcs): Rp

123.625

Detail

Material: Katun primis
& kanvas
Teknik: 

Batik tulis & patch
Pewarna: Sintetis



Tas Serut Kombinasi
 Jampi Usada
Rp287,725
wholesale price (24pcs)
: Rp 194.638

Pouch 
Jampi Usada

 

Scrunchie set Jampi Usada 
set of (2 pcs)  Rp43,700
wholesale price (24pcs): Rp 39.900

Material : Katun primis
Teknik: Batik tulis
Pewarna: Sintetis

retail price: Rp
279.225 wholesale

price (24pcs): 
Rp 188.888



Tote Bag
Kombinasi
Ros Raras

retail price: Rp 170.850
wholesale price

(24pcs): Rp 115.575

Material: Katun Primis 
Teknik: Batik Tulis dan Patch

 Pewarna: Sintetis



M E R C H A N D I S E

Ragam merchandise ARGA PRAGA
yang berkolaborasi dengan motif

dari BPSMP Sangiran berpadu
cantik dan fungsional ini siap

menemati aktivitas anda sehari-
hari, seperti pengingat kecil bahwa
kemanapun anda pergi ada cuilan

alam Sangiran yang mengikuti.

X

Sangiran



Badan Otorita Borobudur (BOB) juga
bekerja sama dengan pihak Balai
Pelestar ian Situs Manusia Purba (BPSMP)
Sangiran untuk mengolah motif  batik
Sangiran yang telah ada menjadi  produk
merchandise ,  yang dikerjakan oleh
pembatik dan penjahit  lokal.  Motif  Sekar
Puren merupakan hasi l  r iset  BPSMP
Sangiran di  wi layah lembah purba, dan
mengambil  inspirasi  dari  bentuk-bentuk
fosi l  yang ditemukan di  lapisan-lapisan
tanahnya.

Batik Sekar Puren
Terdir i  dari  motif  moluska yang sal ing
terkait  membentuk bunga yang terkesan
feminim. Motif  ini  menyiratkan si fat
pemakai  batik yang mempunyai  rasa
empati  t inggi kepada sesama, tolong
menolong yang akan membawa kehidupan
yang lebih baik dan abadi,  sepert i
keabadian moluska. Warna biru hitam
merupakan warna tanah di  Sangiran rawa
masih berupa l ingkungan laut.  Secara
geologi,  lapisan tanah laut ini  disebut
Formasi  Kal ibeng atau Formasi  Puren.

 
Motif batik Sekar Puren dibuat oleh

Balai Pelestarian Situs Manusia
Purba (BPSMP) Sangiran

 

Kain batik diproduksi oleh
Rumah Batik Sekar Tandjung 

Kain batik Sekar Puren yang
sudah jadi diolah menjadi

berbagai bentuk merchandise
batik Sangiran

 

S O U V E N I R  B A T I K  S A N G I R A N  
X  B A D A N  O T O R I T A
B O R O B U D U R



Laptop Sleeve 
Sekar Puren

retail price: Rp 127.500
wholesale price (24pcs):

Rp 86.250

Material: Katun Primis 
Teknik: Batik Tulis
 Pewarna: Sintetis



Notebook Cover 
Sekar Puren
retail price: Rp 149.600
wholesale price (24pcs): Rp
101.200

Lanyard 
Sekar Puren

retail price: Rp 87.550
wholesale price (24pcs): Rp

59.225

Material: Katun Primis dan Kulit Sapi Asli
Teknik: Batik Tulis

 Pewarna: Sintetis



Fringe Pouch
Sekar Puren
retail price: Rp 243.000
wholesale price (24pcs):
Rp 164.450

Card Wallet 
Sekar Puren

retail price: Rp 87.550
wholesale price (24pcs):

Rp 59.225

Material: Katun Primis dan Kulit Sapi Asli
Teknik: Batik Tulis

 Pewarna: Sintetis



H O M E W E A R

Koleksi home decor batik dan
ecoprint ini dibuat dengan

mengolah saripati keindahan alam,
membawa sejuk dan baiknya spirit

ibu bumi ke tiap sudut paling
nyaman anda.



Pillow Case Siti
Rajabrana

retail price: Rp 372.725 wholesale
price (24pcs): Rp 252.138

Table Runner
Ros rosan

retail price: Rp 186.150 wholesale
price (24pcs): Rp 125.925

Tissue Case
Ros rosan
retail price: Rp 51.000 wholesale
price (24pcs): Rp 34.500

Material: Katun Primis dan Tenun 
Teknik: Batik Tulis

 Pewarna: Sintetis



Pillow Ros Raras 40x40 
Rp143,848
wholesale price
Rp 97.309

Pillow Ros Raras 50x50
Rp165,948
wholesale price
Rp 112.259

Pillow Ros Raras 30x30
Rp155,748
wholesale price
(24pcs): Rp 105.359

Set of 3 Pillow
case Ros Raras 

Material: Katun Primis dan Tenun 
Teknik: Batik Tulis

 Pewarna: Sintetis



Sofa Throw
Sangkar Jepun
Rp799,000
wholesale price
(24pcs): Rp 540.500

Material:  Tenun 
Teknik: Batik Tulis
 Pewarna: Sintetis



Pillow Case Pangilon Ayu 45 x 45 
 Rp250,000

wholesale price (24pcs)
Rp 175.000

Pillow Case Pangilon Ayu 50 x 50   
Rp265,000

wholesale price (24pcs)
Rp 185.000

 

Table Runner 
Cahya Prasaja
(price upon request)



Profil 
Rumah Batik
& peserta
pelatihan

“Menambah pengetahuan, latihan
jahit menjahit, nambah sampel

produk untuk dijual, dan lumayan
dapet pola baju baru. Kenyang

otak, kenyang perut,”



Karanganyar

Batik Sekar Tandjung
Didirikan di Karanganyar pada 2017, Batik Sekar Tandjung dikenal dengan koleksi
busana batik wanita yang dibuat dari kain batik tradisional yang dirilis terbatas.
Desain koleksinya yang elegan membuat kekhasan dan kekayaan motif batik
Karanganyar tampak semakin eksklusif dan apik. Berawal dari kegiatan binaan, kini
rumah batik Sekar Tandjung merangkul lebih dari 100 pembatik perempuan di Desa
Dayu, Gondangrejo, Karanganyar sebagai artisan koleksinya. Tak hanya melestarikan
batik, industri Batik Sekar Tandjung sendiri adalah wujud pemberdayaan masyarakat
yang kreatif.

Kontak:
Whatsapp - 081226101758

Batik Empon-Empon - Desa Wisata Sumberbulu
Batik empon-empon adalah koleksi batik sekaligus sub-jenama yang diciptakan oleh
anak-anak muda pengelola Desa Wisata Sumberbulu selama pelatihan. Motif empon-
empon dibuat menggunakan jBatik, terinspirasi dari kekayaan hayati berupa rimpang
seperti jahe, temulawak, kunyit, dan banyak lainnya yang tumbuh subur di desa
mereka. Batik empon-empon juga merupakan eksplorasi baru dari rimpang yang
selama ini telah mereka olah jadi jamu bubuk dan pewarna yang akan melengkapi
produk oleh-oleh desa wisata. Desa Wisata Sumberbulu di desa Pendem,
Mojogedang, Karanganyar ini diresmikan tahun 2019 dan dikelola oleh anak-anak
muda dengan mengedepankan prinsip community based tourism.

Kontak:
Instagram - @sumberbulu_village & @sumbu_store 

Rumah Batik Giriarum - Paguyuban Batik Girilayu
Menaungi sekitar 12 kelompok batik di Desa Girilayu, rumah batik Giriarum adalah
simpul yang merepresentasikan kekayaan batik tradisional warisan leluhur di lereng
Gunung Lawu. Didirikan sejak 2015, rumah Batik Giriarum sampai saat ini aktif
memproduksi batik tulis tradisional dengan motif-motif khas dengan narasi seputar
raja-raja Mataram dan kekayaan ekologi pegunungan yang asri. Saat ini, rumah batik
Giriarum merangkul 198 pembatik tradisional perempuan di Desa Girilayu dan telah
dikenal menghasilkan berbagai produk kain batik dengan kualitas terjamin.
Paguyuban pembatik di Girilayu dulunya merupakan buruh canting yang kemudian
memilih untuk bergerak dan memaksimalkan potensi dengan cara yang kreatif dan
berkelanjutan hingga kini.

Kontak:
Instagram - @batikgiriarum & @girilayukaranganyar 



New Coral Ecoprint
Didirikan tahun 2019, sejak awal New Coral berfokus pada koleksi produk ecoprint
yang mengusung prinsip soal tren fashion ramah lingkungan. Dikerjakan oleh
seluruh anggota keluarga, kini New Coral mulai memperbanyak tenaga kerja yang
diambil dari warga sekitar. Lewat metode ecoprint, New Coral mengeksplorasi
potensi tumbuhan lokal seperti daun jati, mangga, pakis, kenikir, lantana camara,
dan beberapa bunga sebagai bahan inti dari motif produknya. Tiap produk
dikerjakan dengan tangan dan dengan bahan-bahan alami agar selalu sesuai
dengan ide yang mereka using. Selain secara daring, saat ini New Coral telah
mengelola dua toko luring yaitu di lobby hotel Alana Solo dan Lt 3 ruang tunggu
Bandara Internasional Adisumarmo. Dengan karakternya ini, New Coral telah
merambah kustomer di seluruh Indonesia hingga London.
Kontak:
Instagram - @newcoral.id

Sragen
Shoka Batik Prada Mas - Kelompok Batik Mekar Jaya
Menyediakan jasa prada mas (lapis tinta emas) pada kain batik, Shoka Batik adalah
satu-satunya rumah batik yang melakoni dan melestarikan kemampuan yang telah
langka ini. Prada dengan warna emas adalah ciri utama dari kain-kain batik tradisional
untuk acara-acara sakral atau sebagai koleksi eksklusif. Didirikan pada 2012, Shoka
Batik tumbuh sebagai usaha keluarga yang mempertahankan pengerjaan tradisional
dengan tangan hingga saat ini. Tak hanya menambah nilai, Shoka Batik juga
melakukan inovasi dengan memperbanyak ragam pilihan warna prada untuk tampilan
batik lebih modern. Kini, klien prada mas Shoka Batik telah sampai luar kota Sragen
dan Solo. Soewanto, pemilik Shoka Batik merupakan koordinator kelompok batik
Mekar Jaya yang menaungi sekitar 15 kelompok di Masaran.

Kontak:
Whatsapp - 085229150767

Batik Mawastri - Kelompok Batik Mekar Jaya
Salah satu anggota kelompok batik Mekar Jaya di Masaran ini berfokus pada retail
fashion batik. Koleksi pakaian batiknya tersedia untuk berbagai acara, dari batik untuk
acara resmi hingga acara-acara kasual. Bekerja sama dengan puluhan reseller, koleksi
Batik Mawastri saat ini mulai terdistribusi hingga ke luar kota. Sebagai sebuah industri
rumahan, Batik Mawastri didukung oleh infrastruktur produksi batik yang lengkap
sehingga koleksi Batik Mawastri tak hanya batik tulis, tapi juga batik dengan berbagai
teknik produksi seperti cap, printing, dan lainnya. Batik Mawastri juga terhubung
dengan produsen batik dalam skala besar dan telah sejak lama menjadi produsen kain
batik di Solo dan Yogyakarta. Keragaman motif, warna, dan teknis produksi jadi
keunggulan yang membuat usahanya berjalan hingga kini.

Kontak:
Instagam - @batikmawastri 
Whatsapp - 082322856473



Batik Dewa Dewi - Kelompok Batik Sekar Arum
Batik Dewa Dewi merupakan salah satu anggota kelompok batik Sekar Arum yang
saat ini tengah mengembangkan koleksi retail fashion batik Sragen. Koleksi Batik
Dewa Dewi dibuat dari batik Sragen yang terus berinovasi baik dalam hal motif,
warna, maupun teknis produksi. Berada di lingkungan produsen batik dengan
beragam teknis produksi, Batik Dewa Dewi kini sanggup merilis beberapa rancangan
desain pakaian batik dalam jumlah besar.

Kontak:

Batik Batara Kresna
Berawal dari usaha batik tulis yang dilakoni keluarga sejak 2005, Batik Batara Kresna
kini merupakan salah satu produsen batik terkemuka dari kab. Sragen. Dari batik tulis,
Batik Batara Kresna merintis usaha batik printing sejak 2015 untuk memenuhi
permintaan produksi batik Sragen yang terus meningkat dari berbagai kota.
Ketepatan waktu dan amanah terhadap permintaan menjadi prinsip Batik Batara
Kresna dalam melayani pelanggannya. Kini, Batik Batara Kresna aktif memasok toko-
toko kain batik di Solo dan Yogyakarta, juga bekerja sama dengan reseller dan
penjahit-penjahit di sekitar rumah produksinya.

Kontak:
Facebook - Batik Batara Kresna
Instagram: @batikbatarakresna 

Satrio Collection
Berangkat dari kecintaan pada dunia jahit-menjahit, Satrio Collection adalah jenama
yang dibuat oleh Ergi Dwi yang telah belasan tahun terbiasa menjahit pakaian batik
eksklusif. Fokus pada koleksi pakaian laki-laki, Satrio Collection ingin menciptakan
beragam pakaian batik kombinasi batik yang kontemporer, kultural, dan bercita rasa
modern. Ergi Dwi sendiri selama 14 tahun terakhir mempelajari bidang jahit secara
otodidak dan telah menguasai berbagai teknik jahit, pengukuran, dan desain pakaian
laki-laki dengan kualitas tinggi. Tinggal dan banyak bekerja sama dengan rumah-
rumah batik, kini ia siap meluncurkan koleksinya sendiri lewat Satrio Collection.

Kontak:



Suwanto AR
Erlan Saputra 
Moh. Yusuf A
Ashfi Pratiwi 
Dhiya A 
Syifa Kholda 
Supriyono 
Arikha K.J 
Bagas Tiyar P 
Moh. Daud
Shofura K. F
Ayu Munawaroh
Partini A
Septiana Putri M
Muji Rahayu
Anis Mahmudah
Septiana

Andar Is Umayan
Partini
Purwanti
Zazin Budiyanto
Putri Hanifa

Vera Nurmala
Isnaini Apriyanti 
Ellyana T
Sutiyem
Sinta Kumala S
Hartini
Iqmas Annisa M

PESERTA
Total 56 peserta dari Kab. Sragen & Kab. Karanganyar yang telah mengikuti pelatihan
ini. Tak sekedar pembatik, mereka adalah desainer, penjahit, marketing, juga pemilik
usaha yang dengan segala kemampuannya terus menghidupi industri batik Sragen
dan Karanganyar. Di pelatihan ini, mereka saling berkolaborasi di tiap tahapan dan
menciptakan karya koleksi ARGA PRAGA ini.

Mereka adalah:
Kelompok Batik Mekar Jaya

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kelompok Batik Sekar Arum
1.
2.
3.
4.
5.

Rumah Batik Sekar Tandjung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“Saya mendapatkan ilmu
yang sangat banyak, juga

cara lain untuk bisnis yang
sebelumnya belum terlalu

memahami tentang
pemasaran dan bisnis.”



Siska Handary
Farida
Nurul Pebri A
Dwi Prasetyo
Arif Budiono
Suhardi

Kristina Aditama
Fahma H.V 
Nurul N
Agustina W
Saputri
Titin R
Sofyan Eka W
Fajar Wahyu

N. Satlimardek 
Reni Suprihatin 
Seger Puji P
Bini Purwanti
Sekhi Lestari
Maryati
Roif Arifin
Nur'aini
Sri Witanti

Denny Djoko
Kalifatul Ardhi N 
Haddafa Bahita I 
Farras Fadhail B
Nabil Ghani 

Batik Batara Kresna

Batik Empon-empon Desa Wisata Sumberbulu 

Rumah Batik Giriarum

New Coral Ecoprint :

“Salut dengan kepedulian
pihak-pihak terkait untuk
mengedukasi kami selaku

pelaku umkm dan
memajukan bidang

pariwisata  “



Profil Tim Ahli

 
“Sangat bermanfaat,

dari yang dulunya
masih agak bingung

untuk memadukan
warna ini dengan

warna apa, sekarang
sudah bisa!”

 



Nancy Margried
Nancy Margried adalah co-founder dan CEO PT Batik Fractal
Indonesia, sebuah perusahaan sosial yang memberdayakan perajin
tradisional melalui teknologi. Menciptakan software desain
parametrik bernama jBatik pada 2009, Nancy dan timnya
bertujuan mendemokratisasikan pembuatan batik. Pada 2018,
Nancy dan timnya membuat software serupa bernama DiTenun
App dan mendirikan PT Digital Tenun Nusantara untuk membantu
perajin tenun tradisional membuat desain baru. Kedua perangkat
lunak ini akan memberdayakan semua pengrajin tekstil tradisional
di Indonesia dengan teknologi dan mempertahankan bisnis
mereka melalui desain modern. Nancy meraih master dari
University College London, jurusan Kewirausahaan Teknologi
melalui program Chevening Award, dan meraih diploma dari
Swedish Institute Management Program 2019 dalam Praktik
Bisnis Keberlanjutan.

Muhamad Lukman
Muhamad Lukman adalah co-founder dan Chief Design Officer PT
Batik Fractal Indonesia, perusahaan sosial yang memberdayakan
perajin melalui teknologi. Mempelajari desain generatif untuk
studi masternya, ia lalu mengaplikasikan pengetahuannya untuk
menciptakan software desain parametrik bernama jBatik tahun
2009. Memakai prinsip yang sama, tahun 2018 Lukman
menciptakan DiTenun App, aplikasi yang membantu penenun
menciptakan desain baru. Bekerja di titik persimpangan antara
teknologi, tradisi, dan kewirausahaan, Lukman dan timnya saat ini
mendorong inklusivitas untuk memberdayakan artisan di dunia
digital. Lukman lulus studi masternya di Fakultas Arsitektur,
Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB, jurusan Desain.

Nurul Lathifah
Menetap di Bandung sejak kuliah jurusan Kriya Tekstil di Fakultas
Seni Rupa dan Desain. Memiliki ragam pengalaman mengajar seni
dan kriya; salah satunya mengajar ilustrasi fesyen untuk kelas
Inklusi di SMA di Bandung. Selama dua tahun tergabung dalam
Pulas Katumbiri (social enterprise) sebagai creative director dan
fasilitator kelas karya di SLB yang menjadi partner PUKA. Setelah
mengenyam kembali pendidikan formal di sekolah bisnis-pun ia
tetap antusias dan memiliki ketertarikan di dunia seni dan kriya. Ia
fokus membangun bisnis kecilnya sejak 2017 dan aktif berkarya
sebagai plush artist –Nnyl Studio. Selain sebagai penjahit, di awal
tahun ini mencoba hal baru di Tab Space–supported studio for
graphic artist with disability – merancang merchandise dan
menata manajerial studio. Ia percaya bahwa perancangan karya
seni, desain atau apapun itu tidak lepas dari proses dan kerjasama
kolektif, hal itulah yang membuat karya tersebut menjadi
bermakna dan akan diapresiasi lebih baik oleh khalayak luas.



Benny Agung Prayudha
Lahir di Tasikmalaya dan kini tinggal di Kota Bandung, Ben meniti
karir dalam bidang industri kreatif bahkan sebelum pendidikan
formalnya berakhir. Memulai perjalanan sebagai team leader sebuah
project bisnis mahasiswa dan asisten desainer Batik Fractal, kini ia
lebih dikenal sebagai professional trainer jBatik. Meskipun menjalani
pendidikan di bidang Kriya Tekstil Mode tidak menutup keinginannya
untuk mengeksplorasi dan menjadi pekerja lepas untuk ragam bidang
lain seperti videografer, penyunting video, penulis konten hingga
direktur konten untuk individu, media independen hingga lembaga
pemerintah. Dengan tujuan hidup menjadi manusia yang baik dan
cukup, mimpinya adalah untuk selalu memiliki minat dan terlibat di
industri yang ia cintai.

Ruly Leksmana
Menempuh studi disiplin ilmu desain komunikasi visual merupakan
gerbang pembuka minat dan bakat Ruly pada dunia foto/videografi.
Berpengalaman lebih dari lima tahun bekerja sebagai desainer grafis
di perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata dan terbiasa
mengerjakan video destinasi wisata di beberapa kabupaten/kota di
Jawa Timur. Jam terbangnya dalam mengolah kemampuan
foto/videografi membuatnya berani mendirikan Satukita, rumah
produksinya tahun 2015 lalu. Foto dan videonya kental dengan gaya
jurnalistik/dokumenter sejak ia banyak terlibat dalam pengerjaan riset
budaya, kesenian, dan pendampingan desa wisata. Ruly bergabung
dengan event organizer di Surabaya sampai sekarang.

Titah AW
Lahir di Tulungagung pada 1993, kini tinggal di Yogyakarta dan
bekerja sebagai jurnalis independen untuk berbagai media. Sejak
masih menempuh studi Ilmu Komunikasi di Universitas Gadjah Mada
(UGM), ia telah mengelola media musik independen. Selain sebagai
jurnalis, ia juga mengerjakan beberapa pekerjaan lain yang berbasis
pengolahan narasi, riset budaya, dan penciptaan seni. Tahun 2019
lalu ia melakukan riset budaya di program IKKON Badan Ekonomi
Kreatif (BEKRAF). Tulisan-tulisannya berfokus pada kearifan lokal,
realisme magis, dan anak muda. Buku Pertamanya, Parade Hantu
Siang Bolong: Kumpulan Reportase Menyoal Mitos dan Lokalitas
terbit tahun 2020 lalu.

Gabriella Manurung
Gabriella Manurung adalah seorang desainer yang telah bekerja
mengembangkan budaya kriya bersama dengan banyak komunitas
budaya di nusantara sejak tahun 2018. Gaby menempuh pendidikan
Kriya Tekstil di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan merupakan
pemenang Indonesian Good Design Award Selection 2021. Selain
berkarir sebagai praktisi desain, Gaby juga aktif berkarya di sektor
pembangunan dan pengembangan komunitas desa, yang
mengharuskannya bekerja di titik temu keilmuan desain, kebudayaan,
dan sosial.



Mirza Maulana
Mirza Maulana seorang desainer komunikasi visual yang memiliki
ketertarikan mendalam terhadap upaya pelestarian kebudayaan
Indonesia. Tahun 2016 dia membuat buku anak Atlas Indonesiaku,
sebagai karya tugas ahirnya di DKV ISI Yogyakarta. mewujudkan
keinginannya mengenalkan kembali kekayaan budaya Indonesia
dengan cara yang ringan dan mudah dipahami oleh banyak pihak
terutama anak-anak. Saat ini aktif berproses di belakang layar
berbagai kegiatan seni kerajinan dan budaya di beberapa daerah di
Indonesia. Seperti menjadi bagian dari DiTenun Indonesia sebagai
desainer grafis dan desain fasilitator untuk visual identity berbagai
produk kerajinan tenun di Sumbawa- NTB dan Toba- Sumatera
Utara, Batik Fractal di Sragen dan Karanganyar. Serta selama tiga
tahun terakhir menjadi direktur artistik untuk pameran temporer
koleksi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Museum.

Bella Annesha
Dibesarkan di Bogor dan memiliki minat akan dunia seni sedari kecil,
hingga memutuskan untuk mengenyam pendidikan pada jurusan
kriya tekstil dan mode di Telkom University. Setelah lulus ia memilih
menetap di Bandung, melanjutkan karir di industri kreatif sebagai
fesyen desainer di Batik Fractal dan freelance di brand lokal baju
anak Bandung. Di samping bekerja lepas sebagai fesyen desainer, ia
menyambung studi S2 Desain di Institut Teknologi Bandung, hingga
minat akan terjun di dalam dunia pendidikan pun muncul dan
memutuskan untuk mengambil peran menjadi asisten dosen di
Telkom University. Berkaitan dengan industri kreatif, ia juga
mengerjakan beberapa pekerjaan lepas lain seperti fashion stylist
dan content creator baik secara independen maupun di suatu brand
yaitu Package From Venus. Terjun dalam dunia industri kreatif
dengan berbagai lingkup sangat menyenangkan dan membuka
kesempatan untuk belajar serta membuka jejaringnya dengan orang-
orang dari berbagai latar belakang. 

Annisa Fauziah
Lahir dan menetap di Bandung sejak 1993 hingga saat ini.
Ketertarikannya pada dunia seni dan desain sejak kecil membuatnya
memilih studi Kriya Tekstil di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut
Teknologi Bandung (ITB). Sejak kuliah ia aktif mengikuti berbagai
kompetisi dan eksibisi desain, beberapa di antaranya ; menjuarai
kompetisi desain tenun di Festival Desain Tenun Serat dan Warna
Alam - Warlami & Cinta Tenun Indonesia (2014), Nominator
Footwear Design Competition - BPIPI & Kementrian Perindustrian
(2018), dan peserta eksibisi Slow Fashion Lab di NuArt Sclupture
Park Bandung (2017). Karya-karyanya banyak berfokus pada
eksplorasi material, terutama warna alami. Setelah lulus ia memiliki
beragam pengalaman sebagai desainer produk dan fashion di
perusahaan maupun sebagai freelance. Saat ini ia fokus membangun
bisnis wedding hampers yang sudah berjalan sejak tahun 2018
bernama Larasmanis.



Galeri Foto
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