


Ir. Titik Purwati Widowati, MP
Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik

 Sektor industri merupakan salah satu penggerak pembangunan 
ekonomi nasional, karena mampu memberikan kontribusi signifikan 
dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, serta mampu 
memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan daya saing 
nasional. 
Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) sebagai salah satu lembaga 
pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, 
pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi 
dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai 
dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian, terus 
berkomitmen memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Sebagai 
konsekuensinya, BBKB harus berperan aktif untuk memajukan industri 
kerajinan dan batik serta menjadikan usaha kecil menengah kerajinan 
dan batik sebagai mitra kerja utama.

 Kemajuan ilmu dan teknologi sudah tentu sangat
membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
memberikan layanan informasi secara cepat dan aktual.
Undang – Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri
Perindustrian No. 70 tahun 2011 tentang Tata Kelola
Layanan Informasi Publik setiap instansi diharapkan
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam
memperoleh informasi yang diinginkan.

 Warta BBKB ini disusun sebagai salah
satu usaha agar Balai Besar Kerajinan dan Batik
bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat,
terutama industri kerajinan dan batik. Semoga
konten dari Warta BBKB bermanfaat bagi
pihak–pihak yang memerlukan serta mampu
memberikan inspirasi bagi masyarakat
guna menumbuhkan wirausaha baru,
selamat membaca.

 Salam, Dewan Redaksi.

Ÿ Terobosan Baru, BBKB Ciptakan Batik Anti 
Bakteri

Ÿ Eksplorasi Ringkel Kombinasi Batik dengan 
Pewarna Alami 

Ÿ Optimalisasi Limbah Batang Kayu Manis 
Sebagai Komponen Furnitur Dengan Mesin 
Dowel 

Ÿ Batik Rotan, Inovasi Dekoratif Furnitur 
Yang Menawan

Ÿ Powderisasi Zat Warna Alami Dari Limbah 
Kulit Buah Kakao (Theobroma sp) Untuk 
Pewarnaan Produk Batik

Ÿ Kembangkan Industri Kerajinan dan Batik, 
Asisten II Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Kabupaten Muara Enim 
Berkunjung ke BBKB

Ÿ Penerapan Sistem Manajemen Anti Suap 
oleh Inspektur Jenderal Kementerian 
Perindustrian

Ÿ Pengumuman Pemenang Innovating Jogja 
tahun 2020 dan Penyerahan Fasilitasi 
Produksi oleh Kepala BPPI

Ÿ Kunjungan Sekretaris Inspektorat Jenderal 
Kemenperin dalam Rangka Sosialisasi 
Kesiapan BBKB menuju WBBM

Ÿ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi 
dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut 
Mengirim Para Pembatik Berlatih di Balai 
Besar Kerajinan dan Batik untuk 
Meningkatkan Kualitas Batik

Ÿ Kementerian Perindustrian berikan 
Pelatihan Proses pembuatan Batik Ramah 
Lingkungan kepada Anggota Asosiasi 
Perajin Batik Jawa Timur (APBJ) di 38 
Kota/Kabupaten

Ÿ Pelatihan dan Sharing Session Daring 
BBKB

Ÿ Kemenhub Bersama Dekranas Beri 
Pelatihan Kewirausahaan Digital di Balai 
Besar Kerajinan dan Batik

Ÿ Balai Besar Kerajinan dan Batik 
Selenggarakan Bimbingan Teknis 
Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 
9001:2015 
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Ÿ Balai Besar Kerajinan dan Batik 
Selenggarakan Reviu Proposal Penelitian 
dan Perekayasaan tahun 2021

Ÿ Balai Besar Kerajinan dan Batik Berikan 
Bantuan Alat Olahraga di Sekolah 
Bantaran Kali Gajah Wong 

Ÿ BBKB Bekerjasama dengan Pusat Industri 
Hijau dan UNIDO Selenggarakan 
Workshop Resource Energy and Clean 
Production (RECP) Bagi IKM Batik 

Ÿ BBKB selenggarakan Press Release 
Innovating Jogja 2020

Ÿ Sosialisasi Innovating Jogja 2020
Ÿ Workshop Eco Print Dharma Wanita di 

Balai Besar Kerajinan dan Batik
Ÿ Menuju Industri Kerajinan dan Batik yang 

Tangguh BBKB Selenggarakan Temu 
Pelanggan 

Ÿ Seleksi Calon Tenant Inkubator Innovating 
Jogja Secara Online di Masa Pandemi 
Covid-19

Ÿ Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Batik 
Nasional 2020

Ÿ Seminar Nasional Industri Kerajinan dan 
Batik (SNIKB) II 2020 Balai Besar Kerajinan 
dan Batik

Ÿ Memperingati Sumpah Pemuda tahun 
2020 dengan Nyanting Bersama dari Aceh 
sampai Papua 
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Ÿ Kembangkan Pemanfaatan Serat Alam 
Balai Besar Kerajinan dan Batik 
Bekerjasama dengan Dewan Serat 
Indonesia Selenggarakan Knowledge 
Sharing Pengetahuan Serat Alam bagi 
Industri Kerajinan dan Batik

Ÿ Kegiatan Internal Lawan Covid-19
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berasal dari Indonesia. Batik 
telah menjadi bagian dari 
kehidupan bangsa Indonesia 
sejak zaman dahulu.

          Masyarakat menggunakan 
batik dari kelahiran bayi sampai 
upacara kematian. Batik 
digunakan dalam berbagai hal, 
antara lain peralatan rumah 
tangga seperti seprei, sarung 
bantal, taplak meja, dan pakaian 
resmi di instansi maupun 
sekolah. Dengan tingginya 
intensitas pemakaian batik 
tersebut maka diperlukan batik 
yang bersifat antibakteri. Batik 
yang bersifat antibakteri juga 
diperlukan untuk 

          Sadar akan nilai batik 
sebagai kekayaan budaya 
bangsa, sejumlah inovasi terus 
dikembangkan peneliti-peneliti 
di Balai Besar Kerajinan dan 
Batik (BBKB) Yogyakarta. 
Terkini, BBKB telah sukses 
melahirkan penemuan baru, 
yakni Batik Antibakteri. 
Penelitian ini dilakukan sejak 
2019 dan baru bisa 
diperkenalkan awal tahun 2020, 
yaitu Batik Antibakteri. 
Sebagaimana diketahui, batik 
merupakan kekayaan budaya 
bangsa Indonesia yang telah 
mendapatkan pengakuan dari 
UNESCO pada 2 Oktober 2009 
sebagai Intangible Cultural 
Heritage of Humanity yang 
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batik-batik yang dikoleksi agar 
awet dalam penyimpanannya.

          Lantas, bagaimana proses 
batik antibakteri dibuat? Batik 
antibakteri dibuat dengan 
mengaplikasikan oksida logam 
nanopartikel Seng Oksida (ZnO) 
pada kain sebelum atau setelah 
proses pembatikan. Lalu kain 
dicelupkan pada larutan ZnO 
kemudian dilakukan proses 
padding (pemerasan dengan alat 
padder) selanjutnya dilakukan 
proses pengeringan pada suhu 
80 derajat Celcius selama kurang 
lebih 5 menit dan curing pada 
suhu 140 derajat Celcius selama 
kurang lebih 3 menit dengan 
alat stenter. 

Selanjutnya kain yang sudah 
diaplikasi ZnO dilakukan proses 
pembatikan dan pewarnaan 
kemudian pelorodan. 

          Selain itu, aplikasi 
nanopartikel ZnO juga dapat 
dilakukan setelah proses 
pembatikan keseluruhan telah 
selesai (pada kain batik yang 
sudah jadi). Aplikasi 
nanopartikel ZnO pada kain 
sebelum proses pembatikan 
dapat meningkatkan serapan 
warna pada pewarnaan 
menggunakan zat warna alam, 
atau dengan kata lain, 
nanopartikel ZnO selain 
memberikan sifat antibakteri 
juga dapat digunakan sebagai 

mordan (pengikat warna) pada 
kain. Produk batik yang telah 
diaplikasi nanopartikel ZnO 
diuji dengan pengujian metode 
agar plate test dan terbukti 
mempunyai daya hambat 
terhadap pertumbuhan bakteri 
Eschericia coli dan 
Staphylococcus aureus.
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          Batik Indonesia 
mendapatkan pengakuan dunia 
pada tanggal 2 Oktober 2009 
oleh UNESCO, sebagai Intangible 
Cultural Heritage of Humanity 
asal Indonesia. Sejak saat itu, 
pertumbuhan batik terus 
meningkat. Industri fesyen 
Indonesia saat ini telah melesat 
menjadi salah satu primadona 
subsektor industri kreatif 
bahkan sektor ekonomi kreatif. 
Indonesia harus mampu 
meningkatkan perannya dalam 
mendorong sinergitas antar 
industri penunjang fesyen, 
mulai dari industri bahan baku, 
tekstil hingga proses kreatif 
yang dilakukan oleh para 
perancang busana di Indonesia. 

          Inovasi menjadi kata kunci 
untuk menggenjot daya saing. 
Inovasi adalah kunci yang harus 
dipegang untuk 
bertahan/survive. Inovasi 
membutuhkan kesabaran dan 
pengertian/pemahaman. 
Dengan inovasi, industri akan 
tumbuh berkembang, menjadi 
kuat, selalu terdepan dalam 
kompetisi. Salah satu upaya 
yang dilakukan Balai Besar 
Kerajinan dan Batik dalam 
menggali ide-ide baru bidang 
inovasi desain dan teknologi 
proses batik/tekstil kerajinan 
adalah melakukan kegiatan 
litbang dengan mengaplikasikan 
teknik ringkel pada proses batik.

          Ringkel adalah teknik 
mewarnai kain yang 
menggunakan teknik jahit cubit 
(Smock) sebagai perintang 
warna. 

Dalam proses pembuatan teknik 
ringkel, mengakibatkan tekstur 
kain berwujud kerutan-kerutan 
(bahasa jawa: ringkelan-
ringkelan), kemudian di 
celup/diwarna, dan  dibuka 
jahitannya. Setelah jahitan 
dibuka akan menghasilkan 
desain motif baru di dunia 
tekstil kerajinan, yang indah 
dan menarik. Kain hasil 
pewarnaan teknik ini disebut 
dengan kain ringkel.

          Ciri khas kain ringkel 
adalah efek bias warna yang 
menghasilkan motif-motif indah 
dan menarik berupa motif 
geometris maupun non 
geometris. Motif ini muncul 
berdasarkan pola-pola yang 
telah dibuat. Pola-pola ringkel 
dapat terus dikembangkan 
sesuai kreatifitas pembuatnya.  
Untuk pola-pola tertentu, akan 
menghasilkan  dua motif yang 
berbeda pada kedua sisi kain 
dan sama indahnya.

          Batik latar ringkel warna 
alam merupakan teknik 
pewarnaan kain yang 
memadukan teknik batik 
dengan ringkel dengan 
menggunakan pewarna alami. 
Ciri khas batik latar ringkel 
warna alam yaitu kain batik 
minimalis dengan latar bias-bias 
warna yang tidak lazim tetapi 
indah dengan menggunakan 
pewarna alami.  

          Jenis-jenis pewarna alami 
yang dapat digunakan secara 
tunggal dalam proses 
pembuatan batik latar ringkel 

warna alam antara lain: kulit 
kayu tingi, kulit kayu mahoni, 
dan jambal. Sedangkan pewarna 
alami lain seperti, tegeran, 
secang, daun mangga, dapat 
digunakan sebagai warna 
campuran. Teknik batik latar 
ringkel dapat diaplikasikan pada 
jenis kain serat protein misalnya 
kain sutra, dan kain serat 
tumbuhan misalnya katun.

         Keistimewaan dari teknik 
ini adalah: ramah lingkungan 
karena zat warna yang 
digunakan adalah jenis pewarna 
alami, bahan baku mudah 
didapat (bahan baku kain mori 
sudah bisa diproduksi di dalam 
negeri dan pewarna alami 
berasal dari tanaman yang 
tumbuh di Indonesia yang 
ketersediaannya cukup 
melimpah, sehingga tidak 
tergantung impor dari luar 
negeri), produk batik yang 
dihasilkan unik yang belum 
pernah dibuat sebelumnya. Dan 
yang terakhir adalah 
teknologinya sederhana, sangat 
memungkinkan diterapkan di 
IKM batik maupun tekstil 
kerajinan.
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          Indonesia merupakan 
negara produsen kayu manis 
terbesar di dunia (FAO Stat, 
2016), dengan total ekspor 
sebesar 43% dari total produksi 
dunia sebesar lebih dari 90.000 
ton kayu manis setiap tahun 
dengan nilai sekitar $85 juta. 
Salah satu daerah produsen 
pengolahan kulit kayu manis 
adalah Kecamatan Baturaden. 
Daerah ini menjadi daerah 
dimana pada awalnya bahan 
baku diperoleh dari wilayah 
tersebut yang menjadi daerah 
perkebunan kayu manis sejak 
tahun 1853 saat pemerintah 
kolonial Belanda membawa bibit 
kayu manis jenis Cinnamomun 
cassia ke daerah tersebut 
(Winarno, 2003). 

          Kondisi pada tahun 2009 
menyebutkan bahwa komoditi 
perkebunan di daerah tersebut 
beralih menjadi kayu albasia 
karena masa panennya yang 
relatif lebih singkat dibanding 
kayu manis sehingga 

berdampak pada menurunnya 
jumlah pelaku industri 
pengolahan kayu manis yang 
berada di daerah tersebut 
(Cilacap Media, 2009). 
Kontinuitas produksi 
mengandalkan hasil 
perkebunan yang masih 
bertahan pada pelestarian 
pohon kayu manis serta 
mendatangkan dari daerah 
sekitarnya apabila bahan baku 
tidak mampu memenuhi 
permintaan. 

          Kegiatan pengulitan kayu 
manis di Kecamatan Baturraden 
menghasilkan produk 
sampingan berupa batang kayu 
manis yang sudah dikuliti. Pada 
umumnya limbah batang kayu 
manis hanya dijual kepada 
masyarakat sebagai kayu bakar 
dengan harga yang murah yaitu 
berkisar Rp.90.000-150.000,- per 
meter kubik.

          Padahal, berdasarkan hasil 
dari penelitian yang dilakukan 
oleh Aan Eddy Antana, dkk 
(2017) disebutkan bahwa batang 
kayu manis sisa industri 
pengelupasan kulit kayu manis 
jenis Cinnamomunn burmannii 
masuk pada jenis kayu dengan 
kelas kuat III, yaitu jenis yang 
memiliki kekuatan yang cukup 
untuk digunakan sebagai bahan 
baku furnitur dengan proses 
pengeringan terlebih dahulu. 
Sedangkan jenis Cinnamomun 
casia  memiliki kekuatan di 
bawah jenis Cinnamomun 
burmannii sehingga lebih sesuai 
untuk dijadikan bahan baku 
kerajinan mainan anak

          Oleh karena itu pada tahun 
yang sama dilakukan 
pengembangan desain furnitur 
untuk menambah nilai 
ekonomis pada limbah batang 
kayu manis dengan bahan baku 

limbah batang kayu manis jenis 
Cinnamomun burmannii. Furnitur 
yang dihasilkan berupa kursi dan 
meja sekolah yang sudah lulus uji 
berdasarkan parameter yang ada 
pada SNI 7555.14:2011 tentang 
Kayu dan Produk Kayu. 

          Namun, pemanfaatan 
batang kayu manis untuk 
furnitur tersebut memiliki 
kelemahan untuk dikembangkan 
karena masalah kerumitan, 
efisiensi waktu, dan pangsa pasar 
yang belum diketahui oleh 
perajin. Akibatnya perajin lebih 
tertarik untuk meneruskan 
kegiatan usaha lamanya yaitu 
memanfaatkan limbah batang 
kayu manis hanya menjadi 
batang sapu dengan nilai tambah 
produk yang rendah. 

          Hal ini juga memiliki 
kendala karena proses 
pembuatan batang sapu selama 
ini menggunakan mesin dengan 
sistem sewa ke pabrik kayu, 
dikarenakan saat ini mesin dowel 
yang tersedia berdaya listrik 
tinggi, sehingga untuk 
pemakaian rumahan tidak 
sesuai.  

          Kegiatan ini bertujuan 
melakukan rekayasa mesin 
dowel dengan kapasitas dan 
komponen yang sesuai dengan 
industri kecil menengah untuk 
memudahkan pengolahan 
batang kayu manis serta 
memunculkan alternatif-
alternatif pengembangan 
furnitur knockdown dari batang 
limbah batang kayu manis yang 
diproses menggunakan mesin 
dowel yang berbentuk batang 
sapu dengan tetap 
memperhatikan prinsip fungsi 
dan estetika, desain, teknologi, 
dan efektivitas pemakaian 
bahan.
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          Satu lagi inovasi dari Balai 
Besar Kerajinan dan Batik 
(BBKB) dalam melaksanakan 
tusinya sebagai lembaga litbang 
kerajinan dan batik yaitu 
menelorkan kreasi Inovasi Batik 
Rotan untuk Produk Furnitur. 
Seakan mengindahkan tagline 
“Inovasi untuk Menjaga Tradisi” 
peneliti-peneliti di Laboratorium 
Kayu Rotan Bambu bekerja 
sama dengan Laboratorium 
Batik melakukan litbang aplikasi 
teknik dekoratif batik pada 
furnitur pada tahun 2019. 

Lantas, hasilnya bagaimana? 
Ternyata setelah diujicobakan di 
IKM batik, para pembatik kita 
mampu membatik dengan baik. 
Hal ini tentu menandakan 
bahwa inovasi ini aplikabel 
untuk diterapkan pada IKM 
batik.  

          Proses pembuatannya 
cukup mudah. Furnitur rotan 
yang masih mentah (belum dicat 
finishing) diamplas halus. 
Bersihkan debu amplasan, 
kemudian gambar pola batik 
dengan pensil pada permukaan 
rotan. Selanjutnya dilakukan 
pencantingan dengan malam 
panas. Langkah berikutnya 
adalah pewarnaan dengan 
variasi coled maupun 
perendaman/diguyur. Dilakukan 
kombinasi tutup celup untuk 
mendapatkan warna yang 
variatif. 

          

         Inovatif karena melakukan 
pengembangan teknik batik 
untuk memberi hiasan sebagai 
nilai tambah untuk produk 
furnitur rotan. Menjaga tradisi 
karena kegiatan ini otomatis 
melestarikan teknik batik 
tradisional. Kegiatan ini telah 
berhasil menelurkan teknologi 
pembatikan pada bahan rotan 
serta produk 
prototipe/purwarupa berupa 
furnitur batik rotan.

          Betul! Para pecinta seni 
kerajinan pasti langsung 
membayangkan batik rotan 
hampir mirip dengan batik 
kayu. Namun, ada kekhususan 
yang membedakan yaitu 
tantangan penampang bahan 
yang tidak rata, sehingga cukup 
sulit ditaklukkan dengan teknik 
canting. 

          Kemudian dilakukan 
peluruhan malam dengan 
guyuran air panas, dilakukan 
pula pelorodan dengan alat 
pelorot rekayasa chamber feeder 
otomatis. Setelah bersih hasil 
batikan dikeringkan dengan 
diangin-anginkan. 

Untuk meningkatkan keawetan 
batikan, kemudian dilanjutkan 
dengan mengecat bening pada 
furnitur rotan batik. Proses 
pembuatan batik rotan pun 
selesai. Keindahan batik rotan 
berkali lipat yaitu keindahan 
bentuk produk rotannya serta 
keindahan dekorasi motif 
batiknya.
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Oleh : Agus Haerudin, Isnaini, Masiswo, Vivin Atika,
Yudi Satria,  Guring Briegel Mandegani, Dwi Wiji Lestari,
Tin Kusuma Arta, Aprilia Fitriani, Pandji Hardjanto

bau yang tidak sedap bagi 
lingkungan setempat (Wulan, 
2001). Untuk mengoptimalkan 
hasil zat warna alam dari limbah 
kulit buah kakao dalam bentuk 
powder siap pakai sebagai 
pewarnaan produk batik, BBKB 
melakukan penelitian 
powderisasi zaat warna alami 
dari limbah kulit buah kakao 
untuk pewarnaan batik.

         Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimental dengan 
beberapa variasi perlakuan 
yaitu variasi Pretreatment kulit 
buah kakao (Blanching dan 
perendaman asam oksalat, 
Blanching tanpa perendaman 
asam oksalat, tanpa 

          Batik warna alam semakin 
populer di Indonesia maupun di 
dunia. Selain karena promosi 
budaya yang gencar, juga 
adanya tren gaya hidup natural. 
Pewarna alam yang digunakan 
untuk batik masih terbatas, 
sehingga dibutuhkan eksplorasi 
sumber baru, salah satunya 
limbah tanaman kakao 

        Produksi kakao berpotensi 
menghasilkan limbah salah 
satunya limbah kulit buah 
kakao. Limbah-limbah tersebut 
tidak jarang pada akhirnya 
hanya menumpuk menjadi 
busuk di areal perkebunan 
kakao yang dapat menimbulkan 

Pretreatment), variasi suhu 
ekstraksi  (60, 80 dan 100 ºC), 
variasi waktu ekstraksi (1, 2 dan 
3 jam), variasi pH ekstraksi 
(asam / pH 4, basa / pH 10 dan 
netral), variasi konsentrasi filler 
powder zat warna alam  (5 %,10 
% dan 15 %), variasi jenis kain 
(katun, sutera),  dan variasi  
mordan akhir (tawas, kapur dan  
tunjung). 

          Hasil uji coba penelitian 
pendahuluan, aplikasi ekstrak 
kulit buah kakao Gunung Kidul 
dan Jember dari uji fitokimia 
total kadar tanin dan flavonoid 
dari ekstrak kulit buah kakao 
Jember sedikit menghasilkan 
nilai yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan Gunung 
Kidul. Uji fitokimia 
menunjukkan adanya 
perlakuan blanching mampu 
mempertahankan kondisi kulit 
buah kakao dan menghentikan 
reaksi oksidasi maupun reaksi 
enzimatis, sehingga total tanin 
dan flavonoid terekstrak lebih 
banyak yakni 4956 µg/ml. 

          Formula proses yang 
optimal untuk pembuatan 
powder zat warna alam dari zat 
warna alam kakao kulit buah 
kakao yaitu : perlakuan 
pretreatment blanching, 
perlakuan ekstraksi dengan 

osuhu 100 C selama 3 pada pH 
ekstraksi basa 10 atau netral, 
dengan konsentrasi 
maltodekstrin 5 %. Dan 
konsentrasi powder zat warna 
15 %.
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          BBKB merupakan salah 
satu Unit Pelaksana Teknis yang 
bertanggungjawab kepada 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan Industri (BPPI), 
Kementerian Perindustrian. 
Adapun pelayanan yang 
dimiliki di bidang riset, 
standardisasi, pengujian, 
sertifikasi, kalibrasi,  rancang 
bangun, rekayasa, diklat, dan 
konsultasi industri.

          Pada kesempatan yang 
sama, Asisten Deputi Bidang 
Perekonomian Kabupaten 
Muara Enim menyampaikan 
rasa bangganya kepada BBKB, 
khususnya dalam 
pengembangan dan 
peningkatan kualitas industri 
kerajinan dan batik di 
Kabupaten Muara Enim. 
Memasuki sesi diskusi 
disampaikan berbagai 
permasalahan yang ada di 
Kabupaten Muara Enim, antara 
lain terbatasnya instruktur 
kerajinan dan batik, sulitnya 
pemasaran produk-produk 
kerajinan dan batik produksi 
masyarakat Muara Enim, dan 
kurangnya pengembangan 
produk sawit. 

          Keinginan yang kuat untuk 
mengembangkan industri 
kerajinan dan batik, Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Kabupaten 
Muara Enim beserta Kadis. 
Perdagangan, Kadis. Koperasi & 
UKM, Kadis. Penanaman Modal 
& Pelayanan Terpadu, Kadis. 
Tenaga Kerja, Kadis. PMD, dan 
Kepala Badan Litbang, Kab. 
Muara Enim berkunjung ke 
BBKB.  Kunjungan diterima 
langsung Kepala BBKB Ibu Titik 
Purwati Widowati didampingi 
para pejabat Eselon III & IV 
BBKB dan Fungsional Peneliti

          Dalam kata sambutannya, 
kepala BBKB menyampaikan 
terima kasih atas kepercayaan 
yang diberikan oleh Kabupaten 
Muara Enim untuk 
mengunjungi BBKB. Kedepan 
diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas industri 
kerajinan dan batik melalui 
kerjasama dan sinergitas dengan 
BBKB guna menggerakkan 
perekonomian masyarakat. 

          Terkait dengan 
permasalahan terbatasnya 
instruktur kerajinan dan batik, 
maka perlu adanya peningkatan 
kompetensi melalui Training of 
Trainer (ToT). Baik mengirimkan 
para trainer ke BBKB atau 
memanggil instruktur untuk 
mengajar di Muara Enim. 
Permasalahan sulitnya 
pemasaran produk - produk 
kerajinan dan batik produksi 
masyarakat Muara Enim dapat 
diatasi dengan Perda 
pemanfaatan hasil batik 
masyarakat Muara Enim sebagai 
seragam ASN Muara Enim. 

          Untuk pengembangan 
produk sawit, BBKB membuka 
peluang kerjasama dengan 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kabupaten 
Muara Enim untuk membuat 
produk lilin malam batik dengan 
bahan baku kelapa sawit. 
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penyuapan sejak awal. ISO 
37001. Sistem manajemen anti 
penyuapan memberikan 
persyaratan dan panduan untuk 
membangun, menerapkan, 
memelihara dan memperbaiki 
sistem manajemen anti-
penyuapan. Sistem ini dapat 
berdiri sendiri, dan dapat juga 
diintegrasikan dalam 
keseluruhan sistem manajemen 
yang sudah ada. Penyuapan bisa 
terjadi di mana saja, dengan nilai 
berapa saja, dan dapat 
melibatkan keuntungan 
finansial atau non finansial.
          ISO 37001 dirancang untuk 
membantu organisasi dalam 
menerapkan sistem manajemen 
anti-penyuapan atau 
meningkatkan pengendalian 
yang sudah ada. Sistem 
manajemen ini memerlukan 
serangkaian tindakan seperti 
menetapkan kebijakan anti-
penyuapan, menunjuk personil 
yang bertanggung jawab 
mengawasi kepatuhan terhadap 
kebijakan, memeriksa dan 
melatih pegawai, melakukan 
penilaian risiko, menerapkan 
pengendalian, dan menetapkan 
prosedur pelaporan dan 
penyelidikan. Menerapkan 
sistem manajemen anti-
penyuapan memerlukan 
kepemimpinan dan masukan 
dari manajemen puncak, 
komunikasi kebijakan dan 
program kepada semua staf dan 
pihak eksternal.
          Persyaratan di dalam ISO 
37001 bersifat umum dan 
dimaksudkan untuk diterapkan 
pada semua organisasi (atau 
bagian dari suatu organisasi), 
terlepas dari jenis, ukuran dan 
sifat kegiatan, baik dari sektor 
pemerintah, publik, swasta atau 
nirlaba. Dalam hal ini termasuk 
perusahaan milik negara, 
organisasi besar, UMKM dan 

          Penyuapan adalah salah 
satu masalah kompleks pada 
saat ini. Meskipun sudah ada 
upaya nasional dan 
internasional untuk 
memeranginya, penyuapan 
masih terus terjadi di seluruh 
dunia. Bank Dunia 
memperkirakan bahwa lebih 
dari USD 1 triliun dikeluarkan 
untuk melakukan penyuapan 
setiap tahunnya. Pemerintah 
dibanyak negara telah 
mengambil tindakan untuk 
menangani penyuapan melalui 
undang-undang nasional dan 
juga kesepakatan internasional 
seperti Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dalam melawan 
Korupsi. Budaya anti-
penyuapan dalam organisasi 
dapat berkontribusi secara 
signifikan terhadap perang 
melawan penyuapan dan 
mendukung langkah-langkah 
nasional dan internasional 
untuk menekan terjadinya 
korupsi.
          Inspektur Jenderal 
Kementerian Perindustrian, Ir. 
Arus Gunawan pada tanggal 14 
Agustus secara resmi 
mencanangkan Penerapan 
Sistem Manajemen Anti
Penyuapan ISO 37001:2016 di 
BBKB. Kegiatan ini dilaksanakan 
dalam rangka mensosialisasikan 
penerapan SNI Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) dan diikuti oleh seluruh 
pegawai BBKB secara virtual 
melalui media Zoom.
          Sistem manajemen anti-
penyuapan dirancang untuk 
menanamkan budaya anti-
penyuapan dalam sebuah 
organisasi dan menerapkan 
pengendalian yang tepat, yang 
pada gilirannya akan 
meningkatkan kesempatan 
untuk mendeteksi dan 
mengurangi kejadian 

organisasi non-pemerintah.
          Langkah-langkah yang 
dipersyaratkan oleh ISO 37001 
dirancang untuk diintegrasikan 
ke dalam proses dan 
pengendalian manajemen yang 
ada. ISO 37001 didasarkan pada 
ISO High-Level Structure (HLS) 
untuk standar sistem 
manajemen. Ini berarti ISO 
37001 akan mudah 
diintegrasikan ke dalam sistem 
manajemen lain yang ada 
(seperti sistem manajemen 
mutu, sistem manajemen 
lingkungan dan sistem 
manajemen keamanan pangan).
          Pihak ketiga (lembaga 
sertifikasi) dapat menilai 
kesesuaian organisasi terhadap 
standar dengan cara yang sama 
seperti standar sistem 
manajemen lainnya misalnya 
ISO 9001. Meskipun tidak dapat 
menjamin tidak akan ada 
penyuapan sama sekali di dalam 
organisasi, namun standar ini 
dapat membantu Anda 
menerapkan langkah-langkah 
yang kuat dan proporsional, 
yang dapat mengurangi risiko 
terjadinya penyuapan secara 
signifikan serta menangani 
apabila terjadi penyuapan.
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virus corona yang terjadi saat 
ini,” imbuhnya.
        Kepala BBPI menegaskan, 
atas pendampingan yang 
dilakukan pada tenan di 
kegiatan Innovating Jogja, 
akhirnya para 
pelaku industri mampu 
bertahan saat pandemi Covid-19. 
“Bahkan beberapa tenan 
Innvovating Jogja lain seperti 
Djadi Batik dan RaMundi, juga 
mengalami peningkatan 
permintaan produk,” sebut 
Kepala BBPI.
         Djadi Batik memiliki usaha 
untuk memproduksi batik 
dengan gaya korea yang 
digemari generasi milenial, 
melakukan inovasi dengan 
membuat hanbok yang dibuat 
dengan batik yang kombinasi 
bahan plastik  sehingga dapat 
berfungsi sebagai hazmat yang 
cantik. 
         “Omset Djadi Batik 
mengalami peningkatan sebesar 
50% di masa pandemi. 
Sedangkan Ramundi yang 
memproduksi pakaian bayi dari 
bahan batik, juga mengalami 
peningkatan omset sebesar 70% 
dengan strategi packaging dan 
pemasaran online,” ujar Kepala 
BPPI.
         Doddy menegaskan, melalui 
kegiatan Innvoating Jogja tahun 
2020 Kemenperin menargetkan 
semakin mampu mendorong, 
mengawal dan menfasilitasi ide-
ide dan  inovasi luar biasa  yang 

dan batik di Yogyakarta. “Melalui 
kegiatan ini masyarakat 
berkesempatan memanfaatkan 
kehadiran fasilitas layanan jasa dan 
hasil litbang dari BPPI Kemenperin 
melalui BBKB Yogyakarta,” 
paparnya. 
          Para pemenang Innovating Jogja 
sekaligus akan menerima 
pendampingan manajemen mutu 
produk dari BBKB Yogyakarta dan 
Bio Hadikesuma Management 
Training & Consulting (BHMTC). 
Selain itu mereka akan mendapatkan 
fasilitas bahan produksi sebesar 
Rp20 juta dari pusat penelitian dan 
pengembangan Industri Agro. “Jika 
ditotal nilai fasilitasi yang diberikan 
kepada tenan mencapai senilai Rp73 
juta,” jelas Kepala BPPI.
         Ia menuturkan, Innovating Jogja 
merupakan kegiatan tahunan. 
Langkah serupa telah dilakukan juga 
pada tahun-tahun sebelumnya. 
Sejumlah hasil litbang BBKB telah 
dimanfaatkan oleh para tenant 
Innovating Jogja lainnya, misalnya 
teknik batik Latar Ringkel yang telah 
digunakan oleh Tizania Jumputan 
yang merupakan tenan Innovating 
Jogja tahun 2018.
         Kemudian, teknologi aplikasi 
nanopartikel ZnO untuk produk 
batik antibakteri yang telah 
diterapkan oleh CV Smart Batik 
Indonesia yang merupakan tenan 
Innovating Jogja tahun 2019.  
“Penerapan teknologi anti bakteri ini 
cukup menarik perhatian, karena itu 
sangat diminati oleh para pengemar 
batik di tengah merebaknya wabah 

baru sehingga mampu menjadi industri 
baru dari seluruh indonesia. 
          Kepala BBKB Yogyakarta, Titik 
Purwati Widowati menambahkan, 
proses seleksi ide bisnis dan produk 
inovatif melalui gelaran Innovating 
Jogja telah dilaksanakan sejak Februari 
2020. Sebanyak 91 proposal ide 
diterima oleh Panitia. Setelah melalui 
Seleksi administrasi dan seleksi 
substansi proposal terpilih tiga puluh 
peserta yang mengikuti kegiatan 
bootcamp pengembangan bisnis yang 
dilakukan selama lima hari pada  
Agustus 2020. 
         Peserta yang telah mengikuti 
bootcamp kemudian mengikuti seleksi 
business plan yang dilaksanakan pada 
18-19 Agustus 2020. Juri pada tahap ini 
terdiri dari Kepala BBKB, Sekretaris 
BPPI, M. Arifin, Ketua III Paguyuban 
Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagad, 
Afif Syakur, Dewan Pengarah APIKRI, 
Amir Panzuri  serta Konsultan Bisnis 
Febriyo Hadikesuma dan Mara Trishell.
         “Meski terkendala pandemi Covid-
19, tetapi kami terus mendorong 
pelaksanaan kegiatan Innovating Jogja 
2020 ini. Namun berbeda dengan 
tahun-tahun yang lalu, kali ini mulai 
dari awal sosialisasi kegiatan, 
pendaftaran, seleksi administrasi, 
presentasi proposal sampai kegiatan 
bootcamp dan pitching peserta 
dilakukan secara online, bersyukur 
teknologi informasi telah membantu 
dapat mengurangi pertemuan fisik,” 
pungkasnya. 

kompetisi ide inovasi bisnis.  
Lima usaha rintisan lolos seleksi 
dibina sebagai tenan inkubator 
bisnis Innovating Jogja di Balai 
Besar Kerajinan dan Batik 
(BBKB) Yogyakarta,” kata Kepala 
BPPI Kemenperin, Doddy 
Rahadi di Jakarta, Selasa, Rabu 
(2/9).
         Lima usaha rintisan 
pemenang Innovating Jogja 
2020 yang dibina BBKB 
Kemenperin tersebut antara 
lain, pertama Puspita Batik 
Indigo Natural Dye dengan 
inovasi blue gold instant yakni 
paket zat warna indigo lengkap 
dengan reduktor dan alkalinya. 
Kedua, Semilir dengan produk 

          Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) terus berupaya agar 
hasil-hasil penelitian dan 
pengembangan (litbang) balai-balai di 
bawah Badan Penelitian dan 
Pengembangan Industri (BPPI) 
Kemenperin, bisa diterapkan secara 
langsung oleh para pelaku industri, 
terutama Industri Kecil Menengah 
(IKM). Beberapa di antaranya 
transfer hasil litbang tersebut, 
dilakukan pada usaha rintisan 
pemenang kompetisi Innovating 
Jogja 2020. 
         “Kegiatan Innovating Jogja 
merupakan pencarian usaha rintisan 
atau startup berbasis inovasi di 
bidang kerajinan dan batik yang 
dilaksanakan melalui sistem 

inovasi teknik ecoprint pada kulit kayu 
lantung. Ketiga, Woodeco Indonesia 
dengan produk inovasi wooden jewelry 
box dan wooden ring box dari limbah 
kayu industri furnitur. Keempat, Artsy 
Craft dengan inovasi produk mahar 
dari produk bunga kering, dan kelima 
Toja Indonesia dengan inovasi produk 
penerapan ragam hias nusantara pada 
produk rajut.
          Doddy mengungkapkan, 
Yogyakarta merupakan daerah yang 
kuat dengan industri kreatifnya, 
melalui kegiatan Innovating Jogja, 
merupakan salah bentuk dukungan 
Kemenperin untuk terus 
menumbuhkan industri kreatif yang 
inovatif di bidang industri kerajinan 
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         Pada kesempatan tersebut, 
Liliek menyampaikan komitmen 
dari unit satuan kerja 
Kementerian Perindustrian 
dalam mewujudkan Wilayah 
Bebas dari Korupsi (WBK) serta 
Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM).
         Unit Satuan Kerja 
Kementerian Perindustrian 
bertekad untuk terus 
memperbaiki jajaran birokrasi 
yang bersih, produktif, 
transparan, melayani 
masyarakat, dan akuntabel. Hal 
ini dalam rangka menciptakan 
seluruh aparatur yang dapat 
turut mendorong kinerja sektor 
industri nasional agar semakin 
berdaya saing global. Pada Era 
digital ini masyarakat 
menginginkan segala pelayanan 
lebih cepat, efektif, dan efisien. 
Itu sebabnya pelaksanaan 
pelayanan publik dituntut 
untuk dapat memberikan 
layanan yang prima.  Hal ini 
akan diterapkan pada seluruh 
unit satuan kerja Kementerian 
Perindustrian.
         Sejak tahun 2005, 
Kementerian Perindustrian 
telah menjalankan serangkaian 
program reformasi birokrasi 
untuk mewujudkan perubahan 
menuju tata kelola 
kepemerintahan yang baik dan 
bersih (good and clean 
governance). Arus meyakini, 

        Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) terus 
berkomitmen dalam 
meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada dunia 
industri dan masyarakat luas 
guna mengawal pertumbuhan 
dan kontribusi sektor industri 
manufaktur agar tetap menjadi 
penggerak utama bagi ekonomi 
nasional, terlebih pada era 
digital saat ini.
        Salah satu langkah strategi 
yang dijalankan adalah 
mencanangkan gerakan Zona 
Integritas di seluruh satuan 
kerjanya untuk senantiasa 
menciptakan Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK) serta 
Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM).
        Sesuai dengan Arahan dari 
Inspektur Jenderal Kementerian 
Perindustrian-Ir. Arus 
Gunawan, Pada hari Rabu, 23 
September 2020, Sekretaris 
Inspektur Jenderal Kementerian 
Perindustrian, Ir. Liliek Widodo, 
M.Si melakukan peninjauan ke 
Balai Besar Kerajinan dan Batik 
di Yogyakarta sebagai salah satu 
unit satuan kerja di bawah 
Kementerian Perindustrian 
untuk melihat implementasi 
Sistem Manajemen Anti 
Penyuapan (SMAP) serta 
kesiapannya dalam menuju 
Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM). 

pembangunan Zona Integritas 
melalui penanaman nilai dan budaya 
kerja yang positif kepada aparatur di 
lingkungan Kemenperin, akan 
mampu menciptakan kinerja yang 
unggul dan berkomitmen memacu 
kinerja industri nasional.
         Keberhasilan Pembangunan 
Zona Integritas, sangat ditentukan 
oleh kapasitas dan kualitas integritas 
masing-masing individu, yang 
mempunyai relevansi dalam 
peningkatan kapasitas dan kualitas 
integritas dari organisasi dimana 
individu berada dan melakukan 
kegiatannya. Saya sudah melihat 
adanya inovasi-inovasi baru 
khususnya dibidang digitalisasi 
pelayanan yang dibangun oleh unit 
satuan kerja Kementerian 
Perindustrian untuk peningkatan 
kualitas layanan kerja dalam upaya 
menuju Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani (WBBM).
          Sejak dicanangkan 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) di 
Lingkungan Kementerian 
Perindustrian, seluruh Pegawai pada 
unit satuan Kerja Kementerian 
Perindustrian, khususnya BBKB 
Yogyakarta telah menandatangani 
Pakta Integritas. Mulai dari 
Pimpinan hingga pelaksana, telah 
berkomitmen penuh mewujudkan 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM). 
          Kepala Balai Besar Kerajinan 
dan Batik (BBKB) Yogyakarta, Ir. Titik 
Purwati Widowati, MP, menyatakan 
kesiapannya dalam 
mengimplementasikan program 
Zona Integritas dalam rangka  
menuju Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani (WBBM). BBKB siap 
mewujudkan predikat WBBM pada 
tahun 2020 melalui manajemen 
perubahan, penguatan tatalaksana, 
penataan sistem manajemen SDM, 
penguatan pengawasan, penguatan 
akuntabilitas kinerja dan pelaporan, 
serta peningkatan kualitas 
pelayanan publik. 
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          Busana batik yang 
digunakan dalam beraneka 
macam acara dan suasana 
menandakan bahwa batik telah 
dicintai oleh berbagai kalangan. 
Batik  oleh masyarakat  kita 
sudah dipakai sejak proses 
kelahiran sampai  kematian 
sehingga sudah merupakan 
tradisi bagi masyarakat kita 
yang penuh arti dan kaya akan 
makna ”tegasnya”.

          Pelatihan dilakukan selama 
lima hari, terhitung mulai 
tanggal 2 hingga 6 Maret 2020  
dengan durasi empat puluh jam 

          Kesabaran, keuletan, 
telaten, dan semangat terus 
berkarya dibutuhkan ketika 
berkecimpung dalam dunia 
industri batik. Prosesnya yang 
panjang, membutuhkan 
pengetahuan dan keterampilan 
yang harus terus diasah agar 
berpengaruh terhadap kualitas 
batik yang dihasilkan.  Hal itu 
disampaikan Kepala Balai Besar 
Kerajinan dan Batik (BBKB), 
ketika membuka pelatihan batik 
warna sintetis kerjasama antara 
Dinas Perindag dan ESDM Kab. 
Garut dengan BBKB Yogyakarta 
di Ruang Soga (2/3).

          Dalam kata sambutannya, 
Kepala Disperindag ESDM Kab. 
Garut menyampaikan, bahwa 
pelatihan kali ini telah dikirim  
peserta IKM pembatik di Kab. 
Garut yang akan ditingkatkan 
kualitasnya secara bertahap. 
“Batik Garut sempat berjaya 
ketika terjadi konflik timur 
tengah, selepas itu mulai 
mengalami penurunan,“ 
ungkapnya. Dinas tertarik 
untuk melakukan kerjasama 
dengan BBKB dalam 
pengembangan batik, dengan 
harapan sekembalinya dari 
pelatihan para peserta dapat 
getok tular atau memberikan 
ilmunya kepada masyarakat 
disekitarnya.

          Pada kesempatan yang 
sama, ketika memberikan 
sambutan dan sekaligus 
membuka pelatihan, Kepala 
BBKB menyampaikan apresiasi 
kepada Dinas Perindag ESDM 
Kabupaten Garut yang telah 
memberikan kepercayaan 
kepada BBKB untuk melatih 
batik guna meningkatkan 
kualitas produknya. Kerjasama 
dalam pengembangan ini sesuai 
dengan tusi masing-masing, 
sehingga perlu kolaborasi 
bersama. 

pelajaran (Jpl)  yang terdiri dari 
enam Jpl teori dan 34 Jpl 
praktek.  Materi yang 
disampaikan meliputi: 
pengertian bahan,  alat, dan 
desain batik; pengetahuan 
proses batik dengan zat warna 
sintetis (ZWS); praktek desain 
dan pemolaan; praktek 
pembuatan zat warna; praktek 
pengecapan; praktek 
pembatikan tulis; 
menutup/bironi/menimbok; 
praktek pewarnaan I; praktek 
pewarnaan II; praktek 
pelorodan; dan diakhiri dengan 
diskusi dan evaluasi pelatihan. 
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Salah satunya adalah Pelatihan 
dan Pembinaan Proses 
Pembuatan Batik Ramah 
Lingkungan kepada Anggota 
Asosiasi Perajinan Batik Jawa 
Timur (APBJ) dengan peserta 
industri batik anggota APBJ 
yang tersebar di 38 Kabupaten/ 
Kota. 
          Kepala Balai Besar 
Kerajinan dan Batik: Ir. Titik 
Purwati Widowati 
menyampaikan bahwa kegiatan 
ini berlangsung dari bulan  Juni 
hingga Agustus 2020. Terdiri 
dari delapan topik yang 
disampaikan meliputi: batik 
ramah lingkungan, manajemen 
bahan baku dan kimia, 
penghematan energi dan air, 

Pengembangan industri 
ramah lingkungan dapat 
dilakukan melalui beberapa cara 
seperti produksi bersih, 
konservasi energi, efisiensi 
sumber daya, proses daur ulang, 
dan teknologi rendah karbon. 
Dengan penerapan industri 
batik ramah lingkungan maka 
akan tercipta efisiensi 
pemakaian bahan baku, energi, 
dan air, sehingga limbah 
ataupun emisi yang dihasilkan 
menjadi minimal.
         Kementerian Perindustrian 
melalui Balai Besar Kerajinan 
dan Batik (BBKB) di Yogyakarta 
berusaha terus mendorong 
pengembangan pelaku industri 
kerajinan dan batik dengan cara 
menyelenggarakan Kelas Umum 
secara online Melalui Zoom. 

daur ulang lilin batik dan 
larutan bekas pewarnaan, good 
house keeping dan kesehatan dan 
keselamatan kerja (K3), kualitas 
produk batik, pengolahan 
limbah batik, Standar Industri 
Hijau untuk batik. 

          Dengan terlaksananya 
kegiatan ini diharapkan para 
anggota APBJ mendapatkan 
pemahaman mengenai langkah-
langkah yang harus dilakukan 
untuk menghasilkan produk 
batik yang ramah lingkungan. 
Setelah menerapkan langkah-
langkah tersebut, para anggota 
APBJ dapat memperoleh 
sertifikat Industri Hijau.

dituntut harus mulai beralih 
dari menjalankan bisnis seperti 
biasanya (business as usual) 
menjadi yang berwawasan 
lingkungan. Isu ini penting dan 
mutlak untuk segera 
dilaksanakan guna tercapainya 
efisiensi produksi serta 
menghasilkan produk yang 
ramah lingkungan. Industri 
ramah lingkungan merupakan 
sebuah icon yang harus 
dipahami dan dilaksanakan 
dalam menyelaraskan 
pembangunan industri dengan 
kelestarian fungsi lingkungan 
hidup serta dapat memberi 
manfaat bagi industri.

          Sejalan dengan arahan 
Menteri Perindustrian 
(Menperin) Agus Gumiwang 
Kartasasmita bahwa Penerapan 
prinsip Industri Hijau bertujuan 
untuk mendorong industri 
untuk secara konsisten 
mendukung proses peningkatan 
kemampuan teknologi industri 
nasional secara berkelanjutan 
serta mengembangkan daya 
saing industri dengan 
memanfaatkan pengembangan 
riset dan teknologi. Berdasarkan 
hal tersebut, Kepala BPPI, Dr. Ir. 
Doddy Rahadi, MT 
menyampaikan bahwa saat ini 
pelaku usaha di Indonesia 

          Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) terus mendorong 
pelaku industri manufaktur di 
dalam negeri untuk dapat 
mendukung kelestarian 
lingkungan hidup melalui 
praktek industri hijau. Industri 
hijau merupakan sebuah ikon 
industri yang harus dipahami 
dan dilaksanakan, di mana 
industri dalam proses 
produksinya menerapkan upaya 
efisiensi dan efektivitas 
terhadap penggunaan sumber 
daya secara berkelanjutan.
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Gondok, Mendesain Batik 
dengan Photoshop, Pelatihan 
Online Kerajinan SANT Bagi 
Generasi Milenial, Pelatihan 
Online Kerajinan Batik Bagi 
Generasi Milenial, Klinik 
Teknologi Batik, Klinik 
Teknologi Kerajinan Perhiasan, 
Pelatihan Aplikasi Affinity 
Designer untuk desain 
logo/branding produk kerajinan 
dan batik, Membatik dengan 
Pewarna Alami, Identifikasi 
Batik Asli dan Tiruan Batik, 
Pemahaman Penyusunan 
Dokumen SMM ISO 9001:2015, 
Pemahaman SNI Alat Olahraga, 
Bedah Buku Ornamen Etnis 
dalam Pengembangan Motif 
Batik, Knowledge sharing 
Peningkatan Kualitas Batik.
Jumlah peserta yang sudah 
mengikuti acara Sharing Session, 
Pelatihan dan Klinik konsultasi 
online dan knowledge sharing 
sebanyak 4.613 peserta dari 
berbagai pelosok tanah air.

Tepat Guna Industri Kerajinan 
dan Batik, Kualitas Produk Batik, 
Kualitas Batik Gerabah dan 
Peningkatan Kualitas Batik.
Jumlah peserta yang sudah 
mengikuti acara kulwap 
sebanyak 2.371 peserta dari 
berbagai pelosok tanah air.

2. Sharing Session, Pelatihan 
dan Klinik konsultasi online 
dengan media Zoom
Di masa pandemi COVID-19, 
Balai Besar Kerajinan dan Batik 
terus berupaya untuk 
berkontribusi mencerdaskan 
masyarakat khususnya pelaku 
industri diantaranya melalui 
sharing session, pelatihan dan 
klinik konsultasi dengan 
menggunakan media Zoom 
yang telah dilaksanakan 
sebanyak tujuh belas kali 
dengan tema yang bervariasi, 
antara lain : Jumputan Inovasi, 
Pelatihan Metode Pengujian 
Tekstil dan Batik, Anyaman 
Dasar Rotan, Anyaman Enceng 

3. Instagram Live 
Instagram Live adalah fitur di 
Instagram Stories yang 
memungkinkan pengguna 
untuk mengalirkan video ke 
pengikut dan terlibat 
dengannya secara real time. Saat 
pengguna menyiarkan 
streaming video langsung di 
akun mereka, sebuah menu live 
berbentuk lingkaran akan 
menyoroti gambar profil di 
Instagram untuk 
menginformasikan kepada 
pengikut bahwa mereka dapat 
melihat siaran langsung.
Pada bulan Mei, Balai Besar 
Kerajinan dan Batik telah 
melaksanakan inovasi sharing 
session dengan instagram live 
dengan judul : Kerajinan Kerang 
Jenis Simping yang diikuti oleh 
51 Peserta. 

dalam memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat 
meski di tengah pandemi yang 
masih terjadi. Diantaranya 
dengan menyelenggarakan 
kegiatan sharing session dan 
pelatihan secara daring. Melalui 
kegiatan ini diharapkan mampu 
mendorong, mengawal, dan 
memfasilitasi ide-ide dan inovasi 
luar biasa yang dilakukan secara 
mandiri dan berkolaborasi oleh 
para pelaku industri kerajinan 
dan batik.

          Selama pandemi Covid-19 
Balai Besar Kerajinan dan Batik 
sudah melaksanakan berbagai 
macam sharing session yang 
dilakukan secara daring dan 
gratis baik melalui media 
WhatsApp (kulwap), Zoom, 
maupun Instagram live. 
Diantaranya : 

1. Kuliah dengan media 
WhatsApp (Kulwap)
Kulwap adalah Kuliah 

          Saat ini bangsa Indonesia 
masih dihadapkan pada kondisi 
yang jauh dari ideal untuk 
menjalankan aktivitas karena 
pandemi COVID-19.  Namun, 
bukan berarti produktivitas dan 
kreativitas harus berhenti. 
Industri kerajinan dan batik 
sangat diharapkan mampu 
beradaptasi dengan berbagai 
perubahan dengan cara berpikir 
kreatif dan inovatif melalui 
pemanfaatan teknologi dan 
optimalisasi sumber daya yang 
ada, agar dapat terus bergerak 
serta berkontribusi positif bagi 
perekonomian nasional. 

          Kepala BBKB 
menyampaikan bahwa Balai 
Besar Kerajinan dan Batik terus 
berkomitmen dalam 
Pembangunan Zona Integritas 
guna menjaga terciptanya 
Wilayah Bebas Korupsi dan 
mewujudkan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani. Untuk itu 
BBKB akan terus berinovasi 

WhatsApp yang dibuat oleh 
suatu grup untuk melakukan 
sharing materi yang 
bermanfaat. Narasumber akan 
memberikan sharing materi di 
grup WhatsApp yang sudah 
dibuat kepada peserta yang 
bergabung dalam grup tersebut. 
Selama pandemi Covid-19 BBKB 
telah melaksanakan 19 kali 
kulwap dengan berbagai tema 
antara lain : Batik Zat Warna 
Alam, Teknik Laminasi 
Kerajinan Tempurung, Limbah 
Kulit Buah Kakao untuk 
Pewarna Batik, Pengujian Alat 
Olah Raga, Innovating Jogja, 
CNC Ukir, Kerajinan Kertas Seni, 
Teknologi Tenun ATBM, Batik 
Anti Bakteri, Teknik Pembuatan 
Perhiasan Dengan Casting, Batik 
dalam Buku dan Majalah, 
Pemanfaatan Limbah Kayu 
Untuk Kerajinan (Fokus: Limbah 
Akar Pohon), Pengembangan 
Motif Batik Daerah, 
Pengetahuan Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI), Rekayasa Alat 

24 25



Gondok, Mendesain Batik 
dengan Photoshop, Pelatihan 
Online Kerajinan SANT Bagi 
Generasi Milenial, Pelatihan 
Online Kerajinan Batik Bagi 
Generasi Milenial, Klinik 
Teknologi Batik, Klinik 
Teknologi Kerajinan Perhiasan, 
Pelatihan Aplikasi Affinity 
Designer untuk desain 
logo/branding produk kerajinan 
dan batik, Membatik dengan 
Pewarna Alami, Identifikasi 
Batik Asli dan Tiruan Batik, 
Pemahaman Penyusunan 
Dokumen SMM ISO 9001:2015, 
Pemahaman SNI Alat Olahraga, 
Bedah Buku Ornamen Etnis 
dalam Pengembangan Motif 
Batik, Knowledge sharing 
Peningkatan Kualitas Batik.
Jumlah peserta yang sudah 
mengikuti acara Sharing Session, 
Pelatihan dan Klinik konsultasi 
online dan knowledge sharing 
sebanyak 4.613 peserta dari 
berbagai pelosok tanah air.

Tepat Guna Industri Kerajinan 
dan Batik, Kualitas Produk Batik, 
Kualitas Batik Gerabah dan 
Peningkatan Kualitas Batik.
Jumlah peserta yang sudah 
mengikuti acara kulwap 
sebanyak 2.371 peserta dari 
berbagai pelosok tanah air.

2. Sharing Session, Pelatihan 
dan Klinik konsultasi online 
dengan media Zoom
Di masa pandemi COVID-19, 
Balai Besar Kerajinan dan Batik 
terus berupaya untuk 
berkontribusi mencerdaskan 
masyarakat khususnya pelaku 
industri diantaranya melalui 
sharing session, pelatihan dan 
klinik konsultasi dengan 
menggunakan media Zoom 
yang telah dilaksanakan 
sebanyak tujuh belas kali 
dengan tema yang bervariasi, 
antara lain : Jumputan Inovasi, 
Pelatihan Metode Pengujian 
Tekstil dan Batik, Anyaman 
Dasar Rotan, Anyaman Enceng 

3. Instagram Live 
Instagram Live adalah fitur di 
Instagram Stories yang 
memungkinkan pengguna 
untuk mengalirkan video ke 
pengikut dan terlibat 
dengannya secara real time. Saat 
pengguna menyiarkan 
streaming video langsung di 
akun mereka, sebuah menu live 
berbentuk lingkaran akan 
menyoroti gambar profil di 
Instagram untuk 
menginformasikan kepada 
pengikut bahwa mereka dapat 
melihat siaran langsung.
Pada bulan Mei, Balai Besar 
Kerajinan dan Batik telah 
melaksanakan inovasi sharing 
session dengan instagram live 
dengan judul : Kerajinan Kerang 
Jenis Simping yang diikuti oleh 
51 Peserta. 

dalam memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat 
meski di tengah pandemi yang 
masih terjadi. Diantaranya 
dengan menyelenggarakan 
kegiatan sharing session dan 
pelatihan secara daring. Melalui 
kegiatan ini diharapkan mampu 
mendorong, mengawal, dan 
memfasilitasi ide-ide dan inovasi 
luar biasa yang dilakukan secara 
mandiri dan berkolaborasi oleh 
para pelaku industri kerajinan 
dan batik.

          Selama pandemi Covid-19 
Balai Besar Kerajinan dan Batik 
sudah melaksanakan berbagai 
macam sharing session yang 
dilakukan secara daring dan 
gratis baik melalui media 
WhatsApp (kulwap), Zoom, 
maupun Instagram live. 
Diantaranya : 

1. Kuliah dengan media 
WhatsApp (Kulwap)
Kulwap adalah Kuliah 

          Saat ini bangsa Indonesia 
masih dihadapkan pada kondisi 
yang jauh dari ideal untuk 
menjalankan aktivitas karena 
pandemi COVID-19.  Namun, 
bukan berarti produktivitas dan 
kreativitas harus berhenti. 
Industri kerajinan dan batik 
sangat diharapkan mampu 
beradaptasi dengan berbagai 
perubahan dengan cara berpikir 
kreatif dan inovatif melalui 
pemanfaatan teknologi dan 
optimalisasi sumber daya yang 
ada, agar dapat terus bergerak 
serta berkontribusi positif bagi 
perekonomian nasional. 

          Kepala BBKB 
menyampaikan bahwa Balai 
Besar Kerajinan dan Batik terus 
berkomitmen dalam 
Pembangunan Zona Integritas 
guna menjaga terciptanya 
Wilayah Bebas Korupsi dan 
mewujudkan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani. Untuk itu 
BBKB akan terus berinovasi 

WhatsApp yang dibuat oleh 
suatu grup untuk melakukan 
sharing materi yang 
bermanfaat. Narasumber akan 
memberikan sharing materi di 
grup WhatsApp yang sudah 
dibuat kepada peserta yang 
bergabung dalam grup tersebut. 
Selama pandemi Covid-19 BBKB 
telah melaksanakan 19 kali 
kulwap dengan berbagai tema 
antara lain : Batik Zat Warna 
Alam, Teknik Laminasi 
Kerajinan Tempurung, Limbah 
Kulit Buah Kakao untuk 
Pewarna Batik, Pengujian Alat 
Olah Raga, Innovating Jogja, 
CNC Ukir, Kerajinan Kertas Seni, 
Teknologi Tenun ATBM, Batik 
Anti Bakteri, Teknik Pembuatan 
Perhiasan Dengan Casting, Batik 
dalam Buku dan Majalah, 
Pemanfaatan Limbah Kayu 
Untuk Kerajinan (Fokus: Limbah 
Akar Pohon), Pengembangan 
Motif Batik Daerah, 
Pengetahuan Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI), Rekayasa Alat 

24 25



peduli, kreatif, dan bangga 
dengan buatan Indonesia, 
dengan memberikan 
pengetahuan berbisnis secara 
online misalnya pembuatan 
website, pendayagunaan 
medsos, dan pemanfaatan 
search engine. Kemudian juga 
memberikan pelatihan untuk 
meningkatkan kualitas desain 
dan kemasan produk agar sesuai 
dengan selera pasar dan dapat 
bersaing ke pasar global,” Ujar 
Endang Budi Karya.

          Saat ini Pemerintah terus 
melakukan pengembangan 
aksesibilitas ke destinasi wisata 
super Prioritas Borobudur, baik 
untuk segitiga pengembangan 
Joglosemar (Yogyakarta, Solo, 
Semarang), maupun aksesibilitas 
langsung ke Borobudur, melalui 
pelayanan angkutan jalan darat 
maupun perkeretaapian untuk 
menunjang pariwisata sejarah 
dan budaya, serta wisata MICE 

          Yogyakarta - Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) 
bersama Dewan Kerajinan 
Nasional (DEKRANAS) 
memberikan pelatihan 
kewirausahaan berbasis 
teknologi digital kepada sekitar 
52 pengrajin usaha mikro dan 
kecil (UMK) di Yogyakarta Selasa 
(24/11). Pelatihan yang 
dilaksanakan selama 5 hari dari 
tanggal 24 - 28 November 2020 
di Balai Besar Kerajinan dan 
Batik (BBKB) Yogyakarta 
tersebut bertujuan untuk 
menumbuhkan Wirausaha Baru 
Kriya untuk mendukung 
pengembangan Destinasi 
Pariwisata Super Prioritas 
Borobudur.

          Penasehat Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) Kemenhub 
sekaligus Ketua Bidang 
Wirausaha Baru Dekranas 
Endang Budi Karya 
mengatakan, produk-produk 
budaya dan pariwisata yang 
begitu banyak di Yogyakarta 
dan sekitarnya harus didukung 
oleh industri kerajinan yang 
bisa menjadi daya tarik bagi 
wisatawan.

          Endang Budi Karya 
mengapresiasi pelatihan yang 
dilakukan Kementerian 
Perhubungan yang tidak hanya 
memberikan pelatihan, namun 
juga merencanakan untuk 
membantu dalam 
mempromosikan dan 
memasarkan produk hasil 
pelatihan bersama di 
Yogyakarta dan di 5 (lima) lokasi 
pelatihan lainnya yaitu di : 
Labuan Bajo, Mandalika, Danau 
Toba, Likupang, dan Patimban.
"Kami akan mendukung dan 
berupaya meningkatkan 
kehidupan kelompok usaha 
kecil dan menengah dengan 
mendorong semua elemen 
pelaku usaha kerajinan lebih 

(Meeting, Incentive, Convention, 
Exhibition) di Yogyakarta.

          Melihat hal tersebut, 
DEKRANAS sebagai mitra 
Pemerintah melakukan 
berbagai program kegiatan 
membina dan mengembangkan 
UKM kerajinan, melakukan 
pelatihan-pelatihan khususnya 
di bidang desain, dan 
peningkatan kreativitas serta 
inovasi. Namun demikian tetap 
mempertahankan identitas 
tradisional sehingga produk 
kerajinan menjadi produk yang 
sangat diminati dan memiliki 
ciri khas dan daya tarik 
tersendiri. 

          Beberapa kerajinan khas 
Yogyakarta yang menjadi daya 
tarik yaitu batik, tas, gelang, 
kalung, dan kerajinan tangan 
lainnya. Selain itu, 
keanekaragaman upacara 
keagamaan dan budaya dari 

          "Untuk itu perlu melalui 
berbagai tahapan hingga 
mampu menciptakan 
pengembangan untuk produk 
baru yang dapat diterima oleh 
masyarakat. Keberhasilan suatu 
hasil kerja inovasi kreatif sangat 
ditentukan oleh kualitas dan 
kerjasama antara desainer dan 
ukm itu sendiri," tuturnya.

Kepala BBKB: Ir. Titik Purwati 
Widowati, MP menyambut baik 
dan mengucapkan terima kasih 
atas kepercayaan yang 
diberikan kepada Balai Besar 
Kerajinan dan Batik sebagai 
tempat pelatihan sekaligus 
berkolaborasi dengan para 
instruktur pelatihan BBKB. Dari 
pelatihan ini diharapkan dapat 
 

berbagai agama serta didukung 
oleh kreativitas seni juga 
keramahtamahan masyarakat, 
membuat DIY dan sekitarnya 
mampu menjadi daya tarik bagi 
wisatawan lokal maupun 
mancanegara. 

          Endang menambahkan 
program pelatihan ini perlu 
adanya sinergi dari berbagai 
pihak seperti Dekranas Daerah 
(Dekranasda) baik di Provinsi, 
Kabupaten dan Kota di DIY dan 
sekitarnya dalam menggali 
potensi produk kerajinan yang 
dapat dikembangkan dan 
selanjutnya memotivasi para 
Perajin sehingga lebih kreatif 
dan inovatif, serta terus 
bersinergi dengan Kementerian, 
Lembaga, Swasta/BUMN serta 
pihak pihak lainnya.

          Wakil Ketua Dekranasda 
DIY GKBRA Adipati Paku Alam 
menyatakan mendukung penuh 
kegiatan pelatihan ini dalam 
upaya meningkatkan kuantitas 
dan kualitas produk yang 
berkaitan dengan 
pengembangan desain. 
Menurutnya, untuk 
menciptakan desain produk 
yang baru membutuhkan ide 
dan kreativitas. 

meningkatkan produktivitas 
para pengrajin. 
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Sumber daya manusia dan 
infrastruktur. Bentuk evaluasi 
sumber daya manusia atau cara 
memastikan bahwa pekerja 
sudah berkompeten  ditetapkan 
sendiri oleh perusahaan. 
Demikian juga cara menetapkan 
infrastruktur yang baik, 
termasuk pemeliharaan 
infrastruktur ditetapkan oleh 
perusahaan. ISO 9001 
mewajibkan perusahaan untuk 
memiliki standar sebagai acuan 
untuk bekerja, untuk 
menghindari kesalahan. Bentuk 
standar acuan bisa ditetapkan 
oleh perusahaan sesuai karakter 
unik dari masing-masing 
perusahaan.

ISO 9001 lebih berisi 
persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh perusahaan, di 
mana cara untuk memenuhi 
persyaratan tersebut diserahkan 
ke masing-masing perusahaan 
tergantung dari jenis dan 
kompleksitas dari masing-
masing industri. Misalnya: ISO 
9001 mewajibkan perusahaan 
memiliki kebijakan dan sasaran 
mutu. Perusahaan bisa 
menetapkan sendiri Kebijakan 
dan Sasaran Mutu yang sesuai 
dengan karakter 
perusahaan. ISO 9001 
mewajibkan perusahaan untuk 
memiliki sumber daya yang 
baik. 

Pada tanggal Tanggal 22 
sampai 23 September 2020, Balai 
Besar Kerajinan dan Batik telah 
menyelanggarakan Bimbingan 
Teknis SMM ISO 9001:2015 bagi 
industri kerajinan dan batik. 
Diantaranya : Ramundi, Apip 
Batik, Batik Danarhadi, Gee 
Batik dan 8 tenan pemenang 
Innovating Jogja. Tujuan bimtek 
ini adalah untuk mendorong 
pelaku industri kecil kerajinan 
dan batik untuk dapat mengenal 
sistem manajemen mutu sebagai 
langkah awal peningkatan 
kualitas produk.
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Selenggarakan Bimbingan Teknis 
Penerapan Sistem Manajemen Mutu 
ISO 9001:2015 
bagi Industri Kerajinan dan Batik

ISO 9001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk Sistem Manajemen Mutu. 
ISO 9001 pertama kali diterbitkan pada tahun 1986 oleh ISO (International Organization for Standardization), 
sebuah badan internasional yang terdiri dari badan standar nasional yang beranggotakan lebih dari 160 
negara. Sistem manajemen mengacu pada apa yang organisasi lakukan untuk mengelola proses, atau 
aktivitas, sehingga produk atau jasa memenuhi tujuan yang telah ditetapkannya sendiri, seperti: memenuhi 
persyaratan kualitas pelanggan, sesuai dengan peraturan atau tujuan perusahaan atau organisasi dan 
sasaran mutu. 
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Kementerian Perindustrian, 
melalui Balai Besar Kerajinan 
dan Batik bekerjasama dengan 
Dewan Serat Indonesia akan 
terus mengembangkan dan 
melestarikan serat alam menjadi 
kekayaan budaya indonesia 
yang unik dan wajib dijaga 
bersama sehingga bisa dikenal 
tidak hanya di Indonesia tapi 
sampai ke manca negara. 

Kelebihan serat alam, yaitu 
ramah lingkungan karena serat 
alam mudah tergradasi untuk 
bahan tekstil yang nyaman 
dipakai, potensinya sangat besar 
karena hampir setiap daerah 
memiliki tanaman penghasil 
serat, tepat sekali untuk 
program pemberdaya 
masyarakat pedesaan, dapat 
diusahakan dengan skala kecil – 
menengah mulai dari budidaya 
hingga usaha industri kreatif 
dan kerajinan.

Kepala BBKB: Ir. Titik 
Purwati Widowati, MP dalam 
sambutanya  menyampaikan 
bahwa “kegiatan ini diharapkan 
menjadi media berbagi, 
berdiskusi dan bertukar pikiran 
bagi berbagai pemangku 
kepentingan, dimana Indonesia 
sebagai lumbung serat alam 
dunia agar terus semakin 
dikembangkan pemanfaatannya 
sekaligus sebagai pemacu kreasi 
ide baru industri kerajinan serat 
alam yang dapat meningkatkan 
produktifitas dan daya saing 
industri serat alam nasional 
serta pemulihan ekonomi 
nasional berbasis ekonomi 
kerakyatan ditengah pandemi”

 

Kegiatan knowledge sharing 
ini diikuti oleh kurang lebih 190 
peserta yang terdiri pelaku 
usaha, asosiasi, akademisi 
pelajar/mahasiswa dan instansi 
pemerintah terkait. Hadir 
sebagai narasumber dalam 
kegiatan ini adalah : Penguji 
Mutu Barang BBKB : Dr. Ir. Retno 
Widiastuti, MM yang 
menyampaikan topik “Teknologi 
Pengolahan Serat Tumbuhan-
Serat Alam Non Tekstil dan 
Pengurus DSI: Sri Harini, S. Teks 
dengan topik “Pengetahuan 
Serat Alam”. Kegiatan knowledge 
sharing tentang serat alam ini 
akan dilaksanakan sebanyak 3 
kali selama bulan Desember 
2020 dengan topik yang berbeda 
- beda.

3130

Kembangkan Pemanfaatan Serat Alam
Balai Besar Kerajinan dan Batik 

Bekerjasama dengan Dewan Serat Indonesia 
Selenggarakan Knowledge Sharing 

Pengetahuan Serat Alam

Indonesia pada 2020-2024. 
Menurutnya, serat alam seperti 
kapas, rami, sisal, abaka, kenaf, 
dan serat nanas berpotensi 
dikembagkan di Indonesia. 
Apalagi bahan bakunya banyak 
terdapat di Indonesia.

Indonesia merupakan salah 
satu negara yang sangat kaya 
akan serat alam. Serat alam 
Indonesia seperti rami, bambu, 
rotan, kelapa, eceng gondok dan 
berbagai serat alam lain sangat 
berpotensi untuk 
dikembangkan menjadi berbagai 
jenis kerajinan dan sebaai bahan 
teknik untuk membuat berbagai 

 Kementerian Perindustrian 
melalui Balai Besar Kerajinan 
dan Batik (BBKB) bekerjasama 
dengan Dewan Serat Indonesia 
(DSI) selenggarakan Knowledge 
Sharing “Pengetahuan Serat 
Alam”. Kegiatan ini secara resmi 
dibuka oleh Dra. Euis Saedah, 
M.Sc selaku Ketua DSI dan Ir. 
Titik Purwati Widowati, MP 
selaku Kepala BBKB.  

Dalam sambutannya, Ketua 
Dewan Serat Indonesia (DSI), 
Dra. Euis Saedah M.Sc 
mengatakan, pihaknya telah 
menyusun peta jalan bagi 
pengembangan industri serat 

produk manufaktur yang kuat, 
aman, nyaman dan murah. 
Selain itu, Indonesia merupakan 
negara dengan tingkat 
biodiversifitas nomor dua 
didunia setelah Brazil. Hal ini 
merupakan potensi yang harus 
terus menerus dikembangkan 
sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan  ekonomi dari 
masyarakat Indonesia. Serat 
alam merupakan bahan baku 
industri kerajinan yang 
merupakan pendukung utama 
industri kreatif di Indonesia. 
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Batik (pembatikan) :
- Perekayasaan alat cap batik 
otomatis multi pattern berbasis 
collaborative robot
- CNC pembatikan dengan 
kontrol suhu berbasis android

Tenun :
- Aplikasi kalkulasi tenun 
berbasis android dan 
pengembangan alat kelos pada 
persiapan pertenunan
- Pembuatan benang hias (fancy 
yarn) dari serat limbah rami 
untuk tekstil kerajinan tenun 
dengan pengembangan alat 
pintal JANTRA
- Penggunaan aplikasi pada 
identifikasi tenun ikat

antimikroba untuk batik
- Kopigmentasi senyawa 
antioksidan pada kulit buah 
manggis dan kayu secang 
menggunakan senyawa tanin 
dan flavonoid dari daun teh 
tua sebagai zat warna alami 
batik
- Rekayasa Otomasi Alat 
Pencelup Batik Berbasis PLC 

Batik (desain) :
- Pengembangan software 
desain batik berbasis android 
dengan fungsi image 
processing sederhana dan 
augmented reality
- Aplikasi “guru batik” media 
pembelajaran industri batik

Kerajinan :
- Penelitian functional jewelry 
(anti alergi, anti bakteri, health 
jewelry, eco jewelry)
- Diversifikasi bahan baku dan 
teknologi pembuatan canting 
cap batik dengan teknologi 3D-
Printing

Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, 
Logam, Mesin, Alat Transportasi 
dan Elektronika-Kemenperin), 
dan Heri (Fakultas Teknik-UGM) 
sebagai reviewer. 

          Proposal yang diusulkan 
dikategorikan menjadi Batik 
(pewarnaan), Batik (desain), 
Batik (pembatikan), Kerajinan, 
Tenun. Judul - judul proposal 

          Budaya penelitian, 
pengembangan, dan 
perekayasaan (litbangyasa) di 
Indonesia masih tergolong 
rendah jika dibandingkan 
dengan negara-negara ASEAN 
seperti Singapura, Malaysia, 
Thailand, dan Philipina. 
Keterbatasan infrastruktur dan 
anggaran merupakan salah satu 
kendala utama dalam 
membangun budaya litbang di 
kalangan peneliti, baik dari 
perguruan tinggi, pemerintah 
dan sektor swasta di Indonesia. 
Untuk menuju bangsa dengan 
budaya litbang tinggi maka 
diperlukan kemampuan para 
penelitinya dalam menyusun 
proposal yang berkualitas 
sehingga hasilnya dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat.

          Balai Besar Kerajinan dan 
Batik (BBKB) terus 
meningkatkan peran inovasi, 
agar industri nasional dapat 
maju dan berdaya saing global. 
Dalam Making Indonesia 4.0, 
yang merupakan peta jalan 
implementasi Industri 4.0, 
disebutkan bahwa inovasi 
memainkan peranan yang 
sangat penting. Dalam reviu 
usulan proposal litbangyasa 
tahun 2021 ini dibahas judul-
judul usulan litbangyasa, 
dengan menghadirkan Hendra 
Yetty (Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Industri Agro-
Kemenperin), Firmansyah (Pusat 
Penelitian dan Pengembangan 

litbangyasa tersebut antara lain :

Batik (pewarnaan) : 
- Pengembangan Teknik ILT 
(Infused Leaves Technique) 
dengan Pewarna Alam Lokal 
pada Tekstil Kerajinan Ecoprint
- Mixing Color untuk pewarna 
alami
- Rumput Laut Gracilaria sebagai 
pewarna alami dan agen 
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penggunaan bahan zat warna 
sintetis dan asam basa yang 
berlebihan dan belum 
optimalnya penggunaan malam 
atau lilin batik untuk didaur 
ulang. Hal tersebut merupakan 
contoh kegiatan pada industri 
batik yang tidak hanya 
mengakibatkan pemborosan 
juga dapat mengakibatkan 
beban yang tinggi pada limbah 
cairnya sehingga berpotensi 
mencemari lingkungan.

         Program RECP sudah ada di 
Indonesia sejak tahun 2012 yang 
merupakan kerjasama antara 
UNIDO, SECO, KLHK dan 
Kemenperin. Selama 
terlaksananya program ini 
sudah banyak kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan dan salah 
satunya berhasil melahirkan 
sebuah yayasan non profit Pusat 
Produksi Bersih Nasional 
(PPBN).

         Balai Besar Kerajinan dan 
Batik bekerjasama dengan Pusat 
Industri Hijau dan UNIDO pada  

         Sektor industri batik 
mempunyai peranan strategis 
dalam pembangunan, terutama 
untuk menumbuhkan tingkat 
penyerapan tenaga kerja serta 
kontribusinya dalam 
mendorong pertumbuhan 
industri kreatif nasional. Seiring 
dengan peningkatan industri 
batik, maka permasalahan 
lingkungan juga semakin 
meningkat. Permasalahan 
lingkungan pada industri batik 
tersebut biasanya bermula dari 
proses produksi yang 
mengakibatkan pemborosan 
material bahan baku, air, dan 
energi serta pembuangan 
limbahnya yang akan 
membebani lingkungan. 

         Salah satu permasalahan 
lingkungan yang dominan saat 
ini adalah limbah cair yang 
berasal dari kegiatan proses 
pembuatan batik.  Prinsip 5 R 
(Rethink, Reuse, Reduce, Recycle, 
Recovery) belum dilaksanakan 
pada setiap tahapan produksi. 
Hal tersebut terlihat dari 

tanggal 29 Januari 2020 
menyelenggarakan Workshop 
Resource Energy and Clean 
Production (RECP) bagi IKM 
Batik. Dari kegiatan ini 
diharapkan dapat terbentuk 
RECP Club di sektor Batik dan 
diperoleh perbaikan proses 
produksi yang lebih baik 
dibandingkan dengan kondisi 
sekarang. Selanjutnya 
diharapkan hasil upaya RECP 
Club ini dapat mendorong dan 
mewujudkan IKM sektor Batik 
yang ramah lingkungan dan 
terlibat aktif dalam kepesertaan 
program Penghargaan Industri 
Hijau dan Sertifikasi Industri 
Hijau sehingga IKM sektor Batik 
dapat terus berkembang dan 
memberikan kontribusi bagi 
pembangunan industri nasional.          Sekolah Gajah Wong adalah 

sekolah alternatif yang gratis 
bagi anak-anak usia dini dan 
dasar, dari kalangan kaum 
pinggiran kota di wilayah 
Yogyakarta. Sekolah ini 
dibangun sebagai semangat 
advokasi dan fasilitasi menuju 
kemandirian masyarakat miskin 
kota. Lokasi sekolah berada di 
bantaran Sungai Gajah Wong 
tepatnya di kampung Ledhok 
Timoho. Menempati sebidang 
tanah berukuran 12×16 meter 

         Melayani tak harus melulu 
dilakukan di belakang meja 
kerja.  Layanan  bisa juga 
bernuansa santunan sosial ke 
masyarakat. BBKB telah 
menyelenggarakan kegiatan 
Corporate Social Responsibility 
(CSR) berupa bantuan alat-alat 
olahraga di sekolah gajah wong. 
Maksud dan tujuan dari 
kegiatan ini adalah sebagai 
bentuk rasa tanggung jawab 
BBKB terhadap lingkungan 
sosial masyarakat di Yogyakarta.

dengan menempati tiga ruang 
(kelas akar, kelas rumput dan 
perpustakaan) serta satu musala 
dan satu kebun. Melalui 
kegiatan santunan ini BBKB 
berharap anak-anak yang 
berada di Sekolah Gajah Wong 
dapat menyalurkan minat dan 
bakatnya di bidang olahraga. 
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tanggal 29 Januari 2020 
menyelenggarakan Workshop 
Resource Energy and Clean 
Production (RECP) bagi IKM 
Batik. Dari kegiatan ini 
diharapkan dapat terbentuk 
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sekolah alternatif yang gratis 
bagi anak-anak usia dini dan 
dasar, dari kalangan kaum 
pinggiran kota di wilayah 
Yogyakarta. Sekolah ini 
dibangun sebagai semangat 
advokasi dan fasilitasi menuju 
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kota. Lokasi sekolah berada di 
bantaran Sungai Gajah Wong 
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         Melayani tak harus melulu 
dilakukan di belakang meja 
kerja.  Layanan  bisa juga 
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Maksud dan tujuan dari 
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dengan menempati tiga ruang 
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dan satu kebun. Melalui 
kegiatan santunan ini BBKB 
berharap anak-anak yang 
berada di Sekolah Gajah Wong 
dapat menyalurkan minat dan 
bakatnya di bidang olahraga. 
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          Provinsi DIY merupakan lokasi yang 
cocok, tepat dan lengkap untuk 
mengembangkan industri ini. DIY punya 
akar budaya tradisi kuat, SDM kreatif dan 
ulet, akses bahan baku dan  sumber daya 
alam cukup mudah didapat, memiliki 
berbagai perguruan tinggi yang selalu 
menyediakan teknologi inovatif, serta 
memiliki lembaga litbang khusus industri 
kerajinan dan batik. Pada Innovating 
Jogja kali ini BBKB menekankan adanya 
sebuah inovasi kepada para IKM yang 
berminat untuk ambil bagian. Hadiah 
pembinaan senilai Rp 20 juta akan 
diberikan bagi IKM yang lolos 
pendampingan. Selain itu, IKM akan 
difasilitasi beberapa langkah inovasi 
yang dapat dilakukan pada industri 
kerajinan dan batik. Seperti inovasi 
produk baru, inovasi proses produksi, dan 
inovasi bisnis. Terutama dalam 
pemanfaatan prinsip industri 4.0 ini 
harus diperhatikan peserta nantinya. 

          Untuk keempat kalinya program 
Innovating Jogja yang diinisiasi Balai 
Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) 
kembali digelar tahun ini. Program ini 
menantang para pelaku Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk 
mengikuti program yang pendaftarannya 
paling lambat pada 31 Maret 2020 ini. 
Innovating Jogja merupakan Inkubator 
Bisnis Teknologi Balai Besar Kerajinan 
dan Batik yang sejak 2016  melakukan 
pencarian start-up berbasis inovasi di 
bidang kerajinan dan batik yang 
dilaksanakan melalui sistem kompetisi.

          BBKB membuka kesempatan bagi 
seluruh Warga Negara Indonesia yang 
berdomisili di DIY dan sekitarnya, 
berusia di bawah 45 tahun, memiliki 
inovasi dan semangat untuk menjadi 
wirausaha untuk mengirimkan ide dan 
inovasinya di bidang kerajinan dan batik. 
Industri kerajinan dan batik merupakan 
salah satu sektor industri yang dapat 
mengakselerasi  perekonomian daerah 
dan nasional dengan cepat. Industri 
Kerajinan dan Batik juga memiliki 
resiliensi tinggi terhadap krisis ekonomi. 

          Terbukti saat krisis ekonomi 1998, 
industri ini justru meraih manfaat dari 
penurunan nilai tukar rupiah terhadap 
dollar Amerika Serikat. Kekuatan dari 
Industri kerajinan dan batik bersumber 
dari kreatifitas sumber daya manusia 
yang membuatnya. Faktor lainnya 
adalah bahan bakunya yang relatif 
banyak tersedia.
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melakukan  pencarian start-up 
berbasis inovasi di bidang 
kerajinan dan batik yang 
dilaksanakan melalui sistem 
kompetisi.  BBKB membuka 
kesempatan bagi seluruh Warga 
Negara Indonesia yang 
berdomisili di DI. Yogyakarta 
dan sekitarnya, berusia di 
bawah 45 tahun, memiliki 
inovasi dan semangat untuk 
menjadi wirausaha untuk 
mengirimkan ide dan 
inovasinya di bidang kerajinan 
dan batik.

          Calon peserta yang ide dan 
inovasinya tersaring secara 
administratif, memiliki inovasi 
yang paling feasible untuk 
dilakukan bisnis. Pada akhirnya 
tim juri memilih 3 sampai 4 ide 
bisnis yang berhak menjadi 

          Balai Besar Kerajinan dan 
Batik sebagai salah satu unit 
litbang di bawah Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Industri, Kementerian 
Perindustrian memiliki fasilitas 
dan hasil-hasil riset yang 
mampu mendukung 
pengembangan industri 
kerajinan dan batik. Dalam 
rangka meningkatkan daya 
saing komersial, produktivitas, 
serta potensi ekspor sektor 
industri batik dan kerajinan, 
melalui pendekatan inovasi. 
Balai Besar Kerajinan dan Batik 
kembali melaksanakan kegiatan 
Innovating Jogja 2020

          Innovating Jogja 
merupakan Inkubator Bisnis 
Teknologi Balai Besar Kerajinan 
dan Batik yang sejak tahun 2016  

tenant inkubator bisnis 
teknologi Innovating jogja 2020 
serta mendapatkan fasilitas 
bahan produksi sebesar 20 juta 
Rupiah, pendampingan dan 
konsultasi bisnis dan akses 
pengguna laboratorium 
produksi di Balai Besar 
Kerajinan dan Batik.

          Melalui kegiatan ini Balai 
Besar Kerajinan dan Batik, 
Kementerian Perindustrian 
mampu mendorong, mengawal 
dan memfasilitasi ide-ide dan 
inovasi luar biasa yang 
dilakukan secara mandiri dan 
berkolaborasi oleh para pelaku 
industri. 
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dan jinitri. Langkah pembuatan 
ecoprint diawali dengan 
pengolahan kain atau mordanting 
yaitu perendaman kain 
menggunakan air tawas selama 
tiga hari. Proses mordanting ini 
untuk mempertahankan warna 
bahan atau kain dan membuka 
pori-pori agar motif tercetak 
dengan sempurna. 

          Selanjutnya  proses 
pencetakan dengan cara 
merentangkan kain setengah 
basah kemudian daun yang telah 
dipilih, ditata sedemikian rupa 
kemudian dipukul pukul dengan 
palu atau batu. Kekuatan dalam 
memukul harus dikendalikan 
agardaun tidak hancur dan warna 
meresap dengan baik pada kain. 
Kemudian kain digulung pada 
kayu dengan mempertahankan 
posisi daun agar tidak bergeser. 
Setelah itu diikat kencang. 
Tahapan selanjutnya adalah 
pengukusan selama dua jam 
dengan tujuan agar warna dasar 
daun keluar. 

          Darma Wanita Persatuan (DWP) 
Balai Besar Kerajinan dan Batik 
(BBKB) melaksanakan workshop 
Ecoprint bagi anggotanya. Kegiatan 
dilaksanakan di Ruang Aula BBKB 
pada tanggal 28 Februari 2020. 

          Tidak seperti batik tulis atau cap 
yang pada tahap tertentu 
menggunakan bahan kimia, ecoprint 
menggunakan unsur-unsur alami 
tanpa bahan sintetis atau kimia. 
Karena itulah teknik ini sangat ramah 
lingkungan dan tidak menimbulkan 
pencemaran air, tanah, atau udara.

          Sesuai namanya ecoprint dari 
kata eco asal kata ekosistem (alam) 
dan print yang artinya mencetak.  
Teknik ini dibuat dengan cara 
mencetak dengan bahan-bahan yang 
terdapat di alam sekitar sebagai kain, 
pewarna, maupun pembuat pola 
motif. Bahan yang digunakan berupa 
dedaunan, bunga, batang bahkan 
ranting. Dedaunan yang bisa dipakai 
sebagai pola motif atau pewarna 
adalah daun jati, klengkeng merah, 
daun lanang, jarak kepyar, teruju, 
miyono, daun jambu biji, kesumba, 

          Setelah proses pengukusan 
selesai, kain dibiarkan selama tiga 
hari. Kemudian kain dibuka, 
dibersihkan dari sisa-sisa daun yang 
menempel di kain, maka motif sudah 
tercetak di kain. Selalu terjadi kejutan 
pada tahap ini karena warna, motif 
tidak selalu sama dengan apa yang 
dibayangkan sebelumnya. Proses 
terakhir adalah fiksasi dilakukan 
dengan merendam kain dengan air 
tawas dengan tujuan mengikat motif 
dan warna agar tidak luntur. Setelah 
itu kain dicuci menggunakan lerak 
dan dijemur di bawah terik matahari. 
Di sinilah letak seni dan keunikan 
ecoprint, karena baik warna maupun 
motif tidak bisa diulang sekalipun 
bahan dan proses pembuatan sama.
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dan (3). Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kabupaten Sampang. 
Innovating Jogja merupakan Inkubator 
Bisnis Teknologi Balai Besar Kerajinan dan 
Batik yang sejak Tahun 2016  melakukan  
pencarian start-up berbasis inovasi di 
bidang kerajinan dan batik yang 
dilaksanakan melalui sistem kompetisi. 

          BBKB telah mengembangkan aplikasi 
pendaftaran layanan online, hal ini untuk 
mempermudah pelanggan agar dapat 
melakukan pendaftaran layanan kapanpun 
dan dimanapun, tanpa harus datang 
langsung ke BBKB. Pendaftaran layanan 
online dapat dilakukan melalui 
https://bbkb.kemenperin.go.id/apolo. 

          Disamping itu dalam kegiatan juga 
dilakukan penandatanganan MoU dengan 4 
Instansi yaitu : (1). Bupati Muara Enim 
tentang pengembangan IKM kerajinan & 
batik; (2). Ketua Tim Penggerak PKK 
Kabupaten Berau tentang pengembangan 
IKM kerajinan & batik; (3). Dinas 
Perindustrian Perdagangan Energi dan 
Sumber Daya Mineral Garut tentang 
pengembangan IKM kerajinan & batik dan 
(4). Institut Teknologi Yogyakarta (ITY) 
tentang Pengolahan Limbah Batik. 

          Pada acara tersebut juga disampaikan 
materi tentang Inovasi Layanan BBKB 
“SMART” (Speed, Measurable, Accuracy, 
Realtime dan Transparancy), Inovasi Riset 
Menuju Industri Kerajinan dan Batik Yang 
Mandiri Dan Berdaya Saing, Peningkatan 
Kapasitas Produksi Industri Kerajinan dan 
Batik Melalui Rekayasa Teknologi Tepat 
Guna dan Peningkatan Daya Saing Produk 
Kerajinan dan Batik melalui Layanan 
Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi.

Internet of Things (IoT), industri atau bisnis 
berbasis big data dan artificial intelligence 
dapat menjadi jalan keluar agar industri 
kerajinan dan batik dapat berkembang dari 
stigma industri kecil atau rumah tangga 
menjadi industri besar.

          Saat ini dunia industri di seluruh dunia 
sedang bertransformasi untuk menyambut 
Revolusi Industri yang ke 4, atau dikenal 
dengan istilah Industri 4.0. Industri 4.0 
menekankan pada kolaborasi proses 
manufaktur dengan dunia digital yang 
mencakup beragam teknologi canggih, 
seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of 
Things (IoT), wearables, robotika canggih, 
big data, dan 3D printing.

          Kementerian Perindustrian telah 
meluncurkan inisiatif “Making Indonesia 
4.0” untuk mendorong penerapan awal dari 
teknologi ini dalam 5 sektor utama, yaitu (1) 
makanan dan minuman, (2) tekstil dan 
pakaian, (3) otomotif, (4) kimia, dan (5) 
elektronik, yang memiliki dampak ekonomi 
dan kesiapan industri yang tinggi.  Adapun 
penerapan inisiatif tersebut bertujuan 
untuk mendorong posisi Indonesia menjadi 
sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 
2030.  Selain itu memperoleh beberapa 
manfaat seperti peningkatan pertumbuhan 
PDB menjadi 6-7%, peningkatan lapangan 
kerja menjadi >30 juta, dan kontribusi 
manufaktur terhadap PDB menjadi 25%.

          Pada acara temu pelanggan ini 
diberikan penghargaan bagi para pelanggan 
loyal di BBKB.  Selain itu, diluncurkan 
program Innovating Jogja 2020, peluncuran 
aplikasi pendaftaran layanan online, 
penandatanganan kerja sama antara BBKB 
Yogyakarta dengan empat instansi dan 
penyerahan SPPT SNI. 

          Penghargaan pelanggan loyal BBKB 
diberikan kepada : (1). Balai Pengujian dan 
Penerapan Mutu Hasil Perikanan 
Semarang, (2). Dinas Pendidikan Kota Kediri 

menggelar kegiatan temu 
pelanggan dengan tema “ 
Bersama BBKB Menjadi Industri 
Kerajinan dan Batik yang 
Tangguh” bertempat di Hotel 
Phoenix Yogyakarta. Kegiatan 
ini dihadiri kurang lebih 145 
peserta yang terdiri dari 
akademisi, asosiasi, pelaku 
industri dan berbagai dinas 
terkait agenda tahunan sebagai 

          Balai Besar Kerajinan dan 
Batik (BBKB) Yogykarta, sebagai 
unit pelaksana teknis di bawah 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan Industri (BPPI), 
Kementerian Perindustrian 
terus berupaya mendorong 
peningkatan industri kerajinan 
dan batik di Indonesia yang 
berdaya saing. Untuk itu pada 
hari Rabu, 4 Maret 2020 BBKB 

ajang bertemu pemberi layanan 
dan pelanggannya. 

         Penerapan prinsip-prinsip 
industri 4.0 yang tidak 
meninggalkan kearifan lokal  
diharapkan dapat menjadi jalan 
menuju industri tangguh dan 
peningkatan daya saing industri 
kerajinan dan batik di Indonesia. 
Hal-hal seperti penggunaan
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dan (3). Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kabupaten Sampang. 
Innovating Jogja merupakan Inkubator 
Bisnis Teknologi Balai Besar Kerajinan dan 
Batik yang sejak Tahun 2016  melakukan  
pencarian start-up berbasis inovasi di 
bidang kerajinan dan batik yang 
dilaksanakan melalui sistem kompetisi. 

          BBKB telah mengembangkan aplikasi 
pendaftaran layanan online, hal ini untuk 
mempermudah pelanggan agar dapat 
melakukan pendaftaran layanan kapanpun 
dan dimanapun, tanpa harus datang 
langsung ke BBKB. Pendaftaran layanan 
online dapat dilakukan melalui 
https://bbkb.kemenperin.go.id/apolo. 

          Disamping itu dalam kegiatan juga 
dilakukan penandatanganan MoU dengan 4 
Instansi yaitu : (1). Bupati Muara Enim 
tentang pengembangan IKM kerajinan & 
batik; (2). Ketua Tim Penggerak PKK 
Kabupaten Berau tentang pengembangan 
IKM kerajinan & batik; (3). Dinas 
Perindustrian Perdagangan Energi dan 
Sumber Daya Mineral Garut tentang 
pengembangan IKM kerajinan & batik dan 
(4). Institut Teknologi Yogyakarta (ITY) 
tentang Pengolahan Limbah Batik. 

          Pada acara tersebut juga disampaikan 
materi tentang Inovasi Layanan BBKB 
“SMART” (Speed, Measurable, Accuracy, 
Realtime dan Transparancy), Inovasi Riset 
Menuju Industri Kerajinan dan Batik Yang 
Mandiri Dan Berdaya Saing, Peningkatan 
Kapasitas Produksi Industri Kerajinan dan 
Batik Melalui Rekayasa Teknologi Tepat 
Guna dan Peningkatan Daya Saing Produk 
Kerajinan dan Batik melalui Layanan 
Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi.

Internet of Things (IoT), industri atau bisnis 
berbasis big data dan artificial intelligence 
dapat menjadi jalan keluar agar industri 
kerajinan dan batik dapat berkembang dari 
stigma industri kecil atau rumah tangga 
menjadi industri besar.

          Saat ini dunia industri di seluruh dunia 
sedang bertransformasi untuk menyambut 
Revolusi Industri yang ke 4, atau dikenal 
dengan istilah Industri 4.0. Industri 4.0 
menekankan pada kolaborasi proses 
manufaktur dengan dunia digital yang 
mencakup beragam teknologi canggih, 
seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of 
Things (IoT), wearables, robotika canggih, 
big data, dan 3D printing.

          Kementerian Perindustrian telah 
meluncurkan inisiatif “Making Indonesia 
4.0” untuk mendorong penerapan awal dari 
teknologi ini dalam 5 sektor utama, yaitu (1) 
makanan dan minuman, (2) tekstil dan 
pakaian, (3) otomotif, (4) kimia, dan (5) 
elektronik, yang memiliki dampak ekonomi 
dan kesiapan industri yang tinggi.  Adapun 
penerapan inisiatif tersebut bertujuan 
untuk mendorong posisi Indonesia menjadi 
sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 
2030.  Selain itu memperoleh beberapa 
manfaat seperti peningkatan pertumbuhan 
PDB menjadi 6-7%, peningkatan lapangan 
kerja menjadi >30 juta, dan kontribusi 
manufaktur terhadap PDB menjadi 25%.

          Pada acara temu pelanggan ini 
diberikan penghargaan bagi para pelanggan 
loyal di BBKB.  Selain itu, diluncurkan 
program Innovating Jogja 2020, peluncuran 
aplikasi pendaftaran layanan online, 
penandatanganan kerja sama antara BBKB 
Yogyakarta dengan empat instansi dan 
penyerahan SPPT SNI. 

          Penghargaan pelanggan loyal BBKB 
diberikan kepada : (1). Balai Pengujian dan 
Penerapan Mutu Hasil Perikanan 
Semarang, (2). Dinas Pendidikan Kota Kediri 

menggelar kegiatan temu 
pelanggan dengan tema “ 
Bersama BBKB Menjadi Industri 
Kerajinan dan Batik yang 
Tangguh” bertempat di Hotel 
Phoenix Yogyakarta. Kegiatan 
ini dihadiri kurang lebih 145 
peserta yang terdiri dari 
akademisi, asosiasi, pelaku 
industri dan berbagai dinas 
terkait agenda tahunan sebagai 

          Balai Besar Kerajinan dan 
Batik (BBKB) Yogykarta, sebagai 
unit pelaksana teknis di bawah 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan Industri (BPPI), 
Kementerian Perindustrian 
terus berupaya mendorong 
peningkatan industri kerajinan 
dan batik di Indonesia yang 
berdaya saing. Untuk itu pada 
hari Rabu, 4 Maret 2020 BBKB 

ajang bertemu pemberi layanan 
dan pelanggannya. 

         Penerapan prinsip-prinsip 
industri 4.0 yang tidak 
meninggalkan kearifan lokal  
diharapkan dapat menjadi jalan 
menuju industri tangguh dan 
peningkatan daya saing industri 
kerajinan dan batik di Indonesia. 
Hal-hal seperti penggunaan
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          Demikian juga di Awal 
tahun 2020 ini, Pandemi 
COVID-19 yang melanda 
seluruh daerah memberikan 
imbas terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Yogyakarta yang 
melesu.  Balai Besar Kerajinan 
dan Batik di Yogyakarta sebagai 
salah satu unit litbang 
Kementerian Perindustrian 
yang khusus menangani 
industri kerajinan dan batik, 
didukung oleh Badan Penelitian 
dan Pengembangan Industri 
(BPPI) Kementerian 
Perindustrian serta Bio 
HadiKesuma Management 
Training dan Consulting 
(BHMTC). Terus berupaya 
mendukung pertumbuhan IKM 
di DIY dan sekitarnya melalui 
pendekatan inovasi. Balai Besar 
Kerajinan dan Batik kembali 
melaksanakan kegiatan 
Innovating Jogja 2020.  Pada 
masa Pandemi COVID-19, 
Innovating Jogja melakukan 
Seleksi calon tenant Inkubator 
secara Online melalui Video Call. 
Kegiatan ini diikuti oleh 44 
peserta yang lolos seleksi 
administratif dari 94 peserta 
yang mengirimkan Proposal. 
Seleksi dilaksanakan oleh 3 
orang juri yang terdiri dari Ir. 
Titik Purwati Widowati, MP 
(Kepala Balai Besar Kerajinan 

          Industri Kerajinan dan 
Batik merupakan salah satu 
sektor industri yang dapat 
mengakselerasi perekonomian 
daerah dan nasional dengan 
cepat. Industri Kerajinan dan 
Batik juga memiliki resiliensi 
yang tinggi terhadap krisis 
ekonomi.  Terbukti pada pada 
krisis ekonomi tahun 1998 
industri ini justru meraih 
manfaat dari penurunan nilai 
tukar rupiah terhadap dollar 
Amerika Serikat. 

          Kekuatan dari Industri 
kerajinan dan batik bersumber 
dari kreatifitas sumber daya 
manusia yang membuatnya.  
Faktor lainnya adalah bahan 
bakunya yang relatif banyak 
tersedia. DI. Yogyakarta dan 
sekitarnya merupakan lokasi 
yang cocok, tepat dan lengkap 
untuk mengembangkan industri 
kerajinan dan batik. Di daerah 
ini memiliki akar budaya tradisi 
yang kuat, Sumber Daya 
Manusia yang dikenal kreatif 
dan ulet, akses bahan baku dan  
sumber daya alam yang cukup 
mudah, memiliki berbagai 
perguruan tinggi yang selalu 
menyediakan teknologi yang 
inovatif, serta memiliki lembaga 
litbang khusus industri 
kerajinan dan batik.

dan Batik), Bp. Febriyo 
Hadikesuma (CEO dari BHMTC) 
dan Bp. Amir Panzuri (APIKRI) 
yang dilaksanakan mulai 
tanggal 21 April sampai dengan 
4 Mei 2020.  

          Balai Besar Kerajinan dan 
Batik tetap berkomitmen dalam 
Pembangunan Zona Integritas 
guna menjaga terciptanya 
Wilayah Bebas Korupsi dan 
mewujudkan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani. Untuk itu 
kami akan terus berinovasi 
dalam memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat 
meski di tengah pandemi yang 
masih terjadi saat ini. Melalui 
kegiatan ini Balai Besar 
Kerajinan dan Batik, 
Kementerian Perindustrian 
mampu mendorong, mengawal 
dan memfasilitasi ide-ide dan  
inovasi luar biasa yang 
dilakukan secara mandiri dan 
berkolaborasi oleh para pelaku 
industri kerajinan dan batik.
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          Demikian juga di Awal 
tahun 2020 ini, Pandemi 
COVID-19 yang melanda 
seluruh daerah memberikan 
imbas terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Yogyakarta yang 
melesu.  Balai Besar Kerajinan 
dan Batik di Yogyakarta sebagai 
salah satu unit litbang 
Kementerian Perindustrian 
yang khusus menangani 
industri kerajinan dan batik, 
didukung oleh Badan Penelitian 
dan Pengembangan Industri 
(BPPI) Kementerian 
Perindustrian serta Bio 
HadiKesuma Management 
Training dan Consulting 
(BHMTC). Terus berupaya 
mendukung pertumbuhan IKM 
di DIY dan sekitarnya melalui 
pendekatan inovasi. Balai Besar 
Kerajinan dan Batik kembali 
melaksanakan kegiatan 
Innovating Jogja 2020.  Pada 
masa Pandemi COVID-19, 
Innovating Jogja melakukan 
Seleksi calon tenant Inkubator 
secara Online melalui Video Call. 
Kegiatan ini diikuti oleh 44 
peserta yang lolos seleksi 
administratif dari 94 peserta 
yang mengirimkan Proposal. 
Seleksi dilaksanakan oleh 3 
orang juri yang terdiri dari Ir. 
Titik Purwati Widowati, MP 
(Kepala Balai Besar Kerajinan 

          Industri Kerajinan dan 
Batik merupakan salah satu 
sektor industri yang dapat 
mengakselerasi perekonomian 
daerah dan nasional dengan 
cepat. Industri Kerajinan dan 
Batik juga memiliki resiliensi 
yang tinggi terhadap krisis 
ekonomi.  Terbukti pada pada 
krisis ekonomi tahun 1998 
industri ini justru meraih 
manfaat dari penurunan nilai 
tukar rupiah terhadap dollar 
Amerika Serikat. 

          Kekuatan dari Industri 
kerajinan dan batik bersumber 
dari kreatifitas sumber daya 
manusia yang membuatnya.  
Faktor lainnya adalah bahan 
bakunya yang relatif banyak 
tersedia. DI. Yogyakarta dan 
sekitarnya merupakan lokasi 
yang cocok, tepat dan lengkap 
untuk mengembangkan industri 
kerajinan dan batik. Di daerah 
ini memiliki akar budaya tradisi 
yang kuat, Sumber Daya 
Manusia yang dikenal kreatif 
dan ulet, akses bahan baku dan  
sumber daya alam yang cukup 
mudah, memiliki berbagai 
perguruan tinggi yang selalu 
menyediakan teknologi yang 
inovatif, serta memiliki lembaga 
litbang khusus industri 
kerajinan dan batik.

dan Batik), Bp. Febriyo 
Hadikesuma (CEO dari BHMTC) 
dan Bp. Amir Panzuri (APIKRI) 
yang dilaksanakan mulai 
tanggal 21 April sampai dengan 
4 Mei 2020.  

          Balai Besar Kerajinan dan 
Batik tetap berkomitmen dalam 
Pembangunan Zona Integritas 
guna menjaga terciptanya 
Wilayah Bebas Korupsi dan 
mewujudkan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani. Untuk itu 
kami akan terus berinovasi 
dalam memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat 
meski di tengah pandemi yang 
masih terjadi saat ini. Melalui 
kegiatan ini Balai Besar 
Kerajinan dan Batik, 
Kementerian Perindustrian 
mampu mendorong, mengawal 
dan memfasilitasi ide-ide dan  
inovasi luar biasa yang 
dilakukan secara mandiri dan 
berkolaborasi oleh para pelaku 
industri kerajinan dan batik.
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          Balai Besar Kerajinan dan 
Batik (BBKB) Yogyakarta yang 
merupakan unit Penelitian dan 
Pengembangan di bawah Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Industri, Kementerian 
Perindustrian, saat ini telah 
mengembangkan aplikasi Batik 
Analyzer untuk membedakan 
produk batik asli dan tiruan 
batik. Batik analyzer merupakan 
suatu aplikasi yang dapat 
diinstal pada mobile phone yang 
berbasis Android dan iOS yang 
dikembangkan dengan 
menggunakan teknologi 
Artificial Intellegence (AI) yaitu 
machine learning yang sesuai 
dengan implementasi industri 
4.0. 

          Meski saat ini bangsa 
Indonesia masih dihadapkan 
pada kondisi yang jauh dari 
ideal untuk menjalankan 
aktivitas karena pandemi Covid-
19, bukan berarti produktivitas 
dan kreativitas harus berhenti. 
Industri batik sangat diharapkan 
mampu beradaptasi dengan 
berbagai perubahan dengan 
cara berpikir kreatif dan inovatif 
melalui pemanfaatan teknologi 
dan optimalisasi sumber daya 
yang ada, agar dapat terus 
bergerak serta berkontribusi 
positif bagi perekonomian 
nasional.

          Balai Besar Kerajinan dan 
Batik sebagai institusi di bawah 
Kementerian Perindustrian 
yang menangani litbang 
kerajinan dan batik turut 
berperan aktif dalam peringatan 
Hari Batik Nasional tahun 2020 
dengan menyelenggarakan 
rangkaian kegiatan bertemakan 
“Kreasi Tiada Henti” yang 
diselenggarakan secara online, 

dinilai mempunyai daya ungkit 
besar dalam penciptaan nilai 
tambah, perdagangan, besaran 
investasi, dampak terhadap 
industri lainnya, serta 
kecepatan penetrasi pasar. 
Kementerian Perindustrian 
terus berupaya melestarikan 
serta mendorong 
pengembangan industri batik 
nasional agar lebih berdaya 
saing global. Menurut data 
Kemenperin, saat ini industri 
batik tersebar di 101 sentra. 
Industri ini juga telah berperan 
besar dalam menyumbang 
devisa negara, dimana jumlah 
ekspor batik hingga semester 
pertama di 2019 mencapai US$ 
17.99 juta, dengan pasar utama 
ekspor ke Jepang, Amerika 
Serikat, dan Eropa. 

          Batik Indonesia dianggap 
memiliki keunggulan 
komparatif dan kompetitif di 
pasar domestik dan 
internasional serta berhasil 
menjadi market leader pasar 
batik dunia. Saat ini, banyak 
tokoh dunia yang mengenakan 
batik di dalam forum 
Internasional.  Demikian juga 
dengan para desainer fashion 
kelas dunia yang mengadaptasi 
batik Indonesia dalam koleksi 
karya busana mereka. Hal ini 
menjadi peluang besar bagi 
industri batik Indonesia untuk 
terus meningkatkan pasarnya. 

Di Era Revolusi Industri 4.0 kita 
semua harus mampu 
melahirkan teknologi canggih 
yang dapat membuat industri 
batik di dalam negeri semakin 
berdaya saing. Industri batik 
menjadi salah satu sektor 
andalan dalam implementasi 
peta jalan Making Indonesia 4.0.

diantaranya : Talkshow 
bertemakan “Batikku, Batikmu, 
Batik Warisan Budaya” dan 
Pasar Batik (2 Oktober 2020), 
Seminar Nasional Industri 
Kerajinan dan Batik (SNIKB) 
dengan tema “Peran Teknologi 
4.0 Dalam pengembangan 
Industri Batik dan Kerajinan  (6 
Oktober 2020), Launching dan 
Bedah Buku tentang “Ornamen 
Etnis dalam Pengembangan 
Motif Batik” (9 Oktober 2020), 
Knowledge Sharing tentang 
“Peningkatan Kualitas Batik” (13 
Oktober 2020), Knowledge 
Sharing tentang “Teknologi 
Tenun Kombinasi Batik Pada 
Sutra Samia” (16 Oktober 2020), 
Knowledge Sharing tentang 
“Teknologi Rekayasa Peralatan 
Membatik” (20 Oktober 2020) 
dan Knowledge Sharing tentang 
“Membangun Kompetensi 
Pembatik” (23 Oktober 2020) dan 
Knowledge Sharing tentang 
“Pengujian, Labelisasi dan 
Sertifikasi Batik” (27 Oktober 
2020). Rangkaian kegiatan 
peringatan Hari Batik Nasional 
ini dibuka secara langsung pada 
2 Oktober 2020 oleh Menteri 
Perindustrian Republik 
Indonesia, Dr. Agus Gumiwang 
Kartasasmita, M.Si. 

          Melalui penyelenggaraan 
peringatan Hari Batik Nasional 
ini, BBKB mengajak seluruh 
pemangku kepentingan untuk 
dapat turut berperan aktif serta 
berkolaborasi dalam memajukan 
Batik Indonesia. Karena 
sesungguhnya mencintai Batik 
Indonesia adalah tanggung 
jawab setiap kita sebagai bangsa 
Indonesia yang berbudaya.

pada tanggal 2 Oktober 2009.  
Saat itu UNESCO menetapkan 
Batik Indonesia sebagai karya 
agung warisan kemanusiaan 
untuk budaya lisan dan non 
bendawi (Masterpiece of The 
Oral and Intangible Heritage of 
Humanity).  Sebuah  pengakuan 
internasional bahwa batik 
Indonesia adalah bagian 
kekayaan peradaban manusia. 
Merupakan bentuk pengakuan 
strategis atas eksistensi batik 
dan nilai pentingnya bagi 
peradaban dan perkembangan 
kebudayaan. Konsekuensi dari 
pengakuan ini adalah 
masyarakat dapat 
mempertahankan batik sebagai 
living tradition. 

          Presiden Republik 
Indonesia, melalui Keputusan 

          Batik merupakan warisan 
budaya Indonesia yang 
mempunyai nilai dan 
perpaduan seni yang tinggi dan  
penuh dengan makna filosofis.  
Menjadi salah satu tradisi turun 
temurun dan telah menjadi 
bagian dari budaya Indonesia 
sejak zaman dahulu. Mulai 
berkembang pada zaman 
Kerajaan Majapahit, Kerajaan 
Mataram di Pulau Jawa yaitu 
keraton Yogyakarta dan Solo 
dan meluas ke beberapa daerah 
seperti Banyumas, Cirebon, dan 
Pekalongan. Saat ini, batik telah 
menyebar ke seluruh Nusantara 
dengan corak desain motif khas 
yang dipengaruhi oleh budaya 
dan kearifan lokal setempat.

          Perkembangan batik di 
Indonesia mencapai puncak 

Presiden Nomor 33 Tahun 2009 
tanggal 17 November 2009,  
telah menetapkan bahwa  
tanggal 2 Oktober sebagai Hari 
Batik Nasional. Penerbitan 
Kepres tersebut sebagai usaha 
pemerintah untuk 
meningkatkan citra positif dan 
martabat bangsa Indonesia di 
forum internasional. Selain 
untuk menumbuhkan 
kebanggaan dan kecintaan 
masyarakat terhadap 
kebudayaan Indonesia,  
penetapan Hari Batik Nasional 
juga bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat terhadap upaya 
perlindungan dan 
pengembangan batik Indonesia. 

          Industri batik mendapat 
prioritas pengembangan karena 
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          Balai Besar Kerajinan dan 
Batik (BBKB) Yogyakarta yang 
merupakan unit Penelitian dan 
Pengembangan di bawah Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Industri, Kementerian 
Perindustrian, saat ini telah 
mengembangkan aplikasi Batik 
Analyzer untuk membedakan 
produk batik asli dan tiruan 
batik. Batik analyzer merupakan 
suatu aplikasi yang dapat 
diinstal pada mobile phone yang 
berbasis Android dan iOS yang 
dikembangkan dengan 
menggunakan teknologi 
Artificial Intellegence (AI) yaitu 
machine learning yang sesuai 
dengan implementasi industri 
4.0. 

          Meski saat ini bangsa 
Indonesia masih dihadapkan 
pada kondisi yang jauh dari 
ideal untuk menjalankan 
aktivitas karena pandemi Covid-
19, bukan berarti produktivitas 
dan kreativitas harus berhenti. 
Industri batik sangat diharapkan 
mampu beradaptasi dengan 
berbagai perubahan dengan 
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yang ada, agar dapat terus 
bergerak serta berkontribusi 
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nasional.
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Kementerian Perindustrian 
yang menangani litbang 
kerajinan dan batik turut 
berperan aktif dalam peringatan 
Hari Batik Nasional tahun 2020 
dengan menyelenggarakan 
rangkaian kegiatan bertemakan 
“Kreasi Tiada Henti” yang 
diselenggarakan secara online, 

dinilai mempunyai daya ungkit 
besar dalam penciptaan nilai 
tambah, perdagangan, besaran 
investasi, dampak terhadap 
industri lainnya, serta 
kecepatan penetrasi pasar. 
Kementerian Perindustrian 
terus berupaya melestarikan 
serta mendorong 
pengembangan industri batik 
nasional agar lebih berdaya 
saing global. Menurut data 
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batik tersebar di 101 sentra. 
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besar dalam menyumbang 
devisa negara, dimana jumlah 
ekspor batik hingga semester 
pertama di 2019 mencapai US$ 
17.99 juta, dengan pasar utama 
ekspor ke Jepang, Amerika 
Serikat, dan Eropa. 
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memiliki keunggulan 
komparatif dan kompetitif di 
pasar domestik dan 
internasional serta berhasil 
menjadi market leader pasar 
batik dunia. Saat ini, banyak 
tokoh dunia yang mengenakan 
batik di dalam forum 
Internasional.  Demikian juga 
dengan para desainer fashion 
kelas dunia yang mengadaptasi 
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semua harus mampu 
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andalan dalam implementasi 
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Pasar Batik (2 Oktober 2020), 
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Motif Batik” (9 Oktober 2020), 
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Knowledge Sharing tentang 
“Teknologi Rekayasa Peralatan 
Membatik” (20 Oktober 2020) 
dan Knowledge Sharing tentang 
“Membangun Kompetensi 
Pembatik” (23 Oktober 2020) dan 
Knowledge Sharing tentang 
“Pengujian, Labelisasi dan 
Sertifikasi Batik” (27 Oktober 
2020). Rangkaian kegiatan 
peringatan Hari Batik Nasional 
ini dibuka secara langsung pada 
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Perindustrian Republik 
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Kepres tersebut sebagai usaha 
pemerintah untuk 
meningkatkan citra positif dan 
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forum internasional. Selain 
untuk menumbuhkan 
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kebudayaan Indonesia,  
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meningkatkan kesadaran 
masyarakat terhadap upaya 
perlindungan dan 
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Penerapan teknologi tersebut  
dimaksudkan untuk 
meningkatkan produktivitas 
dan efisiensi di dunia industri 
sehingga nantinya akan 
meningkatkan daya saing 
produk.

          Peningkatan daya saing 
dan pemanfaatan teknologi 4.0 
lainnya diharapkan akan 
mendorong mempercepat 
pemulihan ekonomi kerajinan 
dan batik, yang hampir 
semuanya merupakan industri 
kecil dan menengah (IKM). IKM  
juga merupakan rantai pasok 
IKM lainnya dan atau industri 
besar.  

          Kepala Balai Besar 
Kerajinan dan Batik (BBKB), Ir. 
Titik Purwati Widowati, MP  
menyampaikan bahwa BBKB 
telah melakukan inovasi di 
bidang teknologi untuk 
kerajinan dan batik, antara lain  
pengembangan alat pendeteksi 
keaslian batik “Batik Analyzer”, 
otomasi peralatan membatik 
juga upaya pembuatan 
functional batik yang telah 
dikembangkan sejak 2019 lalu.

          Hadir pada Seminar ini 
narasumber diantaranya; 1. Dr. 
Ir. Dody Rahadi, MT, Kepala 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan Industri 
Kementerian Perindustrian, 2. 
Bapak Fadli Hamsani dari PT. 
Schenider Electric Indonesia, 3. 
Bapak Yan Yan Sunarya dari 
Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Institut Teknologi Bandung, 4. 
Mr. Dominic Low dari Asian 
Civilisation Museum Singapura. 
Seminar ini dilakukan secara 

          Sebagai rangkaian 
Peringatan Hari Batik Nasional 
2020  yang telah dibuka oleh 
Menteri Perindustrian RI, Dr. 
Agus Gumiwang Kartasasmita, 
M.Si pada 2 Oktober 2020 lalu, 
Balai Besar Kerajinan dan Batik 
menyelenggarakan Seminar 
Nasional Industri Kerajinan dan 
Batik (SNIKB) II tahun 2020 yang 
dilaksanakan pada tanggal  6 
Oktober 2020 dengan  tema 
“Peran Teknologi 4.0 dalam 
Pengembangan Industri Batik 
dan Kerajinan”

          Tujuan diselenggarakannya 
SNIKB II ini adalah untuk 
menjadi tempat publikasi hasil 
penelitian dan pengembangan 
terkait industri kerajinan dan 
batik. Selain itu juga untuk  
menjadi sarana  berbagai 
gagasan dan pemikiran dari 
kalangan industri, 
pemerintahan, perguruan tinggi 
ataupun profesional dalam 
bidang kerajinan dan batik 
mengenai inovasi yang dapat 
dilakukan untuk memperkuat 
industri kerajinan dan batik 
Indonesia di era Revolusi 
Industri 4.0. Kegiatan SNIKB II  
tahun 2020 diselenggarakan  
secara virtual.

          Merujuk kebijakan Menteri 
Perindustrian (Bapak Dr. Agus 
Gumiwang Kartasasmita M Si) 
yang menyatakan Kementerian 
Perindustrian adalah leading 
sector inisiatif Making Indonesia 
4.0, dalam sambutannya Kepala 
BPPI Dr. Ir. Dody Rahadi, MT 
mengemukakan bahwa 
teknologi memegang peranan 
yang penting dalam  penerapan 
Making Indonesia 4.0 di industri. 

panel  diikuti  oleh pembina 
industri, peneliti, dosen, 
mahasiswa, asosiasi, pemerhati,  
dan pencinta kerajinan dan 
batik selain para praktisi dan 
pelaku industri baik dari 
instansi  pemerintah  maupun 
swasta sebagai pemakalah 
ataupun sebagai peserta non 
pemakalah.

          BBKB berharap, melalui 
penyelenggaraan kegiatan 
SNIKB ini, akan tercipta ide 
inovasi baru yang nantinya 
dapat berkembang menjadi 
produk teknologi yang mampu 
mendukung proses industri 
kerajinan dan batik dari hulu 
hingga hilirnya. Untuk 
menyikapi berbagai tantangan 
serta dinamika di era revolusi 
Industri 4.0, langkah-langkah 
kolaboratif perlu dilakukan 
dengan melibatkan beberapa 
pemangku kepentingan, mulai 
dari institusi pemerintahan, 
asosiasi dan pelaku industri, 
hingga unsur akademisi dan 
media.  
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negara saat ini sedang macet, 
sedang hang. Semua negara 
harus menjalani proses mati 
komputer sesaat, harus 
melakukan re-start, harus 
melakukan re-booting. Semua 
negara mempunyai kesempatan 
mensetting ulang semua 
sistemnya”.
          Pemerintah saat ini bekerja 
keras untuk memulihkan 
perekonomian yang beriringan 
dengan sektor kesehatan.  
Strategi dan kebijakan 
Pemerintah dalam penanganan 
COVID-19 dan pemulihan 
ekonomi nasional antara lain.

          Indonesia Sehat; yang 
berorientasi pada pemulihan 
kesehatan masyarakat, 
peningkatan utilisasi, dan 
menggerakkan investasi. 
Indonesia Bekerja; yang 
berorientasi pada pulihnya 
produktivitas masyarakat, 
sehingga dapat meningkatkan 
penyerapan tenaga kerja dan 
mencegah terjadinya PHK. 

Indonesia Tumbuh; yang  
berorientasi pada pemulihan 
dan pertumbuhan ekonomi, 
serta mendorong terjadinya 
transformasi ekonomi dan 
perubahan sosial. “Nyanting 
Bareng Virtual dari Aceh sampai 
Papua” merupakan simbol nilai 
patriotisme, gotong-royong, 

Pemuda tahun 2020 ini yaitu 
“Bersatu dan Bangkit”. 
          Rangkaian pelaksanaan 
acara terdiri dari : Peluncuran 
Buku : “Sustainable Industry: 
Teknologi Pencegahan 
Pencemaran Industri”, 
Pemberian Bantuan Menteri 
Perindustrian ke Desa Babakan, 
Kecamatan Ciwaringin, 
Kabupaten Cirebon, Pembukaan 
webinar/knowledge sharing dan, 
nyanting bersama secara virtual 
dari Aceh sampai Papua dan 
bantuan 50 unit alat membatik 
untuk komunitas batik Rusun
Marunda-Jakarta Utara.

          Rangkaian kegiatan 
Peringatan Hari Sumpah 
Pemuda tahun 2020 yang 
dilaksanakan oleh Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Industri, didukung oleh lima 
unit Pusat dan 24 Unit kerja di 
berbagai daerah dari Aceh 
sampai Ambon, dengan tujuan 
agar industrialisasi dapat 
semakin cepat tersebar di 
seluruh wilayah Indonesia dan 
tetap dapat menjadi tulang 
punggung pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia seperti 
slogan Peringatan Hari Sumpah 

          Tantangan yang dialami 
Indonesia dari dampak pandemi 
COVID-19 ini terhitung besar. 
Terdapat 6,9 juta angkatan kerja 
yang menganggur, 3,5 juta 
karyawan yang dirumahkan, 
dan 3 juta angkatan kerja baru. 
Angka yang besar mencapai 5% 
dari populasi Indonesia saat ini 
perlu disiapkan pekerjaan untuk 
menyerap produktivitas 
mereka.  
          Dalam pidato sidang 
tahunan bersama DPD, DPR, 
dan MPR, Presiden Joko Widodo 
menyampaikan, “Ibarat 
komputer, perekonomian semua 
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          Untuk mendukung pelayanan di masa pandemi, Balai Besar Kerajinan dan 
Batik telah melakukan berbagai upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan 
kerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Kami sadar bahwa SDM dan 
Lingkungan  Kerja adalah aset berharga. Upaya-upaya yang telah dilakukan 
antara lain :

a. Pembagian suplemen/ vitamin bagi pegawai
b.  Pembuatan banner edukasi pencegahan COVID-19
c.  Penerapan social distancing di lingkungan kerja dan unit pelayanan publik
d.  Pembagian masker kepada pegawai
e.  Pembagian sabun cuci tangan dan hand sanitizer kepada pegawai
f.  Pembagian thermometer kepada pegawai
g.  Penyemprotan disinfektan secara berkala di lingkungan kerja
h. Pengukuran suhu tubuh di pintu masuk pegawai
i.  Pemeriksaan Rapid Test untuk seluruh SDM BBKB
j.  Pemeriksaan Rapid Test bagi SDM setelah Perjalanan Dinas Keluar Kota

          Mengantisipasi kasus virus 
corona (Covid-19) harus 
dilakukan di banyak tempat, 
termasuk kantor dan 
lingkungan kerja. Kantor, dapat 
menjadi ruang penularan virus 
corona lantaran mobilitas tinggi 
seperti perjalanan dinas hingga 
pertemuan dengan banyak 
orang. Agar virus corona tak 
masuk ke lingkungan kerja, 
terdapat sejumlah cara yang 
dapat dilakukan sebagai bentuk 
pencegahan. Cara ini mesti 
dilakukan bersama antara 
pengelola kantor dan karyawan.

          Balai Besar Kerajinan dan 
Batik tetap berkomitmen dalam 
Pembangunan Zona Integritas 
guna menjaga terciptanya 
Wilayah Bebas Korupsi dan 
mewujudkan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani. Untuk itu 
kami akan terus berinovasi 
dalam memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat 
meski di tengah pandemi Covid-
19 yang masih terjadi saat ini. 
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4. Pedagang Pasar Sentul, 
Kotagede, Wonokromo
5. Panti Asuhan
6. BPBD DIY
7. Rumah Baca Komunitas

          Dibalik semua upaya BBKB 
supaya tetap bisa positif, BBKB 
mempunyai doa dan harapan 
wabah ini akan segera berakhir 
dan segalanya akan kembali 
normal. Tetap semangat dan 
optimis. Setelah ini semua usai, 
kita akan kembali membangun 
harapan-harapan yang sedikit 
tertunda.

BBKB juga mempunyai banyak 
cara yang sudah dilakukan 
dalam rangkaian Sharing is 
Caring.. Caring is Sharing : 
pengumpulan dana bantuan 
bagi masyarakat yang 
membutuhkan, ada kegiatan 
rutin Jum'at barokah, berbagi 
seperangkat bingkisan yang 
berisi masker, susu atau sabun 
multivitamin dan snack, APD 
dan Face Shield.  

          Ada pula kegiatan virtual 
learning di setiap minggu 
dengan berbagai tema berbeda 
secara gratis dan kegiatan 
terakhir berupa donasi buku 
dari pegawai untuk Komunitas 
Literasi. Jenis pengumpulan 
donasi yang berbeda ini pula 
juga disesuaikan dengan tujuan 
yang beragam seperti :

1. Masyarakat sekitar kantor 
(Kusumanegara dan Sidobali),
2. Driver ojek online atau kurir 
paket,
3. Bapak Becak,

          BBKB menaruh harapan di 
lingkungan sekitar BBKB dapat 
terhindar dari wabah #covid19 
dengan cara berbagi energi 
positif untuk saling 
mengingatkan menjaga stamina 
tubuh dan membangun budaya 
hidup bersih.

          Di tengah situasi yang cukup berat akibat 
pandemi Covid-19 ini, Balai Besar Kerajinan dan 
Batik (BBKB) masih terus menerus berupaya 
berbagi energi positif.  Selain memberikan 
perhatikan ke internal pegawainya, 
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          BBKB menaruh harapan di 
lingkungan sekitar BBKB dapat 
terhindar dari wabah #covid19 
dengan cara berbagi energi 
positif untuk saling 
mengingatkan menjaga stamina 
tubuh dan membangun budaya 
hidup bersih.

          Di tengah situasi yang cukup berat akibat 
pandemi Covid-19 ini, Balai Besar Kerajinan dan 
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sisi kain A berukuran 2 cm. Jahit bagian atas dan bawah dengan kampuh 1-1,5 cm. Kemudian balik dan rapikan 
dengan disetrika.  Bagian kanan dan kiri masker tidak usah dijahit dengan tujuan supaya bagian tengahnya dapat 
disisipi tisu maupun filter masker yang dijual dipasaran. Hal ini dapat memungkinkan pengantian tisu/ filter masker 
setiap selesai pemakaian. Efektifitas masker ini bisa mencapai 71% menangkal virus dibandingkan dengan masker 
surgical (75-80%) dan masker N95 (90%). 

          “BBKB telah memproduksi 500 buah masker. Masker tersebut telah dibagikan kepada 150 pegawai BBKB dan 
sisanya dibagikan kepada masyarakat sekitar BBKB, tukang becak, ojek online dan pedagang kali lima,” ujar Titik. 

          Yogyakarta, Balai Besar Kerajinan dan Batik 
(BBKB), sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan 
Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), 
Kementerian Perindustrian terus berupaya 
berpartisipasi dalam pencegahan COVID-19. Selama 
Epidemi ini melanda, banyak orang menggunakan 
masker untuk mencegah penularan virus. Banyaknya 
orang yang membutuhkan masker pada saat ini 
menimbulkan kelangkaan masker di pasar. Selain 
kelangkaan masker dipasaran, penggunaan masker 
sekali pakai dapat menimbulkan masalah baru untuk 
lingkungan. Untuk mencegah hal tersebut dan 
mengurangi dampak penyebaran Covid-19, Balai Besar 
Kerajinan dan Batik telah menciptakan masker yang 
berbahan dasar kain.

          Kepala BBKB Ir. Titik Purwati Widowati 
mengatakan “Untuk menunjang pembuatan masker, 
BBKB memiliki laboratorium garmen dan perca. 
Laboratorium ini  memiliki satu  ruangan workshop 
ukuran lebar yang di dalamnya terdapat berbagai 
peralatan penunjang kegiatan, antara  lain : Mesin Jahit 
Juki,  Mesin Jahit Butterfly, Mesin Jahit Singer, Mesin 
Obras, Mesin Woolsum, Mesin Bordir, dan Mesin 
Overdex.”

          Kelebihan dari masker ini 
adalah bisa dibuat oleh setiap 
orang, dapat dicuci dan dipakai 
kembali, mengurangi limbah, 
dan tidak berkompetisi dengan 
personal yang lebih 
membutuhkan dalam hal ini 
tenaga medis. Langkah-langkah 
pembuatan masker ini sangat 
sederhana, yaitu : Siapkan alat 
dan bahan : Mesin jahit, kain, 
gunting, jarum pentul, tali 
elastik, meteran, kapur, setrika; 

Potong kain utama (A) ukuran 
24x20 cm, potong kain pelapis 
(B) ukuran 20x20 cm, Tumpuk 
kain A dan B (bagian buruk kain 
diluar), sisakan masing-masing 

5958



sisi kain A berukuran 2 cm. Jahit bagian atas dan bawah dengan kampuh 1-1,5 cm. Kemudian balik dan rapikan 
dengan disetrika.  Bagian kanan dan kiri masker tidak usah dijahit dengan tujuan supaya bagian tengahnya dapat 
disisipi tisu maupun filter masker yang dijual dipasaran. Hal ini dapat memungkinkan pengantian tisu/ filter masker 
setiap selesai pemakaian. Efektifitas masker ini bisa mencapai 71% menangkal virus dibandingkan dengan masker 
surgical (75-80%) dan masker N95 (90%). 

          “BBKB telah memproduksi 500 buah masker. Masker tersebut telah dibagikan kepada 150 pegawai BBKB dan 
sisanya dibagikan kepada masyarakat sekitar BBKB, tukang becak, ojek online dan pedagang kali lima,” ujar Titik. 

          Yogyakarta, Balai Besar Kerajinan dan Batik 
(BBKB), sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan 
Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), 
Kementerian Perindustrian terus berupaya 
berpartisipasi dalam pencegahan COVID-19. Selama 
Epidemi ini melanda, banyak orang menggunakan 
masker untuk mencegah penularan virus. Banyaknya 
orang yang membutuhkan masker pada saat ini 
menimbulkan kelangkaan masker di pasar. Selain 
kelangkaan masker dipasaran, penggunaan masker 
sekali pakai dapat menimbulkan masalah baru untuk 
lingkungan. Untuk mencegah hal tersebut dan 
mengurangi dampak penyebaran Covid-19, Balai Besar 
Kerajinan dan Batik telah menciptakan masker yang 
berbahan dasar kain.

          Kepala BBKB Ir. Titik Purwati Widowati 
mengatakan “Untuk menunjang pembuatan masker, 
BBKB memiliki laboratorium garmen dan perca. 
Laboratorium ini  memiliki satu  ruangan workshop 
ukuran lebar yang di dalamnya terdapat berbagai 
peralatan penunjang kegiatan, antara  lain : Mesin Jahit 
Juki,  Mesin Jahit Butterfly, Mesin Jahit Singer, Mesin 
Obras, Mesin Woolsum, Mesin Bordir, dan Mesin 
Overdex.”

          Kelebihan dari masker ini 
adalah bisa dibuat oleh setiap 
orang, dapat dicuci dan dipakai 
kembali, mengurangi limbah, 
dan tidak berkompetisi dengan 
personal yang lebih 
membutuhkan dalam hal ini 
tenaga medis. Langkah-langkah 
pembuatan masker ini sangat 
sederhana, yaitu : Siapkan alat 
dan bahan : Mesin jahit, kain, 
gunting, jarum pentul, tali 
elastik, meteran, kapur, setrika; 

Potong kain utama (A) ukuran 
24x20 cm, potong kain pelapis 
(B) ukuran 20x20 cm, Tumpuk 
kain A dan B (bagian buruk kain 
diluar), sisakan masing-masing 

5958



          Selain menggunakan 
larutan disinfektan yang 
diencerkan seperti cara di atas,  
bisa digunakan cairan yang 
mengandung setidaknya alkohol 
70% atau cairan disinfektan 
yang sudah terdaftar dalam 
Environmental Protection 
Agency (EPA).

Hand sanitizer
Berbeda dengan disinfektan 
yang digunakan untuk 
desinfeksi benda mati,  produk 
handrub berbasis alkohol atau 
Hand Sanitizer sangat 
dibutuhkan untuk antiseptik 
pada jaringan tubuh hidup. 
Hand Sanitizer dipercaya dapat 
dengan cepat dan efektif 
menonaktifkan berbagai 
mikroorganisme berbahaya 
yang menempel di kulit, 
terutama tangan. 

          Bahan kimia yang 
digunakan dalam pembuatan 
Hand Sanitizer dapat 
menyebabkan iritasi kulit 
apabila digunakan berlebihan. 
Oleh karena itu, penggunaan 
bahan-bahan tersebut harus 
hati-hati dan sesuai takaran. 
Ketepatan konsentrasi sesuai 
standar yang telah ditetapkan 
oleh World Health Organization 
(WHO) yaitu formulasi dengan 
konsentrasi akhir alkohol 
(etanol) 80% v/v, gliserol 1,45% 
v/v, Hidrogen peroksida (H2O2) 
0,125% v/v. Menurut beberapa 
penelitian, konsentrasi alkohol 
yang dapat membunuh kuman 
dan virus adalah diatas 60% v/v.

          Untuk mendapatkan Hand 
Sanitizer sebanyak 1 Liter, 
diperlukan etanol 96 % v/v 

Disinfektan
Disinfektan merupakan cairan 
pembersih yang bertujuan 
untuk membunuh bakteri, virus, 
kuman, dan mikroorganisme 
berbahaya lainnya yang 
terdapat pada ruangan atau 
permukaan benda mati. 
Biasanya digunakan untuk 
membersihkan permukaan 
benda-benda yang paling sering 
disentuh orang banyak. 
Contohnya, gagang pintu, meja, 
kursi, keran wastafel, lemari, 
dan lainnya.

          Produk disinfektan 
mengandung bahan kimia aktif 
seperti Natrium hipoklorit, 
Benzalkonium klorida, 
Chloroxylenol, Sodium chlorite, 
dan Sodium dichloroisocyanurate. 
Beberapa produk disinfektan 
rumah tangga atau produk 
pembersih dapat digunakan 
untuk desinfeksi virus corona. 
Jenis disinfektan yang 
direkomendasikan adalah cairan 
pemutih yang mengandung 
Natrium hipoklorit, cairan 
pembersih karbol yang 
mengandung Benzalkonium 
klorida atau cairan antiseptik 
yang mengandung 
Chloroxylenol.

          Cairan pemutih seperti 
produk Bayclin, Proclin, dan So 
Klin dengan bahan aktif Sodium 
hypochlorite 5.25% dapat 
digunakan sebagai larutan 
desinfeksi dengan cara 
mengencerkan 20 mL /1 L air. 
Sedangkan antiseptik seperti 
Dettol Antiseptic Liquid dengan 
bahan aktif Chloroxylenol 4.8% 
dapat digunakaan dengan cara 
mengencerkan 25 mL /1 L air.

sebanyak 833,3 mL, H2O2 3% 
sebanyak 41,7 mL, gliserol 98% 
sebanyak 14,5 mL. Setelah itu, 
tambahkan air suling atau 
aquades hingga volume 1 L telah 
terpenuhi. 

          Hidrogen peroksida 
berperan sebagai zat antiseptik 
seperti alkohol dalam hand 
sanitizer. Zat kimia ini berfungsi 
untuk menghentikan 
pertumbuhan mikroba yang 
dapat berkembang di cairan 
hand sanitizer. Adanya gliserol 
untuk melembabkan kulit.

          Balai Besar Kerajinan dan 
Batik (BBKB) pun, selama 
pandemi ini turut memproduksi 
sendiri hand sanitizer dan 
disinfektan untuk pencegahan 
penyebaran virus Covid-19. 
Hand Sanitizer dan disinfektan 
telah dibagikan ke masing-
masing pegawai dan 
ditempatkan di beberapa lokasi 
kantor yang dianggap perlu. 
Sedangkan disinfektan secara 
rutin disemprotkan ke ruangan-
ruangan di seluruh kantor.

          Kamu pun juga juga bisa 
berperan dalam melawan 
pandemi ini loh! Yuk sama-sama 
kita cegah rantai penyebaran 
Covid-19 dengan menjaga 
kebersihan dimulai dari diri 
sendiri. Karena setiap kita 
memiliki peran dalam melawan 
pandemi ini, demi kesehatan 
kita, keluarga, teman dan orang-
orang terdekat kita :)

          Saat ini, Indonesia dan seluruh 
dunia sedang berada di tengah wabah 
pandemi Covid-19. Penyebaran virus 
Covid-19 yang begitu cepat menjadi 
satu hal yang diwaspadai oleh publik. 
Dengan melakukan tindakan 
pencegahan, maka penyebaran virus 
ini dapat ditekan dengan maksimal. 

          Penularan penyakit ini dapat 
dicegah dengan cara menjaga 
kebersihan salah satunya dapat 
menggunakan antiseptik dan 
disinfektan. Kedua cairan ini 
memiliki fungsi yang sama yakni 
dapat membunuh kuman, bakteri, 
dan virus. Namun, ada beberapa 
perbedaan fungsi dari keduanya.
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bagian yang biasanya luput dari 
bilik disinfektan ini, yaitu 
bagian alas kaki. Oleh karena itu 
Balai Besar Kerajinan dan Batik 
membuat Shoes Disinfectant 
yang bertujuan untuk 
mensterilisasi bagian alas kaki.

          Pada prinsipnya shoes 
disinfectant ini mengubah 
cairan disinfektan menjadi uap. 
Hal ini agar alas kaki pengguna 
tidak basah dan lembab namun 
tetap steril. Larutan disinfektan 
tersebut diubah menjadi uap 
melalui proses ultrasonic 
atomization dengan kecepatan 
getaran 1.7 MHz 
(Balasubrahmanyam Avvaru, et 
al (2006); Annalisa Dalmoro, et al 
(2012)). Ada beberapa parameter 
yang dapat menentukan hasil 
proses ultrasonic atomization ini 
yaitu frekuensi getaran dan 
amplitudo permukaan atomisasi, 
sifat cairan viskositas, tegangan 
permukaan, dan ketebalan 
lapisan cairan yang menutupi 
permukaan atomisasi (V. N. 
Khmelev, et al (2017)). Mist 
maker digunakan untuk 
menimbulkan getaran 
ultrasonic. Mist maker direndam 
didalam cairan disinfektan pada 
ketinggian 3-5 cm dibawah 
permukaan. Gas yang terbentuk 
kemudian dialirkan ke dalam 
pipa dengan bantuan kipas 
otomatis yang diletakkan pada 
salah satu sisi kotak disinfektan 
seperti tampak pada gambar 1. 

diri dan lingkungan. Menjaga 
kebersihan diri dan lingkungan 
dapat dilakukan dengan cara 
menggunakan antiseptik dan 
disinfektan. 

          Antiseptik merupakan zat 
yang dapat menghambat 
pertumbuhan dan 
perkembangan mikroorganisme 
tanpa harus membunuh 
mikroorganisme tersebut di 
jaringan hidup. Antiseptik 
biasanya mengandung alkohol, 
chlorhexidine, dan anilides. 
Sedangkan disinfektan 
merupakan zat yang dapat 
membunuh patogen di 
lingkungan. Disinfektan 
biasanya mengandung 
glutaraldehid dan formaldehid. 
Penggunaan zat-zat tersebut 
sebelumnya lebih menjadi 
tanggung jawab tenaga medis, 
namun untuk sekarang 
penggunaan zat-zat tersebut 
dapat digunakan tidak hanya di 
rumah sakit, namun di rumah 
pun akan sering digunakan.

          Saat ini pun sedang banyak 
digunakan oleh beberapa daerah 
di indonesia yaitu bilik 
disinfektan. Bilik disinfektan 
merupakan suatu ruangan yang 
dibuat agar saat masyarakat 
masuk ke suatu wilayah, dapat 
disemprotkan disinfektan dan 
terbebas dari virus. Terdapat 
bahaya yang dapat ditimbulkan 
apabila penggunaan disinfektan 
berlebihan dan tidak sesuai 
dengan peruntukannya, maka 
dari itu untuk penggunaan bilik 
disinfektan disarankan hanya 
disemprotkan pada pakaian dan 
tidak mengenai bagian tubuh 
serta muka. Namun ada satu 

          Pipa-pipa ini selanjutnya 
dialirkan dibawah alas kaki. 
Pipa dibawah alas kaki diberi 
lubang-lubang kecil yang 
berfungsi untuk mengalirkan 
uap disinfektan ke alas kaki 
penggunanya. Untuk lebih 
fokus, sebaiknya diberi gambar 
kaki pada area yang berlubang 
sehingga pengguna dapat 
dengan mudah meletakkan kaki. 
Agar lebih aman maka pipa 
dilindungi oleh kerangka 
sehingga tidak terinjak langsung 
oleh pengguna.

          Salah satu kelebihan dari 
alat ini adalah fase yang 
dikeluarkan oleh alat berbentuk 
gas sehingga tidak membasahi 
alas kaki (sandal/sepatu) 
pengguna yang mungkin 
terbuat dari bahan yang rentan 
terhadap cairan. Sehingga 
setelah melewati alat ini 
pengguna tidak perlu lagi 
mengeringkan alas kakinya. 

Gambar Kotak penampungan disinfektan

Tempat keset

          Masyarakat masih banyak 
berpikir bahwa penularan Covid-19 
masih bisa dihindari hanya dengan 
menjauhkan diri dari penderita saja, 
padahal penyakit ini dapat menyebar 
melalui partikel-partikel yang 
menempel pada barang-barang 
disekitarnya. Virus dapat ditularkan 
dari 1 hingga 2 meter melalui batuk 
atau bersin. Cara transmisi virus yang 
lain adalah melalui kontak tangan, 
ataupun lingkungan yang terkena 
virus seperti gagang pintu, meja dan 
kursi. Sanitasi yang dapat dilakukan 
salah satunya adalah mencuci tangan 
serta muka dengan teratur. Salah satu 
cara untuk mencegah penularan dan 
penyebarannya adalah dengan 
senantiasa menjaga kebersihan dari 
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untuk mensterilisasikan 
pakaian yang akan dikenakan 
pengunjung hingga barang yang 
dibawa, seperti tas, yang akan 
masuk ke area publik. 

          Balai Besar Kerajinan dan 
Batik berinisiasi untuk membuat 
kotak sterilisasi (koster), sebuah 
bilik sterilisasi yang digunakan 
untuk mencegah 
mikroorganisme berbahaya 
yang terbawa masuk 

          Wabah akibat virus corona 
Covid-19 yang telah menyita 
perhatian dunia, khususnya di 
Indonesia. Hal itu telah 
mendorong semua kalangan 
untuk turut berkontribusi 
memberikan solusi nyata untuk 
mengurangi penyebaran wabah 
tersebut. Ada banyak cara untuk 
menghindari Covid-19. Selain 
mengukur suhu tubuh, juga bisa 
memakai sterilizer room. Upaya-
upaya seperti ini dilakukan 

ke dalam ruangan melalui 
pakaian, tas, dan barang 
bawaan. Cairan disinfektan 
yang digunakan menggunakan 
senyawa kimia tidak berbahaya 
dan ekstrak minyak tumbuhan. 
Bahan tersebut juga 
mengandung pH modifier dan 
aman untuk lingkungan, 
bahkan memiliki efek minimum 
terhadap kulit manusia. 
Perakitan kotak sterilisasi 
dikerjakan sendiri oleh para 
perekayasa BBKB.
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Data Kemenperin mencatat 
sepanjang Januari-September 
2020, nilai ekspor dari industri 
perhiasan mencapai US$1,1 juta. 
Adapun lima negara tujuan 
utama ekspor perhiasan 
nasional, yaitu Singapura 
dengan porsi nilai 33%. 
Kemudian Hongkong (24%), 
Amerika Serikat (19%), Swiss 
(11%), dan Uni Emirat Arab (9%). 
Dari capaian tersebut, Indonesia 
menduduki peringkat ke-14 
dengan nilai market share 
ekspor sebesar 1,56%. 
Pemerintah juga berupaya 
untuk memastikan daya saing 
industri perhiasan. Pada awal 
2020, pemerintah telah 
menetapkan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) barang-barang 
emas (SNI 8880:2020).

SNI 8880:2020 merupakan 

Kementerian Perindustrian 
mencatat ekspor industri 
perhiasan ke Amerika Serikat 
(AS) selama Sembilan bulan 
pertama 2020 tumbuh 37% 
dibandingkan posisi tahun lalu. 
Meningkatnya ekspor ke AS 
menjadi angin segar lantaran 
omzet dan utilisasi sektor 
industri perhiasan sempat 
mengalami penurunan. 
Indonesia menjadi negara 
pertama yang mengalami 
kenaikan terbesar untuk ekspor 
perhiasan emas ke Amerika. 

Standar Nasional Indonesia (SNI) 
terbaru yang diterbitkan oleh 
Badan Standarisasi Nasional 
tentang emas yang diterbitkan 
pada 17 Juli 2020. Saat ini, baru 
ada tiga SNI yang mengatur 
tentang Emas, yaitu:SNI 13-3771-
1995, SNI 13-3487-2005 dan SNI 
8880:2020. Kesemua standar 
tersebut mengacu kepada 
pengkategorian emas sebagai 
perhiasan saja beserta 
parameter kemurniannya saja. 
Kriteria terkait merkuri, seperti 
uji kadar merkuri, kandungan 
merkuri, dan lain sebagainya, 
belum tercantum pada 
standarisasi yang sudah ada. 

Balai Besar Kerajinan dan 
Batik, sebagi unit kerja dibawah 
Badan Standardisasi dan 
Kebijakan Jasa Industri-
Kementerian Perindustrian 
pada akhir tahun 2020 ini telah 
siap memberikan layanan SPPT 
SNI 8880:2020, Barang - Barang 
Emas. SNI ini bertujuan 
memberi acuan standar bagi 
produsen dan laboratorium, 
serta memberi perlindungan 
kepada konsumen tentang 
standar perhiasan. 
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Karya BBKB
Ada ungkapan bahwa menulis itu tidak  mudah. 

Apalagi menulis buku.  Hal ini benar adanya, bagi yang 
belum terbiasa menulis. Namun,  tidak demikian bagi 
mereka yang sudah rutin menulis.  Hal ini bisa 
dibuktikan dengan beraneka ragam buku yang 
terpajang di toko buku atau dunia maya. Alah bisa 
karena biasa, demikian kata pepatah.

Dalam rangka menumbuhkembangkan kebiasaan 
menulis, semenjak tahun 2019, Balai Besar Kerajinan 
dan Batik (BBKB) telah mengadakan kegiatan penulisan 
atau penerbitan buku.  Ali Rif’an dalam bukunya yang 
berjudul Jenius Menulis & Menerbitkan Karangan 
Ilmiah menyampaikan bahwa sebuah tulisan bisa 
disebut buku, jika tebal halamannya di atas 49 halaman 

Ali Rif’an juga menjelaskan, bahwa secara umum 
ada beberapa langkah penting yang ditempuh ketika 
hendak menulis buku yaitu Prewriting, Drafting, 
Writing, Revising, dan Editing.  Pada tahun 2019 pihak 
manajemen menetapkan beberapa ide untuk  penulisan 
buku beserta tim yang bertanggung jawab terhadap 
masing-masing ide.  Berdasarkan tema tersebut, masing-
masing tim membuat out line untuk kemudian 
mendelegasikan penulisan naskah kepada para anggota.  
Selanjutnya coordinator akan mengkompilasi naskah 
dan diteruskan kepada editor.  Setelah editor selesai 
melakukan editing, maka tahapan berikutnya menjadi 
tanggung jawab penata letak  dan desainer halaman 
depan. 

Salah satu tema buku, merujuk kepada hasil 
kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) yang 
telah dilakukan BBKB.  Kegiatan litbang desain batik 
dengan biaya dari anggaran sendiri ataupun kerja sama 
dengan pihak lain dituangkan dalam buku Batik 
Nusantara; Kumpulan Motif.  Selain buku dengan tema 
yang telah ditetapkan, pada tahun 2019 BBKB 
menerbitkan buku Inovasi Menjaga Tradisi. Buku yang 
secara tampilannya tidak kalah dengan buku terbitan 
penerbit major ini, berbicara tengan BBKB masa lalu, 
sekarang, dan ke depan.  

Pada tahun 2020, kegiatan yang diberi nama 
penerbitan buku, mengalami peningkatan.  Ada buku 
yang dieksekusi secara mandiri.  Dari ide sampai 
penulisan buku dilakukan secara personal.   Adanya 
kerjasama yang dilakukan BBKB dengan sebuah 
penerbit major, menjadikan penerbitan naskah buku ini 
menjadi sebuah keniscayaan.  Walau demikian, naskah  
tetap melewati rapat, sebelum akhirnya dinyatakan 
layak cetak/terbit. 

Ada pula buku yang ditulis bersama-sama.  Sebuah 
buku yang dikenal dengan buku antologi.  Buku antologi 

yang berjudul I Love BBKB ini merupakan hasil karya 
dari kelas Menulis BBKB.  Sepertiga hari, setiap hari 
yang dilewati di BBKB telah menghadirkan banyak 
cerita.  Sejumput cerita tersebut diungkap dalam buku 
antologi bertema I Love BBKB ini.  

Ada yang sudah dan tidak sedikit yang belum 
mengenal BBKB sebelum mengabdi di BBKB. Namun 
kehangatan  di BBKB telah menimbulkan cinta dan 
kebanggaan mereka. Dengan sepenuh jiwa mengolah 
sawah ladang untuk memberi manfaat sembari 
mengukir prestasi. Menjelajahi nusantara untuk berbagi 
ilmu dan pengalaman.  Berpetualang lintas benua untuk 
menjadi penuntun seperti yang digambarkan dalam 
Batik Motif Sekar BBKB.

Ada juga buku dengan tema tenun.  Buku yang 
berjudul Kain Tenun: Tradisi Bangsa Indonesia yang 
Adiluhung, memberi warna baru  buku terbitan BBKB.  

Selain uraian tentang tenun, buku dilengkapi 
dengan koleksi tenun dari Laboratorium Tenun BBKB, 
Ibu Titik Purwati Widowati (Kepala BBKB), dan Ibu 
Farida (Pejabat Fungsional Perkayasa BBKB).  
Berdasarkan apa yang dituangkan, menjadikan buku ini 
sebagai pelengkap buku-buku tentang tenun yang 
sudah ada. 

Sudah menjadi tradisi, ketika peluncuran buku, 
dilakukan bedah buku.  Dalam rangkain peringatan hari 
Batik, 2 Oktober 2020, BBKB telah mengadakan 
peluncuran buku.  Tiga buku yang diluncurkan, 
merupakan kerjasama antara BBKB dengan sebuah 
penerbit major.  Buku-buku tersebut adalah Batik Latar 
Ringkel, Tritik Jumputan Inovatif dan Batik Pedia.

   Pada acara dilakukan juga bedah buku Ornamen 
Etnis Dalam Pengembangan Motif Batik yang ditulis 
Irfa’ina Rohana Salma. Acara yang dilakukan secara 
daring melalui Zoom, ini cukup diminati.  Banyak 
pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, seputar 
desain batik.

Selain buku - buku yang disebutkan diatas, pada 
tahun 2019-2020 BBKB juga telah menerbitkan berbagai 
buku, diantaranya : Batik Nusantara, Katalog Hak Cipta 
Yang Dihasilkan BBKB, Ornamen Etnis Dalam 
Pengembangan Motif Batik

Sebagai penutup, telah dilakukan evaluasi terhadap 
buku-buku yang diterbitkan BBKB.  Evaluasi dilakukan 
dalam sebuah kelas dengan peserta adalah karyawan 
yang pernah menulis buku dan yang berminat untuk 
menulis buku.  Sebagai evaluator adalah praktisi, yaitu 
penulis buku  dan redaktur sebuah penerbit.  Disamping 
melakukan penilain, narasumber juga memberikan teori 
dan melaksanakan praktek menulis buku.  

Goresan Pena 
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