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Abstrak: Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk  memberdayakan  
masyarakat  Desa Penataran melalui pengembangan motif batik dari relief 
medalion yang berasal dari kompleks Candi Penataran. Adapun metode 
pengembangan yang digunakan ialah observasi, eksplorasi ide, perancangan, serta  
perwujudan  karya.  Dalam  kegiatan  ini  melibatkan  desa dan kelompok mitra 
yaitu  Pemerintah  Desa  Penataran,  Kecamatan  Nglegok,  Kabupaten Blitar, dan 
PKK Desa Penataran. Hasil kegiatan ini ialah terdapat dua motif batik khas Desa 
Penataran yaitu motif batik medalion gajah dan medalion merak. Kedua motif 
tersebut diaplikasikan dalam bentuk desain motif batik tulis  pada  kain.  
Terciptanya  motif  batik  khas Desa Penataran tersebut dengan melibatkan PKK 
Desa Penataran sebagai kelompok mitra, sehingga mereka mampu 
mengembangkan produksi batik tulis khas Desa Peynataran yang bernilai 
ekonomis. 
 
Kata kunci: Batik Tulis, Candi Penataran, Medalion, Motif Batik, Pemberdayaan 
Masyarakat Relief,  
 
Abstract: Community service aims to empower the people of Penataran Village 
through the development of batik motifs from relief medallions originating from 
the Penataran Temple complex. The development method used is observation, idea 
exploration, design, and the realization of the work. In this activity involved 
villages and partner groups namely the Penataran Village Government, Nglegok 
District, Blitar Regency, and PKK Penataran Village. The results of this activity are 
that there are two typical batik motifs of Penataran Village, namely the elephant 
medallion and the peacock medallion. Both motifs were applied in the form of batik 
designs on fabric. The creation of the typical batik motifs of Penataran Village by 
involving the Penataran Village PKK as a group of partners, so that they are able 
to develop the production of typical batik, Peynataran Village, which has economic 
value. 
. 
Keywords: Batik Motif, Community Empowerment, Medalion, Penataran Temple,  
Relief, Written Batik,  
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PENDAHULUAN 
 
Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika 
dalam upaya mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Sasaran program pengabdian ialah kawasan yang 
memiliki potensi, baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya 
alam, ataupun sumber daya lain yang ada pada kawasan tersebut. Salah 
satu sasaran yang masih bisa dikembangkan ialah Desa Penataran yang 
memiliki kompleks Candi Penataran sebagai situs sejarah yang sangat 
berpotensi dan layak untuk dijadikan ide dalam pemberdayaan 
masyarakat sekitar. 

Desa Penataran terletak di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa 
Timur. Desa ini berada di lereng berat daya Gunung Kelud. Sebagian besar 
masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani, buruh tani, atau 
bahkan pedagang di sekitar Candi Penataran. Sebagian besar penduduk 
laki-laki bekerja sebagai buruh tani,  sedangakan  di  antara  penduduknya  
yang  perempuan  bekerja sebagai buruh migran, bahkan menjadi tenaga 
kerja wanita  di  luar  negeri. 

Terdapat beberapa penduduk yang telah memanfaatkan potensi 
wisata kompleks Candi Penataran sebagai sumber penghasilan yaitu 
sebagai pedagang oleh-oleh di sekitar kawasan tersebut. Hanya saja 
masyarakat terbatas pada makanan lokal (seperti keripik, jenang, wingko, 
dll), serta pakaian  bertuliskan Candi Penataran yang tidak mencerminkan 
ciri khas Desa  Penataran  atau bahkan Kabupaten Blitar. Usaha lain yang 
lain telah dicoba oleh  satu  atau  bahkan beberapa masyarakat Desa 
Penataran ialah dengan membuka usaha penginapan dan oleh-oleh dengan 
branding Penataran. Hanya saja, ide yang dikembangkan tidak 
mencerminkan khas dari Desa Penataran itu sendiri. Tentunya hal tersebut 
sangat disayangkan, mengingat Desa Penataran memiliki banyak potensi, 
baik di bidang ekonomi ataupun wisata  yang bisa dikembangkan. Terlebih 
dengan adanya kompleks Candi Penataran itu dapat dijadikan sebagai icon 
dalam branding pengembangan tersebut. 

Candi Penataran merupakan candi termegah dan terluas di Jawa 
Timur, yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten 
Blitar. Wahyudi (dalam Santiko, 2012:20) mengungkapkan bahwa salah 
satu keistimewaan Candi Penataran ialah terlihat pada ukuran kompleks 
candi yang luas, dengan dibangun di atas tanah seluas 12, 946 m2. 
Tentunya Candi Penataran memiliki keunikan yang menjadi pembeda 
dengan candi-candi lain di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Letak 
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keunikan tersebut terletak pada relief-relief yang terdapat pada Candi 
Penataran (Munandar, 2014:3-4). 

Pada sebuah relief terdapat pesan-pesan yang  mengandung kisah 
yang sarat akan nilai budaya leluhur. Kebanyakan simbol-simbol yang 
dipakai  pada relief cerita mempunyai hubungan erat dengan unsur-unsur 
yang ada dalam masyarakar (Kieven, 2014:235). Begitupula dalam setiap 
panel pada relief Candi Penataran terdapat kisah-kisah menarik, baik dari 
relief  cerita  ataupun  relief fabel. Salah satu motif yang banyak terdapat 
pada relief cerita Candi Penataran ialah motif medalion yang menghiasi 
tubuh candi. 

Motif medalion pada Candi Penataran cocok dijadikan sebagai ide 
dalam pengembangan motif batik khas Penataran. Seperti diketahui 
bahwa batik merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai 
estetik, bahkan nilai ekonomi tinggi. Selama ini batik yang terkenal di 
Indonesia hanya berasal dari beberapa daerah saja, misalkan motif batik 
megamendung dari Cirebon, motif batik gajah oling dari Banyuwangi, 
motif batik sogan dari Solo, ataupun motif batik tujuh rupa dari 
Pekalongan, dsb. 

Melalui pengembangan motif medalion sebagai motif batik dapat 
menjadi branding Penataran yang menjual. Terlebih motif medalion yang  
berada  pada relief Candi Penataran terbilang cukup banyak. Motif 
medalion  Penataran tentunya memiliki ciri khas yang berbeda dengan motif 
medalion di derah lain. Tentunya hal itu bisa dijadikan keunggulan dari ciri 
khas batik yang dikembangkan. 

Melalui    pengembangan   motif    batik    khas Penataran   ini 
diharapkan nantinya  dapat  menggugah  ide-ide kreatif masyarakat,  
utamanyadikawasa. Desa Penataran untuk mengembangkan berbagai 
usaha dengan memanfaatkan batik motif medalion ini. Sehingga, 
pengembangan batik motif medalion ini nantinya dapat memberdayakan 
masyarakat di sekitar Candi Penataran.  

 
METODE 

 
Metode yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat yaitu 
observasi, eksplorasi, perancangan dan perwujudan karya. Selain metode 
yang disampaikan sebelumnya, juga dilakukan pengarahan kepada 
masyarakat mengenai cara mengembangkan usaha batik meliputi 
perancangan, peluang, produksi, hingga pemasaran. Berikut merupakan 
prosedur  kerja  yang digunakan dalam pelaksanaan program 
pengabdian kepada masyarakat: 
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Observasi 
Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data melalui 

pengamatan secara langsung relief-relief pada Candi Penataran. Pada 
Candi Penataran terdapat relief medalion yang mengelilingi candi utama. 
Selain itu, juga terdapat berbagai relief ornamenasi berupa flora dan 
fauna. 

 
Eksplorasi Ide 

Eksplorasi ide dilakukan dengan mengembangkan ide atau gagasan 
berdasarkan hasil observasi. Tim mendapati ada beberapa relief yang  
potensial untuk dikembangkan sebagai motif batik, baik yang berasal dari 
relief cerita maupun ornamenasi. Untuk memilih relief yang akan 
dikembangkan menjadi  motif, maka dilakukan proses kelompok diskusi  
dalam  eksplorasi  yang  melibatkan pihak  pemerintah  Desa  Penataran,  
Akademisi  dari  Universitas Negeri Malang terutama ahli bidang sejarah 
kebudayaan masa Hindu-Budha, Lembaga Pelatihan Batik dan Mahasiswa 
jurusan sejarah Universitas Negeri Malang. Selain itu, kelompok diskusi 
eksplorasi juga melibatkan tokoh agama Hindu karena relief candi juga 
memuat unsur mitologis yang masih dipakai oleh umat Hindu hingga 
sekarang,  juru  peliharan  Candi  Penataran,  Pemangku budaya dan tokoh 
masyarakat. Kelompok diskusi dalam  eksplorasi  juga melibatkan kelompok 
mitra yang ada di Desa Penataran yaitu PKK  Desa Penataran dan BUMDES 
(Badan Usaha Milik Desa). Dalam diskusi yang dilakukan oleh kelompok 
eksplorasi menghasilkan keputusan mengenai 2  relief yang dikembangkan 
ke dalam wujud desain motif batik. Relief medalion  gajah dan relief 
medalion merak dipilih sebagai motif utama. 

 
Perancangan 

Tahapan ini terdiri dari kegiatan menuangkan ide  yang  dihasilkan  ke 
dalam bentuk sketsa motif. Dalam tahapan ini dibuat beberapa sketsa motif 
batik sesuai dengan relief yang telah dipilih. Sketsa terbaik kemudian 
dipilih,digambar dan disempurnakan menjadi desain motif yang 
kemudian digandakan. Sketsa yang digandakan kemudian akan 
dijadikan contoh dalam menggambar motif batik pada kain primissima 
pada tahap pewujudan karya. Beberapa contoh desain motif yang 
dikembangkan dapat dilihat pada gambar berikut 
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Sumber: Dokumentasi Program Pengembangan Desa Mitra 2019 

Gambar 1. Desain Motif Medalion Gajah dari Ornamen Relief Candi Penataran 

Sumber: Dokumentasi Program Pengembangan Desa Mitra 2019  
Gambar 2. Desain Motif Medalion Burung Merak dari Ornamen Relief Candi 

Penataran 
 
Perwujudan Karya 

Proses perwujudan karya  diawali  dengan penyediaan  bahan  dan  alat 
yang dilanjutkan dengan proses pembuatan kain batik. Proses 
pengerjaannya dengan menggunakan teknik batik tulis dengan perwarnaan 
colet dan remasol. 

 
Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan terdiri dari bahan dan alat untuk 
membuat desain dan untuk membuat batik. Bahan dan alat yang 
digunakan untuk membuat desain adalah kamera, kertas gambar, pensil 
dan penghapus. Sementara itu bahan untuk membuat batik adalah kain 
primissima, lilin batik, pewarna batik, air, dan waterglass. Alat yang 
digunakan untuk membatik adalah canting batik, kompor listrik, bak 
pencucian, panci pelorodan, kuas dan penjemuran. 

 
Proses Pembuatan Kain Batik 

Proses pembuatan batik diikuti oleh 28 perempuan warga Desa 
Penataran yang merupakan anggota PKK dan beberapa perangkat desa. 
Kegiatan ini diawali dengan menggambar motif batik, menutup motif 
batik dengan malam menggunakan canting, selanjutnya dilakukan 
pewarnaan dengan teknik colet dan remasol, warna dikeringkan selama 
satu malam untuk menghasilkan warna yang kuat dan tidak luntur. 
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Selanjutnya, dilakukan penguncian warna dengan menggunakan 
waterglass. Setelah kering kain dilorod pada panci pelorotan, dicuci dan 
kemudian dijemur. Kain yang sudan dilorod selanjutnya dikeringkan 
dibawah terik matahari. 

 
Gambar 3. Tahap Pewarnaan dengan Teknik Colet dan Remasol pada 

Primissima yang Telah Dipenuhi Cantingan Medalion, (Sumber: Dokumentasi 
Program Pengembangan Desa Mitra 2019) 

 
HASIL & PEMBAHASAN 

 
Relief pada candi penataran mempunyai dua fungsi, yaitu relief berfungsi 
sebagai hiasan untuk mengisi bidang dan relief yang berfungsi  sebagai  
media untuk memuat cerita yang sesuai dengan ajaran agama. Relief  pada  
komplek Candi Penataran memuat kisah Ramayana dan Kresnayana di 
Candi Induk, Bubuksah dan Gagang Aking, Sri Tanjung, dan Satyawan di 
Pendopo  Teras. Selain itu, terdapat motif-motif ornamen yang dihiasi  
dengan  motif-motif  medalion yang didalamnya terdapat unsur flora dan  
fauna.  Berdasarkan  pemaparan diatas berbagai relief ornamen memiliki 
bentuk yang indah  dan masih bisa dilihat hingga saat ini. Relief-relief 
tersebut kemudian dikembangkan sebagai motif khas Desa Penataran. 
 
Motif Medalion 

Seni hias medalion sebenarnya merupakan bagian pelengkap 
bangunan sakral. Definisi medalion adalah suatu bentu medali yang  mirip  
dengan  tablet yang menggambarkan objek dalam relief, potret atau 
ornamen, bisa diletakkan pada dinding, jendela atau berupa hiasan tepi yang 
berada pada karpet (Iswahyudi,(tt)) . Ornamen merupakan karya seni yang 
sengaja dibuat untuk menambah nilai estetis dari suatu benda dengan  
tujuan  untuk  menambah  nilai dari benda tersebut. 

Motif medalion yang pada Candi Penataran terdapat pada Candi 
Utama (Induk) teras kedua. Candi Induk merupakan bangunan yang 
terbesar diantara seluruh bangunan di Candi Penataran. Bangunan candi 
terdiri atas tiga teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 m. Teras 
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kedua berukuran lebih kecil dibandingkan dengan teras pertama, karena 
pada bagian yang menjorok keluar di teras pertama justru sedikit 
menjorok ke dalam di teras kedua. Perbedaan ukuran antara teras 
pertama dan teras kedua membentuk selasar di lantai teras pertama, 
yang memungkinkan orang berjalan mengelilingi bangunan sambil 
menyaksikan adegan-adegan yang digambarkan dalam relief cerita 
yang terpahat di sepanjang dinding. Pada dinding teras pertama dan 
kedua inilah berjajar panil pahatan cerita Ramayana dan Krisnayana 
diselingi dengan hiasan motif medalion. 

Relief medalion yang terdapat pada Candi Penataran memuat unsur 
flora dan fauna dengan berlatar padmamula (akar teratai). Beberapa 
hewan asli Jawa menjadi ornamen dan ragam hias dalam 70 buah relief 
medalion pada Candi Induk. Diantaranya relief medalion adalah 
medalion gajah dan medalion merak. Pahatan gajah dan merak juga 
dihiasi unsur flora dengan tumbuh-tumbuhan yang terbentuk pada motif 
sulur-suluran disekelilingnya. Motif sulur-suluran (sulur dedaunan) 
melambangkan kehidupan yang bertumbuh, lambang kesuburan, 
kemakmuran dan alam semesta (Halim. A & Herwindo, R.P, 2017:178). 
Keragaman fauna yang terdapat pada relief Candi Penataran seperti 
Sapi, Gajah, Merak, Menjangan dan lainnya dapat diidentifikasi 
mengenai hewan-hewan asli Jawa dengan keragaman 
alamnya.Berdasarkan keindahan medalion tersebut, maka dibuatlah 
desain motif medalion gajah dan merak. Pada pengembangan motif batik 
dengan relief medalion ini didesain dengan mempertimbangkan proporsi 
dan skala. Pada saat itu, hanya dilaksanakan dua desain motif yakni 
medalion gajah dan merak. selanjutnya peserta dapat mengembangkan 
sendiri dengan menggambar motif medalion lain yang belum didesain 
sebagai motif batik. 

 
Kendala yang Dihadapi dan Upaya Mengatasinya 

Candi Penataran merupakan kompleks candi yang cukup luas di 
Jawa Timur. Candi prambanan juga memiliki banyak relief menarik 
yang terpahat pada setiap bangunan candi pada tiga halaman dan 
bahkan pada kolam suci. Hal ini menjadikan kendala tersendiri dalam 
pemilihan relief yang akan dijadikan pengembangan desain motif batik 
khas Desa Penataran. Selain itu, tingkat kerumitan suatu motif juga 
harus diperhatikan untuk digunakan dalam pengabdian kepada 
masyarakat yang pemula. Berbagai masukan dari mitra juga ditampung 
untuk menentukan relief yang akan dikembangkan menjadi desain motif 
batik. Untuk mengatasi masalah ini, maka dilakukan kelompok diskusi 
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guna menentukan relief yang akan digunakan dalam pengembangan 
motif batik. 
 
Dampak Pengembangan Motif Batik Berdasarkan Relief Candi 
Penataranbagi Pemberdayaan Masyarakat 

Beberapa bahan dan peralatan seprti canting, desain, pewarna, 
malam yang digunakan dalam proses produksi batik diberikan kepada 
masyarakat. Hal ini dilakukan agar mayarakat masih tetap bisa belajar 
masing-masing dirumah. Pemebelajaran pengenai membatik yang 
dilakukan dengan batik tulis membuat masyarakat merasa senang. Karena 
meraka dapat mengembangkan kreatifitas masing-masing peserta dan 
dapat memperhatikan sendiri detail motif yang ingin dibuat selain dengan 
motif relief  medalion  pada  Candi  Penataran.  Kelompok mitra belum 
pernah sama sekali mengikuti pelatihan membatik sehingga dalam kegiatan 
pengabdian tersebut mereka senang dapat belajar mengenai cara membatik 
tulis. Selain itu, mereka juga didorong untuk  memunculkan  motif- motif 
khas Desa Penataran yang dapat dijadikan sebagai identitas dan ciri 
tersendiri bagi Desa Penataran bahkan Kabupaten maupun Kota Blitar. 

Dalam kegiatan pengabdian ini mitra juga dibekali mengenai cara-cara 
mengembangkan  ide  dan  kreatifitas  dalam memanfaatkan  peluang  serta 
keadaan sekitar. Pembekalan ini dilaksanakan dengan diskusi evaluasi  
setelah proses membatik selesai. Mitra juga dibekali berbagai ilmu  dalam 
mengembangkan industri batik mulai dari perencanaan, proses produksi, 
pengemasan hingga pemasaran sebagai branding bagi Kabupaten Blitar 
maupun Kota Blitar. 

 
Sumber: Program Pengembangan Desa Mitra 2019 

Gambar 4. Sosialisasi Cara Branding dan Pemasaran Produksi Batik Tulis Motif 
Medalion bagi Masyarakat 

 
Melalui kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan kelompok 

mitra kemudian memproduksi kain batik secara mandiri yang 
mengombinasikan motif-motif relief Candi Penataran. Produksi kain batik 
ini dilakukan secara kelompok dengan berada pada Badan Usaha Milik 
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Desa (BUMDES). Para perempuan yang sebelumnya tidak memiliki 
penghasilan  sendiri  kemudian memiliki keinginan untuk memproduksi 
batik yang bernilai ekonomi. Dengan demikian kegiatan pengembangan 
motif barik dari relief Candi Penataran dapat memberdayakan 
masyarakat terutama pada kaum perempuan yang ada di Desa Penataran. 

  
SIMPULAN 

 
Banyaknya ornamen relief Candi Penataran yang indah dapat menjadikan 
sumber ide dalam mengembangkan motif batik khas Desa Penataran. 
Adapun motif batik khas Penataran yang dihasilkan dari relief Candi 
Penataran ialah motif medalion gajah dan burung merpati. Kedua motif 
tersebut dalam bentuk desain yang dijiplak pada kain primissima, 
sehingga memudahkan dalam proses pencantingan batik tulis khas 
Penataran. Untuk itu, motif tersebut dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat untuk memproduksi batik tulis. Tentunya hal tersebut 
merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat Desa Penataran.  
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