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memberikan kontribusi yang
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pemerintah yang mempunyai
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Kemajuan ilmu dan teknologi
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meningkatkan efisiensi dan
n efektivitas dalam memberikan layanan
informasi secara cepat dan
n aktual. Undang – Undang Nomor
14 tahun 2018 tentang Keterbukaan
terbukaan Informasi Publik dan
Peraturan Menteri Perindustrian
ustrian No. 70 tahun 2011 tentang
Tata Kelola Layanan Informasi
masi Publik setiap instansi
diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat
dalam memperoleh informasi
masi yang diinginkan.
Warta BBKB ini disusun
sun sebagai salah satu usaha
agar Balai Besar Kerajinan
n dan batik bisa lebih dikenal
lagi oleh masyarakat, terutama
tama industri kerajinan dan
batik. Semoga konten dari Warta BBKB bermanfaat
bagi pihak – pihak yang memerlukan
emerlukan serta mampu
memberikan inspirasi bagii masyarakat guna
menumbuhkan wirausaha
a baru, selamat
membaca.
Salam, Dewan Redaksi.
si.
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Batik sebagai warisan
an
budaya adiluhung
an
Indonesia, merupakan
n
identitas kebanggan
bangsa Indonesia.
h
Eksotisme batik telah
angan
menyihir semua kalangan
masyarakat hingga
kan
pelosok negeri, bahkan
ra.
hingga mancanegara.
Memang begitulah batik.
n
Keindahan motif dan
coraknya membuat setiap
hati ingin memiliki dan
ebagai
membalutkannya sebagai
rnanya
pakaian. Paduan warnanya
a
selalu memikat mata
ndang.
untuk selalu memandang.
Kedalaman makna filosofis
hami
batik selalu mengilhami
dan menginspirasi
pemakainya untuk
a dalam
menerjemahkannya
laku kehidupan.
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Kini batik telah beranjak dari produk kerajinan dan
budaya yang diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadi
produk industri yang diproduksi secara massal. Jumlah
permintaan akan kain batik terus meningkat sehingga
kain tiruan batik mulai membanjir. Fenomena tiruan
batik tersebut membuat masyarakat kebingungan.
Orang awam kesulitan untuk membedakan kain batik
dan tiruan batik. Sering kali masyarakat merasa tertipu,
karena membeli kain yang tidak sesuai ekpektasi.
Maksud hati ingin membeli batik, tapi malah tiruan
batik yang didapat.

Mengenal Batik
Batik asli menurut SNI Nomor 2014: 0239,
setidaknya memiliki 4 kriteria agar kain bisa disebut
batik. Pertama, batik adalah sebuah kerajinan tangan,
artinya sebagian besar proses pembuatannya dikerjakan
secara manual. Kedua, penggunaan malam (lilin batik)
sebagai perintang warna. Kedua, pelekatan malam harus
menggunakan canting tulis (hasilnya disebut sebagai
batik tulis), menggunakan canting cap (hasilnya disebut
sebagai batik cap) atau kombinasi keduanya (hasilnya
disebut sebagai batik kombinasi). Keempat, motif
memiliki makna tertentu. Jika merujuk pada kriteria di
atas, maka suatu kain yang tidak memenuhi keempat
kriteria tersebut tidak bisa disebut sebagai kain batik,
melainkan kain tiruan batik.

Mengenal Tiruan Batik
Selain batik konsumen perlu mengetahui juga
tentang kain tiruan batik yang jenisnya meliputi
print warna, cabut warna, print malam dingin serta
print mesin. Baik print warna, cabut warna ataupun
print malam dingin, ketiga teknik ini menggunakan
4
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teknik sablon pada proses pembuatannya. Hal yang
membedakan adalah meterial yang disablonkan. Pada
teknik print warna, meterial yang disablonkan adalah
zat warna (cat). Pada teknik cabut warna, kain yang
sudah berwarna disalon dengan cairan bleaching,
sehingga muncul motif putih. Pada teknik print malam
dingin, teknik sablon digunakan untuk melekatkan lilin
dingin pengganti malam, sehingga hasilnya sangat mirip
dengan batik.

Batik Analyzer
Di era industri 4.0 ini, Batik Analyzer adalah salah
satu solusi atas permasalahan pembedaan batik dan
tiruan dengan mengusung teknologi artificial intelligence.
Batik Analyzer adalah sebuah aplikasi besutan BBKB
yang ditanamkan dalam perangkat mobile. Aplikasi ini
dapat membedakan kain batik dan kain tiruan hanya
dengan menganalisa foto hasil jepretan perangkat
mobile. Dalam hal ini sistem artificial intelligence yang
telah ditanam dalam aplikasi bertanggung jawab dalam
menganalisa foto. Jika pembaca menginginkan akurasi
yang lebih tinggi kita bisa menambahkan mikroskop
digital untuk proses pengambilan foto. Sampai saat
ini akurasi aplikasi ini rata-rata %75. Untuk dapat
menggunakan aplikasi ini, pembaca masih harus
bersabar karena aplikasi ini masih dalam versi beta.
Aplikasi ini masih terus dikembangkan hingga didapat
nilai akurasi di atas %90. Setelah tercapai akurasi pada
angka tersebut, aplikasi ini Batik Analyzer ini akan dapat
digunakan secara umum oleh masyarakat luas.

LITBANGYASA

Penggunaan
Limbah
Perkebunan Kulit Buah Kakao
(Theobroma Cacao l.) untuk Pewarna Batik

Balai Besar Kerajinan dan
Batik (BBKB) berhasil
meraih juara pertama
pada seleksi Penelitian dan
Pengembangan (Litbang)
Unggulan untuk sektor
industri agro dengan judul
“Limbah Perkebunan Kulit
Buah Kakao (theobroma
cacao l.) untuk Pewarna
Batik” yang diselenggarakan
oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri
(BPPI), Kementerian
Perindustrian pada tanggal
30-29 Juli di Serpong,
Tangerang Selatan, Banten.

P

enggunaan zat warna sintetis dalam pembatikan sudah
berlangsung lama, mengingat biaya yang lebih murah,
kecepatan dan kemudahan dalam pencelupan, serta
kestabilannya. Warna-warna yang dihasilkan beraneka ragam dan
cenderung lebih tajam. Namun penggunaan zat warna sintetis memiliki
dampak negatif terhadap manusia dan lingkungannya. Limbah buangan
pencelupan mengandung sisa-sisa senyawa kimia berwarna yang
tidak larut, yang selain mengganggu estetika juga berpotensi meracuni
lingkungan. Selain itu, beberapa jenis zat warna sintetis mengandung
senyawa kompleks aromatik yang biasanya sukar untuk diuraikan.

Saat ini pelaku industri di Indonesa dituntut harus mulai
beralih dari menjalankan bisnis seperti biasanya (business as usual)
menjadi yang berwawasan industri hijau. Isu ini penting dan mutlak
untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta
menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Dalam hal ini BBKB telah
memulainya, salah satunya dengan mengembangkan penggunaan limbah
kulit buah kakao sebagai pewarna batik.
Seiring dengan perkembangan teknologi, serta tingkat kesadaran
masyarakat terkait kesehatan dan lingkungan hidup yang semakin
meningkat, batik warna alam semakin populer dan diminati masyarakat.
Pada saat ini, bahan pewarna alami yang digunakan untuk proses
batik masih terbatas dari tanaman Tarum (Indigo sp) yang sengaja
ditanam sebagai bahan pewarna alami, atau kayu-kayuan seperti tingi,
tegeran, dan mahoni yang membutuhkan waktu lama dalam hingga
bisa dipanen. Sehingga dibutuhkan eksplorasi sumber bahan baku
WARTA BALAI BESAR KERAJINAN & BATIK | 2019
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LITBANGYASA
baru yang ketersediaannya melimpah dan belum
banyak termanfaatkan, yaitu kulit buah kakao, yang
merupakan residu sebelum buah kakao diperam.

teknologi, ekonomi, sosial dan lingkungan, pewarna
alami dari kulit buah kakao untuk pewarna alami batik
ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan.

Tujuan kegiatan litbang ini adalah memanfaatkan
limbah perkebunan berupa kulit buah kakao sebagai
usaha pemanfaatan limbah kulit buah kakao menjadi
produk yang lebih bernilai untuk keperluan bahan
pewarna alami batik, sehingga dapat mengangkat
produk batik warna alam agar semakin diminati
masyarakat, baik skala nasional maupun internasional,
juga dapat menumbuhkan industri baru pembuat
warna alam dari kulit buah kakao.

Spektrum warna hasil pewarnaan, di antaranya
krem hingga cokelat tua, cokelat kemerahan, dan abuabu kehitaman

Ekstraksi warna kulit buah kakao dapat
dilakukan dengan berbagai larutan pada berbagai
kondisi ekstraksi, dan akan menghasilkan larutan
yang nantinya akan dapat menimbulkan warna khas
kecoklatan. Dari berbagai pelarut yang digunakan,
lebih disarankan menggunakan air sebagai pelarut
sehingga residu ekstraknya masih dapat digunakan
untuk pakan ternak atau dijadikan kompos yang ramah
lingkungan.
Pengaplikasian larutan warna kakao pada kain
batik dilakukan sesuai dengan standar penerapan
pewarnaan batik dengan zat warna alam pada
umumnya. Dilakukan proses mordanting dan 5 sampai
8 kali pencelupan masing-masing 15 menit. Setelah
warna masuk ke dalam serat kain batik kemudian
dilakukan proses pengikatan zat warna (fiksasi).
Dari hasil fiksasi dapat diperoleh sebaran warna
yang beragam, dari spektrum warna-warna krem
hingga cokelat tua, cokelat kemerahan, dan abu-abu
kehitaman tergantung dari jenis dan konsentrasi
bahan fiksator. Produk batik hasil pewarnaan dengan
kakao ini juga telah melalui tahap uji kualitas yang
meliputi parameter ketahanan luntur warna terhadap
gosokan, sinar dan pencucian. Hasil uji menunjukkan
kualitas yang baik dan telah memenuhi Standar
Nasional Indonesia (SNI).
Hasil litbang ini telah disosialisasikan sejak
tahun 2016 di Kabupaten Jember, Jawa Timur dan
beberapa daerah penghasil kakao di Indonesia.
Industri kecil dan menengah (IKM) batik di Jember
telah mengaplikasikan hasil litbang ini untuk
pewarnaan produk batiknya, selain itu beberapa
IKM batik telah memproduksi sediaan zat pewarna
alami dari kulit buah kakao yang diperjualbelikan.
Dalam perkembangan selanjutnya daerah penghasil
kakao lainnya turut mengaplikasikan kulit kakao
sebagai bahan pewarna alam untuk batik, seperti
Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo di Provinsi
DIY. Pada sisi yang lain, hasil litbang ini juga telah
diikutsertakan dalam kegiatan Indonesia Innovation
Day 2019 di Saarbrucken, Jerman yang difasilitasi
oleh kementerian lain. Dilihat dari aspek kelayakan

6
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Contoh hasil pewarnaan batik menggunakan
pewarna alami dari kulit buah kakao:

Gambar 1. Hasil Penelitian Limbah Kakao

Gambar 2. Hasil Penelitian Limbah Kakao

w

Gambar 3. Hasil Penelitian Limbah Kakao

LITBANGYASA

Manfaatkan
Limbah Rami
Balai Besar Kerajinan dan Batik Ciptakan
Alat Pintal Limbah Serat Rami
Indonesia merupakan negara
yang kaya akan bahan serat
alam salah satunya adalah
rami. Rami ini sudah lama di
tanam oleh bangsa Indonesia.
Pengembangan rami
(Boehmeria nivea) di Indonesia
sudah dimulai sejak abad 19 oleh
Pemerintah Kolonial Belanda
dan sudah banyak dilakukan
penelitian untuk tanaman ini.
Salah satu daerah penghasil rami
yang potensial adalah Kabupaten
Wonosobo.

S

aat ini di Wonosobo telah terdapat perusahaan IKM
pengolahan serat rami dengan cara pengolahan
sistem mekanis tanpa melalui proses kimiawi dengan
menghasilkan pita serat rami, pada proses produksinya bagian
pangkal dan akar rami dipotong menjadi limbah yang berupa
gumpalan serat. Serat limbah rami tersebut belum bisa dimanfaatkan
karena belum ada peralatan yang dapat digunakan untuk
mengolahnya.
Sehubungan dengan hal tersebut Balai Besar Kerajinan dan Batik
melakukan perekayasaan alat yang dimaksudkan untuk menangani
permasalahan limbah pada IKM serat rami tersebut, dengan
melakukan rekayasa alat pintal serat limbah rami. Perekayasaan ini
bertujuan untuk menangani permasalahan limbah pada IKM serat
rami dengan melakukan rekayasa alat pintal serat limbah rami.
Berdasarkan eksplorasi ide dibuat desain awal untuk membuat alat
pintal limbah serat rami yang terdiri dari 2 (dua) unit yaitu; alat
pengurai limbah dan alat pintal serat rami:

WARTA BALAI BESAR KERAJINAN & BATIK | 2019
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1.

Alat pengurai limbah serat rami

Alat pengurai limbah serat rami ini berfungsi
sebagai tahap awal pengolahan serat limbah rami untuk
dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri atau
bahan baku kerajinan. Pada kegiatan perekayasaan ini
alat pengurai limbah serat rami dimaksudkan untuk
mengurai limbah serat rami yang siap diumpankan
untuk pembuatan tampar pada alat pintal limbah
serat rami, dengan asumsi bahwa sifat fisik serat hasil
penguraian limbah serat rami sama dengan serat dari
sabut kelapa. Secara garis besar bagian-bagian pokok
alat pengurai serat limbah rami adalah sebagai berikut:
a.

Rangka penopang, merupakan rangka berbentuk
meja

b.

Feeder, merupakan tempat masuknya limbah serat
rami ke alat pengurai

c.

Roll pengurai, merupakan bagian inti dari alat ini

d.

Mekanika penggerak, alat ini dengan menggunakan
motor listrik

Gambar 2. Hasil penguraian limbah serat rami

Gambar 1. Bahan sisaan potongan tepi rami
(serat limbah rami)

2.

Alat pintal limbah serat rami

Alat pintal limbah serat rami hasil perekayasaan
ini karena keterbatasan referensi maka didesain
dengan asumsi bahwa serat limbah yang telah diurai
mempunyai sifat fisika yang hampir sama dengan serat
sabut kelapa.

Gambar Serat rami
8
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Gambar 3. Hasil uji coba pembuatan tampar secara manual
dengan bahan penguraian 1 (satu) kali

LITBANGYASA

Balai Besar
Kerajinan dan Batik
Ciptakan CNC Router Kayu dan Bambu
Kerajinan ukir kayu merupakan salah satu program yang termasuk
dalam rencana induk pembangunan industri nasional (RIPIN).

K

ayu yang telah diukir akan mempunyai nilai
jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan
yang polos. Hal ini juga berkaitan dengan
nilai prestise yang dimiliki oleh kerajinan kayu ukir.
Namun saat ini sangat jarang dijumpai kayu yang
berkualitas baik untuk diukir, terutama kayu jati yang
tua dan kering yang dulunya cukup mudah kita jumpai.
Oleh karena itu perlu dicari alternatif kayu lain yang
saat ini masih banyak tersedia. Sehubungan dengan
semakin sulitnya bahan kayu yang sesuai maka tentu
proses pengerjaannya juga akan menemui kendala.
Selain faktor kesulitan yang tinggi untuk kayu lunak,
sumber daya manusia yang ahli untuk mengukir pun
saat ini sudah jarang dijumpai. Karena harus diakui
bahwa untuk mampu mengukir dibutuhkan bakat dan
ketrampilan yang cukup, terlebih lagi adanya kendala
dari bahan material kayu yang menambah faktor
kesulitan bagi pengukir.

yang mampu mengukir dan dapat menyesuaikan
dengan tingkat kekerasan kayu yang menjadi benda
kerjanya. Hal ini berkaitan dengan putaran pahat
dan jenis mata pahat yang digunakan. Namun mesin
CNC yang saat ini ada di pasaran harganya sangat
mahal dan hampir tidak terjangkau oleh pengusaha
IKM. Untuk itulah Balai Besar Kerajinan dan Batik
menciptakan CNC router kayu dan bambu yang
sederhana dengan biaya terjangkau namun mampu
mengukir pada kayu lunak. Manfaat dari CNC router
kayu dan bambu ini adalah dapat membuat ukiran
sederhana yang dapat meningkatkan nilai ekonomis
limbah kayu perkebunan. Keunggulannya adalah
mampu memproses kayu yang berukuran besar namun
dengan biaya investasi yang relatif terjangkau.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut
diperlukan mesin Computer Numerical Control (CNC)

WARTA BALAI BESAR KERAJINAN & BATIK | 2019
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Keterangan Gambar
1. CNC Router Kayu dan Bambu
4-2. Ukiran Hasil CNC Router
5. Rangka Mesin CNC Router Kayu Bambu
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BBKB Ciptakan
Alat Tepat Guna
Untuk Industri Kerajinan dan Batik

Balai Besar Kerajinan
dan Batik (BBKB) telah
menghasilkan peralatan
tepat guna untuk
mendukung industri
kerajinan dan batik.
Serangkaian alat untuk
membantu industri
batik pada setiap tahap
produksi mulai dari
meja gambar pola batik,
kompor listrik batik tulis,
kompor listrik batik cap,
kompor gas otomatis
untuk batik cap, bak
pencelupan manual
hingga alat celup batik
model spiral untuk batik
kain panjang telah dibuat
dan direkayasa agar tepat
guna.

D

alam usaha mengarahkan batik menuju penerapan industri
4.0 Balai Besar Kerajinan dan Batik tengah mengembangkan
mesin batik cap dengan teknologi Programmable Logic
Controllers (PLC). Dengan alat ini, proses pembuatan batik cap dilakukan
dengan kontrol logika komputer yang memungkinkan membuat batik cap
lebih cepat dan presisi. Proses pembuatan batik tetap sesuai dengan standar
yang ditetapkan dalam SNI yakni menggunakan canting cap dan lilin malam
panas. Proses otomatisasi diterapkan pada tahap perekatan lilin panas ke kain
yang menggunakan teknologi PLC.
Sedangkan untuk industri kerajinan anyaman bambu dan produk
bambu, BBKB juga telah membuat serangkaian peralatan tepat guna baik dari
peralatan manual sampai peralatan masinal. Alat manual kerajinan anyaman
bambu seperti: alat pembelah bambu penyerut lidi bambu; penyama lebar
iratan bambu dan penghalus iratan bambu; hingga mesin pengirat bambu.
Untuk mendukung industri kecil pembuat sangkar burung dan tusuk sate
BBKB juga telah membuat mesin pembuat lidi bambu. Sedangkan untuk
mendukung perajin tempurung kelapa, BBKB juga telah merekayasa alat
pembuat kancing tempurung kelapa, mesin circle ganda tempurung kelapa,
alat kombinasi tempurung kelapa, dan juga mesin poles tempurung kelapa.
Sejumlah alat kerajinan industri kerajinan lainnya juga direkayasa oleh
BBKB: seperti alat press enceng gondok, alat pintal serat alat untuk serat agel
dan serat rami, alat pengurai limbah rami, alat carding, jantra dan alat pintal.
Selain itu, BBKB juga telah mendapat HKI Paten terhadap alat penyama
lebar kerang yang diproduksi untuk membantu industri kerajinan kerang, di
samping alat pemotong cangkang kerang dan tumbling poles kerang.

WARTA BALAI BESAR KERAJINAN & BATIK | 2019

11

LITBANGYASA

1. REKAYASA PERALATAN BATIK

a.

Meja Gambar/Pola Batik
Meja ini berupa meja kaca yang didesain dengan kemiringan tertentu yang
dilengkapi dengan lampu TL (Fluorescent Lamp) sebagai sumber cahaya.
Meja ini digunakan untuk membuat dan untuk memindahkan gambar/
pola batik secara manual,
Cara penggunaannya: pertama-tama gambar/pola batik diletakkan di
atas meja kaca, kemudian di atas gambar/pola batik tersebut diletakkan
kain. Dengan bantuan pencahayaan lampu yang ada di bawah meja,
pembuatan gambar/pola batik pada kain akan mudah dan cepat
dikerjakan.

b.

Kompor Listrik Batik Tulis
Rekayasa alat ini dilaksanakan oleh BBKB sebagai jalan keluar akibat
adanya kebijakan pemerintah mencabut subsidi minyak tanah yang biasa
dipakai untuk bahan bakar kompor batik tulis.
Penggunaan kompor listrik batik tulis di samping untuk menghemat biaya
pengeluaran energi, juga untuk mengurangi polusi udara akibat asap
pada proses pembatikan, karena pada penggunaan kompor listrik batik
tidak mengeluarkan asap jelaga sebagaimana penggunaan kompor batik
tulis berbahan bakar minyak tanah.
Dengan penggunaan listrik antara 125 watt pada start awal dan antara
100 – 75 watt pada waktu malam batik sudah mencair, bisa menghemat
biaya penggunaan energi lebih dari separuh dibandingkan dengan biaya
penggunaan energi kompor batik tulis berbahan bakar minyak tanah.

c.

Bak Pencelupan Manual
Pada mulanya bak pencelupan warna kain batik terbuat dari kayu, akan
tetapi dengan semakin mahal dan sulitnya memperoleh kayu yang bisa
dipakai untuk membuat bak pencelupan warna kain batik, maka BBKB
membuat bak pencelupan warna kain batik dengan menggunakan bahan
stainless steel, bak pencelupan ini sangat efektif digunakan untuk IKM batik
skala kecil.

d.

Alat Celup Batik Model Spiral
Alat celup batik model spiral ini merupakan alat bantu pencelupan kain
batik, dengan fungsi utamanya untuk pencelupan kain batik berukuran
panjang menggunakan zat warna alam. Hasil pewarnaan kain batik
panjang dengan menggunakan alat ini mempunyai kerataan warna yang
cukup bagus.
Alat ini mampu mencelup kain batik berukuran panjang sampai dengan
panjang kain 20 meter.
Alat ini menghasilkan kerataan warna yang cukup bagus, tapi di sisi lain
butuh waktu untuk menyiapkan zat warna yang dipakai dalam proses
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pencelupan kain batik. Alat ini cocok digunakan untuk mencelup kain
batik yang eksklusif.

e.

Canting Cap Batik Model Pin Art
Canting cap batik model pin art, merupakan rekayasa canting
cap batik untuk memunculkan motif batik kreasi baru dengan
komposisi motif batik terdiri dari sekumpulan titik. Di samping itu
dengan penggunaan canting cap model pin art, para pembatik
sangat leluasa dan relatif mudah untuk mengganti motif batik
yang dihasilkan hanya dengan menggunakan satu canting cap
batik, sehingga akan meningkatkan kecepatan penciptaan desain
motif-motif kain batik yang baru.

2. REKAYASA MESIN/PERALATAN IKM BATIK CAP

a.

Kompor Listrik Batik Cap
Latar belakang dilakukannya rekayasa alat ini sama dengan latar belakang rekayasa
kompor listrik batik tulis. Berdasarkan perhitungan tekno ekonomi, kompor listrik
batik cap ini dapat menurunkan biaya kebutuhan energi cukup banyak, akan tetapi
karena penggunaan daya listrik kompor ini cukup besar, yaitu antara 1.000 sampai
dengan 1.300 watt, maka kompor listrik batik cap ini relatif sangat sedikit diminati
oleh IKM batik, karena mayoritas IKM batik mempunyai daya listrik terpasang hanya
900 watt.
IKM batik cap lebih memilih memanfaatkan kompor gas batik cap dalam proses
pengecapan kain batik.

b.

Kompor Gas Batik Cap Otomatis
Rekayasa kompor gas batik cap otomatis
ini di samping untuk meningkatkan
efisiensi penggunaan energi dalam proses
pengecapan kain batik, penggunaan kompor
gas batik cap otomatis ini bertujuan untuk
meningkatkan tingkat keselamatan para
operator pengecapan batik pada proses
pengecapan kain batik. Alat ini cocok untuk
IKM batik karena sebagian besar IKM batik
cap menggunakan kompor gas dalam proses
pengecapan kain batik.
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c.

Alat Celup Warna Panjang
Alat ini adalah hasil kerja sama perekayasaan alat antara BBKB,
Pemda Mojokerto dan IKM batik di Kabupaten Mojokerto. Alat ini
direkayasa untuk membantu memecahkan masalah di IKM batik
Kabupaten Mojokerto. , IKM batik tersebut banyak memproduksi
kain batik cap berukuran panjang untuk seragam, sehingga
diperlukan alat pencelupan warna kain batik berukuran panjang
yang memberikan jaminan kerataan dan keseragaman warna pada
proses pewarnaannya kain batik berukuran panjang.
Alat ini bisa digunakan mencelup kain batik pada proses
pewarnaan kain batik sepanjang 1 roll kain atau sekitar 30 meter
sekali pencelupan warna.

3. REKAYASA MESIN/PERALATAN IKM KERAJINAN BAMBU

a.

Mesin Irat Bambu
Pengiratan bambu merupakan tahapan proses produksi produk
bambu yang paling penting di IKM kerajinan bambu. Proses
pengiratan bambu ini membutuhkan waktu yang relatif lama
apabila dilakukan secara manual, untuk itu BBKB merekayasa
mesin untuk mempercepat proses pengiratan bambu dengan
membuat mesin irat bambu.
Mesin irat bambu ini dibuat dengan mengadopsi mesin serupa
yang sudah ada di pasaran, disesuaikan dengan ketersediaan
pasokan energi dan kemampuan finansial rata-rata IKM kerajinan
bambu. BBKB melakukan perekayasaan ulang secara down grade
mesin serupa yang sudah ada di pasaran guna menurunkan
kebutuhan pasokan energi dan harga jual mesin tetapi dengan
perfoma kerja mesin yang tidak jauh berbeda dengan mesin
yang sudah beredar di pasaran.

b.

Penyerut Lidi Bambu Manual
Alat ini merupakan alat bantu yang sangat sederhana guna
mengembangkan IKM kerajinan yang menggunakan bahan baku
lidi bambu misalnya kerajinan sangkar burung dan kerajinan kap
lampu untuk menghasilkan lidi bambu yang seragam ukurannya
melalui proses penyerutan relatif lebih cepat.
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c.

Penyama Lebar Iratan Bambu/ Rotan Manual
Alat bantu sederhana ini berguna untuk
meningkatkan kualitas produk hasil produksi IKM
kerajinan anyaman bambu/rotan, karena alat bantu ini
menghasilkan iratan bambu/rotan dengan lebar iratan
yang relatif seragam. Kualitas iratan bambu/rotan
sangat mempengaruhi kualitas produk akhir kerajinan
bambu/rotan.

e.

d.

Penghalus Iratan Bambu Manual
Alat bantu sederhana ini berguna untuk meningkatkan
kualitas produk hasil produksi IKM kerajinan bambu,
karena kehalusan iratan bambu sangat berpengaruh pada
kualitas produk hasil kerajinan bambu

Mesin Pembelah Bambu
Mesin ini juga merupakan rekayasa down grade mesin pembelah
bambu yang sudah beredar di pasaran. Hal ini dilakukan karena
mesin yang ada di pasaran menggunakan tenaga listrik 3 phase
dengan daya yang sangat besar sehingga kurang sesuai untuk
IKM kerajinan bambu, karena pasokan daya listrik di IKM kerajinan
bambu hanya 1 phase. Selain itu harga mesin pembelah bambu yang
sudah beredar di pasaran harganya relatif tidak terjangkau oleh IKM
kerajinan bambu.
Rekayasa mesin ini ditujukan untuk meningkatkan produksi IKM
kerajinan yang menggunakan bilah bambu sebagai bahan bakunya.

f.

Alat Pembelah Bambu Manual
Alat bantu sederhana ini direkayasa untuk membantu IKM kerajinan
bambu untuk mempercepat proses membelah batang bambu.
Dengan alat bantu ini, bilah bambu hasil pembelahan bisa relatif
seragam.
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g.

Mesin Pembuat Lidi Bambu
Mesin ini juga merupakan hasil rekayasa
down grade mesin yang sudah beredar di
pasaran. Mesin serupa yang beredar di pasaran
menggunakan tenaga listrik 3 phase dengan
daya yang sangat besar sehingga tidak
memungkinkan dipakai oleh IKM kerajinan
bambu, karena pasokan listrik di IKM kerajinan
bambu hanya 1 phase, di samping harga mesin
relatif tidak terjangkau oleh IKM.
Mesin ini berguna untuk meningkatkan
produksi IKM kerajinan bambu yang
menggunakan lidi bambu sebagai bahan baku,
seperti IKM kerajinan sangkar burung, IKM
kerajinan tusuk sate dan tusuk gigi.

4. REKAYASA MESIN/PERALATAN IKM KERAJINAN TEMPURUNG KELAPA

a.

Mesin Pengemplong Tempurung Kelapa (Pembuat Kancing Tempurung
Kelapa)
Kancing tempurung kelapa pada saat ini mempunyai peluang pasar yang cukup
besar, karena kancing tempurung kelapa sudah menjadi salah satu jenis aksesoris
untuk industri fesyen yang ramah lingkungan. BBKB melakukan perekayasaan
mesin ini untuk mendukung tumbuh kembang IKM kancing tempurung kelapa.
Mesin ini cukup efektif untuk membentuk kancing dari tempurung kelapa dengan
cepat dan pengoperasian yang sangat mudah.

b.

Mesin Pelobang Kancing
Tempurung Kelapa
Mesin ini adalah mesin yang
menjadi bagian yang tidak bisa
dipisahkan pada proses produksi
kancing tempurung kelapa. Mesin
ini merupakan hasil rekayasa dalam
rangka mendukung tumbuh
kembang IKM tempurung kelapa.
Mesin ini mampu membuat 2 atau
4 buah lubang kancing tempurung
kelapa dengan presisi di bagian
tengah kancing tempurung kelapa
dengan cepat dan mudah dalam
pengoperasiannya.
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c.

Mesin Kombinasi Tempurung Kelapa
Perekayasaan mesin ini ditujukan untuk mendukung
peningkatan produktivitas IKM kerajinan tempurung
kelapa. Mesin ini bisa digunakan untuk memotong
tempurung kelapa utuh sesuai bentuk dan ukuran pola
yang dikehendaki, membersihkan dan menghaluskan
bagian luar dan dalam tempurung kelapa.

d.

Circle Tempurung Kelapa Ganda
Perekayasaan alat ini untuk membantu meningkatkan
produktivitas IKM kerajinan tempurung kelapa, terutama
yang menghasilkan produk tempurung kelapa laminasi
dan produk-produk yang membutuhkan potongan
tempurung kelapa dalam ukuran seragam.
Alat ini digunakan untuk membuat potongan
tempurung kelapa dalam ukuran yang seragam dengan
cepat dan mudah pengoperasiannya.

e.

Mesin Polish Ganda
(Kerang dan Tempurung Kelapa)
Perekayasaan mesin ini untuk membantu meningkatkan
produktivitas IKM kerajinan tempurung kelapa dan IKM
kerajinan kulit kerang. Potongan tempurung kelapa atau
potongan kulit kerang yang di-polish melalui mesin ini
biasanya dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk
laminasi yang tidak berbentuk datar dalam ukuran cukup
besar.

WARTA BALAI BESAR KERAJINAN & BATIK | 2019
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5. REKAYASA MESIN/PERALATAN IKM KERAJINAN KULIT KERANG

a.

Alat Pemotong Cangkang Kerang
Rekayasa alat ini dilakukan untuk membantu tahap penyiapan bahan
baku IKM kulit kerang terutama yang digunakan untuk membuat
produk laminasi dengan kulit kerang. Alat ini digunakan untuk
memotong berbagai macam kulit kerang sesuai dengan ukuran yang
dikehendaki.
Contoh hasil potongan kulit kerang dengan menggunakan alat ini
seperti berikut ini :

b.

Alat Penyama Ketebalan Cangkang Kerang Mutiara
Alat ini digunakan untuk menyamakan ketebalan kulit kerang mutiara
yang akan digunakan sebagai bahan baku produk laminasi kulit
kerang mutiara, sehingga mempunyai ketebalan yang seragam. Hal
ini dimaksudkan untuk mempermudah proses laminasi dan finishing
produk laminasi kulit kerang mutiara yang dihasilkan.

c.

Alat Tumbling
Cangkang Kerang
Alat ini digunakan
untuk menghaluskan
potongan kulit
kerang, kulit kerang
utuh maupun
produk souvenir dari
kulit kerang yang
berukuran kecil.
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6. REKAYASA MESIN/PERALATAN IKM SANT (SERAT ALAM NON TEKSTIL) DAN LAINNYA

a.

Mesin Press Enceng Gondok

b.

Mesin ini digunakan untuk memipihkan batang eceng
gondok yang telah dikeringkan sehingga mempunyai
ketebalan yang sama sebagai bahan baku IKM kerajinan
berbahan baku batang enceng gondok.

c.

Mesin Pintal dan Tampar Agel
Tali tampar dari daun agel merupakan salah satu bahan
baku untuk kerajinan SANT (serat alam non tekstil).
Perekayasaan mesin ini ditujukan untuk membuat tali
tampar daun agel dengan diameter maksimal 3 mm
untuk bahan baku kerajinan SANT (serat alam non
tekstil).

Mesin Pencelup Mendong
Mesin ini merupakan mesin digunakan untuk mencelup
warna batang mendong sebagai bahan baku untuk IKM
kerajinan SANT (serat alam non tekstil).

d.

Mesin Pengemplong Manik-Manik Kayu
Perekayasaan mesin ini untuk mendukung peningkatan
produktivitas industri manik-manik kayu sebagai bahan
baku untuk pembuatan tasbih, atau barang-barang
kerajinan lain yang membutuhkan manik-manik kayu.
Mesin ini mampu membuat manik-manik dengan
diameter maksimal 1 cm.
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Sebagian besar bahan untuk
perekayasaan alat tepat guna BBKB dapat
dengan mudah di temui di Indonesia dan
beberapa komponen diproduksi oleh bengkel
keteknikan BBKB sendiri. Ketersediaan
peralatan permesinan di BBKB cukup lengkap
dan memadai untuk menghasilkan peralatan
tepat guna.
Tantangan dihadapi ketika kini BBKB
membuat peralatan dengan penerapan
teknologi 4.0. sejumlah komponen memang
tersedia dalam jumlah terbatas, bahkan
sebagian besar masih diimpor. Beruntung kini
di Indonesia juga memiliki industri komponen
elektronika untuk mendukung penerapan 4.0
seperti kehadiran Schneider Electric Indonesia
yang memiliki pabrik di Batam dan Cikarang.
Kami harap BBKB dan Schneider Electric
Indonesia dapat bekerja sama lebih erat untuk
menciptakan peralatan tepat guna yang dapat
diterapkan oleh industri kerajinan dan batik
skala kecil.
Sebagai catatan Seksi Alih Teknologi
BBKB telah membuat Alat Pengurai, Alat
Carding, Jantra dan Alat Pintal Serat Limbah
Rami di tahun 2018, gambar dan spesifikasi
alat belum bisa ditampilkan karena dalam
tahap pendaftaran paten.
Perekayasaan alat ini merupakan upaya
pemecahan masalah pada IKM serat rami
yang ada di Kabupaten Wonosobo. IKM
tersebut menghasilkan serat rami, dijual
dalam bentuk pita serat rami. Pada proses
produksinya, bagian pangkal dan ujung serat
rami tersebut dipotong dan menjadi limbah
serat rami yang sampai dengan saat ini belum
bisa dimanfaatkan. Dengan adanya peralatan
ini, limbah serat rami dapat dimanfaatkan
sebagai bahan baku kerajinan.
Secara umum peralatan tepat guna yang
dihasilkan dengan teknologi BBKB selalu
berorientasi untuk digunakan pada industri
kecil dan skala rumah. Seperti diketahui
industri kerajinan di Indonesia sebagian besar
merupakan industri kecil dan dilakukan di
daerah pedesaan dimana sering kali memiliki
kendala dalam ketersediaan daya listrik.
Sebagian alat tepat guna industri kerajinan
dan batik dibuat dengan penggunaan daya
yang relatif kecil sehingga dapat digunakan
pada daya listrik rumah antara 2200 - 900
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watt. Selain itu alat tepat guna BBKB dibuat untuk meningkat
efisiensi dan produktivitas industri kerajinan.
Peralatan tepat guna BBKB dibuat atas adanya masukkan
industri kerajinan dan batik yang berusaha meningkatkan
produktivitas melalui penggunaan alat. Sebagai contoh untuk
kompor listrik batik, sejak tahun 2009 BBKB telah menerima
lebih dari 500 permintaan kerja sama pembuatan kompor listrik
batik dari berbagai daerah di Indonesia, baik dari perajin batik,
pemerintah daerah maupun sekolah. Peralatan tepat guna
bambu juga telah dipakai pada industri bambu di Yogyakarta,
seperti alat pembelah bambu yang diterapkan pada CV. Bina
Karya Usaha di Potorono, Bantul dan alat pembuat lidi bambu
digunakan oleh perajin bambu di Karangkajen, Yogyakarta.
Hasil rekayasa peralatan tepat guna BBKB cukup diminati
industri kerajinan dan batik karena menjadi solusi pengadaan
peralatan untuk kerajinan dengan harga terjangkau dan sesuai
dengan kebutuhan dan spesifikasi untuk industri kerajinan dan
batik di Indonesia.

LITBANGYASA

Tingkatkan Daya Saing
BBKB Ciptakan alat Cap Batik Otomatis Berbasis
Programmable Logic Controller (PLC)

R

evolusi industri keempat ditandai dengan
adanya pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi sepenuhnya. Tidak hanya
dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh
rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis
yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi
yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik. Untuk
itu, sektor industri nasional perlu banyak pembenahan
terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang
menjadi kunci penentu daya saing di era Industri
4.0. Era Revolusi Industri 4.0 tidak hanya membawa
perubahan bagi sektor industri, akan tetapi juga dalam
kehidupan pada umumnya. Tingginya permintaan
batik akhir-akhir ini di satu sisi membuat industri
pembuatan batik menjadi bergeliat lagi, namun
sayangnya hal ini memiliki permasalahan tersendiri
dalam hal peningkatan kapasitas produksi batik itu
sendiri.
Kendala tersebut tak lepas dari proses pembuatan
batik yang panjang dan rumit serta peralatan yang

digunakan masih terbatas baik secara teknologi
maupun kemampuannya. Terutama untuk peralatan
produksi batik cap, yang saat ini masih mengandalkan
tenaga manusia dalam proses pengecapan. Kondisi
ini menyebabkan pengrajin batik cap kesulitan untuk
memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Hal ini
menimbulkan dilema disaat permintaan pasar sangat
tinggi namun para pelaku usaha batik cap kesulitan
memenuhi permintaan tersebut yang diakibatkan
keterbatasan alat produksi.
Diperlukan solusi dalam hal peralatan produksi
yang mengarah ke teknologi berbasis otomasi yang
diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas
produksi, oleh karena itu, BBKB menciptakan alat
Cap Batik Otomatis Berbasis Programmable Logic
Controller (PLC). Teknologi perekayasaan alat batik cap
berbasis otomasi ini bermanfat untuk meningkatkan
kapasitas dan efisiensi produksi batik cap. Diharapkan
dengan diciptakannya alat ini, pelaku IKM dapat
berkolaborasi dan bekerjasama dengan BBKB untuk
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Perekayasa BBKB sedang menyiapkan ujicoba PLC 

dapat meningkatkan kapasitas produksinya yang pada
akhirnya dapat meningkatkan daya saing IKM Batik.
Alat ini menggunakan metode otomasi pembuatan
batik cap dimana canting cap dan kain digerakkan
secara bergantian menggunakan pneumatik berbasis
kontrol Programmable Logic Controller. Penggunaan
teknologi untuk otomasi batik cap ini diharapkan
dapat menjadi teknologi yang handal dan memiliki
ketahanan yang tinggi dalam penggunaan untuk
produksi skala massal.
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KUNJUNGAN

Optimalkan
Tugas Pokok Balai, Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri,
stri, Kemenperin
Kunjungi BBKB Yogyakarta
ta

D

i sela-sela kesibukan yang padat, seusai menjadi pembicara
utama di Universitas Gadjah Mada
da (UGM) Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri
dustri (BPPI), Kemenperin
Bapak Ngakan Timur Antara menyempatkan diri
iri berkunjung ke Balai Besar
Kerajinan dan Batik Yogyakarta (2/12). Kedatangan
gan beliau di dampingi Kepala
Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Bapak Abd. Rachman Supu
beserta rombongan disambut oleh Kepala BBKB
B Ibu Titik Purwati Widowati
beserta para pejabat III & IV dan dilanjutkan berkunjung
rkunjung ruang pamer dan
laboratorium BBKB.
D alam kata sambutan dan sekaligus arahannya,
nnya, beliau mengatakan
bahwa selaku Kepala BPPI yang memiliki tugas membimbing balai &
baristand, beliau juga merupakan staf dari Menteri
teri Perindustrian. Sehingga
kita semua memiliki kewajiban membantu dan memberikan kontribusi untuk
kemajuan Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian adalah
sosok yang mumpuni dalam memimpin Kementerian
terian Perindustrian,
merupakan seorang teknokrat, birokrat dan akademisi
ademisi politisi selalu
berimprovisasi serta menekankan bahwa dalam
m setiap melakukan
kegiatan litbang harus berdasarkan pada data.
Kepala BPPI juga menekankan agar balai dan
an baristand untuk
terus fokus kepada tugas pokok dan fungsi (Tusi)
i) masing-masing.
Selain itu, agar yang dihasilkan dipublikasikan/disebarluaskan
disebarluaskan
dengan menggunakan berbagai medsos , sehingga
gga keberadaan
balai manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat
akat luas. Pada
kesempatan tersebut para pejabat struktural dan
n fungsional
Balai Kerajinan dan Batik (BBKB) dan Balai Besar
ar Kulit, Karet
dan Plastik (BBKKP) turut mendengarkan arahan
an beliau.
Melalui industri 4.0, Kemenperin membuatt gebrakan
sebagai inisiator dalam mengimplementasikan teknologi
tersebut. Sehingga mendorong industri dan institusi
titusi yang
terkait untuk terus melakukan kolaborasi dan sinergi.
inergi. BBKB
merupakan salah satu dari 22 balai besar dan baristand
aristand di
bawah BPPI, Kemenperin diharapkan mempertajam
ajam penelitian
bahan baku sebagai substitusi impor. “Perlu dilakukan
kukan identifikasi
terhadap produk kerajinan dan batik yang bahannya
annya masih impor
begitu juga industri plastik” ungkapnya. Kualitass batik khususnya
dalam pewarnaan alam yang mudah pudar/luntur
tur dan warna yang
dihasilkan dalam proses pembatikan perlu mendapat
dapat perhatian untuk
terus dilakukan risetnya.

Ngakan Timur Antara
an IIndustri
n us
nd
u trri
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
(BPPI), Kemenperin
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KUNJUNGAN

Bapak Inspektur Jenderal sedang mencoba cap batik 

Dorong Pengembangan
Litbang Unggulan Balai
Irjen Kemenperin Berkunjung
ke Balai Besar Kerajinan dan Batik

K

ementerian Perindustrian akan terus
mendorong balai besar & baristand
dalam mengembangkan litbang
unggulannya, sehingga akan muncul
berbagai inovasi baru. Hal ini disampaikan Inspektur
Jenderal, Kemenperin Bapak Setyo Wasisto. ketika
berkunjung ke Balai Besar Kerajinan dan Batik
(2/1). “Dalam melakukan aktivitasnya, para pegawai
yang memanfaatkan berbagai ruang laboratorium
khususnya para peneliti dan perekayasa untuk selalu
menjaga keamanan dan keselamatan, karena hal ini

24
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merupakan kebutuhan bersama yang harus kita jaga”
ungkap Bapak Setyo saat memberikan sambutan
terkait paparan safety induction yang disampaikan
BBKB.
Di samping itu, BBKB yang merupakan UPT
daerah di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri (BPPI), Kemenperin sebagai balai yang fokus
pada litbang industri batik dan kerajinan, mesti
menampilkan produk yang menjadi unggulannya.
Apalagi UNESCO telah mengukuhkan bahwa batik
sebagai warisan budaya tak benda yang berasal dari

KUNJUNGAN

Bapak Inspektur Jenderal sedang
mencoba membatik dengan canting

 Bapak Inspektur Jenderal memberikan pengarahan

 Foto bersama dengan jajaran BBKB

Indonesia. Keppres No. 33 Tahun 2009 tanggal 17
November 2009 telah menetapkan bahwa tanggal 2
Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Sehingga setiap
tanggal 2 Oktober di peringati hari batik . Tentu ini
menjadi suatu kebanggaan dan sekaligus tantangan
bagi kita, agar terus mengembangkan, melestarikan,
memelihara dan melindungi batik sebagai warisan
budaya secara berkelanjutan.

motif-motif batik tersebut mengandung makna filosofi
yang tinggi. “Untuk itu kita yang harus menjaga
dan menghargainya,” sebut Bapak Setyo di dampingi
Sekretaris Irjen Bapak Liliek Widodo dan para pejabat
lain di Kemenperin. Pada kesempatan yang sama beliau
meninjau berbagai sarana layanan publik, ruang pamer
dan laboratorium batik serta tenun di BBKB. Ketika
berkunjung di Laboratorium Irjen Kemenperin beserta
rombongan sempat melakukan pembatikan pada
beberapa helai kain yang telah disiapkan.

Batik sebagai produk handmade yang produksinya
melalui proses yang panjang, setiap motifnya memiliki
makna dan arti yang mendalam, karena di dalam
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Upaya Tingkatkan
Ekonomi Kreatif
Ketua PKK & Kepala Bappeda Musi Rawas
Studi Banding ke BBKB

K

emauan yang kuat untuk
mengembangkan Desain Payung Batik
dan Kerajinan, Ketua PKK Musi Rawas
Provinsi Sumatera Selatan Ibu Noviar
Marlina Gunawan berkunjung ke Balai Besar Kerajinan
dan Batik (3/18). Dalam kunjungan tersebut beliau di
dampingi para istri lurah, kepala desa dan para peserta
yang akan mengikuti pelatihan selama 5 hari di BBKB.
26

WARTA BALAI BESAR KERAJINAN & BATIK | 2019

Dalam sambutannya, Ketua PKK Musi Rawas
menyampaikan bahwa kunjungan ke BBKB
bertujuan untuk menimba ilm-u dan berlatih untuk
pengembangan desain payung batik dan kerajinan
boneka perca. Di samping itu potensi sumber daya
alam seperti kayu karet, pelepah dan cangkang
kelapa sawit, enceng gondok, dan sebagainya dapat
dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku untuk

KUNJUNGAN

 Pembukaan oleh Kepala BBKB
bahan pewarna batik dan berbagai barang kerajinan.
Untuk itu beliau meminta agar dilakukan kerja sama
untuk pemanfaatan potensi yang ada di daerahnya.
Komitmen pengembangan dan pemanfaatan tersebut
diawali dengan mengirim sebanyak 6 orang peserta
untuk berlatih di BBKB.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BBKB
Ibu Titik Purwati Widowati ketika memberikan
sambutan sekaligus membuka pelatihan secara
resmi menyampaikan, bahwa BBKB Yogyakarta
merupakan salah satu lembaga pemerintah yang
bergerak di bidang riset, standardisasi, pengujian,
sertifikasi, kalibrasi, rancang bangun, rekayasa,
diklat, konsultasi industri dan sebagai unit pelaksana
teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian,
yang bertanggungjawab kepada Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI) terkait dengan industri

kerajinan dan batik. Di samping itu keberadaan
BBKB juga memiliki peran yang penting dalam
mengembangkan dan menumbuhkan IKM kerajinan
dan batik Indonesia. Peranan tersebut juga dibuktikan
dengan diakuinya Yogyakarta sebagai kota batik dunia.
Pada momen tersebut Kepala BBKB juga
menegaskan kepada para peserta agar mengikuti
pelatihan ini secara serius. Karena merupakan
kesempatan yang langka dengan biaya yang besar,
sehingga peserta perlu untuk memanfaatkan waktu
sebaik mungkin, agar mampu menguasai proses desain
motif batik dan kerajinan. Yang pada akhirnya mampu
meningkatkan nilai tambah. “Selain rantai pasok bahan
baku dan teknologi proses yang harus dikuasai, peserta
juga diminta mempunyai kemampuan membuat
jejaring luas” ungkap Ibu Titik.
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UNESCO
Berkunjung ke BBKB
dengan Misi Gali Informasi Proses Pewarnaan
Pembuatan Batik beserta Dampaknya
Seiring tumbuhnya industri batik Indonesia yang tersebar di berbagai
daerah, maka peningkatan kualitas produk yang efisiensi dan efektif
dengan meminimalisir penggunaan bahan baku perlu diperhatikan. Hal
itu disampaikan Kepala Pengembangan Jasa Teknik, Balai Besar Kerajinan
dan Batik, Bapak Heri Pramono ketika menerima kunjungan dari UNESCO
beserta tenaga ahli pewarnaan alami dari Naju, Korea Selatan di Ruang
Soga BBKB di Yogyakarta (3/20).

28
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KUNJUNGAN

S

ehubungan dengan hal tersebut Balai
Besar Kerajinan dan Batik melakukan
perekayasaan alat yang dimaksudkan untuk
menangani permasalahan limbah pada IKM serat
rami tersebut, dengan melakukan rekayasa alat pintal
serat limbah rami. Perekayasaan ini bertujuan untuk
menangani permasalahan limbah pada IKM serat rami
dengan melakukan rekayasa alat pintal serat limbah
rami. Berdasarkan eksplorasi ide dibuat desain awal
untuk membuat alat pintal limbah serat rami yang
terdiri dari 2 (dua) unit yaitu; alat pengurai limbah dan
alat pintal serat rami:
Program Spesialis Ilmu Kebijakan dan
Pengembangan Kapasitas UNESCO, Ibu AI Sugiora
menyampaikan bahwa UNESCO yang berkantor di
Jakarta telah membuat beberapa program/kegiatan,
yang salah satu kegiatannya yakni mendukung
pengembangan platform akselerasi inovasi taman sains
& inkubator bisnis teknologi di Indonesia dan Namibia.
Aktivitas utamanya adalah mendukung penggunaan

pewarna alami dalam pembuatan batik. Untuk itu perlu
dilakukan pembahasan dan pemahaman informasi
lebih lanjut, agar proses pewarnaan dalam pembuatan
batik dan dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas
air dapat diminimalisir.
Sedangkan Bapak Heu Bukgu dari Naju
Natural Dyeing Center Korea dalam paparannya,
menyampaikan ketersediaan bahan baku untuk
pembuatan warna alami, proses pembuatan pewarna
alami, implementasi penggunaan warna alami
dan bagaimana mengedukasi masyarakat melalui
sosialisasi/workshop telah banyak dilakukan UNESCO
baik di dalam maupun luar negeri.
Pada sesi diskusi dalam pertemuan tersebut
dibahas bagaimana meningkatkan kualitas pewarnaan
alami pada produk batik, sekaligus menekan
penggunaan air saat proses pewarnaan, sehingga akan
mampu menekan ongkos produksi dan mengurangi
limbah yang dihasilkan.

 Perwakilan UNESCO
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Tingkatkan Kualitas Batik
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Bontang, Kaltim
Kirim Peserta Berlatih Membatik
Upaya untuk terus mendorong
dan meningkatkan kualitas batik
dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan Perdagangan
Kota Bontang, Kalimantan Timur.
Hal ini dibuktikan dengan keseriusan
dinas tersebut guna Pelatihan
Membatik Bagi Pelaku UKM
dan masyarakat dapat terwujud.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada
hari Senin, 18 Februari 2019, diikuti
sebanyak 7 orang terdiri 3 pemula
dan 4 orang tingkat lanjut.

K

epala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota
Bontang, Bapak Asdar Ibrahim ketika memberikan
sambutannya mengatakan, bahwa wilayah Bontang
yang sebagian besar merupakan perairan menyimpan banyak
potensi yang dapat digali dan dikembangkan. Karena berbagai
etnis tinggal di daerah tersebut, sehingga bisa disebut Indonesia
mini dan menjadi kekayaan tersendiri. Melalui pelatihan batik
dengan melakukan pemberdayaan masyarakat Bontang, beliau
berharap dapat menumbuhkan industri kreatif dan memacu
pertumbuhan ekonomi daerah.
Bontang telah memiliki batik khas sebanyak 4 motif dan
masing-masing ada turunannya sebanyak 3 motif, sehingga
jumlah motif secara keseluruhannya ada 12 motif. Motif batik
khas Bontang di antaranya kuntul perak, mangrove dan beras

Penandatanganan MoU 
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PELATIHAN

Pelatihan membatik bagi pelaku IKM 

basah. Motif batik Bontang menonjolkan motif biota
laut, karang, hewan maupun pulau beras basah dengan
sentuhan kearifan lokal. Pelatihan ini juga diharapkan
mampu meningkatkan kualitas batik beserta
pengembangan motif, sehingga batik Bontang dapat
sejajar dengan daerah lainnya. Untuk itu pemerintah
berkomitmen untuk mengenakan seragam batik khas
bagi semua pegawainya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai
Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Ibu Titik Purwati
Widowati, ketika memberikan sambutan dan sekaligus
membuka resmi pelatihan menyampaikan bahwa batik
bukan merupakan komoditas biasa, akan tetapi sudah
menjadi komoditas ekonomi. Perkembangan batik
di berbagai daerah mampu memberikan efek yang
luas bagi perekonomian daerah. Batik juga menjadi
merupakan trend dan bisa dikenakan dalam berbagai
acara baik formal maupun informal..
Untuk itu Kepala BBKB berharap agar para peserta
pelatihan ini selain meningkatkan keterampilan
dan kompetensinya juga mampu membuat jejaring
terhadap rantai pasok industri batik, sehingga dapat
menganalisa terhadap kebutuhan bahan baku
termasuk substitusinya, proses, display produk dan
pangsa pasar. Untuk itu dalam pengembangan batik,
baik industri maupun institusi pembina juga harus

menjaga dan berkomitmen bahwa produk yang
dikenakan merupakan produk buatan daerah setempat,
sehingga perekonomian daerah sekitarnya meningkat.
Pada kesempatan tersebut, sebagai bentuk komitmen
kerja sama untuk mengembangkan batik Bontang ke
depannya ditandai dengan penandatanganan kerja
sama antara BBKB dan Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kota Bontang.
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Manfaatkan Potensi
Enceng Gondok
Tim Penggerak PKK serta Dinas Pertanian
dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas
Kirimkan Peserta ke BBKB

Peserta pelatihan
umber daya alam yang melimpah,
khususnya enceng gondok memicu
Ketua PKK Kabupaten Musri Rawas Ibu
Noviar Marlina Gunawan untuk memanfaatkannya
dengan mendorong Dinas Pertanian dan Peternakan
(Dispertan) setempat mengirimkan peserta untuk
berlatih di Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB)
Yogyakarta (3/19). Hal ini disampaikan Kepala
Dispertan Bapak Tohirin, ketika memberikan
sambutan dan membuka secara resmi pelatihan
anyaman enceng gondok di Ruang Soga, BBKB. Potensi
tanaman enceng gondok yang dapat tumbuh dengan
cepat selama ini dianggap sebagai gulma yang merusak

S
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lingkungan perairan, sehingga perlu untuk dapat
dimanfaatkan dan dijadikan produk yang memiliki
nilai tambah ekonomi agar meningkatkan dapat
pendapatan masyarakat setempat.
Dengan Gerakan Sempurna (GMSS) yang berarti
Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius Nyaman
Serta Aman, maka Musi Rawas siap terus kerja dan
mengembangkan potensi. “Musi Rawas merupakan
salah satu Kabupaten tertinggal yang terletak paling
ujung di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas
6.357,13 km² dan jumlah penduduk sebanyak 412.500
jiwa pada tahun 2018” ungkap Bapak Tohirin, Kepala
Dinas Pertanian dan Peternakan. Ketertinggalan

PELATIHAN

Pembukaan Acara 
Sambutan Kepala Dinas Pertanian Musi Rawas 

tersebut melecutkan semangat untuk mengembangkan
Musi Rawas dengan memanfaatkan berbagai potensi
di antaranya karet, kelapa sawit, coklat dan sebagainya
yang akan dioptimalkan pemanfaatannya.
Pada kesempatan yang sama ketika memberikan
sambutan Kepala Bidang PJT, Bapak Heri Pramono
yang mewakili Kepala BBKB, menyampaikan apresiasi
yang tinggi kepada Ketua PKK Musi Rawas Ibu Noviar
Marlina Gunawan, atas komitmennya yang kuat dalam
mendorong dinas terkait untuk memberdayakan
masyarakat di Musi Rawas melalui pelatihan. Untuk
itu ke depan BBKB siap melakukan sinergi dengan
melakukan berbagai kerja sama baik riset, pelatihan
maupun pengujian dalam mengembangkan berbagai
potensi dimiliki sehingga akan mampu menumbuhkan
wirausaha baru dan menggerakkan ekonomi
masyarakat.

industri anyaman yang berada di D.I. Yogyakarta, guna
menambah wawasan dan pengalamannya, sehingga
ketika kembali ke daerah masing-masing dapat
menularkan ilmunya ke masyarakat sekitarnya.

Dalam kunjungan Ketua PKK dan Kepala Dinas
Pertanian dan Peternakan membawa serta Tim
Penggerak PKK Kabupaten Musi Rawas sebanyak 5
orang, Tim penggerak PKK Kecamatan/Kelurahan/
Desa sebanyak 12 orang serta 5 orang peserta yang
akan mengikuti pelatihan anyaman. Selain berlatih di
BBKB para peserta pelatihan juga diajak berkunjung ke
WARTA BALAI BESAR KERAJINAN & BATIK | 2019
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Pelatihan Binaan Lapas 

BBKB Ciptakan
Perajin IKM
dari Warga Binaan Lapas
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya menumbuhkan wirausaha baru
khususnya di sektor industri kecil dan menengah (IKM). Sebab, IKM sebagai sektor mayoritas
dari populasi industri di Indonesia, selama ini berperan penting menjadi tulang punggung bagi
ekonomi nasional. Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan dalam menciptakan sasaran
tersebut, yakni adanya kerja sama Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA)
dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta.
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 Pelatihan Binaan Lapas

U

paya sinergi kerja sama tersebut diwujudkan
melalui penyelenggaraan bimbingan teknis
tentang pembuatan kerajinan kayu kepada
warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
Kelas IIA di Pontianak, Kalimantan Barat. Sebanyak
30 peserta mengikuti pelatihan tersebut yang telah
dilaksanakan selama enam hari pada 18-13 Mei 2019.
Materi bimtek dari BBKB cenderung berbeda dari
lembaga pelatihan atau perseorangan profesional
pada umumnya, karena keunggulan bimtek dari BBKB
adalah materi yang berbasis litbang. Dari bimtek
tersebut, BBKB berharap dapat menghasilkan inovasi
produk kerajinan yang mampu berdaya saing di
kancah global.
Produk kerajinan nasional sudah dikenal luas
hingga mancanegara, melalui keunggulan kualitasnya
dan memiliki beragam desain yang unik. Sepanjang
tahun 2018, ekspor produk handycraft secara nasional
mencapai USD 1,2 miliar yang dikirim ke 50 negara
atau naik empat kali lipat dibandingkan tahun 1999
yang hanya sekitar USD 300 juta ke 20 negara. Negara
tujuan utama ekspor produk kerajinan nasional, antara
lain ke Amerika Serikat, Jepang, Belanda dan Inggris.
Kemenperin menargetkan ekspor produk kerajinan
Indonesia dapat meningkat hingga %9 pada tahun
2019.
Salah satu instruktur kegiatan bimtek pembuatan
kerajinan kayu tersebut, Bapak Edi Eskak yang

juga merupakan Peneliti di BBKB, mengungkapkan
bahwa hasil litbang BBKB memang disiapkan agar
bisa diterapkan oleh semua kalangan, termasuk bagi
warga binaan. “Dengan bekal keterampilan tersebut,
nantinya warga binaan ketika kembali ke masyarakat
dapat bekerja menjadi wirausaha mandiri maupun
bekerja di perusahaan, karena juga mendapat sertifikat
kelulusan bimtek dari Ditjen IKMA Kemenperin”
ungkap Bapak Edi. Menurutnya para peserta antusias
mengikuti bimtek. Mereka bisa berkreativitas sambil
menunggu waktu hari pembebasannya. Kegiatan ini
pun diharapkan dapat terus digelar dan dimonitoring,
sehingga berkelanjutan sampai berhasil mencetak
wirausahawan baru dari warga binaan lapas. “Kegiatan
bimtek ini fokus pada kerajinan kayu, diversifikasi
dan juga modifikasi produk yang laku di pasaran dan
diharapkan nantinya ketika warga binaan ini bebas
dari lapas maka dapat mandiri dan menjadi perajin
dengan menggunakan teknik dari hasil litbang kami,”
paparnya. Selain kegiatan litbang di bidang kerajinan,
BBKB juga mendorong penumbuhan wirausaha baru
melalui kegiatan Innovating Jogja 2019. Selain itu
pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis
dan workshop, pengiriman instruktur dan narasumber
ke daerah-daerah, konsultasi teknis, serta pemberian
sertifikasi produk kerajinan seperti mainan anak agar
nilai produknya meningkat juga terus dilaksanakan
BBKB.
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Disperindag Tulungagung
Kirim Para Pembatik
Berlatih di Balai Besar Kerajinan dan Batik
untuk Meningkatkan Kualitas Batik
Kesabaran, keuletan, ketelatenan dan semangat terus berkarya merupakan
hal-hal yang diperlukan dalam menggenjot usaha batik. Karena prosesnya
yang panjang, sehingga dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang
berpengaruh terhadap kualitas batik yang dihasilkan. Hal itu disampaikan
Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), Ibu Titik Purwati Widowati
ketika membuka pelatihan batik warna sintetis kerja sama antara Dinas
Perindag Kabupaten Tulungagung, Jatim dengan BBKB Yogyakarta di
Ruang Soga (3/11).
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 Pembukaan oleh Ka. BBKB

P

ada kesempatan yang sama, ketika
memberikan sambutan dan sekaligus
membuka pelatihan, Kepala BBKB
menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perindag
Kabupaten Tulungagung yang telah memberikan
kepercayaan kepada BBKB untuk melatih batik guna
meningkatkan kualitas produknya. Kerja sama dalam
pengembangan ini tentunya sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing, sehingga perlu kolaborasi
bersama. “Busana batik yang digunakan dalam
berbagai 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.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris dari
Dinas Perindag Kabupaten Tulungagung, Provinsi
Jawa Timur Ibu Lili Wijayanti menyampaikan, bahwa
pelatihan kali ini melibatkan 15 peserta dari total
pembatik di Tulungagung sebanyak 38 industri yang

akan ditingkatkan kualitasnya secara bertahap.”
Batik Tulungagung sempat berjaya ketika terjadi
konflik di Timur Tengah, selepas itu mulai mengalami
penurunan” ungkapnya. Sehingga dinas tertarik
untuk melakukan kerja sama dengan BBKB dalam
pengembangan batik. Dengan harapan sekembalinya
dari pelatihan para peserta dapat getok tular atau
memberikan ilmunya kepada masyarakat di sekitarnya.
Pelatihan ini berlangsung selama 5 (lima) hari,
terhitung mulai tanggal 11 hingga 15 Maret 2019
dengan durasi 40 jam pelajaran (JPL) yang terdiri dari 6
(enam) JPL teori dan 34 JPL praktek. Sedangkan materi
yang akan disampaikan, meliputi : pengertian bahan
dan alat; pengertian desain batik; pengetahuan proses
batik dengan zat warna sintetis (ZWS); praktek desain
dan pemolaan; praktek pembuatan zat warna; pratek
pengecapan; praktek pembatikan tulis; menutup/
mbironi/nembok; praktek pewarnaan ke1-; praktek
pewarnaan ke2-; praktek pelorodan; dan diakhiri
dengan diskusi dan evaluasi pelatihan.
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Pembangunan
Sentra Batik Ringkel
di Sampang Madura
Dunia usaha Indonesia pada saat ini
masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK).

D

ari hasil Sensus Ekonomi
-2016Lanjutan, jumlah usaha UMK
mencapai lebih dari 26 juta usaha
atau 98,68 persen dari total usaha nonpertanian
di Indonesia (data BPS Tahun 2019). Usaha ini juga
mampu menyerap tenaga kerja sebanyak lebih dari 59
juta orang atau sekitar 75,33 persen dari total tenaga
kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia
pada sekitar tahun 1998-1997, UMK terbukti tetap
berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya
berjatuhan. Keunggulan UMK dalam bertahan
dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama,
umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi
dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor
dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik
dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku,
38
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maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis
UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan
keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan
pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan
penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.
Salah satu UMK yang tetap bertahan hingga
sekarang adalah UMK Batik. Pada tahun 2017 jumlah
UMK Batik di Indonesia sekitar 49.000 unit usaha,
dengan jumlah pelaku usaha sekitar 200.000 orang
(data Kementerian Perindustrian Tahun 2017). Salah
satu provinsi yang memiliki jumlah usaha UMK
terbesar kedua adalah Provinsi Jawa Timur. Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa
Timur pada tahun 2018 menyebutkan industri kecil
menengah batik memiliki jumlah usaha sekitar 9.824
unit. UMK ini telah mampu menyerap hampir 29 ribu

PELATIHAN
tenaga kerja. Seluruh UMK batik itu tersebar di hampir
seluruh wilayah Jawa Timur. Dari 38 kabupaten/
kota, yang menonjol dalam hal kekhasan batik adalah
Madura, kemudian Tuban, Sidoarjo, Tulungagung dan
Banyuwangi.
Di Pulau Madura UMK batik menyebar di
berbagai kabupaten antara lain Bangkalan, Sumenep,
Pamekasan dan Sampang. Salah satu kabupaten
yang giat memunculkan batik khas daerahnya
adalah Kabupaten Sampang. Beberapa tahun
terakhir kabupaten ini sedang membangun brand
image daerahnya, di antaranya melalui produk batik.
Salah satu produk batik yang diangkat sebagai ciri
khas daerah Kabupaten Sampang adalah Batik
Ringkel Sampang. Batik Ringkel Sampang dibangun
melalui kerja sama antara Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sampang (Disperindag Kab
Sampang) dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik
(BBKB) sejak tahun 2016.
Kerja sama pertama antara BBKB dengan
Disperindag Kab Sampang dimulai pada tanggal 11 - 8
November 2016, saat itu diadakan pelatihan kerajinan
jumputan dan ringkel yang diikuti peserta sebanyak
20 orang dimana semua peserta merupakan perajin
batik dari Kabupaten Sampang. Kerja sama berikutnya
pada tanggal 14 - 10 Juli 2017, yaitu pelatihan ringkel
lanjutan yang diikuti oleh peserta sebanyak 6 orang
seluruhnya perajin batik dari Sampang. Pada tahun
2018 dilanjutkan dengan kerja sama pelatihan
peningkatan mutu industri kerajinan ringkel pada
tanggal 20 - 16 Juli 2018 dengan peserta sebanyak
8 orang. Tahun 2019 disambung dengan pelatihan
ringkel kombinasi batik zat warna sintetis yang diikuti
oleh peserta sebanyak 6 orang pada tanggal 12 - 8
April 2019. Kemudian pada tanggal 23 September
2019 dilangsungkan acara pengukuhan Batik Ringkel
Sampang sebagai Produk Khas Sampang yang dihadiri
secara langsung oleh Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur,
Ibu Arumi Bachsin.

 Sentra Batik Ringkel
Hasil dari keseluruhan kerja sama pelatihan
tersebut telah mampu menciptakan UMK Batik Ringkel
yang mampu membuat produk Batik Ringkel Khas
Sampang. Beberapa UMK tersebut antara lain Batik
Rizquna dan Nava Batik di Kecamatan Banyuates,
Sri Khrisna Handycraft di Kecamatan Robatal serta
Batik Camplong di Kecamatan Camplong. Rata - rata
seluruh UKM Sampang yang mendapatkan pelatihan
tersebut mampu meningkatkan penjualan mereka, hal
ini terlihat dari omset yang naik hingga 6 kali lipat.
Salah satu contohnya adalah Nava Batik yang mampu
memproduksi hingga 450 potong kain perbulan dengan
jumlah omset mencapai Rp30.000.000,- perbulan.
Produk batik ringkelnya pun juga sudah dikirim ke
berbagai daerah antara lain Jakarta, Surabaya dan
Pontianak. UKM Ringkel Sampang tersebut juga
melibatkan para santri dan penyandang difabel sebagai
perajin binaan dalam memproduksi Batik Ringkel
Sampang.
Batik Ringkel Sampang memiliki ciri khas warna
bias yang cerah, dan motif geometris yang kelihatan
jelas. Batik ini menjadi primadona di Sampang karena
memang memiliki ciri khas dan warna yang disukai
oleh masyarakat Sampang. Proses pembuatannya
pun tidak memerlukan peralatan yang rumit, hanya
peralatan untuk menjahit dan proses pewarnaan kain
saja yang dibutuhkan. Keahlian yang dibutuhkan
hanya keterampilan menjahit dan pencelupan warna
kain saja, sehingga usaha ini dapat dijalankan oleh ibu
rumah tangga untuk menambah penghasilan seharihari. Para pelaku industri kecil batik ini mengharapkan
bahwa pengembangan Batik Ringkel Sampang tidak
berhenti di sini saja. Namun perlu pengembangan
metode dan teknik baru agar dapat semakin berjaya
dan sukses di masa mendatang.

 Sentra Batik Ringkel
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Sambutan Kepala BBKB

Tingkatkan
Kualitas Layanan

BBKB Gelar Temu Pelanggan Industri Batik dan Kerajinan
Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta, 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 Selasa, 26 Februari 2019 BBKB menggelar kegiatan temu pelanggan dengan
tema Membangun Sinergi dalam Usaha Peningkatan Kualitas dan Standarisasi Industri Batik
dan Kerajinan bertempat di Gaia Cosmo Hotel Yogyakarta.

A

genda tahunan sebagai ajang bertemu
pemberi layanan dan pelanggannya ini
dihadiri tidak kurang dari 139 orang
yang terdiri dari akademisi, asosiasi, pelaku industri
dan berbagai dinas terkait. Oleh karena itu peran
serta Research and Development (R&D) BBKB yang
berorientasi pada peningkatan produktivitas dan
efisiensi produksi, peningkatan inovasi dan kualitas
produk sampai dengan menurunkan ketergantungan
industri kerajinan batik pada bahan dan peralatan
impor, sejalan dengan kebijakan Kementerian
Perindustrian RI. BBKB juga terus mendorong
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pemanfaatan ICT (Information and Communication
Technology) untuk mewujudkan industri kerajinan dan
batik berbasis 4.0.
Di samping itu, Layanan Jasa Pengujian Produk,
Kalibrasi, Konsultansi dan Sertifikasi yang diberikan
oleh BBKB bertujuan untuk memberikan jaminan
kualitas dan standardisasi produk kerajinan dan
batik. Kegiatan R&D BBKB telah berhasil mendorong
penggunaan pewarna.
Dalam kata sambutan dan arahannya, Kepala
BPPI, Kementerian Perindustrian yang disampaikan
oleh Kepala BBKB menyatakan bahwa tema ini

KEGIATAN BBKB
sangat relevan dengan komitmen Kemenperin untuk
meningkatkan kualitas dan daya saing industri. R & D
sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Litbang
Kemenperin harus memberikan dampak nyata bagi
masyarakat. Dapat bersaing di luar negeri dan berbasis
sumber daya lokal. Di samping itu komitmen BPPI
untuk menjadi kawasan zona integritas yang kuat,
sehingga BBKB pada tahun 2019 akan melaksanakan
transaksi non tunai bekerja sama dengan BNI’46
Cabang Yogyakarta. Upaya penyebarluasan hasil riset
terkait dengan batik, BBKB juga melakukan kerja sama
dengan penerbit Andi Offset Yogyakarta dan tahun
2019 telah di-launching sebanyak 3 (tiga) buku.
Batikmark Pada kesempatan tersebut BBKB juga
memberikan Apresiasi BBKB kepada pelanggan setia
BBKB kepada 4 pelaku industri yaitu : 1. Pelanggan
Batikmark, Batik Kebon Indah merupakan pelanggan
loyal layanan jasa Batikmark di BBKB sejak 2010
sampai sekarang. Jenis Batikmark adalah batik tulis,
sedangkan spesialisasi produknya adalah batik yang
menggunakan warna alam. Pemilik Ibu Sri Windarti
dengan alamat di Ds. Kebon, Bayat, Klaten, Jawa
Tengah; 2. Pelanggan pengujian tekstil, CV Kasih
Bunda merupakan pelanggan loyal jasa layanan
pengujian khususnya tekstil. Menjadi pelanggan
sejak tahun 2014 sampai sekarang dengan ratarata 9 kain per tahun dikirimkan ke BBKB untuk
diuji sesuai standar uji SNI. Dimiliki oleh Bp Vijay
Gurumukh dengan dibantu oleh Ibu Evy. Selain CV
Kasih Bunda, beliau juga memiliki perusahaan lain
yang juga merupakan pengguna jasa di BBKB yaitu:
CV. Sidodadi, CV. Ary Partha, CV. Wiradhikaz,
CV. Rizalindo Success, CV. Gajah Mada, dan CV.
Srikandi; 3. Pelanggan sertifikasi produk mainan anak,
Pustaka Insan Madani, berdiri sejak 2015 di Maguwo
Yogyakarta; 4. Pelanggan sertifikasi produk alat
olahraga, Inkor Bola Pacific. Beralamat di Surabaya.
Produknya %25 pasar lokal dan sisanya ekspor.

yaitu: 1. Nota kesepahaman dengan Kabupaten
Bengkulu Selatan tentang pengembangan desain
motif khas, riset dan pelatihan dan BBKB; 2. Nota
kesepahaman tentang kerja sama pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan
budaya luhur dengan UPN Veteran; 3. Nota
kesepahaman dengan Universitas Sarjanawiyata
Tamansiswo (UST) tentang kerjasama pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan
budaya luhur; 4. Nota kesepahaman BBKB tentang
penelitian dan pengembangan fiksator WA untuk batik
dan karakteristik dengan Pusat Sains dan Teknologi
Akselator Teknologi BATAN; 5. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hasil Hutan (P3HH), Kementerian
Lingkungan hidup dan Kehutanan tentang penelitian
dengan pengembangan WA untuk batik; 6. Dinas
Perindustrian Kota Sampang tentang pengembangan
IKM kerajinan dan batik di Kabupaten Sampang;
7. Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang tentang
peningkatan dan pemberdayaan IKM kerajinan dan
batik di Kota Magelang; 8. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Pasuruan tentang peningkatan
dan pemberdayaan IKM kerajinan dan batik di Kota
Pasuruan; 9. Jantra Mas Sejahtera tentang penelitian
pengolahan serat kepompong samia sebagai bahan
dasar serat sutera; 10. GKBI tentang peningkatan
kemampuan kelembagaan dan pengembangan IKM
batik; dan 11. BNI 46 tentang pemanfaatan jasa
perbankan.
Acara tersebut juga dilengkapi dengan paparan
layanan BBKB dengan materi : 1. Standar layanan
BBKB yang disampaikan oleh Kabid PJT; 2. Komitmen
birokrasi bersih melayani oleh Kabag TU; 3.
Peningkatan kualitas dan standarisasi produk batik
dan kerajinan melalui sistem manajemen mutu industri
yang baik oleh Kabid Paskal dan Inovasi teknologi
kerajinan dan batik oleh Kabid Saristand dan Kabid
PEKAT BBKB.

Di samping itu dalam kegiatan juga dilakukan
penandatanganan MoU dan SPK dengan 11 Instansi

 Temu pelanggan industri batik & kerajinan

 Temu pelanggan industri batik & kerajinan
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Perkuat Litbang
dan Kerja Sama
Balai Besar Kerajinan dan Batik
Lakukan Sinergi Pusat Unggulan Iptek

Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) sudah ditetapkan sebagai Pusat
Unggulan Iptek di bidang Batik dan Kerajinan oleh Kemenristekdikti pada
tahun 2018. Bertempat di Hotel Santika Yogyakarta tanggal 16 Juli 2019, Balai
Besar Kerajinan dan Batik menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD)
Sinergi Pusat Unggulan IPTEK (PUI). Kegiatan Focus Group Discussion sinergi
PUI bertujuan untuk menjadi media bertukar informasi dan meningkatkan
kerjasama sinergi Litbang di antara anggota PUI. Kegiatan FGD ini dibagi
menjadi 6 Klaster, yaitu : Sinergi Zat Warna Alam, Sinergi Proses, Sinergi
Pengembangan Media Batik, Penanganan Limbah Batik, Pengembangan
Database Motif Batik, Pengembangan Desain Batik.
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Peserta FGD Sinergi PUI 

P

eserta Klaster Sinergi Zat Warna Alam
terdiri dari Balai Besar Industri Agro, Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan,
Pusat Unggulan Iptek Pasca Perikanan, Balai Penelitian
Tanaman Pemanis dan Serat, Balai Penelitian
Tanaman Rempah dan Obat dan Pusat Geoteknologi
LIPI. Peserta Klaster Sinergi Proses terdiri dari Balai
Penelitian Teknologi Mineral LIPI dan Pusat Sains
dan Teknologi Akselerator BATAN. Peserta Klaster
Sinergi Pengembangan Batik adalah Balai Besar Kulit,
Karet dan Plastik dan Pusat Penelitian Kehutanan.
Peserta Sinergi Penanganan Limbah Batik berasal dari
Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, dan Balai Besar
Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri. Peserta
Sinergi Pengembangan database Motif Batik berasal
dari Pusat Penelitian Informatika LIPI dan Pusat
Penelitian Biomaterial LIPI. Sedangkan peserta Sinergi
Pengembangan Desain batik berasal dari Kebun Raya
Bogor.

1.

Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI, SPK
tentang Pemanfaatan Repositori Ilmiah Nasional
Sebagai Penyimpan Data Penelitian

2.

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran
Industri, SPK tentang Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Limbah
Industri Batik

3.

Pusat Penelitian Informatika LIPI, SPK tentang
Pengembangan Sistem Informasi dan Sistem Temu
Kembali Informasi Motif Batik

Pada kesempatan ini juga, untuk memperkuat
litbang dan kerja sama telah ditandatangani Surat
Perjanjian Kerja sama (SPK) antara Balai Besar
Kerajinan dan Batik dengan 3 Instansi, yaitu:
WARTA BALAI BESAR KERAJINAN & BATIK | 2019
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Balai Besar
Kerajinan dan Batik
Gelar Diseminasi Hasil Litbang Tahun 2019
Guna Menyebarluaskan Hasil Litbang

Balai Besar Kerajinan dan Batik
(BBKB) menggelar Diseminasi Hasil
Penelitian dan Pengembangan
dengan tema “Peningkatan Inovasi
Industri Batik dan Kerajinan Menuju
Revolusi Industri 4.0” pada Hari
Jumat, 26 Juli 2019 bertempat di
Ruang Indigofera BBKB.

A

cara ini dihadiri oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi D.I. Yogyakarta, Balai Besar
Kulit, Karet dan Plastik, Satuan Kerja Pemangku
Daerah (SKPD) Provinsi DIY, perguruan tinggi, para pengrajin,
dunia usaha, asosiasi industri batik dan kerajinan. Tujuan dari
acara ini adalah untuk menyebarluaskan hasil litbang, jasa
layanan, meningkatkan jejaring kerja sama dengan pemanfaatan
hasil litbang BBKB sera tercipta sinergi yang baik antara
pemerintah, masyarakat, akademisi, asosiasi dan dunia usaha.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Dr. Ngakan Timur Antara ketika membuka acara sekaligus
memberikan sambutan secara resmi menyampaikan bahwa
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Disemiansi Litbang 

Industri 4.0 di Indonesia diharapkan akan menarik
investasi di bidang industri, karena industri di
Indonesia akan lebih produktif dan berdaya saing
tinggi dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja
Indonesia dalam mengadopsi teknologi. Di sisi lain
revolusi mental juga harus dijalankan, mulai dari
mengubah mindset negatif dan ketakutan terhadap
industri 4.0 yang akan mengurangi lapangan
pekerjaan atau paradigma bahwa teknologi itu sulit.
Untuk itu harus tercipta pemahaman bersama
antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,
bahwa perubahan besar dalam industri 4.0 adalah
keniscayaan yang tidak bisa dihindari.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan
promosi dan diseminasi hasil litbang BBKB Tahun
Anggaran 2019. Melalui kegiatan ini diharapkan
industri kerajinan dan batik dapat memperoleh
manfaat dan mengaplikasikan hasil litbang untuk

mengembangkan industrinya. Selain itu dengan
kegiatan ini BBKB diharapkan mendapatkan masukan
dari eksternal terhadap hasil– hasil litbang sehingga
dapat meningkatkan kualitas dan peran litbang BBKB.
Penyelenggaraan diseminasi hasil litbang BBKB
dilakukan dengan membagi peserta diseminasi menjadi
2 (dua) kelompok secara paralel, hal ini bertujuan
supaya para peserta lebih fokus berdiskusi sesuai
dengan tema. Kelompok pertama bertema batik dan
tekstil dengan judul litbang: (1). Pengembangan Teknik
Arashi Batik untuk Bahan Sandang, (2). Pemanfaatan
Sutra Samia sebagai Bahan Baku Kerajinan Tenun, dan
(3). Rekayasa Alat Pintal Limbah Serat Rami (Boehmeria
Nivea). Sedangkan kelompok 2 (dua) bertema kerajinan
menyajikan 3 materi litbang yaitu: (1). Bambu Laminasi
untuk Produk Building, (2). CNC Router Kayu dan
Bambu dan (3). Pemanfaatan Kayu Karet untuk Produk
Mebelair.
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Innovating Jogja
Dorong Startup Inovatif
di Sektor Kerajinan dan Batik

Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB),
Yogyakarta kembali menggelar
Innovating Jogja, yaitu kompetisi inovasi
usaha di bidang kerajinan dan batik.
Kompetisi tersebut bertujuan untuk
mendorong munculnya perusahaanperusahaan rintisan (startup) di
bidang tersebut. Pertumbuhan
wirausaha baru skala industri kecil dan
menengah (IKM) merupakan salah
satu program strategis Kementerian
Perindustrian sebab sektor tersebut
terus memberikan kontribusi signifikan
terhadap perekonomian nasional.

S

alah satu upaya yang dilakukan Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri, Kementerian
Perindustrian melalui Balai Besar Kerajinan dan
Batik adalah menyelenggarakan Innovating Jogja. Sebuah
kompetisi bagi IKM kerajinan dan batik di D.I Yogyakarta
yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan sektor tersebut.
Indonesia membutuhkan sedikitnya empat juta wirausaha
baru untuk turut menguatkan struktur perekonomian
nasional saat ini. Rasio wirausaha di dalam negeri masih
sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk. Meskipun
rasio wirausaha di Indonesia sudah melampaui standar
internasional, yakni sebesar 2 persen, namun masih perlu
terus digenjot lagi untuk mengejar capaian negara tetangga.
Apabila dihitung dengan populasi penduduk Indonesia
sekitar 260 juta jiwa, jumlah wirausaha nasional mencapai
8,06 juta jiwa.

Pemberian hadiah Pemenang IJ 2019 
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Kegiatan Innovating Jogja diharapkan mampu
menghasilkan startup kerajinan dan batik di
Yogyakarta yang produktif, inovatif, dan kompetitif.
Hal ini lantaran mereka dapat menggunakan fungsi
alih teknologi dan inkubasi hasil-hasil litbang yang
diciptakan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB)
Yogyakarta sebagai salah satu balai di bawah BPPI
Kemenperin. Innovating Jogja juga sebagai upaya
untuk merebut peluang dari adanya momentum bonus
demografi yang akan dinikmati oleh Indonesia. Selain
itu, kesiapan untuk memasuki era industri 4.0, sesuai
penerapan peta jalan Making Indonesia 4.0, yang
membutuhkan banyak wirausaha muda sekaligus SDM
industri yang kompeten dan melek teknologi.
Merujuk data Kemenperin, industri batik turut
mendorong pertumbuhan gemilang di sektor industri
tekstil dan pakaian jadi pada triwulan I tahun 2019,
yang mencatatkan posisi tertinggi dengan capaian
%18,98. Kinerja ini melampaui pertumbuhan ekonomi
sebesar %5,07 di periode yang sama.
BBKB telah menyelenggarakan acara Penghargaan
Pemenang Innovating Jogja Tahun 2019 pada 26 Juli
2019. Pada kesempatan itu, BBKB Yogyakarta telah
mengumumkan 10 peserta yang masuk tahap inkubasi
Innovating Jogja 2019. Kesepuluh peserta tersebut,
yakni Adam Amrullah (Naray) - Sepatu berbahan
upper stagen dengan bahan rubber sole, Bayu Ratna
Dini (Diby Leather) - Marbling pada produk kulit,
Elsana Bekti Nugroho (Arane) - Fashion bag batik
kombinasi eco print ZWA pada kulit, dan Galuh Irawati
Kusumaningrum (RaMundi Batik) - Aplikasi zat warna
alam pada produk baby jumper batik.
Selanjutnya, Gilang Cahyono Adji (Valey) - Tas
gunung/carrier batik outdoor zat warna alami, Hasan
Agus Wiratomo (Modust Art and Craft) - Souvenir
khas Yogyakarta berbahan limbah kayu, Iswanto
(Giowari Putra Craft) - Kerajinan dari bahan limbah
tongkol jagung, Matius Indarto (Prajan Eco) - Kain
paduan eco print dan rush pada kain, Miftahudin Nur
Ihsan (Smart Batik) - Kain batik zat warna alam dengan
desain komunitas, dan Usnul Khotimah (Djad Batik) Batik untuk fesyen bergaya Korea.

pada kerajinan kaleng, Janedan yang bergerak dalam
bidang kerajinan kulit tanpa jahit, dan Alra yang
bergerak dalam bidang kerajinan kulit kekinian.
Sementara itu, startup di bidang batik misalnya,
Tizania Batik yang bergerak dalam bidang batik latar
ringkel, serta By&G yang bergerak dalam bidang tas
tenun agel kombinasi batik.

 Pengarahan Ka. BPPI

 Pembukaan ditandai Pemukulan Gong Ka. BPPI

Para pemenang Innovating Jogja akan
mendapatkan pendampingan teknis dan manajemen,
serta monitoring usaha. Selain itu juga mereka
mendapat bantuan fasilitas produksi sebesar Rp20 juta.
Pada tahun ini, BBKB tidak hanya menyeleksi
calon peserta yang memiliki inovasi di bidang kerajinan
dan batik, tapi juga mereka yang berminat untuk
memanfaatkan teknologi kompor listrik batik tulis hasil
penelitian BBKB. Ajang Innovating Jogja sebelumnya
telah berhasil melahirkan beberapa startup kerajinan
dan batik. Contoh startup di bidang kerajinan yaitu
Wastraloka yang bergerak dalam bidang seni lukis

 Sambutan Ka. BBKB
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Workshop
Membatik

bagi yang Berkebutuhan Khusus
pada Peringatan Hari Batik Nasional
di Balai Besar Kerajinan dan Batik

Latihan nyanting 

M

emperingati Satu Dasawarsa Hari
Batik Nasional, sekitar 50 orang
berkebutuhan khusus dari seluruh
wilayah DIY mengikuti workshop membatik di Balai
Besar Kerajinan dan Batik, Yogyakarta. Workshop
Membatik untuk mereka yang berkebutuhan khusus
pada Hari Batik Nasional tersebut diselenggarakan
BBKB bekerja sama dengan Yayasan Center for
Improving Qualified Activity in Life of People with
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Dissabilities (CIQAL). Sebanyak 50 orang berkebutuhan
khusus seperti down syndrom, polio, tuna rungu, tuna
grahita dan sebagainya antusias mengikuti proses
membatik dengan didampingi para pembimbing
batik dari Balai Besar Kerajinan dan Batik. Pelatihan
membatik bagi masyarakat berkebutuhan khusus
tersebut sudah ketiga kalinya dan akan dilaksanakan
secara berkelanjutan.

KEGIATAN BBKB
BBKB berharap agar mereka menjadikan batik
sebagai bagian dari kegiatan usaha sehingga dapat
menopang kehidupan mereka sehari-hari. Ke depan,
BBKB akan bekerja sama dengan pengelola yayasan
yang lain untuk menindaklanjuti kegiatan workshop
ini. Usaha batik pada saat ini, merupakan usaha yang
menjanjikan dan dapat menopang kehidupan keluarga.
Batik merupakan salah satu peluang berusaha
termasuk bagi yang berkebutuhan khusus.
Dari workshop membatik ini, diharapkan para
peserta dapat mulai belajar batik dan kemudian
mencintai dan selanjutnya mengembangkan

 Membuat pola

batik. Belajar membatik bagi para peserta dengan
berkebutuhan khusus ini memerlukan ketenangan dan
kesabaran, khususnya bagi mereka yang menyandang
down syndrom. Misalnya sebelum memperkenalkan
motif dimulai dengan membuat garis. Apabila
membuat garis sudah benar dapat dilanjutkan dengan
membuat bentuk bulat dan membuat garis lagi. Bentuk
bulat dan garis itu dibentuk menjadi suatu motif.
Para peserta workshop membatik pada kegiatan ini
tampak bersemangat membatik menggunakan lilin
panas untuk mengembangkan motif batik yang sudah
disiapkan kemudian memberi warna.

 Persiapan acara
WARTA BALAI BESAR KERAJINAN & BATIK | 2019
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Meriahkan
Hari Batik Nasional
Balai Besar Kerajinan dan Batik Selenggarakan
Nyanting Bareng Paguyuban Instansi Sukonandi

Berbagai kegiatan
dilakukan untuk
memperingati
Hari Batik Nasional di
Balai Besar Kerajinan
dan Batik (BBKB),
Yogyakarta. Salah
satunya kegiatan
“Nyanting Bareng”
Paguyuban Instansi
Sukonandi pada
tanggal 4 Oktober
di Sepanjang Jalan
Sukonandi.

K

urang lebih sebanyak 100 orang peserta dari 10 instansi melakukan
nyanting bareng di sepanjang Jalan Sukonandi, Yogyakarta. Kegiatan
ini merupakan kerja sama BBKB dengan Paguyuban Instansi
Sukonandi (PIS) Yogyakarta. 10 (sepuluh) Instansi PIS yang terlibat dalam
acara ini yaitu : Balai Besar Kerajinan dan Batik, Balai Besar Kulit Karet dan
Plastik, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, Kejaksaan Negeri Yogyakarta,
Kejaksaan Tinggi DIY, Kanwil kementerian Agama DIY, Polbangtan
Yogyakarta, SMK Koperasi Yogyakarta, Sekolah Menengah Teknologi Industri
(SMTI) Yogyakarta, dan SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta.
BBKB menyediakan seluruh peralatan membatik dengan cuma-cuma
mulai dari canting, kompor listrik, wajan mini, malam dan kain putih
berukuran 25 meter yang sudah terdapat motif pola/desain batik. Para peserta
PIS dibagi atas 10 kelompok dan setiap kelompok didampingi oleh pembimbing
dari BBKB. Selain itu, setiap peserta diberikan kain berukuran 115 cm x 25
cm yang sudah diberikan pola/ desain batik untuk kemudian dapat dibatik
dan hasilnya

Peserta Nyanting SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta 
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sebagai souvenir pribadi. Kegiatan ini secara tidak
langsung bertujuan untuk memotivasi masyarakat
dalam melestarikan batik sebagai karya seni asli
Indonesia. Panitia penyelenggara nyanting bareng
PIS menyampaikan bahwa kegiatan tersebut
merupakan rangkaian dari peringatan Hari Batik
Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2019 yang
diselenggarakan oleh BBKB.
BBKB sebagai institusi yang menangani
litbang kerajinan dan batik turut berperan aktif
dalam peringatan 1 Dasawarsa Hari Batik Nasional
tahun 2019 dengan menyelenggarakan rangkaian
kegiatan di antaranya: Workshop Batik bagi yang
berkebutuhan khusus, klinik konsultasi teknologi
kerajinan dan batik, Nyanting Bareng Paguyuban
Instansi Sukonandi di Sepanjang jalan Sukonandi,
Yogyakarta), Seminar Nasional Industri Kerajinan dan
Batik dan talkshow motif batik bekerja sama dengan
PPBI Sekar Jagad, Pasar Batik Mben Jumat (Setiap
hari Jumat di Lobby BBKB), Kuliah Via Whatsapp
(hari Jumat Minggu Ke2- dan 4) dan Pameran tematik
bulanan di Lobby BBKB. Semua rangkaian kegiatan
ini bertujuan untuk meningkatkan peran litbang
batik guna mengembangkan dan melestarikan serta
menumbuhkan kecintaan terhadap batik Indonesia.
Batik merupakan salah satu dari 10 kebudayaan
asli yang dimiliki bangsa Indonesia. Saat ini,
penggunaan batik tidak lagi identik dengan acara-acara
tradisional atau kegiatan kebudayaan. Motif batik juga
sudah digunakan sebagai salah satu gaya fashion, baik
untuk acara formal atau informal. Industri batik adalah
salah satu rumpun industri kreatif yang mengakar
pada tradisi turun temurun bangsa Indonesia, dengan
sebagian besar pelaku usaha adalah industri kecil
dan menengah. Industri ini termasuk salah satu
penggerak ekonomi kerakyatan, mampu memberikan
kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah,
penyerapan tenaga kerja dan penyumbang devisa
ekspor, serta mempunyai daya saing nasional. Telah
terbukti industri kecil dan menengah ini cukup
tangguh sebagai pilar industri kerakyatan pada saat
krisis ekonomi melanda Indonesia beberapa tahun
yang lalu.

Keterangan gambar dari atas ke bawah:
1. Nyanting bersama
2. Menjemur kain yang sudah diwarnai
3. Menjemur kain
4. Press Conference Ka. BBKB
WARTA BALAI BESAR KERAJINAN & BATIK | 2019
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Menjaga Tradisi
Melalui Inovasi

Balai Besar Kerajinan dan Batik Selenggarakan
Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik

Penyerahan Buku Kepada Sekretaris BPPIi 

P

ada tahun 2018 Kementerian Perindustrian
telah menyusun inisiatif “Making Indonesia
4.0” sebagai sebuah roadmap (peta jalan)
yang terintegrasi untuk mengimplementasikan
sejumlah strategi dalam memasuki era Industry 4.0.
Inisiatif Making Indonesia 4.0 ini memberikan potensi
besar untuk melipatgandakan produktivitas tenaga
kerja, sehingga dapat meningkatkan daya saing
global dan mengangkat pangsa pasar ekspor global.
Ekspor yang lebih tinggi akan membuka lebih banyak
lapangan pekerjaan, sehingga konsumsi domestik
menjadi lebih kuat dan Indonesia dapat menjadi salah
satu dari 10 besar ekonomi dunia.
Revolusi industri keempat ditandai dengan adanya
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses produksi,
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melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga
melahirkan model bisnis yang baru dengan basis
digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas
produk yang lebih baik. Untuk itu, sektor industri
nasional perlu banyak pembenahan terutama dalam
aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci
penentu daya saing di era Industri 4.0.
Era Revolusi Industri 4.0 tidak hanya membawa
perubahan bagi sektor industri, akan tetapi juga
dalam kehidupan pada umumnya. Dalam masyarakat
telah hadir segmen dengan karakteristik unik yang
dikenal sebagai generasi millenial. Generasi ini telah
mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi
dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya
bonus demografi yang dimiliki Indonesia, generasi
tersebut akan mendominasi masyarakat dalam

KEGIATAN BBKB

 Foto Bersama

 Pembukaan oleh Kapuslitbang IKFTLMATE

 Paduan Suara BBKB

 Penandatanganan Buku Inovasi menjaga Tradisi

beberapa tahun ke depan. Untuk mempertahankan
industri kerajinan dan batik pada masa yang akan
datang, generasi millenial perlu dirangkul sebagai
konsumen potensial produk kerajinan dan batik. Akan
tetapi pendekatan yang dilakukan harus berbeda
dengan generasi-generasi sebelumnya.

dalam hal ini adalah Internet of Things sebagai hal besar
selanjutnya yang terkait dengan peluang, tantangan
dan permasalahan yang akan dihadapi saat ini dan
waktu mendatang. Seminar ini juga diharapkan dapat
menjadi jembatan sinergi dari berbagai pihak terkait
untuk kemajuan industri kerajinan dan batik

Untuk menyikapi berbagai tantangan serta
dinamika tersebut, langkah-langkah kolaboratif perlu
dilakukan dengan melibatkan beberapa pemangku
kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan,
asosiasi dan pelaku industri, hingga unsur akademisi.
Oleh karena itu, pada momen peringatan 10 tahun
pengakuan batik oleh UNESCO, Balai Besar Kerajinan
dan Batik sebagai lembaga pelaksana kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang industri
kerajinan dan batik, menyelenggarakan Seminar
Nasional Industri Kerajinan dan Batik dengan tema
“Inovasi Teknologi Kerajinan dan Batik Menuju
Revolusi Industri 4.0”.

Hadir pada Seminar ini narasumber : 1. Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Kementerian Perindustrian yang diwakili oleh Kepala
Puslitbang Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam,
Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Bapak Sony
Sulaksono), 2. Dewan Pakar Yayasan Batik Indonesia
(Bapak Rahardi Ramelan), 3. Direktur Edukasi Badan
Ekonomi Kreatif (Ibu Poppy Savitri). Selain itu akan
dilaksanakan seminar panel yang akan di hadiri oleh
Peneliti, dosen, mahasiswa, praktisi industri dan
anggota lembaga pemerintah sebagai pemakalah
ataupun sebagai peserta non pemakalah.

Tujuan seminar nasional ini adalah untuk
menyatukan 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
khususnya dalam menyongsong Revolusi Industri 4.0.,
memberikan wacana berbagai macam teknologi digital
WARTA BALAI BESAR KERAJINAN & BATIK | 2019
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Pameran Litbang
Kementerian
Perindustrian
Mendukung Hari Batik Nasional

Sejak pengukuhan
batik menjadi warisan
budaya Indonesia
pada tanggal 2
Oktober 2009,
perkembangan batik
di Indonesia makin
pesat. Berbagai
macam batik dengan
motif-motif baru serta
corak dengan warna
yang lebih menarik
semakin bertambah.

S

ejak pengukuhan batik menjadi warisan budaya Indonesia pada
tanggal 2 Oktober 2009, perkembangan batik di Indonesia makin
pesat. Berbagai macam batik dengan motif-motif baru serta corak
dengan warna yang lebih menarik semakin bertambah. Kata batik dirangkai
dari kata ‘amba’ yang berarti kain yang lebar dan kata ‘tik’ berasal dari kata
titik. Artinya, batik merupakan titik-titik yang digambar pada media kain
yang lebar sedemikian rupa sehingga menghasilkan pola-pola yang indah.
Dalam Rangka Memperingati Hari Batik Nasional, Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri (BPPI), Kementerian Perindustrian, telah
menyelenggarakan Pameran Litbang Kementerian Perindustrian
mendukung Hari Batik Nasional dengan tema “Lestari Tradisi melalui Inovasi”
pada tanggal 13-9 oktober 2019, bertempat di Jogja Expo Center (JEC). Dalam
acara tersebut, dipamerkan inovasi teknologi yang mendukung industri
batik dari unit-unit litbang di bawah BPPI dan perusahaan-perusahaan mitra
BPPI. Selain pameran, dalam rangkaian acara tersebut diselenggarakan juga
Seminar Teknologi Industri Batik, Konsultansi Teknologi Industri Batik,

Fashion Show pada pembukaan pameran 
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dan Penandatanganan MoU antara unit litbang BPPI
dengan beberapa pihak dalam rangka mendukung
industri batik nasional.
Pada pameran ini ditampilkan hasil inovasi
maupun program kebijakan dari Pusat Penelitian
dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil,
Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
(PUSLITBANG IKFTLMATE); Pusat Penelitian dan
Pengembangan Industri Agro; Pusat Industri Hijau;
Pusat Standardisasi Industri; Balai Besar Kerajinan
dan Batik (BBKB); Balai Besar Kulit, Karet, dan
Plastik (BBKKP); Balai Besar Teknologi Pencegahan
Pencemaran Industri (BBTPPI); Balai Besar Tekstil
(BBT); Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP);
Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri
Padang; Dewan Serat Indonesia; PT. Rekadaya Multi
Adiprima; PT. Kreasi Mandiri Wintor Indonesia
(KMWI); PT Astra Otoparts; serta perusahaan mitra
unit BPPI terkait.
Pada pameran tersebut Baristand Industri
Padang menampilkan inovasi zat warna alam untuk
pewarna batik. Zat warna alam tersebut diekstrak
dari tanaman gambir yang selanjutnya diolah menjadi
bahan pewarna batik. Tanaman gambir merupakan
sumber daya alam lokal Sumatera Barat yang dapat
menggantikan pewarna sintetis yg saat ini masih
banyak diimpor dari luar negeri.
Balai Besar Tekstil pun ikut memamerkan hasil
litbangnya yaitu Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)
Dobby Elektronik. Pengembangan desain struktur
kain tenun untuk bahan baku kain batik menjadi
lebih mudah dan praktis dengan menggunakan
ATBM Dobby Elektronik hasil inovasi BBT, yang saat
ini sedang dikembangkan versi terbarunya yakni
perangkat dobby elektronik yang kompatibel dengan
ATBM yang digunakan di IKM berbasis Internet of
Things (IoT). Melalui inovasi ini proses desain motif
dapat dikerjakan di mana saja, kemudian langsung
terkoneksi ke operator ATBM dan dapat langsung
ditenun tanpa harus membuat motif di papan paku
dobby secara manual. Sedangkan upaya pelestarian
motif batik nusantara sebagai kekayaan Indonesia
dapat diimplementasikan pula ke dalam teknologi
tekstil berbasis digital seperti Mesin Rajut Seamless dan
Mesin Tenun Jacquard sehingga muncul “Kain tenun
dan kain rajut dengan desain struktur bermotif batik”.

Keterangan gambar dari atas ke bawah:
1. Foto Bersama Panitia Pameran
2. Pembukaan acara yang ditandai dengan nyanting
3. Pembukaan oleh Kadisperindag DIY
4. Press Conference oleh Kapuslitbang IKFTLMATE & Ka. BBKB
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Buka Bersama

Balai Besar Kerajinan dan Batik
dengan Panti Asuhan Yapitu Munggur Piyungan

B

ertepatan dengan hari ke sembilan belas
Bulan Ramadhan 1440 H atau pada 24
Mei 2019, BBKB melaksanakan acara
buka puasa bersama dan santunan anak yatim piatu.
Puluhan anak yatim piatu dari Panti Asuhan Yapitu
Munggur Piyungan memenuhi Ruang Indigofera Balai
Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) pada kesempatan
tersebut. Mereka berkumpul untuk mengikuti kegiatan
buka puasa bersama. Kegiatan buka bersama ini
merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BBKB
setiap bulan Ramadhan yang bertujuan untuk berbagi
bersama anak yatim piatu.
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Melayani tak harus melulu dilakukan di belakang
meja kerja, melayani bisa juga bernuansa kegiatan
Ramadhan. BBKB melalui Panitia Bintal Islam
didukung seluruh pegawai telah menyelenggarakan
kegiatan Keagamaan dan Corporate Social Responsibility
(CSR) berupa:
1.

Pengajian oleh Ust. Erlan Iskandar, ST dan Buka
Bersama

2.

Pemberian santunan bagi anak-anak Panti
Asuhan Yapitu Munggur Piyungan

KEGIATAN BBKB
3.

Pembagian takjil bagi pengguna Jalan
Kusumanegara

4.

Penyerahan bola untuk kegiatan panti asuhan

5.

Penyerahan oleh-oleh gratifikasi kepada yang
lebih berhak, dan

6.

Shalat maghrib berjamaah

Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci
Al-Qur`an, laporan ketua panitia , sambutan
Kepala BBKB, ceramah Ramadhan, buka puasa
bersama dan pemberian santunan. Acara buka
puasa bersama ini dihadiri oleh Kepala BBKB
beserta seluruh jajaran, baik pejabat struktural,
fungsional maupun staf. Kegiatan buka bersama
ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi,
saling berbagi ilmu yang bermanfaat dan berbagi
rezeki di bulan Ramadhan.

Sambutan Kepala BBKB 
Penyerahan santunan bola volly 
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Ngobras

Pasar Batik Mben Jumat dan Kulwap
Mulai triwulan pertama di tahun 2019
ini, Balai Besar Kerajinan dan Batik
mempunyai tiga kegiatan yang seru
yaitu Ngobras, Pasar Batik Mben
Jumat, dan Kulwap. Ketiga kegiatan
tersebut merupakan ide dari Ibu Titik
Purwati Widowati selaku kepala BBKB
dengan niatan untuk meningkatkan
keakraban pegawai, meningkatkan
awareness, membantu promosi
IKM, serta meningkatkan partisipasi
masyarakat terhadap programprogram di BBKB.

K

egiatan Ngobras atau “ngopi bareng dan rasan-rasan”
pertama berlangsung pada 8 April 2019 bertempat
di lobi Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta.
Acara yang diasuh oleh Bapak Heri Pramono selaku Kepala
Bidang PJT ini mengetengahkan tema selendang batik pada
episode perdananya. Acara Ngobras dimulai setelah acara
senam bersama seluruh pegawai BBKB. Di Ngobras seluruh
pegawai BBKB mempunyai kesempatan untuk menyampaikan
unek-unek, usulan, gagasan bahkan keluh kesah mereka untuk
di bahas bersama-sama. Setiap sebulan dua kali, para pegawai
BBKB diberi kesempatan untuk berbicara berbagi pengalaman
dan pengetahuan mereka pada rekan-rekan yang lain.

Dalam delapan bulan berjalannya kegiatan Ngobras ini
sudah banyak tema yang diangkat seperti pelayanan balai,
integrasi ISO, batik analyzer, lembaga sertifikasi, batik warna
alam dan masih banyak lagi. Diharapkan dengan Ngobras para

Fashion Show pada pembukaan pameran 
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 Ngobras

pegawai jadi lebih aware dengan hal-hal yang
berkaitan dengan BBKB.
Di pasar batik Mben Jumat, masyarakat
dimudahkan dalam membeli batik karena di sini
batiknya asli, dijamin. Mau cari batik asli di Jogja,
tapi tidak mau repot membedakan mana yang asli
dan palsu. Mudah saja, di Balai Besar Kerajinan dan
Batik kini setiap hari Jumat ada pasar batik yang
batik-batiknya dijamin ori dan asli. Kegiatan yang
telah berlangsung sejak bulan April 2019 ini memberi
kesempatan IKM-IKM batik seputaran DIY untuk
memasarkan produknya di lobi BBKB. Di sini tidak
hanya menjual batik-batik pakem kekunoan saja,
namun batik-batik kontemporer berjiwa muda juga
BBKB hadirkan untuk mereka yang ingin bergaya.
Untuk para pelancong atau siapa saja yang kebetulan
sedang berada di Jogja dan ingin belanja batik apabila
kebetulan saat itu hari Jumat, kami persilakan untuk
mampir ke kantor Balai Besar Kerajinan dan Batik di
Jalan Kusumanegara 7 Yogyakarta untuk melihat-lihat
koleksi batik yang kami tampilkan. Bagi para perajin
dan IKM batik yang ingin produknya diikutkan dalam
acara Pasar Batik Mben Jumat ini silakan menghubungi
kantor Balai Besar Kerajinan dan Batik di jam kerja.

Kegiatan yang ketiga adalah kulwap atau kuliah
via whatsapp. Popularitas aplikasi perpesanan
Whatsapp menjadikannya pilihan bagi BBKB untuk
menjangkau masyarakat luas lewat kegiatan Kulwap.
Melalui kegiatan ini BBKB berharap dapat lebih
banyak berbagai konten pengetahuan. Untuk dapat
berpartisipasi dalam Kulwap, masyarakat yang tertarik
dapat bergabung melalui link yang disebarkan melalui
media sosial BBKB. Pada pelaksanaannya Kulwap
terdiri atas dua sesi yaitu penyampaian materi yang
dilanjut dengan tanya jawab. Pertanyaan dari peserta
akan langsung di jawab oleh narasumber yang
dihadirkan sesuai tema. Kulwap saat ini sudah berjalan
empat episode dengan tema pada episode yang keempat
adalah pengujian alat olahraga. Di episode yang telah
lalu BBKB pernah mengangkat tema perhiasan, batik
warna alam dan kerajinan tempurung kelapa.
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Bincang-Bincang
Motif Batik
Peragaan Batik Nusantara
serta Bussiness Matching Teknologi Industri

B

atik merupakan warisan budaya tak benda
yang dimiliki bangsa Indonesia. Saat ini,
penggunaan batik tidak lagi identik dengan
acara-acara tradisional atau kegiataan kebudayaan.
Motif batik juga sudah digunakan sebagai salah
satu gaya fashion, baik untuk acara formal atau
informal. Industri batik adalah salah satu rumpun
industri kreatif yang mengakar pada tradisi turun
temurun bangsa Indonesia, dengan sebagian besar
pelaku usaha adalah industri kecil dan menengah.
BBKB bekerjasama dengan Paguyuban Pecinta Batik
Indonesia (PPBI) Sekar Jagad menyelenggarakan acara
bincang - bincang motif batik dan peragaan Batik
Nusantara. Kegiatan ini diharapkan bisa membuat
Batik Nusantara semakin dikenal oleh masyarakat.
Batik sudah menjadi identitas warga Indonesia,
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karena batik ini adalah warisan dari leluhur kita yang
harus dilestarikan. Jangan sampai batik ini diklaim
oleh bangsa lain. Saat ini bukan waktunya lagi perlu
mengenali batik, tapi menumbuhkan kecintaan pada
batik,” ujarnya.
Sambutan dan tepuk tangan dari para penonton
diberikan kepada para model yang berlaga di
atas catwalk. Model - model yang tampil adalah
perwakilan dari pegawai BBKB dan anggota PBBI
Sekarjagad. Pegawai BBKB yang ikut menjadi model,
Candra Wahyuningsih dan Rahayu Puspitasari
mengaku bangga bisa mengenakan batik dan tampil
dalam acara kali ini. S.
Sementara itu, Dalam usaha
menumbuhkembangkan wirausaha kerajinan dan batik
di Yogyakarta. Balai Besar Kerajinan melaksanakan

KEGIATAN BBKB
kegiatan Inkubasi Teknologi Indutri Kerajinan dan
Batik yang diberi nama Innovating Jogja. Innovating
Jogja tahun 2019 ini merupakan kegiatan kali ketiga
setelah sukses dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2018
yang lalu. Kegiatan dilaksanakan atas kerjasama Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian
Perindustrian dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik
Yogyakarta sebagai pelaksana kegiatan dan didukung
oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri
Agro, Program Diseminating Cappacity Pusat Unggulan
IPTEK: batik dan kerajinan serta Bio Hadikusuma
Management Training & Consulting (BHMTC).” Ujar
Kepala BBKB, Ir. Titik Purwati Widowati, MP.
Melalui tahapan pra inkubasi pada tahun 2019 ini
terpilih 10 (sepuluh) tenant yang mengikuti tahapan
inkubasi yaitu Peserta yang terpilih sebagai incubatee
Innovating Jogja adalah: 1) Adam Amrullah (Naray)
-Sepatu berbahan upper stagen dengan
rubber sole; 2) Bayu Ratna Dhini (Diby
LeatherTeknik)- Marbling pada produk kulit;
3) Elsana Bekti Nugroho (Arane)-Fashion Bag
batik kombinasi eco print ZWA pada kulit;
4) Galuh Irawati Kusumaningrum (RaMundi
Batik) -Aplikasi Zat Warna Alam pada produk
baby jumper batik; 5) Gilang Cahyono Adji
(Saujana) - Tas Gunung/carrier batik outdoor

Zat Warna Alami; 6) Hasan Agus Wiratomo (Modust
Art & Craft) - Souvenir khas Yogyakarta berbahan
limbah kayu; 7) Iswanto (Giowari Putra Craft)Kerajinan dari bahan limbah tongkol jagung; 8) Matius
Indarto (Prajan Eco) Kain paduan Eco print dan
rust pada kain; 9) Miftahudin Nur Ihsan (Smart Batik)Kain Batik tematik dengan Desain Komunitas; 10)
Usnul Khotimah (Djadi Batik)
Pada Rabu 20 November 2019, Balai Besar
Kerajinan dan Batik mengadakan acara bisnis matching
untuk mempertemukan kesepuluh tenant Innovating
Jogja 2019 dengan kalangan industri, perbankan,
pemerintah, retail, angel investor, pengusaha dan
pencinta batik. Kurang lebih 180 undangan hadir pada
kegiatan bussiness matching ini. Kami berharap melalui
kegiatan ini akan tenanat inkubasi akan menemukan
mitra untuk mengembangankan bisnis mereka.

Model BBKB sedang memamerkan 
batik nusantara
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BBKB Meraih
Juara II dan III
dalam Lomba Selendang Indonesia 2019

 Peringkat 3 Selendang
Indonesia

 Peringkat 2 Selendang
Indonesia

L

omba Selendang Indonesia 2019
dilaksanakan untuk kedua kalinya sejak
tahun 2018. Terbuka untuk masyarakat
umum, perajin tenun, batik dan atau jumputan,
desainer, ataupun bagi mahasiswa dan pelajar.
Mengangkat tema ”Kejayaan Maritim Indonesia”
dengan tiga kategori yaitu Kategori Selendang Tenun,
Kategori Selendang Batik dan Kategori Selendang
Jumputan dengan ukuran panjang (260-220) cm dan
lebar (90-70) cm.
Dalam sejarah wastra dan kerajinan tangan
Indonesia, selendang telah menjadi bagian dari daur
kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Sekarang
selendang merupakan pilihan menarik, karena selain
penggunaannya multi fungsi, ukuran yang bervariasi,
mudah dikemas sebagai cinderamata juga telah
menjadi bagian dari gaya hidup kekinian masyarakat
Indonesia dan dunia.

Dalam lomba tersebut, salah satu pegawai BBKB,
Novita Ekarini berhasil meraih juara II pada Kategori
Selendang Jumputan dengan judul Perahu Bertjadik.
Novita terinspirasi dari salah satu relief di Candi
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Borobudur yaitu Kapal Bercadik. Relief Kapal Bercadik
ini mencerminkan budaya maritim. Selendang dibuat
dengan kain dari bahan tenun alat tenun bukan
mesin (ATBM) dengan menggunakan tiga teknik
rintang warna yaitu jumputan, tritik dan batik. Untuk
menambah keindahan diberikan rumbai pada kedua
ujungnya.
Pegawai BBKB lainnya, Tika Sulistyaningsih,
berhasil meraih juara II Kategori Selendang Jumputan
dalam lomba tersebut tampil dengan karya Nusa
Pala. Nusa berarti nusantara dan Pala sebagai salah
satu bentuk simbol rempah-rempah yang dulu
pernah berjaya di perdagangan Indonesia. Nusantara
dituangkan pada selendang dalam bentuk gugusan
pulau yang menggunakan teknik tritik. Di sekitar
motif pulau terdapat motif jumputan/tritik yang
menggambarkan pala sebagai rempah-rempah dan
motif bunga yang menggambarkan keanekaragaman
sumber daya alam Indonesia. Pada bagian ujung tumpal
selendang terdapat motif jumputan inovasi untuk
menambah keindahan selendang.

PRESTASI

Balai Besar Kerajinan
dan Batik Raih Juara I dan II
Litbang Unggulan Kementerian Perindustrian Tahun 2019

K

ementerian Perindustrian terus memacu unit
pelayanan teknisnya, balai besar serta balai
riset dan standardisasi (Baristand) industri,
agar lebih aktif melakukan kegiatan penelitian dan
pengembangan (litbang) yang dapat dimanfaatkan
oleh sektor manufaktur. Upaya ini sebagai bagian
implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk
menumbuhkan ekosistem inovasi. Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian
Perindustrian, terus memfasilitasi pelaku industri
nasional supaya bisa menggunakan hasil riset sesuai
perkembangan teknologi terkini. Tujuannya untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi
sehingga menghasilkan produk yang semakin bermutu
dan bernilai ekonomis tinggi. Pemanfaatan teknologi
dari hasil kegiatan litbang menjadi salah satu faktor
penunjang bagi industri nasional menghasilkan
diversifikasi dalam menghadapi era baru revolusi
industri 4.0. serta dapat mengurangi ketergantungan
terhadap produk impor.
Pelayanan teknis oleh balai besar dan balai riset
dan standardisasi industri dapat menjawab tantangan
terkait peningkatan nilai tambah produk ekspor dan
substitusi impor. Kegiatan litbang dapat menghasilkan

produk yang kreatif, inovatif, dan kompetitif melalui
penggunaan teknologi, sehingga industri lokal dapat
mengolah bahan baku dengan nilai tambah. BPPI
didukung sebanyak 24 unit penyedia layanan jasa
teknis di berbagai daerah, yang terdiri dari 11 unit
balai besar, 11 unit balai riset dan standardisasi
industri (baristand industri), Balai Sertifikasi Industri,
serta Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi
Industri.
Pada tahun ini, telah terpilih enam hasil inovasi
terbaik dari unit litbang di bawah BPPI. Untuk Sektor
Agro, BBKB berhasil meraih juara pertama dengan
inovasi “Limbah Kulit Buah Kakao untuk Pewarna
Batik”. Limbah kulit buah kakao yang selama ini belum
banyak dimanfaatkan dapat menjadi produk yang lebih
bernilai untuk keperluan bahan pewarna alami batik.
Sedangkan untuk sektor Non Agro, BBKB berhasil
meraih juara kedua dengan Inovasi “Perancangan
Aplikasi Pembeda Produk Batik dan Tiruan Batik,
Batik Analyzer”. Hasil penelitian ini merupakan
sebuah aplikasi yang mengadopsi teknologi artificial
intelligence (AI), berupa machine learning yang sistemnya
dapat dilatih untuk membedakan produk batik dan
produk tiruan batik.
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Arsiparis BBKB
Masuk 10 Besar
Arsiparis Teladan Nasional 2019

B

alai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), Candra
Wahyuningsih, meraih penghargaan sebagai
10 besar Arsiparis Teladan Nasional 2019
kategori Keterampilan. Pemilihan Arsiparis Teladan
Nasional 2019 tersebut diselenggarakan oleh Arsip
Nasional Republik Indonesia pada tanggal 17 - 15
Agustus 2019 di Jakarta yang diikuti puluhan arsiparis
dari berbagai kementerian/lembaga negara. Pada
kompetisi tersebut ada beberapa tahapan ujian yang
harus dilalui, meliputi portofolio, kognitif, psikotes,
FGD, dan wawancara. Meski hanya masuk 10 besar
namun prestasi tersebut turut berkontribusi dalam
mengharumkan nama Kementerian Perindustrian di
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kancah nasional yang momen ini merupakan prestasi
perdana kementerian yang perlu di tingkatkan di masa
mendatang.
Dalam pemilihan Arsiparis Teladan Nasional
2019 ini, Candra mewakili Kementerian Perindustrian
(Kemenperin). Candra dipilih oleh Biro Umum untuk
mewakili Kemenperin karena prestasinya menjadikan
Unit Kearsipan BBKB berturut-turut pada tahun 2017
dan 2018 memperoleh predikat terbaik dalam lingkup
Kemenperin. Suatu kebanggaan bagi Kemenperin karena
ini merupakan peningkatan prestasi dalam bidang
kearsipan.

PROFIL IKM

Batik Kebon Indah
Batik Daerah Menembus Pasar Internasional

G

empa yang melanda Yogyakarta dan
sekitarnya termasuk sebagian wilayah
Kabupaten Klaten pada tahun 2006,
membawa perubahan bagi kehidupan perempuanperempuan perajin batik di Desa Kebon, Kecamatan
Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dari hanya
perajin batik yang menerima orderan, sekarang jadi
perajin batik mandiri. Kemampuan membatik mereka,
merupakan warisan turun-temurun dari seorang ibu
ke anak perempuannya. Setiap perajin menerima
lembaran kain mori yang sudah digambar motif batik
dengan pensil dari pengepul ataupun juragan batik
dari Bayat, Surakarta, dan Yogyakarta. Selanjutnya
perajin akan membatik dengan mengikuti alur

pola batik yang sudah ada. Setelah selesai, batikan
dikembalikan kepada pengepul dan perajin menerima
bayaran.
Setelah gempa mereka tidak bisa lagi membatik.
Alat-alat membatik, seperti wajan, kompor, dan
gawangan, banyak yang rusak. Orderan membatik
pun jadi macet. Pada September 2009, dua lembaga,
yaitu International Organization for Migration (IOM)
dan Pemulihan Berbasis Komunitas (Rekompak), yang

Ibu Dalmini (Kerudung Hitam) 
Para pengurus Batik Kebon Indah 
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PROFIL IKM
didanai Java Reconstruction Fund (JRF) menggelar
program pemulihan ekonomi di sana. Melihat potensi
membatik, mereka melakukan pendampingan terhadap
para perajin batik. Dari 300 perajin batik sebelum
gempa diseleksi menjadi 169 orang untuk didampingi
selama 1,5 tahun. Syaratnya berusia di bawah 60 tahun
dan belum mengikuti program pendampingan lainnya.
Mereka berhimpun di bawah Paguyuban Batik Tulis
Kebon Indah. Bantuan modal berupa satu paket alat
membatik pun digulirkan. Mereka diajari menggambar
pola dan membuat pewarna alami. Bahan-bahannya
diambil dari kebun sekitar. Misalnya, kulit kayu
mahoni untuk warna cokelat tua, kayu nangka atau
kayu tegeran untuk warna kuning, dan daun jati untuk
warna cokelat muda.

 Produk Batik Kebon Indah

Pada satu ketika mereka berkesempatan
memamerkan hasil karya mereka walau dengan rasa
percaya diri yang kurang, ternyata hasil karya mereka
berhasil meraih perhatian tamu yang datang melihat
koleksi mereka. Para tamu tertarik dan spontan
membelinya. Hasil penjualan itu terus dikembangkan
untuk membeli mori dan bahan. Akhirnya batik
dengan pewarna alami menjadi ciri khas Batik Tulis
Kebon. Batik Tulis Kebon sering diundang mengikuti
pameran, seperti di Jakarta, Semarang, Yogyakarta,
bahkan Amerika. Pada 2017, Dalmini mewakili
kelompok mengikuti pameran di San Francisco
dan pada 2018 di Chicago. Motif batik Desa Kebon
kebanyakan terinspirasi dari ‘kebon’. Dengan melihat
lingkungan sekitar yang dipadukan dengan imajinasi
yang dimiliki, mereka menciptakan motif-motif yang
menjadi karakteristik industri Kebon Indah. Motifmotif tersebut didominasi oleh motif dedaunan. Motif
dedaunan contohnya adalah daun singkong, daun
kates, daun kluweh, daun lombok, dan sebagainya.
Selain motif dedaunan, ada juga motif hewan-hewan
kecil yang ada di sekitar ‘kebon’ yang diciptakan yakni
Motif Kupu-kupu, Capung, dan lain sebagainya. Ada
juga motif di luar konteks ‘kebon’ yang diciptakan
untuk menambah variasi motif-motif yang dihasilkan
oleh industri Kebon Indah. Contoh motif batik yang
dihasilkan ada juga motif gajah, kipas, bulus, dan
lainnya. Terkadang pelaku industri batik di Kebon
Indah juga menciptakan motif sesuai dengan kondisi
dan permintaan konsumen, seperti motif naga yang
banyak dicari oleh konsumen pada saat perayaan
imlek.
Motif-motif tradisional yang di produksi oleh
pelaku industri Kebon Indah adalah motif tradisional
dari daerah Yogyakarta dan Solo. Hal ini dikarenakan
secara geografis, Kabupaten Klaten berada di tengahtengah ke dua daerah tersebut sehingga cocok untuk
memproduksi motif batik tradisional daerah-daerah
tersebut.
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PT. Inkor Bola Paciﬁc
Arsiparis Teladan Nasional 2019

Jajaran Tim PT Inkor Bola Pacific 
Produk PT Inkor Bola Pacific 

P

T Inkor Bola Pacific didirikan pada tahun
1992 oleh Bp. Soenarjo Adikoesoemo, dan
memulai operasinya di Jl. Raya Surabaya
– Malang Km 53 – 52 Sukorejo, Pasuruan. Kini PT.
Inkor Bola Pacific telah menjadi salah satu perusahaan
terkemuka di industri barang olahraga, dengan
brand “PROTEAM”. PT. Inkor Bola Pacific berusaha
untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi serta
sertifikasi nasional dan internasional. Pada tahun
2006, PT. Inkor Bola Pacific telah menerima lisensi dari
Tachikara Co., Ltd dari Jepang untuk memproduksi
dan mendistribusikan bola-bola Tachikara untuk
pasar lokal maupun global. PT. Inkor Bola Pacific juga
mensponsori dan mendukung banyak kompetisi
olahraga nasional dan internasional seperti DBL
(Deteksi Basketball League) dan Volley of Heroes.

Visi PT. Inkor Bola Pacific adalah menjadi
perusahaan peralatan olahraga terbesar dan
terlengkap di Indonesia, dengan kualitas terbaik yang
digunakan pada setiap event olahraga Nasional dan
Internasional, serta menjadikan merk PROTEAM
sebagai aset terbesar Indonesia. Sedangkan misinya
adalah berdasarkan sistem dan budaya kerja yang
profesional, kompetensi sumber daya manusia dan

sistem manajemen mutu ISO 9001, PT. Inkor
Bola Pacific menjamin bahwa setiap tahapan proses
merupakan langkah untuk memberikan kualitas
terbaik melalui teknologi, inovasi dan desain.
PT. Inkor Bola Pacific memproduksi bola basket,
bola voli, bola futsal, american football, handball, netball,
dan bola mainan yang menggunakan logo paten dan
trademark “PROTEAM” serta merk Tachikara yang
lisensinya didapatkan dari Jepang. Dengan karyawan
berjumlah sebanyak 511 orang dan 300 tenaga kerja
jahit, serta pilihan bahan baku terbaik, PT. Inkor Bola
Pacific berusaha untuk selalu memuaskan harapan
customer dengan menjaga kualitas setiap bola yang
dihasilkan.
PT Inkor Bola Pacific merupakan pelanggan setia
Balai Besar Kerajinan dan Batik untuk pengujian dan
juga sertifikasi produk berdasarkan pada SNI Bola
Sepak, Bola Voli, Bola Basket dan Bola Futsal. Pasar
produk PT. Inkor Bola Pacific terdiri dari %75 domestik
dan %25 ekspor. Negara tujuan ekspornya yaitu:
Timur Tengah (Dubai / UEA, Arab Saudi, Mesir), Asia
(Srilanka, Singapura, Malaysia), Afrika (Sudan, Ghana,
Nigeria) dan Amerika Latin (El Salvador, Kosta Rika,
USA).
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RAGAM
INOVASI
LAYANAN
Balai Besar Kerajinan dan Batik

B

alai Besar Kerajinan dan Batik, Yogyakarta
sebagai salah satu lembaga pemerintah
yang bergerak di bidang riset, standardisasi,
pengujian, sertifikasi, kalibrasi, rancang bangun,
perekayasaan, diklat, konsultasi industri dan
sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan
Kementerian Perindustrian, yang bertanggung
jawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri (BPPI), terus berkomitmen untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk
meningkatkan Pelayanan, pada tahun 2019 BBKB
memberikan berbagai inovasi layanan, di antaranya :
1.

Paket Hemat Layanan

a.

2 IN 1 – Layanan SPPT SNI dan Labelisasi
Batikmark

b.

IN 1 – Layanan Kalibrasi + SPPT SNI + Labelisasi
Batik Mar

2.

c.

Kuliah Via Whatsapp (KulWap) yang membuka
akses tersampaikannya informasi

d.

Hasil penelitian dan pengembangan konsisten
diterapkan oleh IKM sesuai SNI

3.

Tracking Online

Tracking Online merupakan sistem yang
digunakan untuk mengecek status layanan pengujian
secara online
4.

VASTA (Verifikasi Keaslian Sertifikat Uji Secara
Instan)

VASTA merupakan aplikasi yang dibangun
BBKB sebagai sarana untuk memudahkan pelanggan
dalam memvalidasi sertifikat pengujian yang telah
dikeluarkan oleh BBKB. Manfaat Penggunaan VASTA:
a.

Mudah : tidak membutuhkan kemampuan khusus
untuk mengakses

Smart Training

b.

a.

Pelatihan sekaligus sertifikasi profesi (batik) bagi
para peserta pelatihan

Cepat : proses validasi selesai dalam hitungan
menit

c.

Murah : tidak membutuhkan biaya besar

b.

Penyiapan wirausaha batik dan kerajinan dengan
materi manajemen usaha

d.

Akurat : memberikan hasil yang benar

e.

Aman : data sertifikat hanya dapat diakses oleh
pemegang sertifikat
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LEMBAGA
SERTIFIKASI
PROFESI
(LSP) BBKB

L

embaga sertifikasi profesi (LSP) Balai Besar Kerajinan
dan Batik yang selanjutnya disingkat LSP BBKB, adalah
lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang
dibentuk berdasarkan SK Ka. BBKB Nomor 037/I.KP.Kpts/Bd/
BBKB/V/2018 dan Nomor 38/I.KP.Kpts/Bd/BBKB/V/2018. LSP BBKB
merupakan bagian dari badan hukum BBKB, sehingga dapat secara legal
mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan sertifikasinya. Lisensi LSP
BBKB diberikan melalui proses akreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi
syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. LSP BBKB termasuk
kategori pihak pertama (LSP-P1) yang melakukan sertifikasi kompetensi
batik bagi pelanggan untuk memastikan dan memelihara kompetensi
selama dalam proses pelatihan. LSP-P1 BBKB secara konsisten telah
memenuhi kompetensinya sesuai dengan “Pedoman BNSP 201 versi 2014,
Pedoman BNSP 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017” dan
sudah mendapatkan lisensi dari BNSP dengan nomor : BNSP-LSP-1485-ID
berlaku hingga 7 Mei 2024.
Tujuan dari LSP BBKB adalah mengembangkan dan mempertahankan
kompetensi sumber daya manusia di bidang IKM batik yang mampu
bersaing baik secara nasional maupun internasional. Untuk mencapai
hal tersebut, maka LSP BBKB memberikan pelayanan yang profesional.
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga yang diberi lisensi
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oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang
bertanggungjawab melaksanakan sertifikasi profesi
kompetensi batik dengan ruang lingkup mencakup 34
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Sektor Batik. Ruang lingkup tersebut dibagi dalam
5 (lima) klaster skema sertifikasi dan untuk klaster
skema sertifikasinya beserta ruang lingkupnya sebagai
berikut:

c. Memeriksa Cacat Kain

1. Skema Sertifikasi Klaster Perancang Motif Kain
Batik

i. Melakukan Nglowong, Ngiseni, Nerusi

a. Menggambar Sketsa Batik
b. Menggambar Motif Batik

e. Membuat Malam Batik
f. Melakukan Uji Kelenturan Malam
g. Melakukan Pengolahan Malam Bekas
h. Membuat Rengrengan/Lengrengan
j.

Melakukan Mopok, Nembok, Nutup, Mbironi

k. Memeriksa Hasil Pembatikan
4. Skema Sertifikasi Klaster Pewarnaan Batik

c. Membuat Rancangan Desain Motif Batik

a. Membuat Larutan Zat Warna Sintetis

d. Mengatur Posisi Motif Ragam Hias Pada Kain

b. Melakukan Pencelupan Dengan Zat Warna
Sintetis

e. Membuat Motif Batik Berpola Dasar Baju/
Produk Batik

c. Melakukan Pencoletan

f. Mengatur Letak Pola Pada Kain

d. Melakukan Ekstraksi Zat Warna Alam

g. Melakukan Pemotongan Kain

e. Melakukan Fermentasi Zat Warna Alam

h. Memeriksa Cacat Kain

f. Membuat Larutan Zat Warna Alam

2. Skema Sertifikasi Klaster Pembuatan Kain Batik Cap
a. Melakukan Penganjian Kain
b. Mengatur Letak Pola Pada Kain
c. Melakukan Pemotongan Kain
d. Memeriksa Cacat Kain
e. Membuat Malam Batik
f. Menggunakan Canting Cap
g. Melakukan Uji Kelenturan Malam

g. Melakukan Pencelupan Dengan Zat Warna
Alam
h. Melakukan Pelepasan Malam Dengan Cara
Dikerok (Ngerok)
i. Melakukan Pelepasan Malam Dengan Cara
Direbus (Nglorod)
j.

Memeriksa Hasil Pelepasan Malam

5. Skema Sertifikasi Klaster Pembuatan Canting

h. Melakukan Pengolahan Malam Bekas

a. Membuat Canting Tulis

i. Memperbaiki Canting Cap

b. Memeriksa Hasil Pembuatan Canting Tulis

j.

c. Membuat Gambar Desain Motif Cap

Memeriksa Hasil Pembatikan

3. Skema Sertifikasi Klaster Pembuatan Kain Batik
Tulis
a. Melakukan Penganjian Kain
b. Melakukan Pemotongan Kain
70

d. Menjiplak Gambar Desain Motif Batik Dari
Kertas Ke Kain (Ngeblat)

WARTA BALAI BESAR KERAJINAN & BATIK | 2019

d. Membuat Canting Cap
e. Memeriksa Hasil Pembuatan Canting Cap
f. Memeriksa Hasil Pembuatan Canting Cap
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BATIK SEBAGAI
MODAL BUDAYA
Untuk Membentuk Jati Diri
OLEH MASISWO

S

ebagai khasanah kebudayaan Nusantara,
batik merupakan salah satu bentuk seni
kuno adiluhung yang diwariskan hingga
sekarang. Kata batik menurut merujuk pada kain
dengan corak yang dihasilkan oleh bahan malam
(wax) yang diaplikasikan ke atas kain sehingga
menahan masuknya bahan pewarna (dye) atau dalam
bahasa Inggrisnya “wax resist dyeing”.1 Batik dalam
perkembangannya hingga saat ini merupakan modal
budaya yang perlu dihargai dan diterapkan dalam
bermasyarakat dan berbangsa.
Merujuk pada pemikiran Pierre Bourdieu2
tentang modal yang harus dimiliki oleh
masyarakat modern, maka ia mengatakana
bahwa ada empat modal yang dibutuhkan oleh
suatu masyarakat, yaitu : (1) modal budaya, (2)
Modal sosial, (3) Modal simbolik dan (4) modal

finansial. Dari empat modal itu, modal budaya dan
modal sosial merupakan dua modal yang dapat
menjadi landasan dalam pembangunan masyarakat.
Bahwa modal kultural bertindak
sebagai bagian penting dari hubungan
sosial, terutama dalam konteks hubungan timbal balik.
Dengan demikian, modal budaya adalah berbentuk
simbolik tidak seperti modal ekonomi yang berbentuk
material (finansial). Batik sebagai modal budaya sudah
mengakar dalam sejarah leluhur kita yang terkait
dengan nilai-nilai, tuntunan dalam berkemanusiaan.
Batik adalah menyatunya nilai-nilai luhur religius
yang sekaligus sebagai perekonomian industri dan
perdagangan dalam masyarakat modern. Hal ini
terbukti dengan motif-motif batik yang terekspresikan
dalam bentuk kain dan difungsikan untuk upacara
adat.
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Batik dapat berwujud produk yang terkait fashion/busana meliputi kain jarit,
sarung, ikat kepala dan lainnya. Jarit dalam masyarakat Jawa merupakan pakaian
adat yang tempoe dulu dikenakan pada kegiatan sehari-hari bahkan pada upacaraupacara adat termasuk mitoni dengan menggunakan motif-motif yang bersifat
simbolik.
Upacara Adat Mitoni Sebagai Tuntunan Hidup
Dalam tradisi Jawa, saat calon ibu menginjak usia kehamilan tujuh bulan,
maka akan digelar acara tujuh bulanan. Salah satu hal yang dilakukan dalam
upacara yang disebut Mitoni, calon ibu harus mencoba tujuh kebaya dan tujuh
kain batik. Tiap kain batik memiliki nilai filosofi tinggi yang juga sebagai untaian
dan pengharapan pada Maha Kuasa, agar menjadikan bayi yang dilahirkan
memiliki kepribadian yang baik. Batik bukan sekedar busana untuk upacara adat
mitoni tetapi mempunyai nilai lebih yang sifatnya sebagai tuntunan dalam hidup.
Batik mempunyai daya untuk mengilhami seseorang dalam berperilaku sesuai
dengan ajaran-ajaran keluhuran budi kepada sesama manusia sekaligus kepada
Tuhan.
Simbol-simbol tersebut dinyatakan dalam bentuk penggunaan batik dengan
motif-motif tertentu dalam upacara mitoni. Simbol-simbol budaya dalam motif batik
tersebut dapat digunakan sebagai tuntunan dalam membentuk jati diri. Adapun
motif batik yang dipergunakan dalam upacara mitoni adalah sebagai berikut:
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1.

Mengenakan kain batik bermotif “Wahyu
Tumurun”, merupakan ekspresi seni adat
tradisional oleh calon orang tua yang bermuatan
doa kepada Tuhan dengan harapan menurunkan
wahyu untuk keselamatan dan kesehatan bayi
yang dikandung. Batik motif wahyu tumurun
memiliki tujuan agar si jabang bayi nantinya
memiliki kedudukan yang baik. Bayi yang masih
dalam kandungan ibu merupakan buah hati yang
suci dan dinantikan oleh keluarga.

2.

Mengenakan kain batik motif Cakar Ayam dalam
upacara adat mitoni yang bertujuan agar sang
anak nantinya pintar dalam hal mencari rezeki.
Bahwa manuisa harus bertawakal dan berusaha
dengan sungguh-sungguh bahwa semua rezeki
pasti ada jalannya dan yang mengatur hanyalah
Allah.
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3.

Mengenakan batik motif Udan Liris dengan
harapan manusia dapat tangguh dan lurus dalam
bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran kebaikan
yang telah di firmankan oleh Allah.

6.

Mengenakan motif Babon Angrem yang
melambangkan seekor ayam betina (babon)
sedang mengerami (angrem) telurnya, hal itu
melambangkan kasih sayang ibu kepada anaknya.

4.

Mengenakan motif Ksatrian yang bertujuan agar
anak memiliki sifat jiwa ksatria.

7.

Mengenakan kain batik motif Lurik Lasem,
Ini memiliki filosofi bahwa manusia hidup
harus sederhana. Garis vertikal menandakan
hubungan kita dengan Tuhan dan garis horizontal
menandakan hubungan kita dengan sesama
manusia.

5.

Mengenakan motif Sidomukti agar anak
diharapkan hidupnya sebagai sosok yang
pemberani, terhormat dan semuanya berjalan
dengan baik.
Footnote
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Program Dana Kemitraan
Peningkatan Teknologi
Industri (DAPATI)

P

rogram Dana Kemitraan Peningkatan
Teknologi Industri (DAPATI) adalah
program yang dikembangkan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI)-Kementerian Perindustrian melalui Pusat
Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia,
Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi
dan Elektronika (Puslitbang IKFTLMATE) untuk
membantu meningkatkan kemampuan Industri
Kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan
dan penerapan teknologi. Program ini memberikan
bantuan pendanaan berupa sebagian biaya yang
diperlukan untuk pelayanan jasa konsultasi teknis
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Balai Besar/

Baristand Industri guna mengatasi permasalahan
yang dihadapi IKM dalam rangka meningkatkan
efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan
kemandirian industri.
Melalui Program DAPATI tahun 2019, Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta merupakan
salah satu service provider yang mempunyai
kemampuan di bidang teknologi dengan memberikan
jasa konsultasi teknis untuk IKM kerajinan dan batik.
BBKB bekerja sama dengan Puslitbang IKFTLMATE
Kementerian Perindustrian, menawarkan suatu
teknologi dalam pewarnaan, pembuatan motif dobby,
pengembangan desain dan diversifikasi produk pada
IKM Tenun Endek di kabupaten Karangasem Bali.
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FASILITAS
Untuk mendukung kegiatan penelitian dan
pengembangan serta menunjang kegiatan
pelayanan teknis yang diberikan, BBKB dilengkapi
2
dengan dua gedung seluas 6.149 m yang berdiri
2
di atas areal seluas 10.983 m di Jl. Kusumanegara
No. 7 dan Jl. Sidodadi No. 9 Yogyakarta. Selain
itu, BBKB juga memiliki berbagai sarana dan
prasarana yang memadai, antara lain:

 Ruang Pamer Hasil Litbang Kerajinan dan Batik
 Laboratorium Batik
 Laboratorium Tenun
 Laboratorium Serat Alam Non Tekstil (SANT)
 Laboratorium Garmen dan Perca
 Laboratorium Perhiasan (Logam Non Ferrous)
 Laboratorium Kerajinan Umum (Kerangkerangan, Tempurung Kelapa, Kertas Seni,
Gerabah, Kaca Patri, dll)
 Laboratorium Kayu, Bambu, Rotan
 Laboratorium Pengujian
 Laboratorium Kalibrasi
 Laboratorium Perekayasaan Alat
 Laboratorium Desain
 Laboratorium Kimia dan Fisika Tekstil
 Laboratorium Pencemaran Lingkungan
 Klinik HKI
 Perpustakaan
 Ruang Pertemuan

SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam melaksanakan jasa layanan BBK
B didukung
121 ASN dan 30 pegawai sub kontrak
yang terdiri
dari pakar di bidang:

 Kimia Industri
 Rancangan Proses Industri
 Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan
Bukan Kayu
 Kriya Kayu
 Standarisasi Barang
 Peralatan Mesin di Industri Proses
 Seni Kriya
 Teknik Tekstil
 Pengelolaan Teknik Industri
 Perancangan Produk Kimia
 Kimia Tekstil
 Desain Produk
 Teknik Analisis dan Identifikasi Mat
erial, dan
sebagainya

