
Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada BBKB. Berikut jawaban yang dapat kami

sampaikan.

1. Proses Pembuatan Batik yang terstandar

Berdasarkan Standar Nasional yang berlaku di Indonesia (SNI), yaitu SNI 0239:2014

(amd. 2019), definisi Batik adalah seni kerajinan tangan hasil pewarnaan menggunakan malam

(lilin batik) panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelekat lilin batik yang berupa

canting tulis dan atau canting cap untuk membentuk motif tertentu yang mengandung

makna.

Berdasarkan prosesnya, batik dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu batik tulis, batik

cap dan batik kombinasi (tulis dan cap). Ketentuan ciri syarat mutu dan metode uji dari ketiga

kategori tersebut juga telah tertuang dalam SNI:

 SNI 8302:2016: Batik Tulis-Kain, Ciri, Syarat Mutu dan Metode Uji

 SNI 8304: 2016: Batik Kombinasi-Kain, Ciri, Syarat Mutu dan Metode Uji

 SNI 8303: 2016: Batik Cap-Kain, Ciri, Syarat Mutu dan Metode Uji

Proses pembuatan batik dapat dilihat dalam video youtube dengan alamat:

https://www.youtube.com/watch?v=V1mdc_-zNOg&ab_channel=BalaiBesarKerajinandanBatik .

Untuk memastikan bahwa produk batik tersebut telah memenuhi standar, maka Balai Besar

Kerajinan dan Batik, Kementerian Perindustrian melayani uji kualitas dan mutu produk batik

serta sertifikasi produk batik yang didasarkan pada SNI terkait.

Informasi lebih lanjut terkait layanan uji dan sertifikasi, dapat menghubungi BBKB melalui No.

Telp/WA 082223799288.

2.Motif batik yang ada di Indonesia

Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa

perpaduan antara garis, bentuk dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara

keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif

lain.

Diperkirakan, jumlah desain motif batik di Indonesia saat ini lebih dari 5000 motif yang

tersebar dari Aceh hingga Papua. Namun karena perkembangan desain motif ini sangat

dinamis dan cepat, maka tidak dapat dihitung secara angka pasti berapa jumlahnya. Jumlah ini



terdiri dari desain motif batik klasik yang berasal dari keraton, batik saudararan, batik pesisiran,

batik hokokai, hingga desain batik pengembangan khas daerah yang ada di Indonesia.

3. Peran BBKB dalam pengembangan batik tulis di Indonesia

Batik merupakan produk budaya sekaligus produk sektor industri kreatif unggulan di

Indonesia yang telah tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia serta berperan dalam

Pembangunan Ekonomi Nasional, yaitu sebagai penyerap tenaga kerja, penyumbang PDB

manufaktur & penghasil devisa ekspor, serta dalam pemenuhan kebutuhan sandang dalam

negeri.

Terkait dengan peran BBKB dalam mendukung keberadaan Industri Batik di Indonesia,

ada beberapa hal yang telah dan senantiasa kami lakukan, diantaranya:

 Terlibat dalam penyusunan dokumen standar nasional terkait batik (SNI Batik, SKKNI

batik dan lainnya).

 Memberikan jasa layanan pengujian produk batik yang didasarkan pada SNI

 Memberikan jasa layanan sertifikasi produk batik. Pengujian produk batik bertujuan untuk

memastikan produk batik dalam negeri memiliki mutu kualitas baik dan terstandar, sehingga

mampu bersaing baik di pasar domestik maupun global.

 Memberikan jasa layanan pelatihan batik berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi

batik (sertifikasi kompetensi bagi pembatik) yang bertujuan untuk mengembangkan dan

mempertahankan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang industri batik

 Memberikan jasa layanan Sertifikasi Industri Hijau untuk Industri Batik melalui Lembaga

Sertifikasi Industri Hijau (LSIH BBKB).

 Memberikan jasa layanan Batikmark:Batik INDONESIA yang merupakan labelisasi produk

batik untuk memastikan bahwa produk tersebut berasal dari Indonesia dan telah memiliki

kualitas terstandar.

 Memberikan pelayanan Klinik konsultansi terkait perlindungan hukum atas batik, seperti

pendaftaran Hak Cipta, Merk dan Desain Industri.

 Melakukan beberapa inovasi peralatan untuk peningkatan produktivitas batik, seperti

kompor batik listrik, canting cap berbasis PLC, kompor cap otomasi, dan lainnya.

 Memberikan jasa layanan pengembangan desain motif batik khas daerah di Indonesia.

 Melakukan beberapa inovasi berbasis digital seperti Aplikasi Batik Analyzer yang

merupakan aplikasi berbasis android yang dapat digunakan untuk mendeteksi keaslian batik

sebagai upaya untuk melindungi keberadaan batik asli Indonesia, serta mengembangkan



Apliaksi katalog digital warna alam Natural Dyes Indexation (NADIN) berbasis web yang

dapat digunakan sebagai pedoman pewarnaan alam pada produk batik dan kerajinan tekstil.

 BBKB aktif menyelenggarakan Knowledge sharing, Ngobrol pagi penuh inspirasi

(NgoPPI), webinar, bimbingan teknis, dan lainnya. Kegiatan tersebut dapat diikuti secara

online melalui platform zoom dan kanal youtube BBKB.

 Memfasilitasi Pasar Batik Online di setiap penyelenggaraan Knowledge Sharing secara

daring dengan tujuan untuk membantu pemasaran online produk IKM Batik

 Memberikan edukasi batik kepada masyarakat umum melalui penerbitan buku, tulisan

ilmiah dan populer, serta media online seperti website BBKB, majalah Dinamika Kerajinan

dan Batik, serta beberapa sosial media BBKB yang meliputi Instagram, facebook, twitter

hingga youtube BBKB.

Demikian jawaban kami, smoga bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan Saudara.

Salam sehat dan mari bersama-sama kita dukung industri batik nasional.


