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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 

kesempatan kepada kami UPPM Politeknik STTT Bandung untuk melaksanakan kegiatan 

Pengabdian Masyarakat (PengMas) sebagai salah satu aktualisasi dari Kegiatan 100th 

Pendidikan tekstil Indonesia. Kegiatan PengMas tersebut dilaksanakan dalam beberapa sesi 

kegiatan, yaitu Pelatihan Pembuatan Zat Warna, Pelatihan Celup Ikat dengan Zat Warna, 

dan Workshop Usaha Berbasis Produk Tekstil. Kegiatan PengMas tersebut dapat terlaksana 

berkat dukungan dari berbagai pihak, baik pihak internal kampus maupun eksternal. Oleh 

karena itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Ibu Direktur Politeknik STTT Bandung. 

2. Bapak Kepala Desa Indragiri dan jajarannya 

3. Peserta Pelatihan untuk Kegiatan Pengabdian Masyarakat 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PengMas) sebagai bagian dari Kegiatan 100th Pendidikan 

tekstil Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan pembedayaan potensi dan nilai 

ekonomi di Desa Indragiri Ciwidey Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan 

secara berkelanjutan sebagai bentuk implementasi tri dharma perguruan tinggi terutama 

pengabdian kepada masyarakat.  

  

Mengetahui,  

Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat 

 

 

Atin Sumihartati, S.Si.T, M.T. 
NIP. 197905172006042003 
 

Bandung, 27 juli 2022  

Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat, 

100th Pendidikan Tekstil Indonesia 

 

 

David Christian, S.ST. 
NIP. 198406262019011001 
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BAB I. PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Politeknik STTT Bandung yang telah 100 tahun berperan sebagai pendidikan tekstil di 

Indonesia mempunyai tugasnya dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, 

terutama dalam kegiatan Pengabdin kepada Masyarakat.  Politeknik STTT Bandung 

sebagai perguruan tinggi vokasi di bidang tekstil memiliki peran dalam mendorong 

pengembangan industri tekstil dan produk tekstil, terutama dalam penyediaan 

sumber daya manusia yang handal, yaitu mampu untuk menguasai bidang-bidang 

pekerjaan yang ada di industri, mengaplikasikan teknologi dalam bidang tekstil, dan 

mengembangkan teknologi agar tercapai peningkatan efisiensi proses dan kualitas 

pada produk yang dihasilkan. Selain itu, Politeknik STTT Bandung telah melaksanakan 

berbagai kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia atau masyarakat di 

pedesaan agar terbentuk industri-industri kecil/menengah  baru yang memanfaatkan 

potensi desanya. 

Beberapa potensi Desa Indragiri Ciwidey yang dapat dikembangkan oleh Politeknik 

STTT Bandung adalah masyarakat desa yang kreatif dan inovatif, lokasi desa dekat 

tempat wisata,  serta limbah teh dari hasil industri perkebunan yang belum 

dimanfaatkan.  Politeknik STTT Bandung sebagai salah satu perguruan tinggi yang 

memiliki tanggung jawab untuk menyediakan SDM berkompeten dalam bidang tekstil 

dan produk tekstil berinisiatif  untuk bekerjasama dengan perangkat Desa Indragiri 

dan Industri Perkebunan teh di desa tersebut untuk mengoptimalkan berbagai 

potensi Desa Indragiri tersebut.   

Optimalisasi masyarakat desa yang kreatif dan inovatif, lokasi desa dekat tempat 

wisata,  serta limbah teh dari hasil industri perkebunan yang belum dimanfaatkan 

tersebut dilakukan dengan melaksanakan berbagai pelatihan sebagai bentuk dari 

kegiatan Pengabdian Masyarakat 100th Pendidikan Tekstil Indonesia.  Kegiatan 

Pelatihan tersebut terbagi menjadi tiga kegiatan, yaitu Pembuatan Zat Warna Alam, 

Pelatihan Celup Ikat dengan Zat Warna Alam, dan Workshop Usaha Berbasis Produk 

Tekstil.  Pembuatan zat warna alam dilakukan dengan mengekstraksi limbah daun 

teh dari pabrik teh yang terletak di sekitar desa dan menggunakan peralatan 
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sederhana sehingga dapat diaplikasikan langsung oleh warga desa.  Setelah itu, 

dilakukan kegiatan pencelupan kain, kaos, dan tali  dengan teknik celup ikat 

menggunakan zat warna alam hasil pelatihan sebelumnya.  Setelah dilaksanakan 

pelatihan pembuatan warna dan pencelupan Teknik ikat, kegiatan dilanjutkan 

dengan pembuatan produk tekstil.  Produk tekstil yang dibuat diantaranya adalah 

tote bag atau tas jinjing dan makrame dari bahan-bahan yang telah dicelup dengan 

teknik ikat menggunakan zat warna hasil ekstraksi limbah teh.   

Pelatihan yang dilaksanakn tersebut adalah bagian dari bentuk apresiasi Kegiatan 

100th Politeknik STTT Bandung yang memberdayakan dan memberikan manfaat 

kepada masyarakat sekitar.  Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan 

potensi masyarakat Desa Indragiri sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat dalam memanfaatkan limbah dan meningkatkan perekonomian 

masyarakat desa. 

I.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud kegiatan Pengabdian Masyarakat 100th Pendidikan Tekstil di Indonesia 

sebagai  bagian dari rangkaian kegiatan 100th Pendidikan Tinggi Tekstil Politeknik STTT 

Bandung. 

Tujuan pelatihan di kegiatan Pengabdian Masyarakat 100th Pendidikan Tekstil 

Indonesia  adalah : 

1. Mengenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pembuatan zat warna 

alam, pencelupan dengan Teknik ikat, dan pembuatan produk tekstil. 

2. Memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan limbah teh melalui 

pembekalan dasar secara teori dan praktik untuk proses dan produk tekstil. 

3. Mendorong perkembangan industri tekstil dan produk tekstil skala 

kecil/menengah, khususnya industri produk tekstil dan garmen dengan 

menggunakan metode dan alat/ mesin yang tepat guna. 

4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan perekonomian Desa Indragiri Ciwidey 

Kabupaten Bandung dengan membuat produk-produk tekstil. 
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I.3. Target Pencapaian 

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta pelatihan diharapkan memiliki kompetensi 

dalam proses dan pembuatan produk tekstil, sebagai bagian dari kegiatan tri dharma 

Politeknik STTT. Peserta setelah kegiatan ini diharapkan memiliki kemampuan untuk : 

1. Membuat zat warna dari limbah teh yang berasal dari pabrik yang lokasinya tidak 

jauh dari Desa Indragiri. 

2. Melakukan pencelupan dengan Teknik celup ikat untuk bahan kain kapas, kaos, 

dan tali. 

3. Membuat produk-produk tekstil dari hasil kegiatan pencelupan sebelumnya, 

contohnya pembuatan tote bag dan makrame. 

4. Memasarkan dan mengelola distribusi produk-produk yang dihasilkan oleh 

masyarakat nantinya. 
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BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN 

II.1. Waktu dan Tempat Pelaksanakan Kegiatan 

Pelatihan pembuatan zat warna dan pencelupan dengan teknik celup ikat masing-

masing akan berlangsung selama 2 (dua) hari atau 16 JPL yang meliputi teori dan 

praktik.  Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan ketiga dengan pelatihan pembuatan 

produk tekstil selama satu hari atau 8 JPL.  Tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan 

dilaksanakan di Ruang Pertemuan Desa Indragiri Ciwidey Kabupaten Bandung.  

Lokasi Desa dapat dilihat pada Gambar berikut ini : 

 

Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat 100th Pendidikan Tekstil Indonesia 

 

II.2. Jadwal Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan dengan tiga termin atau sesi.  Pelatihan pertama dilaksanakan 

di tanggal 25 Juli 2022, pelatihan kedua tentang celup ikat dilaksanakan pada tanggal 

26 Juni 2022 dan pelatihan ketiga tentang pembuatan produk tekstil dilaksanakn 

pada tanggal 16 Juli 2022.  Detail jadwal atau rundown kegiatan untuk masing-

masing pelatihan dapat dilihat pada tabel-tabel di lampiran. 

 

II.3. Peserta  

Peserta pelatihan adalah masyarakat Desa Indragiri Ciwidey Kabupaten Bandung 

Barat yang berjumlah 25 orang.  Peserta dibagi menjadi lima kelompok kerja dan 

setiap kelompok terdiri dari lima orang. 
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II.4. Tim Pelaksana 

Tim pelaksana pada pelatihan ini terdiri dari panitia dan instruktur.  Tim panitia 

adalah pegawai yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik STTT Bandung dan instruktur 

adalah dosen dari Politeknik STTT Bandung yang mempunyai kompetensi sesuai 

dengan pelatihan yang disampaikan.  Nama panitia dan instruktur secara detail 

terdapat dalam SK Pembentukan Panitia Pelaksana 100 Tahun Pendidikan Tekstil 

Politeknik STTT Bandung yang dilampirkan. 

 

II.5. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Pelatihan Pembuatan Zat Warna Alam 

Pelatihan pembuatan zat warna alam dilaksanakan di tanggal 25 Juni 2022.  Kegiatan 

diawali dengan pemberian materi dari instruktur dengan materi tentang zat warna 

alam dan cara pembuatannya.   Materi diberikan oleh Ibu Ika Natalia yang 

merupakan dosen pengampu mata kuliah Kimia Zat Warna di Politeknik STTT 

Bandung.  Materi yang diberikan adalah prinsip dasar dan jenis dari zat warna alam 

dan cara pembuatan zat warna alam.  Zat warna alam yang dibuat atau dipraktikan 

dalam pelatihan ini adalah zat warna alam hasil ekstraksi dari limbah teh.  Limbah 

teh yang digunakan adalah limbah dari hasil samping proses produksi pembuatan teh 

dari pabrik yang letaknya di sekitar Desa Indragiri Ciwidey.  Metode ektraksi yang 

digunakan dalam membuat zat warna tersebut adalah metodeekstraksi dengan 

proses pemanasan.  Teknologi yang digunakan sangat sederhana dan proses yang 

dilakukan sangat mudah sehingga dapat diaplikasikan secara langsung oleh warga 

Desa Indragiri.  Hasil pembuatan zat warna selanjutnya digunakan untuk kegiatan 

praktik di pelatihan berikutnya, yaitu praktik pencelupan dengan teknik ikat. Foto 

detail kegiatan (Gambar 6 samapai dengan 15) dan rundown acara dapat dilihat di 

lampiran. 

2. Pelatihan Celup Ikat dengan Zat Warna Alam 

Kegiatan pengabdian masyarakat 100th Pendidikan Tekstil Indonesia selanjutnya 

dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan celup ikat dengan zat warna alam hasil 

ekstraksi di pelatihan pembuatan zat warna sebelumnya.  Materi pelatihan celup ikat 

disampaikan oleh Ibu Eka Oktariani yang merupakan dosen pengampu mata kuliah 
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Pencelupan.  Materi yang disampaikan terdiri dari definisi dan jenis celup ikat, serta 

bagaimana cara pembuatan celup ikat.   

Kegiatan pelatihan dimulai dengan penyampaian materi kemudian dilanjutkan 

dengan praktik teknik ikat pada kain untuk mendapatkan motif tertentu.  Bahan yang 

digunakan untuk teknik celup ikat ini adalah kain kapas 100%, kain rajut kapas, dan 

tali untuk pembuatan makrame.  Teknik ikat yang disampaikan diterapkan ketika 

praktik oleh peserta dan  hasil ikat kemudian dicelup menggunakan larutan celup 

hasil ektraksi yang sudah didapatkan sebelumnya.  Setelah dilaksanakan proses 

celup, kegiatan dilakukan dengan praktik mordanting untuk meningkatkan 

ketahanan luntur hasil celup dan menghasilkan warna hasil celup yang berbeda.  

Secara detail kegiatan praktik dan hasil praktik dapat dilihat di lampiran (Gambar 17 

sampai dengan Gambar 25). 

 

3. Workshop Usaha Berbasis Produk Tekstil  

Workshop usaha berbasis produk tekstil dilaksanakan dengan dua materi, yang 

pertama adalah pengarahan pendampingan start up ekonomi kreatif di bidang tekstil 

oleh Ibu Siti Rohmah.  Ibu Siti Rohmah adalah Kepala Unit Inkubator Bisnis di 

Politeknik STTT Bandung.  Pada materi ini, peserta diberikan materi tentang 

pengembangan bisnis untuk hasil produk tekstil yang akan diproduksi oleh 

masyarakat.  Pengarahan yang diberikan ini nanti diharapkan mampu membekali 

kemampuan pemasaran bagi peserta pelatihan yang akan mengaplikasikan hasil 

pelatihan untuk memproduksi produk tekstil secara masal nantinya. 

Kegiatan selanjutnya adalah pemberian materi tentang pembuatan produk tekstil.  

Pelatihan dilaksanakan dengan memberikan materi tentang pelatihan pembuatan 

makrame serta pembuatan totebag dan sarung bantal kursi.  Pelatihan ini 

disampaikan oleh Ibu Wine R dan Ibu Zakiyah, keduanya merupakan dosen dari 

Program Studi Produksi Garmen dan Fashion Desain di Politeknik STTT Bandung. 

Pemberian materi pembuatan totebag dan sarung bantal kursi memanfaatkan bahan 

kain katun yang telah dicelup pada kegiatan pelatihan sebelumnya.  Pada 

pembuatan makrame juga menggunakan tali yang telah dicelup oleh zat warna alam 
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hasil pencelupan di kegiatan pelatihan sebelumnya.  Detail kegiatan dan peserta 

pelatihan dapat dilihat di lampiran Gambar 26 sampai dengan Gambar 35. 
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BAB III EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 

III.1. Evaluasi  

Kegiatan pelatihan pembuatan zat warna alam, pencelupan dengan Teknik ikat, dan 

pembuatan produk tekstil telah terlaksana dengan sesuai jadwal dan rencana tanpa 

ada kendala. 

III.2. Tindak Lanjut 

Kegiatan pelatihan di Desa Indragiri dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga 

mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat desa.  Kegiatan riset juga dapat 

dikembangkangkan dengan memanfaatkan berbagai potensi desa, sehingga dapat 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan membuat desa menjadi lebih 

maju. 
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BAB IV  PENUTUP 

 

IV.1. Kesimpulan 

Kegiatan Penagbdian Masyarakat yang berupa pelatihan pembuatan zat warna alam, 

pencelupan dengan teknik ikat, dan pembuatan produk tekstil telah terlaksana dengan baik 

sesuai jadwal dan rencana tanpa ada kendala.  Kegiatan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Indragiri sehingga taraf ekonomi masyarakat 

juga ikut meningkat.   

 

IV.2. Saran 

Kegiatan pelatihan tersebut sebaiknya menjadi kegiatan yang berkelanjutan bagi Politeknik 

STTT Bandung  dan masyarakat Desa Indragiri.  Politeknik STTT Bandung dapat berperan 

dalam peningkatan kompetensi masyarakat untuk memproduksi dan memasarkan produk 

kreatif tekstil
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LAMPIRAN  
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LAMPIRAN A 

Rundown PengMas 100th Pendidikan Tekstil 

1. Pelatihan Pembuatan Zat Warna Alam 

Gambaran kegiatan pelatihan : 

Bahan zat warna alam yang digunakan adalah limbah daun teh hitam dari PT.PN VIII, Para 

peserta akan dibagi menjadi 5 kelompok, masing masing kelompok akan diberikan limbah daun 

teh untuk dibuat larutan ekstraksi zat warna alam. Cara pembutaan zat warna alam ini dengan 

cara ekstraksi yaitu dengan cara merebus limbah daun teh hitam tersebut kemudian 

menjadikan larutan ekstraksi tersebut sebagai larutan zat warna alam. 

Sabtu, 25 Juni 2022 

No Waktu Kegiatan PIC 

1 08.30 – 09.00 Pengkondisian peserta Panitia 

2 09.00 – 09.30 Pembukaan pelatihan 

Sambutan Kepala Desa Indragiri 

Sambutan Direktur Politeknik STTT Bandung 

MC 

Kepala Desa Indragiri 

Tina Martina,AT.,MSi 

3 09.30 – 10.30 Pemberian Materi Pelatihan : 

Pembuatan Zat Warna Alam 

Instruktur : 

Ika Natalia, S.ST.,MT  

4 10.30 – 12.00 Praktik pembuatan zat warna alam : 

1. Persiapan bahan 

2. Proses ekstraksi zat warna alam (limbah 

daun teh) 

Instruktur dan panitia 

5 12.00 – 13.00 Isoma  

6 13.00 – 14.30 Praktik pembuatan zat warna alam lanjutan : 

3. Penyaringan larutan ekstrak zat warna alam 

4. Penyimpanan larutan ekstrak zat warna 

alam 

Instruktur dan panitia 

    

 

2. Pelatihan Pencelupan Ikat 

Gambaran kegiatan pelatihan : 

Pelatihan pencelupan ikat ini yaitu memberikan kepada para peserta proses pewarnaan pada 

kain dengan teknik pengikatan dengan menggunakan zat warna alam hasil dari pelatihan 
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pertama. Teknisnya masing masing kelompok akan diberikan kain yang nanti nya akan dicelup 

dengan menggunakan larutan ekstraksi zat warna alam daun teh hitam berdasarkan prodak 

tekstil yang akan dibuat pada pelatihan ketiga. Prodak yang akan di kerjakan sprei, sarung 

bantal, totebag, kerudung, kaos. 

Minggu, 26 Juni 2022 

No Waktu Kegiatan PIC 

1 08.30 – 09.00 Pengkondisian peserta Panitia 

2 09.00 – 10.00 Pemberian Materi Pelatihan : 

Pencelupan Ikat 

Instruktur : 

Dosen prodi kimia 

tekstil * 

3 10.00 – 12.00 Praktik pencelupan ikat  : 

1. Persiapan bahan 

2. Proses pembuatan ikatan pada bahan 

Instruktur dan panitia 

4 12.00 – 13.00 Isoma  

5 13.00 – 15.00 Praktik pencelupan ikat lanjutan : 

3. Proses pencelupan 

4. Proses pencucian 

Instruktur dan panitia 

    

 

3. Workshop Usaha Berbasis Produk Tekstil 

Gambaran kegiatan pelatihan : 

Pada pelatihan ini para peserta diajarkan cara membuat prodak tekstil dari hasil kain yang 

dicelup pada pelatihan pencelupan ikat. Kain yang sudah dicelup pada pelatihan pencelupan 

ikat dibuat prodak sesuai dengan penugasan prodak pada pelatihan sebelumnya yaitu sprei, 

sarung bantal, totebag, kerudung, kaos dengan proses pola dan penjahitan. 

Sabtu, 16 Juli 2022 

No Waktu Kegiatan PIC 

1 08.30 – 09.00 Pengkondisian peserta Panitia 
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No Waktu Kegiatan PIC 

2 09.00 – 09.20 ➢ Pembukaan  
 

➢ Penyerahan secara simbolis bantuan 
sarana workshop tekstil kreatif Politeknik 
STTT Bandung. 

➢ MoU Kerjasama  

MC : Witri Aini Salis 

 

Direktur Politeknik 

STTT Bandung : Ibu 

Tina Martina dan 

Kepala Desa Indra Giri 

: Bapak Agus 

Margono  

3 09.20 – 09.30 Pengarahan pendampingan start up ekonomi 

kreatif dibidang tekstil. 

Kepala Unit Inbis : Ibu 

Siti Rohmah 

4 09.30 – 10.00 Pemberian Materi Pelatihan : 

Pembuatan produk tekstil 

Instruktur : 

Ibu Wine R 

5 10.00 – 12.00 Praktek pembuatan produk tekstil  : 

1. Pelatihan pembuatan makrame 

Instruktur : 

Ibu Zaki dan 2 orang 

mahasiswa 

6 12.00 – 13.00 Isoma  

7 13.00 – 14.30 Praktik pembuatan produk tekstil  lanjutan : 

2. Pelatihan pembuatan totebag dan sarung 

bantal kursi 

Instruktur : 

Ibu Wine 

8 14.30 – 15.00 Penutupan Pudir III : Bapak Makki 

dan Kepala UPPM Ibu 

Atin 
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LAMPIRAN B 
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LAMPIRAN C 

MATERI PELATIHAN PEMBUATAN ZAT WARNA 

 

MATERI PELATIHAN CELUP IKAT 
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MATERI PELATIHAN PRODUK TEKSTIL 
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LAMPIRAN D 

 

Gambar 1. Sambutan dari Pembantu Direktur 3 Politeknik STTT Bandung 

 

Gambar 2. Sambutan dari Kepala Desa Indragiri Ciwidey Kabupaten Bandung 
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Gambar 3. Peserta acara kegiatan Pengabdian Masyarakat 100th Pendidikan Tekstil Indonesia 

 

Gambar 4. Acara Ice Breaking untuk Peserta 
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Gambar 5. Pengantar dan pendahuluan dari Koordinator pelaksana kegiatan 

 

Gambar 6. Penyampaian materi “Pembuatan zat warna alam dari limbah teh” 
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Gambar 7.  Proses penimbangan limbah teh sebagai bahan baku pembuatan zat warna 

 

Gambar 8.  Ekstraksi Limbah Teh 
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Gambar 9. Proses ektraksi zat warna dari limbah teh dengan pemanasan 

 

Gambar 10. Diskusi antara instruktur dan peserta pelatihan 
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Gambar 11. Proses penyaringan setelah proses ekstraksi 

 

Gambar 12.  Pemisahan antara larutan dengan ampas hasil ektraksi 
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Gambar 13.  Penyimpanan zat warna dalam wadah 

 

Gambar 14. Penyisihan ampas dari bekas hasil ektraksi 
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Gamabr 15.  Peserta dan Pelaksana Kegiatan pelatihan pembuatan zat warna dari limbah teh 

 

Gambar 16.  Proses Persiapan Larutan untuk Proses Pemordanan 
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Gambar 17.  Pemberian materi pencelupan ikat 

Gam

bar 18.  Penyaringan hasil ekstraksi sebelum dilakukan proses celup ikat 
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Gambar 19.  Proses penjumputan Kain/Kaos/Bahan untuk Pencelupan Ikat 

 

Gambar 20.  Proses ikat dan simpul Kain/Kaos/Bahan untuk Pencelupan Ikat 
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Gambar 21. Persiapan tali makrame sebelum dicelup dengan zat warna alam 

 

Gambar 22. Proses pencelupan dengan zat warna alam 



24 

 

 

Gambar 23. Proses mordanting setelah celup dengan zat warna alam 

 

 

Gambar 24. Pelepasan ikatan setelah mordanting 
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Gambar 25. Hasil kegiatan pelatihan celup ikat dengan zat warna alam 

 

Gambar 26. Pemberian materi pelatihan produk tekstil 
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Gambar 26. Pengarahan praktik untuk pelatihan produk tekstil 

 

Gambar 26. Proses penjahitan untuk pelatihan produk tekstil 
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Gambar 26. Proses pemotongan untuk pelatihan produk tekstil 

 

Gambar 27. Proses penjahitan untuk pelatihan produk tekstil 



28 

 

 

Gambar 28. Proses pembuatan makrame dari tali 

 

Gambar 29. Pengarahan detail penjahitan untuk produk tekstil 
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Gambar 30. Proses pengukuran kain untuk pemotongan 

 

Gambar 31. Proses penjahitan untuk pembuatan totebag 
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Gambar 32. Proses pembuatan makrame dari tali 

 

Gambar 33. Hasil kreasi makrame dari tali hasil pencelupan 
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Gambar 34. Hasil pelatihan pembuatan produk tekstil 

 

Gambar 35. Instruktur dan peserta pelatihan pembuatan produk tekstil 
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Gambar 36. Penutupan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 100th Pendidikan Tekstil Indonesia 

 

Gambar 37. Serah terima alat untuk pembuatan zat warna, pencelupan, dan pembuatan produk 

kepada masyarakat 
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Gambar 38. Sarana workshop tekstil kreatif untuk masyarakat Desa Indragiri.  

 

Gambar 39. Instruktur, peserta, dan pelaksana kegiatan pelatihan pembuatan produk tekstil. 


