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DAFTAR ISI PENGANTAR REDAKSI

Yang terhormat para pembaca,

Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta sebagai 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, 

bertanggungjawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Industri (BPPI), terus 

berkomitmen untuk memberikan informasi yang aktual terkait dengan aktifitas balai kepada 

masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  dan 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik  

setiap instansi diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi 

yang diinginkan

 Dalam penerbitan kali ini topik yang paling dominan diangkat adalah tentang Litbang yang dilakukan 

BBKB. Penelitian dan pengembangan yang dihasilkan tahun 2014 diharapkan benar-benar mampu 

menjawab kebutuhan industri untuk penguatan daya saing nasional dalam menghadapi berbagai 

tantangan di era globalisasi. Hasil litbang BBKB  tersebut diharapkan mampu membuka cakrawala 

pengrajin batik dan kerajinan guna menemukan ide/gagasan dalam wujud kreativitas dan inovasi baru 

yang pada gilirannya mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Dalam terbitan Edisi 2 ini Warta BBKB  menampilkan 7 (tujuh) artikel/tulisan tentang Litbang dan 2 

(dua) perekayaan alat dalam mendukung industri kerajinan dan batik. Disamping itu  kami juga 

mengangkat tema besar yaitu Penandatangan MoU BBKB dengan Kabupaten Probolinggo dalam 

rangka menumbuhkan industri kerajinan dan batik serta penyelenggaraan Diseminasi di Palu. 

Sedangkan tulisan/artikel yang tidak kalah menarik bagi pembaca budiman, terkait dengan TUPOKSI 

BBKB, pelatihan, kunjungan wisata teknologi, dan kolom sosok pegawai serta pemanfaatan kayu rakyat 

untuk pintu. 

Kami menyadari, bahwa konten maupun tampilan dalam WartaBBKB ini masih  banyak kekurangan dan 

perlu terus disempurnakan, untuk itu masukan dan saran dari para pembaca yang bersifat konstruktif 

sangat diperlukan dan akhirnya selamat membaca.

Salam,

Dewan Redaksi

Ingin Meningkatkan Daya Saing, UPTD Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu  

Mengirim Peserta Berlatih Membatik

Kunjungan Ibu Mufidah Jusuf Kalla Ke Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta

Kunjungan Menteri Perindustrian RI Ke Balai Besar Kerajinan dan Batik

Kunjungan Ratu Denmark Margrethe II Pada Peringan Hari Batik Nasional (PHBN) 

2015

Menumbuhkembangkan Jiwa Entrepreneur Para Mahasiswa, Politeknik ATK 

Yogyakarta Gelar Talkshow Dan Seminar Nasional Leather Award Jilid 3 

Ingin Kembangkan Industri Kerajinan, Komisi II DPRD Prop. Kepulauan Bangka 

Belitung Berkunjung ke Balai Besar Kerajinan dan Batik

Dinamika Standardisasi Produk Batik

Tingkatkan Kualitas Produk Batik Dinas Koperasi Umkm Dan Perindustrian 

Perdagangan Kabupaten Pringsewu Kirim Pengrajin untuk Berlatih Di BBKB 

Yogyakarta

Angkat Citra Batik Indonesia “Produk yang Ramah Lingkungan Merupakan 

Keharusan”

Pisah Sambut Kepala Balai Besar Kerajinan Dan Batik Yogyakarta

Ir. Isananto Winursito, M.Eng,Ph.D Menggagas Industri Alternatif Kerajinan dan 

Batik

Sekilas Tentang LS-Pro Toegoe dan Batikmark Wawancara dengan Ibu Ir. Lies 

Susilaning Sri Hastuti, MM Kepala Seksi Sertifikasi Balai Besar Kerajinan dan Batik

Ingin Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam, Wisata dan Industri Ketua 

Dekranasda Kabupaten Berau dan Rombongan Berkunjung ke BBKB Yogyakarta

Ingin Menumbuhkan Pengrajin Handal, Disperindag Dan Esdm Kabupaten Jember 

Mengirim Masyarakat Berlatih Di BBKB Yogyakarta

Ingin Menumbuhkan Batik, Diskop UMKM dan Perindag Kabupaten Pringsewu 

Mengirim Peserta Pelatihan Ke BBKB Yogyakarta

Perkuat Hadapi MEA, Disperindag & ESDM Kabupaten Jember Kirim Peserta 

Berlatih ke BBKB Yogyakarta

Kepala Balitbangda Prop. Jambi dan Ketua DPRD Kota Jambi Berkunjung ke BBKB 

Yogyakarta dalam Rangka Penerapan Inovasi Teknologi Pewarnaan Batik Warna 
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Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu berkunjung ke 

Balai Besar Kerajinan dan Batik, pada hari Senin 

29 Februari 2016 untuk menghadiri pembukaan 

dan mengikuti Pelatihan Batik Zat Warna Sintetis 

di BBKB Yogyakarta. 

Pelatihan Batik Cap dengan Zat Warna Sintetis 

kerjasama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Palu dengan BBKB adalah dalam rangka strategi 

menumbuhkembangkan industri batik di Kota 

Palu. Meskipun sebenarnya di Kota Palu sudah 

ada beberapa pengrajin batik namun dirasa 

masih belum cukup, sehingga perlu untuk 

diadakan pelatihan agar industri batik bisa lebih 

dikenal dan berkembang di Palu.

BBKB Yogyakarta, yang salah satu tugas 

pokoknya adalah menyelenggarakan pelatihan 

teknis bidang kerajinan dan batik menyambut 

hangat kedatangan mereka. Para peserta sangat 

antusias dengan diadakannya pelatihan ini, 

walaupun harus memulai membatik dari tingkat 

dasar. “Dalam setiap penyelanggaraan pelatihan 

para peserta untuk tidak tegang agar selalu 

santai namun harus tetap fokus kepada materi 

yang disampaikan para instruktur. Suasana 

pelatihan dibangun dengan komunikasi dua 

arah, jadi kalau memang ada materi yang 

kurang paham bisa langsung menanyakan untuk 

memudahkan para peserta dalam 

menyerapilmu”, pesan Bp Wisnu Pamungkas, 

Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknik 

dalam sambutannya mewakili Kepala BBKB yang 

kebetulan berhalangan hadir.

 MENGIRIM PESERTA
         BERLATIH MEMBATIK

INGIN MENINGKATKAN 
DAYA SAING,

UPTD DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

   KOTA PALU

Pelatihan tersebut akan berlangsung selama 5 

(lima) hari terhitung mulai Senin, 29 Februari 

2016 sampai dengan hari Jumat, 4 Maret 2016. 

Adapun sambutan Kepala UPTD Dinas Sosial 

dan Tenaga Kerja Kota Palu yang dibacakan oleh 

Ibu Maryani menegaskan bahwa tujuan 

diadakannya pelatihan ini adalah untuk 

mempelajari proses pembuatan batik, mengikis 

kemiskinan, meningkatkan persaingan tenaga 

kerja, menimba ilmu dan seni batik, agar bisa 

berkembang di Kota Palu. “Kami harap ilmu 

yang kami dapatkan setelah pelatihan di tempat 

ini dapat berguna untuk mengembangkan seni 

batik di kota kami. Dengan begitu, kami bisa 

menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi juga 

sekalian bisa untuk mengikis angka kemiskinan,” 

tutur Ibu Maryani.

2 3info kegiatan info kegiatan



ada tanggal 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi, PUni Emirat Arab, Batik Indonesia dinobatkan 

sebagai warisan budaya milik dunia (World 

heritage) berdasarkan pengukuhan UNESCO (The 

United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization).  Disamping itu penobatan 

Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia oleh World 

Craft Council (WCC) pada bulan Oktober 2014 di 

Dongyang, Zhejiang, Tiongkok telah meningkatkan 

citra positif dan martabat batik Indonesia di forum 

internasional.

Dalam rangka menyambut  Yogyakarta sebagai 

Kota Batik Dunia, World Craft Council (WCC)  

menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan 

salah satunya yaitu Jogja International Batik 

Biennale 2016 (JIBB 2016) yang dilaksanakan di 

Jogja Expo Centre beruapa pameran berlangsung 

pada tanggal 12-15 Oktober 2016 dan dibuka oleh  

Ibu Mufidah Jusuf Kalla pada tanggal 12 Oktober 

2016. 

Disamping itu dalam melakukan lawatannya di 

Yogyakarta Ibu Mufidah Jusuf Kalla didampingi 

Pengurus Dekranas Pusat juga melakukan 

kunjungan ke Balai Besar Kerajinan dan Batik 

(BBKB), Kementerian Perindustrian. Kedatangan di 

BBKB disambut langsung oleh Dirjen IKM  Ibu Gati 

Wibawaningsih, Kepala BBKB Yogyakarta Bapak 

Isnananto Winursito beserta seluruh pejabat Eselon 

III di Lingkungan BBKB.  Kunjungan tersebut 

bertujuan untuk melihat secara langsung hasil 

litbang kerajinan dan batik yang sedang 

dipamerkan. Untuk mengetahui proses pembuatan 

batik Ibu Mufidah Jusuf Kalla  juga berkesempatan 

mengunjungi 2 (dua) Laboratorium,  yaitu  

Laboratorium Batik dan Laboratorium Tenun. 

Ketika berada di  Ruang Laboratorium Batik juga 

menyempatkan diri mewarnai batik dengan teknik 

colet (menggunakan kuas) dan membatik dengan 

menggunakan canting.

Selain itu untuk mendukung rangkaian kegiatan  

JIBB 2016, BBKB juga melaksanakan program Public 

Lecture  dengan tujuan sebagai wadah untuk 

Kunjungan Ibu Mufidah Jusuf Kalla Ke 

Balai Besar Kerajinan dan Batik 

Yogyakarta

menyebarluaskan wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang batik. Public Lecture  

bertempat di Ruang Soga, BBKB Jalan 

Kusumanegara 7 Yogyakarta dan diikuti 

sebanyak 50 peserta, berasal dari Lembaga 

Pemerintah, Swasta. Pengrajin, Akademisi, 

dan Pecinta Batik. Adapun topik yang sajikan 

dalam kegiatan tersebut adalah “Marks of 

Ancient Batik Patterns in Javanese life” (Nilai-

Nilai Motif Batik Peninggalan Jawa kuno) 

dengan pembicara Mdm. Annegret Haake 

dari Jerman (penulis dan pecinta batik).  
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Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla berfoto bersama Ibu Gati Wibawaningsih (Dirjen IKM),
Sri Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur DIY), Bp. Isananto Winursito (Kepala BBKB)

beserta jajaran staff di lingkungan Balai Besar Kerajinan dan Batik 

Foto-foto kegiatan Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla selama
kunjungan di Balai Besar Kerajinan dan Batik dipandu oleh 

Bp. Masiswo sebagai Kepala Seksi Pemasaran 



Kunjungan
MENTERI 
PERINDUSTRIAN RI
KE BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

Dalam kunjungan kali ini, Menteri Perindustrian didampingi 

Sekretaris Jenderal Bapak Syarif Hidayat dan Dirjen Industri 

Agro Bapak Panggah Susanto beserta Pejabat Eselon II di 

lingkungan Kemenperin. Pada kesempatan tersebut Menteri 

Perindustrian juga disambut oleh pimpinan satker seluruh 

Kemenperin yang berada di wilayah D.I. Yogyakarta, antara 

lain : Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) 

Bapak Ramelan Subagyo, Kepala BDI Yogyakarta Ibu 

Iswahyuni, Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Bapak 

Sugiyanto dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMTI 

Yogyakarta Ibu Tri Ernawati.

Menteri Perindustrian sesampai di Balai Besar Kerajinan 

dan Batik langsung melakukan peninjauan ke Ruang Pamer 

Lobby dan Ruang Pamer Lantai II BBKB Yogyakarta. Dalam 

peninjuan ke ruang pamer tersebut Bapak Saleh Husin 

yang didampingi Ibu Zulmalizar, Bapak Syarif Hidayat, 

Bapak Panggah Susanto beserta jajaran Eselon II lain 

tampak memperhatikan dan mengamati setiap produk 

hasil litbang kerajinan dan batik.  Dalam peninjauan di 

ruang pamer, Menteri Perindutrian Bapak Saleh Husein juga 

ada hari Kamis, 17  September 2015, 

Ppukul 07.00 WIB Menteri Perindustrian 

Bapak Saleh Husin tiba di Balai Besar 

Kerajinan dan Batik  Yogyakarta. Kedatangan 

pucuk pimpinan Kementerian Perindustrian 

tersebut disambut oleh Kepala Balai Besar 

Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta Ibu 

Zulmalizar beserta jajarannya.
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menyempatkan diri berdiskusi terkait bahan 

baku, proses, detail motif dan pemanfaatan 

produk.

Untuk melihat lebih dekat kemampuan 

Balai Besar Kerajinan dan Batik, Bapak 

Saleh Husin juga berkesempatan 

berkunjung ke berbagai Laboratorium. Dari 

11 (sebelas) Laboratorium yang dimiliki 

BBKB Yogyakarta, ada 4 (empat) 

Laboratorium yang sempat dikunjungi 

mengingat agenda kunjungan di 

Yogyakarta yang sangat padat, antara lain ; 

Laboratorium Perhiasan (Logam Non Ferro), 

Laboratorium Perekayasaan Alat, 

Laboratorium Batik dan Laboratorium 

Tenun. Pada kunjungan ke Laboratorium 

Perhiasan Bapak Saleh Husin mengamati 

proses pembuatan cinderamata dari bahan 

baku timah dengan menggunakan 

peralatan hasil rekayasa balai yaitu mesin 

spin casting. Sedangkan disela-sela 

kunjungannya ke Laboratorium Batik, beliau 

tertarik mencoba mencanting (membatik) 

pada sehelai kain di damping instruktur 

BBKB dan diikuti oleh Bapak Syarif Hidayat 

serta Bapak Panggah Susanto.

Setelah lebih dari 1 jam berkeling menungunjungi 

ruang pamer dan laboratorium BBKB, Bapak 

Menteri dan rombongan menikmati hidangan 

sarapan pagi dengan menu Soto Kudus Gajah 

Mada dan mendapat kejutan untuk memotong kue 

ulang tahun karena pada hari itu beliau ulang 

tahun yang ke-52. Sebelum meninggalkan BBKB 

Yogyakarta Bapak Menteri Perindustrian menerima 

laporan dari pimpinan dua satker yang berada di 

D.I. Yogyakarta, yaitu Ibu Zulmalizar Kepala Balai 

Besar Kerajinandan Batik  dan Bapak Ramelan 

Subagyo, Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik 

(BBKKP) terkait dengan tugas pokok dan fungsi. 

Disamping itu Bapak Menteri juga memberikan 

arahan agar mesin dan peralatan yang usianya 

sudah tua untuk dilakukan penggantian dengan 

harapan agar kualitas layanan dan litbang terjaga 

dan target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. 

 

Bapak Saleh Husin Menteri Perindustrian RI mencoba
menorehkan malam batik pada kain mori yang 
di Laboratorium Batik BBKB

Bapak Saleh Husin Menteri Perindustrian RI,
yang didampingi oleh Ibu Zulmalizar 

dan Bapak Panggah Susanto memperhatikan
Sepeda Bambu hasil litbang BBKB 

Bapak Saleh Husin Menteri Perindustrian RI,
berfoto bersama Seluruh Pimpinan Satuan Kerja

Kementerian Perindustrian di Yogyakarta  

Menteri Perindustrian RI Bapak Saleh Husin dan Direktur 
Jenderal Industri Agro Bapak Panggah Susanto menikmati santap siang

di lobby Balai Besar Kerajinan dan Batik  
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alam rangkaian lawatan ke Indonesia, 

DR a t u  D e n m a r k ,  M a r g r e t h e  I I ,  

menyempatkan diri untuk datang ke Balai 

Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta pada 

hari Sabtu, 24 Oktober 2015 pukul 11.50 WIB. 

Kedatangan Ratu diterima langsung Kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), 

Kementerian Perindustrian Bapak Haris Munandar 

N, MA didampingi Kepala BBKB Ibu Zulmalizar dan 

Ketua Umum Sekarjagad, Ibu Suliantoro.  

 Dalam kata sambutannya Kepala BPPI, 

Kemenperin Bapak Haris Munandar N, MA 

menyampaikan selamat datang dan terima kasih 

kepada Yang Mulia Ratu Margrethe II atas 

kunjungannya ke Balai Besar Kerajinan dan Batik 

(BBKB) Yogyakarta.  Selanjutnya bel iau 

menyampaikan tentang tugas utama Badan 

Penelitian dan Pengembangan Industri yang 

menaungi 22 (dua puluh dua) Balai Litbang dan 1 

(satu) Balai Sertifikasi Industri yang tersebar di 

seluruh Indonesia dari Aceh sampai dengan 

Ambon, diantaranya BBKB Yogyakarta.  Adapun 

komoditi yang ditangani Balai Litbang BPPI antara 

lain kimia, kemasan, agro, logam, mesin, tekstil, 

keramik, pulp kertas, hasil perkebunan, kulit, 

karet, plastik, kerajinan dan batik. Disamping itu 

Peran Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta 

sangat penting dalam mengembangkan dan 

meningkatkan daya saing produk batik yaitu 

mendukung dalam hal peningkatan kualitas dan 

produktivitas melalui berbagai kegiatan penelitian 

dan pengembangan seperti penggunaan zat 

pewarna alam yang ramah lingkungan, 

menyediakan peralatan produksi yang aplikatif, 

inovatif  dan terjangkau yang berbasis warisan 

budaya menuju kebanggaan dan gaya hidup yang 

KUNJUNGAN 

RATU�DENMARK�
MARGRETHE�II�

Pada
 

PERINGATAN
 HARI BATIK NASIONAL 

(PHBN) 2015   
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Ratu Denmark memperhatikan
batik koleksi Afif Syakur bersama

Ibu Suliantoro Suleman dan Ibu Zulmalizar



lebih baik, ungkapnya.

 Pada kesempatan yang sama dalam 

wawancara dengan media cetak dan elektronik, 

Kepala BBKB, Ibu Zulmalizar mengungkapkan 

bahwa kunjungan Ratu Denmark ke BBKB adalah 

untuk berdiskusi dengan para perajin batik dan 

mengetahui lebih jauh koleksi hasil litbang Batik 

Nusantara BBKB. Selain itu lawatan kali ini juga 

menunjukkan arti pentingnya bangsa Indonesia 

bagi Negara Denmark. Menurut informasi dari 

Kedutaan Denmark, Ratu Denmark  sangat 

menyukai budaya Jawa yang mempunyai 

kekhasan, dalam hal ini adalah batik. Selama ini 

Ratu Denmark jarang bepergian, hanya satu atau 

dua kali keluar negeri setiap tahunnya. Moment 

kali ini, bertepatan dengan 65 tahun hubungan 

diplomatik Denmark-Indonesia. Selain itu Ratu 

memutuskan untuk mengunjungi Indonesia 

karena batik yang berasal dari Indonesia dan 

sudah diakui dunia sebagai warisan budaya 

Indonesia. Sebelumnya sudah banyak tokoh dunia 

yang memakai batik Indonesia dalam acara 

pemerintahan seperti Nelson Mandela, Bill Clinton 

dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Hal 

ini karena batik Indonesia memiliki beragam motif 

dengan esensi filosofi, desain menarik, dan nilai 

seni yang sangat tinggi.

Di samping itu guna menyemarakkan kunjungan 

Ratu Denmark tersebut, maka BBKB juga 

menyelenggarakan Peringatan Hari Batik 

Nasional (PHBN) ke-6  dalam kemasan acara 

Pameran dan Workshop yang diikuti sebanyak 19 

pengrajin batik dari wilayah Yogyakarta dan Jawa 

Tengah yang menampilkan berbagai produk 

unggulannya. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan edukasi kepada masyarakat dalam 

melestarikan budaya dan mengembangkan 

produk batik yang ramah lingkungan. Adapun 

jumlah peserta yang mengikuti workshop 

sebanyak 125 orang yang berasal dari pengurus 

dharma wanita instansi pemerintah, swasta, 

paguyuban batik dan masyarakat umum.

13info kegiatan

Sambutan Kepada Ratu Denmark
diberikan oleh Kepala Badan Penelitian 

dan Pengembangan Industri Bp. Haris Munandar 
selaku tua rumah

Ratu Denmark berkeliling memperhatikan koleksi 
batik di Balai Besar Kerajinan dan Batik



konomi kreatif adalah sebuah konsep di 

Eera ekonomi baru yang mengintensifkan 
informasi dan kreatifitas dengan 

mengandalkan ide dan keluasan pengetahuan 
dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor 
produksi utama dalam kegiatan ekonomi. 
Ekonomi akan didukung oleh jalannya industri 
kreatif. Hal ini disampaikan oleh Kepala Balai 
Besar Kerajinan dan Batik, Ibu Zulmalizar saat 
menjadi pembicara dalam acara Talkshow dan 
Seminar Nasional Leather Award Jilid 3. Acara 
tersebut mengangkat tema “Peran Pemuda dan 
Pelaku Industri Kreatif Sebagai Wajah Baru 
dalam Pembangunan Ekonomi Bangsa”. 
Talkshow digelar oleh Forum Lembaga 
Mahasiswa Perindustrian Indonesia, Politeknik 
Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta tanggal 27 
November 2015 bertempat di Auditorium 
Kampus 2 Politeknik ATK Yogyakarta. Hadir pula 
sebagai pembicara yaitu Staf Ahli Menteri Bidang 
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan 
Produksi Dalam Negeri Kementerian 
Perindustrian Bapak Dharma Budi.    

Talkshow dan Seminar ini digelar dengan tujuan 
untuk menumbuhkembangkan jiwa entrepreneur 
para mahasiswa. Sehingga diharapkan akan 
selaras dengan pengembangan industri kreatif 
guna pengembangan ekonomi bangsa. Di 
tengah kelesuan ekonomi seperti sekarang ini, 
industri kreatif perlu ditumbuhkan sebagai salah 
satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. 
Manfaat dari berkembangnya industri kreatif 

antara lain memberikan kontribusi ekonomi 
yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang 
positif, membangun citra dan identitas bangsa, 
berbasis pada sumber daya yang terbarukan, 
menciptakan inovasi dan kreativitas yang 
merupakan keunggulan kompetitif suatu 
bangsa, dan memberikan dampak sosial yang 
positif. Pembangunan industry kreatif akan 
mendapatkan hasil yang optimal jika terjadi 
kolaborasi antara 3 aktor utama, yaitu 
Intelektual, Bisnis dan Pemerintah yang memiliki 
komitmen, saling berkoordinasi dan 
mengupayakan sinergi untuk mengembangkan 
industri kreatif.

Intelektual disini adalah para mahasiswa yang 
harus ditumbuhkembangkan jiwa kreatif 
enterpreneurshipnya, sehingga mampu 
menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi 
yang lain dan menjadi salah satu dari pusat 
pertumbuhan ekonomi bangsa. Pemerintah 
berperan menjadi regulator dan pendorong 
bagi perkembangan industri kreatif ini, 
sehingga bias menjadi salah satu motor 
penggerak ekonomi. ASEAN Economic 
Community 2015 (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 
harus dianggap sebagai tantangan dan peluang 
yang besar bagi pengembangan industri kreatif 
ini, pasar yang semakin terbuka menjadi 
potensi yang harus bisa dikelola secara optimal 
dan benar-benar memberikan nilai tambah bagi 
perekonomian Bangsa Indonesia.        

Pada hari Rabu, 8 September 2015 pukul 
08.30 WIB rombongan dari Dewan Perwakilan 
Daerah (DPRD) Prop. Kepulauan Bangka 
Belitung mengunjungi Balai Besar Kerajinan 
dan Batik Yogyakarta. Adapun tujuan kegiatan 
ini merupakan kegiatan studi banding dalam 
pengembangan industri kerajinan rumah 
tangga yang memiliki nilai jual dipasar luar 
maupun dalam negeri. Sebagai salah satu 
instansi yang salah satu tupoksinya melakukan 
penelitian dan pengembangan kerajinan di 
Indonesia, Balai Besar Kerajinan dan Batik 
menjadi tujuan utama bagi rombongan DPRD 
Prop. Kepulauan Bangka Belitung .

 Sebagaimana disampaikan oleh Kepala 
Bidang Pengembangan Jasa Teknik, Balai 
Besar Kerajinan dan Batik, Bapak A. Wisnu 
Pamungkas, ketika mewakili Kepala BBKB 
dalam sambutannya mengatakan bahwa BBKB 
telah banyak melakukan riset yang dapat 
mendukung kemajuan industry kerajinan dan 
batik. Disamping itu dalam penyebaran hasil 
riset telah dilaksanakan kegiatan diseminasi ke 
beberapa daerah di Indonesia, agar hasil 
risetnya dapat dimanfaatkan oleh para perajin 
dan pelaku usaha. Hal ini ditegaskan kembali 
dalam presentasi profil dan tupoksi BBKB yang 
dipaparkan oleh Seksi Pemasaran BBKB, Bapak 
Kuntjup P. bahwa BBKB memiliki komitmen 
yang kuat sebagai lembaga litbang untuk 
melakukan pengembangan industry kerajinan 
dan batik.

Pada kesempatan yang sama perwakilan 
rombongan dari DPRD Prop. Kepulauan 
Bangka Belitung dalam sambutannya 
mengatakan bahwa Prop. Bangka Belitung 
yang dulu mengandalkan hasil tambang 
sekarang mulai bergeser, seiring pembatasan 
ekspor bahan mentah hasil tambang dan 
semakin tipisnya ketersedian cadangan 
tambang. Untuk itu kunjungan ke BBKB 
Yogyakarta difokuskan kepada penjajagan 
kerjasama dalam rangka mengolah potensi 
yang ada khususnya pengembangan industry 
kerajinan. Produk kerajinan tersebut untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat setempat 
dan para wisatawan yang  saat ini 

menunjukan banyak peningkatan. 

Rombongan DPRD dari Komisi II dan SKPD Prop. 
Kepulauan Bangka Belitung yang membidangi 
Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, dan 
Usaha Kecil Menengah tersebut berjumlah 
sekitar 14 orang, antara lain terdiri dari : 9 
orang dari Anggota DPRD (Fraksi PAN 2 orang, 
Fraksi PDIP 2 orang, Fraksi PPP 1 orang, Fraksi 
Gerindra 1 orang, Fraksi PKS 1 orang, Fraksi 
Hanura 1 orang); 1orang dari Dinas Pariwisata, 
1 orang Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
dan 1 orang dari UKM.

Kunjungan ke Balai Besar Kerajinan dan Batik 
berlangsung selama kurang lebih 3,5 jam, diisi 
dengan presentasi dan diskusi kemudian 
dilanjutkan dengan Tanya jawab. Dalam sesi 
tanya jawab para anggota dewan sangat 
antusias dalam melontarkan sejumlah 
pertanyaan sehingga suasana pertemuan 
menjadi semakin dinamis. Seusai diterima ruang 
Soga rombongan mengunjungi berbagai 
laboratorium BBKB, antara lain : Laboratorium 
Perhiasan (Logam Non ferro),  Laboratorium 
PerekayasaanAlat, Laboratorium Batik , 
Laboratorium Tenun, Laboratorium Anyaman 
Serat Alam Non Tekstil (SANT), Laboratorium 
Garmen dan Perca serta melihat pameran 
produk hasil penelitian dan pengembangan Balai 
Besar Kerajinan dan Batik di ruang lobby BBKB 
dan Ruang Pamer di lantai 2 BBKB Yogyakarta. 

INGIN KEMBANGKAN INDUSTRI KERAJINAN, 

KOMISI II DPRD PROP. KEPULAUAN 
BANGKA BELITUNG
BERKUNJUNG KE BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

Menumbuhkembangkan Jiwa Entrepreneur
Para Mahasiswa, Politeknik ATK Yogyakarta Gelar  

Talkshow dan Seminar Nasional 
Leather Award Jilid 3
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Ibu Zulmalizar bersama Bp. Budi Dharma
sebagai narasumber dalam Seminar Nasional
Leather Award Jilid 3 



atik merupakan komoditi produk tekstil Byang sangat membanggakan bangsa 

Indonesia sejak dahulu hingga saat 

sekarang. Terlebih lagi sejak diakuinya Batik 

oleh United Nation Educational, Social and 

Cultural Organization (UNESCO) sebagai 

Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of 

Humanity atau Mahakarya Pusaka Kemanusiaan 

Lisan dan Takbenda di Abu Dhabi pada tanggal 

2 Oktober 2009. Dan tanggal penetapan inilah 

yang dijadikan sebagai Hari Batik. Dengan 

pengakuan UNESCO ini mampu memicu 

peningkatan permintaan produk batik di tanah 

air. Sejak itu pula bermunculan industri – 

industri batik di seluruh penjuru tanah air. 

Bahkan daerah yang tidak mempunyai kultur 

batik sekalipun, kini mulai menciptakan batik 

dengan motif sesuai potensi daerah masing – 

masing. Namun dengan meningkatnya 

permintaan akan batik ini diikuti dengan 

meningkatnya produk tekstil bermotif batik 

dengan proses printing, baik yang berasal dari 

dalam negeri sendiri maupun impor. Batik 

diterangkan disana, kriteria batik sesuai dengan 

SNI. Untuk dapat disebut sebagai batik dalam 

prosesnya harus memiliki ke-4 unsur  yaitu 1) 

proses perintangan warna, 2) malam (lilin batik) 

panas,  3) alat canting tulis dan atau canting cap, 4) 

motif yang memiliki makna. Sehingga produk 

tekstil mirip batik yang tidak memenuhi 4 proses 

diatas tidak disebut sebagai batik. Karena batik 

merupakan serangkaian 4 proses itu, sehingga nilai 

dan harga dari kain batik asli lebih tinggi 

derajatnya. Namun dengan perkembangan 

teknologi proses, kini terdapat beberapa produk 

yang dihasilkan tidak melalui proses batik sesuai 

definisi pada SNI 0239:2014. Diantara teknologi 

yang berkembang saat ini adalah print warna, print 

malam dingin, cabut warna, hingga digital printing. 

Keberadaan produk ini juga mempunyai target 

pasar dan konsumen tersendiri. Dan tidak dapat 

dipungkiri keberadaanya. Maka untuk melindungi 

konsumen dalam memilih batik asli jangan sampai 

tertipu dengan produk tiruan batik. Oleh karena itu 

di rumuskan SNI baru yaitu tiruan batik. Produk 

tiruan batik ini selain harganya lebih murah dan 

mempunyai market tersendiri akibat pengetahuan 

dan penghargaan konsumen terhadap batik asli 

masih kurang. Diharapkan dengan SNI tiruan batik, 

konsumen dapat membedakan mana produk batik 

asli dan produk tiruannya. 

PERUMUSAN SNI/RSNI BATIK

Proses perumusan SNI/RSNI Batik tidaklah mudah. 

Serangkaian tahapan harus dilalui. Adapun tahapan 

perumusan SNI secara umum adalah sebagai 

berikut:

Tahap 1 Pemrograman SNI. 

printing atau disebut tekstil bermotif batik, 

tidak dapat dikatakan sebagai batik karena 

proses pembuatannya tidak sesuai dengan 

proses pembuatan batik. Oleh karena itu Balai 

Besar Kerajinan dan Batik sebagai institusi 

teknis yang membidangi kerajinan dan batik 

bekerjasama dengan Direktorat Industri Kecil 

dan Menengah, melalui Komite Teknis 

merumuskan dan merevisi standar batik yang 

sudah ada, maupun pembuatan standar produk 

tiruan batik yang baru.

BATIK SEBAGAI PROSES 

“Batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil 

pewarnaan secara perintangan menggunakan 

malam (lilin batik) panas sebagai perintang 

warna dengan alat utama pelekat lilin batik 

berupa canting tulis dan atau canting cap untuk 

membentuk motif tertentu yang memiliki 

makna”.

Kalimat di atas dikutip dari SNI 0239:2014 Batik 

- Pengertian dan Istilah. Secara jelas 

Tahap 2 Perumusan Rancangan SNI (RSNI). . 

Tahap 3 Jajak Pendapat RSNI3.

Tahap 4 Persetujuan RSNI4.

Tahap 5 Penetapan SNI.

Tahap 6 Pemeliharaan SNI

Sejak tahun 2013 hingga 2015 telah dilakukan 

rangkaian perumusan SNI Batik (revisi maupun 

pembuatan SNI baru). Adapun rangkaian yang 

sudah dilakukan adalah:

1. SNI 0239:2014 Batik- Pengertian dan Istilah 

merupakan revisi dari  SNI 08-0239-1989 : 

Istilah batik.

2. RSNI4 Tiruan batik dan paduan tiruan batik 

dengan batik – Pengertian dan istilah 

merupakan SNI baru yang mendefinisikan 

produk tekstil bermotif batik.

3. RSNI3 Batik tulis – Kain – Ciri, syarat mutu dan 

metode uji. Standar Nasional Indonesia (SNI) 

Batik tulis - Kain - Ciri, syarat mutu dan 

metode uji adalah SNI baru yang merupakan 

gabungan dari 6 (enam) buah SNI lama yang 

terdiri dari SNI 08-3530-1994 Ciri batik tulis, 

SNI 08-0630-1996 Batik tulis mori voalisima, 

SNI 08-0455-2006  Kain batik tulis mori 

primissima, SNI 08-0454-2006 Kain batik tulis 

mori prima, SNI 08-4039-1996 Batik sutera dan 

SNI 08-0635-1989 Batik tulis mori biru, dengan 

prosedur uji tidak memotong contoh uji

4. RSNI3 Batik cap – Kain – Ciri, syarat mutu dan 

metode uji. Standar Nasional Indonesia, (SNI) 

Batik cap – Kain - Ciri, syarat mutu dan metode 

uji adalah SNI baru yang merupakan 

gabungan dari 7 (tujuh) buah SNI lama yang 

terdiri dari SNI 08-3531-1994 Ciri batik cap, 

DINAMIKA 
STANDARDISASI 
PRODUK BATIK

16 17info kegiatan info kegiatan

Sumber : www.bsn.go.id



SNI 08-0514-1989 Cara uji batik cap, SNI 08-

0632-1989 Batik cap mori voalisima, SNI 08-0633-

2006 Kain batik cap mori primissima, SNI 08-

0634-2006 Kain batik cap mori prima, SNI 08-

0635-1989 Batik cap mori biru dan SNI 08-4039-

1996 Batik sutera dengan prosedur uji tidak 

memotong contoh uji.

5. RSNI3 Batik kombinasi – Kain – Ciri,syarat mutu 

dan metode uji. Rancangan Standar Nasional 

Indonesia, (RSNI) Batik kombinasi - ciri, syarat 

mutu dan metode uji merupakan SNI baru 

(pembaruan) dari 7 (tujuh) buah SNI yang terdiri 

dari SNI 08-0515-1989 Ciri batik kombinasi, SNI 

08-0516-1989 Cara uji batik kombinasi, SNI 08-

0632-1989 Batik kombinasi mori voalisima, SNI 

08-0637-2006 Kain batik kombinasi mori 

primissima, SNI 08-0638-2006 Kain batik 

SNI BATIK DALAM MEA 2015

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN 

Economic Community (AEC) 2015 sudah didepan 

mata.Bagaimana dengan produk batik dengan 

adanya single market ASEAN ? 

Di dalam ASEAN Economic Community Blueprint 

pada Bab A. Single Market and Production Base, 

sub bab A.1 Free flow of goods nomer 19 

Standards and Technical Barriers to Trade. 

Dinyatakan bahwa:

“Systems of standards, quality 

assurance, accreditation and 

measurement are crucial to promote 

greater effeiciency and enhance cost 

effectiveness of producttion of intra-

regional imports/exports. Standards, 

technical regulations and conformnity 

assesment procedures will be 

harmonised trough the 

implementation of the ASEAN Policy 

Guideline on Standars and 

Conformance, with greater 

transparency, improved quality of 

conformity assessment and active 

participation of the private sector”. 

Dalam dokumen tersebut jelas dikatakan 

bahwa standar, penilaian kesesuaian (baik 

produk maupun manajemen), dan pengukuran 

(kalibrasi) akan dikembangkan untuk  

mendapatkan efektifitas dan efisien baik untuk 

produk ekspor maupun impor. Khusus untuk 

produk batik, belum ada standar regional 

(ASEAN) maupun internasional yang berlaku. 

Satu-satunya standar produk batik di dunia 

adalah SNI Batik milik Indonesia. Jika dalam 

single market ASEAN akan diharmonisasi 

standar, SNI Batik dari Indonesia berpeluang 

untuk menjadi standar yang digunakan bahkan 

menjadi standar internasional. Untuk itu perlu 

perhatian dan persiapan-persiapan untuk 

menuju ke arah sana. Terkait dengan hal 

tersebut perlu pembicaraan dari pihak yang 

berkompeten (stakeholder) yaitu Badan 

Standardisasi Nasional (BSN), Direktorat 

Industri Kecil dan Menengah, Komite Teknis, 

dan Balai Besar Kerajinan dan Batik. 
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kombinasi mori prima, SNI 08-1772-1990 

Batik kombinasi mori biru dan SNI 08-

4039-1996 Batik sutera dengan prosedur 

uji tidak memotong contoh uji.

Dengan adanya 5 SNI/RSNI diatas diharapkan 

dapat menjadi sebagai pedoman produsen 

dalam memproduksi batik tulis yang 

berkualitas, sebagai pedoman laboratorium uji, 

melindungi konsumen batik.

PRODUK BATIK NON-KAIN

Bidang kerajinan sebagai salah satu bidang 

dalam industri kreatif, dituntut untuk selalu 

menciptakan ide – ide yang baru. Salah satunya 

adalah batik pada media non-kain. Saat ini 

telah bermunculan produk – produk tersebut 

misalnya batik pada gerabah, batik pada kulit, 

batik kayu, gitar batik. Bahkan ada yang sudah 

menjadi sentra industri seperti industri batik 

kayu di Krebet, Pajangan Bantul. Semua proses 

pembuatannya melalui proses batik mulai dari 

mencanting, mewarnai, nglorod, hingga selesai. 

Untuk mengatahui proses, kualitas, dan cirinya 

diperlukan metode berbeda dengan batik kain. 

Sehingga ke depan masih dibutuhkan lagi SNI 

Batik untuk bahan non-kain. 

Sumber : http://panduanwisata.id/files/2012/08/
img_20120307105040_4f56db103ac8f.jpg

Sumber : https://grosirwayang.files

.wordpress.com/2011/07/topeng-2.jpg

Sumber : http://jogjakulit.com/wp-content/uploads/2013/04/tas-kulit-batik-tulis-jogja.jpg
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ringsewu merupakan salah satu 

Pkabupaten dari 15 daerah 
otonom kabupaten/kota yang 

berada di Prop. Lampung. Memiliki 
ibu kota di kota Pringsewu yang 
berjarak 38 km dari Bandar 
Lampung dan mempunyai luas 
wilayah 625 km2 dengan jumlah 
penduduk sekitar 475.353 jiwa. 
Kabupaten Pringsewu memiliki 9 
kecamatan terdiri dari 131 
desa/kelurahan. Pringsewu berasal 

dari bahasa Jawa yang artinya Bambu Seribu karena 
banyaknya pohon bambu.

Komoditi yang sudah dirintis dan menjadi andalan 
Pringsewu melalui program One Village One Product 
(OVOP) adalah kain tapis. Disamping itu sebagian 
masyarakat Pringsewu telah menggeluti dan menjadi 
pengrajin batik dengan menghasilkan berbagai motif 
yang mempunyai latar dan mengangkat pohon 
bamboo sebagai motif dengan pewarnaan yang 
cerah. 

Sebagai upaya meningkatkan kualitas batik, maka 
melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Pringsewu mengirim peserta 
sebanyak 12 orang untuk mengikuti kegiatan 
Pelatihan Batik dengan Zat Warna Alam di Balai Besar 
Kerajinan dan Batik. Pelatihan yang akan berlangsung 
selama 5 (lima) hari tersebut, pada hari Senin, 9 
November 2015, pukul 08.15 WIB di Ruang Soga 
BBKB telah dibuka secara resmi oleh Kepala BBKB 
Yogyakarta Ibu Zulmalizar. Dalam kata sambutan 
sebelum membuka pelatihan secara resmi Ibu Zul 
mengatakan bahwa sebentar lagi masyarakat 
Indonesia akan berhadapan dengan Masyarakat 
Ekonomi Asean (MEA). Dalam menghadapi tantangan 
itu, maka para perajin diminta harus memperkuat diri 
dengan cara selalu proaktif, kreatif dan inovatif dalam 
melakukan pengembangan usahanya. Disamping itu 
perlu adanya perubahan pola piker dan terus 
mencintai produk karya bangsa sendiri.

Untuk meningkatkan kualitas batik, pengrajin batik 
harus tetap menerapkan efisiensi dalam 
melaksanakan tiap tahapan proses produksinya, 
sehingga akan memperoleh nilai tambah. Untuk itu 
para peserta pelatihan diminta untuk menyampaikan 
permasalahan terkait dengan batik yang selama ini 
dialami, atau ketika mengikuti pelatihan di BBKB. 
Selain itu harus diperhatikan dalam pengelolaan 
limbah, sehingga jangan sampai mengganggu 

lingkungan dan keberlangsungan hidup 
masyarakat sekitarnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bidang 
Perindustrian dan Perdagangan Diskop, 
UMKM, Perindag Kabupaten Pringsewu Bapak 
C. Sulistiyo Pratomo mengatakan bahwa para 
peserta yang mengikuti pelatihan merupakan 
pengrajin batik yang ada di Pringsewu. 
Keikutsertaan untuk mengikuti pelatihan batik 
dengan zat warna sintetis di BBKB Yogyakarta 
ini bertujuan agar para peserta mampu 
meningkatkan kualitas batik yang selama ini 
telah digeluti dan setelah kembali dari 
pelatihan dapat menularkan ilmunya kepada 
para pengrajin lain di daerahnya masing-
masing.

TINGKATKAN KUALITAS PRODUK BATIK

DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN 

PERDAGANGAN      KABUPATEN PRINGSEWU 

KIRIM PENGRAJIN UNTUK BERLATIH DI BBKB 

YOGYAKARTA

Peserta dan Instruktur pelatihan batik
 dari Kab.Pringsewu

menjelasakan hasil pelatihan 
kepada Kepala Balai Besar Kerajinan
 dan Batik dan kepala Bidang Sarana

 Riset dan Standardisasi Suasana Pelatihan Batik 
dari Kab. Pringsewu



Dalam mengangkat citra batik Indonesia 
salah satu upaya yang dilakukan adalah 
menjadikan produk batik yang “ramah 
lingkungan”.  Untuk mewujudkan  
industri batik yang memiliki  kepedulian 
dengan lingkungan hidup, maka  Balai 
Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), 
Kementerian Perindustrian RI  
bekerjasama dengan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
(KLHK) pada tanggal 26-27 Oktober 
2015 di Ruang Soga, BBKB  Yogyakarta 
menggelar kegiatan Sosialisasi tentang 
Pencantuman Logo Ekolabel Pada 
Produk Batik. Kegiatan tersebut 
dilakukan sebagai  upaya menyamakan 
visi dan  misi dalam rangka penerapan 
ekolabel pada produk batik.

Adapun rangkaian kegiatan sosialisasi 
tersebut dimulai pada hari Senin, 
tanggal 26 Oktober 2015 dengan 
kegiatan  rapat koordinasi dengan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) dan berbagi 
pengalaman dengan Balai Besar Pulp 
dan Kertas Bandung tentang mekanisme 
ekolabel  swadeklarasi  dan persyaratan 
Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE)  
swadeklarasi.  Pada hari Kedua tanggal 
27 Oktober 2015 diadakan pula 
sosialisasi tentang pencantuman logo 
ekolabel pada IKM batik dihadiri 
sebanyak 50 orang. Pada acara tersebut 
dibuka oleh kepala BBKB Ibu Zulmalizar 
dan didampingi Bapak Noer Adi 
Wardoyo (Kepala Pusat Standarisasi 
Produk- KLHK), Ibu Nurmayanti (Kepala 
Bidang Standarisasi Produk- KLHK) dan 
Ibu Evi Yuliati F (Kabid. PASKAL-BBKB) 
sebagai narasumber.

Dalam kata sambutannya Kepala BBKB 
menyampaikan  bahwa Isu lingkungan 
mengenai limbah batik dapat merusak 
citra batik Indonesia. Oleh karena itu 
perlu dilakukan upaya-upaya untuk 
melindungi dan melestarikan 
lingkungan,  sehingga batik Indonesia 
mempunyai citra yang baik di kalangan 
nasional dan internasional. Salah satu 
upaya yang dapat mengangkat citra 
batik Indonesia adalah menjadikan 
produk batik yang “ramah lingkungan”.  
Hal tersebut sejalan dengan 

meningkatnya kesadaran 
konsumen dan produsen terhadap 
kelestarian dan perbaikan kualitas 
lingkungan  maka pola konsumsi 
dan produksi beralih pada produk 
yang ‘ramah lingkungan’. Ekolabel 
sebagai perangkat yang berperan 
dalam kebijakan pola produksi dan 
konsumsi, ekolabel dapat 
dimanfaatkan untuk mendorong 
konsumen agar memilih produk-
produk yang menimbulkan 
dampak lingkungan yang lebih 
kecil dibandingkan produk lain 
yang sejenis penerapan ekolabel 
oleh para pelaku usaha dapat 
mendorong inovasi industri yang 
berwawasan lingkungan. Selain itu 
Ekolabel dapat memberikan citra  
yang positif bagi ‘brand’ produk 
maupun perusahaan yang 
memproduksi dan/atau 
mengedarkannya di pasar, yang 
sekaligus menjadi investasi bagi 
peningkatan daya saing pasar.

ANGKAT CITRA BATIK INDONESIA 

“PRODUK YANG RAMAH LINGKUNGAN MERUPAKAN KEHARUSAN”
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LAYANAN KALIBRASI
Calibration Service

Laboratorium lain yang dimiliki Balai Besar 
Kerajinan dan Batik adalah Laboratorium 
Kalibrasi.

Laboratorium ini juga telah terakreditasi oleh KAN 
dengan nomor LK-125-IDN dengan ruang lingkup 
sebagai berikut :

Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Kalibrasi

LK-125-IDN

KALIBRASI SUHU
KALIBRASI MASSA

KALIBRASI PH
KALIBRASI TEKANAN

KALIBRASI SUHU
KALIBRASI MASSA

KALIBRASI PH
KALIBRASI TEKANAN

Informasi :
Unit Pelayanan Publik
Balai Besar Kerajinan dan Batik
Jl. Kusumanegara No. 7
Yogyakarta

Ph. (0274) 546111 Fax. (0274) 543582
Email. bbkb@kemenperin.go.id
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ada hari Jum’at 18 Maret 2016 di Ruang 

PAula, BBKB Yogyakarta telah 
dilaksanakan acara pisah sambut Kepala 

Balai Besar Kerajinan dan Batik. Acara ini 
untuk melepas pejabat yang lama yaitu Ibu 
Dra. Zulmalizar, MM sekarang sebagai pejabat 
Sekretaris Inspektorat Jenderal dan 
menyambut Kepala BBKB yang baru  Bapak Ir. 
Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D. yang 
sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai 

kerjasama antar pegawai BBKB dengan slogan-
slogan yang membentuk karakter para pegawai. 
Pada akhir sambutan Bapak Heri juga 
menyampaikan  permohonan maaf atas semua 
kesalahan yang dilakukan oleh seluruh pegawai 
BBKB baik itu disengaja maupun tidak disengaja 
dan semoga tali silaturahmi tetap terjaga. 
Disamping itu pada kesempatan yang sama 
Bapak Heri juga menyampaikan ucapan selamat 
datang kepada  Bapak Ir. Isananto Winursito M. 
Eng, Ph.D.  Kepala BBKB yang baru.  

Pada kesempatan tersebut  Baristand Manado 
juga mengirimkan perwakilan yang dipimpin 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha yakni Ibu Meike 
Susana Yeanne Lumingkewas. Dalam 
sambutannya mengatakan bahwa awal mula 
Bapak Isananto bekerja di Manado hingga 
keinginan Bapak Isananto untuk pulang 
kampung ke Jogja. Ibu Meiske juga 
menyampaikan betapa ramahnya Bapak 
Isananto dan bagaimana beliau mampu 
momong pegawainya, membuat mereka 
menganggap Bapak Isananto sudah seperti 
seorang ayah. 

Disamping itu dalam sambutannya mantan 
Kepala BBKB Ibu. Zulmalizar tampak terlihat 
sangat terharu atas acara perpisahannya dengan 
dengan BBKB. Beliau sangat berharap masih bisa 
bekerja di BBKB lebih lama lagi. Dalam kisahnya 
Ibu Zulmalizar bercerita tentang awal beliau 
bekerja di BBKB sangat bahagai atas sambutan 
hangat pihak BBKB, Sekarjaad, dan para 
Pengrajin ketika awal beliau menduduki posisi 
kepala. Selanjutnya beliau juga optimis terhadap 
kepala yang baru mampu membawa BBKB lebih 
maju lagi. 

Kepala BBKB yang baru Bapak Isananto dalam 
sambutannya mengatakan  betapa senangnya 
bisa bekerja di BBKB Yogyakarta. Beliau juga 
menyampaikan jika sebenarnya definisi batik itu 
sangatlah rumit dan belum bisa memahami batik 
sepenuhnya. Hal ini karena pekerjaan yang 
digeluti sama sekali tidak berhubungan dengan 
batik. Untuk itu beliau akan mempelajari lebih 
lanjut dan berharap sinergitas seluruh pegawai  
dalam melaksanakan pekerjaan. Pada akhir 
acara Bapak Isananto didampingi seluruh 
pejabat Eselon III BBKB memberikan kenang-
kenangan kepada Ibu Zulmalizar sebagai tanda 
tali asih. 

Pisah Sambut 
Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik 
Yogyakarta

Riset dan Standardisasi Manado. Dalam acara tersebut 
dihadiri seluruh pegawai BBKB, baik pejabat struktural, 
fungsional dan umum yang berjumlah 150 orang. Selain 
itu ada perwakilan dari berbagai stakeholder, antara lain : 
Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik, Kepala Sekolah SMTI, 
Balai Diklat Industri D.I. Yogyakarta, perwakilan dari 
Baristand Manado, Politeknik ATK, Paguyuban Sekarjagad, 
Dekranasda DIY, dan Kejaksanaan Negeri Yogyakarta. 

Acara pisah sambut ini  diawali dengan do’a dan 
dilanjutkan dengan sambutan dari pegawai BBKB yang 
diwakili oleh Bapak Heri Pramono. Pada awal 
sambutannya menceritakan pengalaman bagaimana 
perubahan BBKB setelah dipegang oleh Ibu. Zulmalizar 
selaku kepala BBKB (red : pejabat lama). Dalam 
kepemimpinannya BBKB mampu naik ke perangkat 9 
dalam penilaian kinerja. Hal ini dikarenakan cara-cara 
yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan 
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berfoto dengan Para Pejabat Eselon III Balai Besar Kerajinan dan Batik
pada Acara Pisah Sambut Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik

BATIK adalah
Kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintangan menggunakan malam (lilin batik) panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelekat lilin batik berupa canting tulis dan atau canting cap untuk membentuk motif tertentu yang memiliki makna

BATIK TULIS adalah
Batik yang dibuat dengan menggunakan alat utama canting tulis sebagai alat melekatkan malam

PENGERTIAN DAN ISTILAH 

BATIK CAP adalah
Batik yang dibuat dengan menggunakan alat utama canting cap sebagai alat melekatkan malam

1

3

2

BATIK KOMBINASI adalahBatik yang dibuat dengan menggunakan alat utama canting cap dan canting tulis

+



osok yang akan  diperkenalkan kepada pembaca Warta BBKB 2016 Edisi s3 kali ini adalah Bp Ir. Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D. Beliau adalah 

Kepala Balai Besar Kerajiinan dan Batik (BBKB) yang baru dan resmi 

menjabat sejak 26 Februari 2016 menggantikan Ibu Dra. Zulmalizar, MM. 

Panggilan akrab beliau adalah Pak Isa, lahir pada 23 Agustus 1958 di 

Yogyakarta. Pria yang memiliki hobi musik ini  meraih gelar Sarjana Jurusan 

Pengolahan Hasil Pertanian. Kemudian melanjutkan jenjang studi S2 dan S3 di 

Keio University Jepang dengan konsentrasi pada jurusan Applied Chemistry 

(Kimia Terapan). 

lingkup (substansi tentang kerajinan dan batik) itu 

adalah sesuatu hal yang mutlak untuk dikuasai. Selain 

itu terkait dengan SDM di BBKB yang saat ini 

berjumlah tidak kurang dari 150 orang, atau dua kali 

lipat pegawai Baristand Manado, tentunya 

membutuhkan waktu untuk bisa memahami.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

sentuhan teknologi tersebut terasa sangat dibutuhkan. 

Beliau akan berusaha untuk tidak memaksa 

masyarakat dalam idealisme (red:SNI) batik yang 

hanya bisa dijangkau oleh sebagian orang. Namun 

beliau menyadari bahwa ide tersebut tentunya akan 

menimbulkan banyak pertentangan baik dari internal 

maupun dari eksternal seperti paguyuban batik dan 

sebagainya. 

Sentuhan teknologi tersebut diharapkan dapat 

memanusiakan-manusia industri batik dan kerajinan, 

sebagai contoh adalah pembuatan batik dengan motif 

yang berulang seperti Motif Parang Barong dengan 

teknik pembuatan batik tulis. Sentuhan teknologi pada 

industri batik dan kerajinan tentunya diharapkan 

dapat memberikan banyak manfaat berupa 

kemudahan dan kecepatan dalam pembuatan batik 

tanpa meninggalkan nilai-nilai utama dalam batik dan 

kerajinan itu sendiri. Sentuhan teknologi tersebut 

sangat tergantung pada pelaku/subjek pemangku 

kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Dalam gagasan 

beliau subjek industri kerajinan dan batik (pemerintah) 

sudah sewajarnya keluar dari border untuk bisa 

meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri 

batik dan kerajinan yang lebih baik dengan sentuhan 

teknologi tersebut. Sentuhan teknologi yang digagas 

oleh beliau tersebut, direncanakan akan diwujudkan 

dalam penelitian dan perekayasaan oleh SDM di BBKB. 

Dari hasil penelitian dan perekayasaan tersebut, 

kemudian dapat disampaikan pada masyarakat 

melalui kegiatan pelatihan batik dan kerajinan. 

Selain itu, ide orisinil yang tengah dipikirkan beliau 

adalah perlunya melakukan updating baik data 

maupun teknologi tentang seluk beluk industri batik 

dan kerajinan. Sebagaimana diketahui, banyak 

referensi tentang batik dan kerajinan yang ditulis pada 

waktu lampau, yang saat ini baik bahan dan proses 

yang ada  sudah tidak memungkinkan lagi untuk 

diterapkan saat ini. Selain itu perkembangan data dan 

teknologi industri kerajinan dan batik yang baru perlu 

untuk dikompilasikan dengan referensi yang telah lalu. 

Atas dasar kedua hal tersebut 

pemutakhiran/penyesuaian data dan teknologi mutlak 

diperlukan agar dapat diterapkan oleh pelaku industri 

kerajinan dan batik khususnya IKM. Diharapkan 

dengan semangat yang baru ini akan menghasilkan 

ide yang dapat diaplikasikan dan dimanfaatkan secara 

optimal oleh IKM kerajinan dan batik. 

Menggagas Industri Alternatif Kerajinan dan Batik

Ir. Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D.
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Baristand Manado, Pak Isa semakin memahami 

berbagai macam karakter pegawai yang dipimpinnya, 

baik itu pegawai administrasi maupun pegawai dalam 

ruang lingkup penelitian. Sehingga meskipun berasal 

dari Jawa, namun beliau tidak kesulitan dalam 

melakukan memanage pegawai sesuai dengan 

tugasnya masing-masing. Pesan beliau untuk para 

pegawai yang dipimpinnya di Manado adalah harus 

terus belajar untuk aspek penelitian ataupun 

pelayanan kepada industri. Selain itu beliau juga 

memiliki kesan khusus terhadap masyarakat industri di 

Manado, bahwa masyarakat industri di Manado harus 

terus berjuang dan lebih tekun di ruang lingkupnya 

masing-masing. Sedangkan sinergi antar institusi di 

Manado dengan Baristand Manado relatif telah 

terjalin dengan baik, sedangkan dengan pelanggan 

industri (menengah dan besar) telah terjalin pula 

melalui layanan jasa yang ada di Baristand Manado, 

seperti pengujian, dan sebagainya. 

Kerajinan dan batik merupakan tantangan baru bagi 

Pak Isa, kehadirannya di dunia yang sama sekali baru 

baginya ini ada beberapa hal yang jadi catatannya. 

Menguasai ruang lingkup adalah target pertama yang 

akan dicapai, karena meskipun secara managerial 

beliau adalah kepala, namun pemahaman akan ruang 

Mulai bergabung dengan Kementerian 

Perindustrian sejak tahun 1985, pengabdian 

beliau telah terukir dengan jelas pada 

penghargaan Satyalencana Karya Satya 10, 20 

dan 30 yang telah dianugerahkan kepadanya. 

Memiliki masa pengabdian lebih dari 30 tahun 

tentunya bukan sesuatu yang mudah, butuh 

keseriusan dan motivasi yang kuat untuk bisa 

teguh pada apa yang jadi pilihannya. Beliau 

memiliki motivasi yang besar untuk memajukan 

penelitian di Indonesia, untuk itu beliau fokus 

untuk mengabdikan diri kepada negara di 

Kementerian Perindustrian. Meskipun saat ini 

beliau diberi amanah menjabat secara 

struktural, namun karena posisinya itulah beliau 

bisa berbuat lebih banyak untuk memajukan 

penelitian sesuai dengan cita-citanya. 

Ayah dari Edwina Fedora, Ivana Krisnawati dan 

Mahadhana Dira Priyahita ini tinggal di Sagan, 

Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. 

Beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala 

Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) 

Manado sejak 9 Maret 2010. Selama kurang 

lebih enam tahun menjabat sebagai Kepala 

masyarakat, beliau memiliki gagasan untuk memberi 

sentuhan teknologi di dunia kerajinan dan batik. 

Karena selama ini, batik masih sangat tradisional, 

maka perlu untuk berpikir dari belakang, dari hilir, 

yaitu tentang mahalnya harga batik dan kerajinan 

dibandingkan dengan daya beli masyarakat pada 

umumnya. Selama ini pasar untuk mahasiswa, Pegawai 

golongan rendah dan masyarakat luas masih belum 

tersentuh oleh industri batik dan kerajinan 

dikarenakan harga yang tinggi, sehingga dibutuhkan 

alternatif baru bagi mereka (red:masyarakat dengan 

daya beli terbatas). Selain itu permasalahan 

selanjutnya adalah sebagian IKM kewalahan dalam 

memenuhi tingginya pesanan batik dan kerajinan baik 

dari dalam negeri ataupun luar negeri, disinilah 



(Q  : Redaksi, A : Ibu Ir. Lies 

Susilaning Sri Hastuti, MM)

Q : Apa manfaat bagi pelanggan 

(baik konsumen maupun 

produsen) apabila melakukan 

sertifikasi produk?

A : Bagi konsumen, produk yang 

disertifikasi akan dapat 

mencantumkan tanda SNI pada 

produk tersebut, sehingga dengan 

adanya tanda SNI tersebut 

konsumen akan lebih yakin untuk 

menggunakannya. Bagi produsen, 

dengan diperolehnya SPPT SNI 

maka akan dapat menghasilkan 

produk yang sesuai dengan SNI 

dan akan menimbulkan 

kepercayaan bahwa produsen 

tersebut benar – benar dapat 

menghasilkan produk yang baik.

Pelanggan akan mendapatkan 

pembinaan serta surveillance atau 

pengawasan juga diuji ulang setiap 

tahun sehingga dapat menjaga 

mutu produk. permasalahannya 

adalah biaya sertifikasi, 

Sekilas tentang 

LSPro Toegoe dan Batikmark

Wawancara dengan Ibu Ir. Lies 

Susilaning Sri Hastuti, MM
Kepala Seksi Sertifikasi Balai Besar Kerajinan dan Batik

maintenance, dan surveillance 

yang mahal. Sehingga 

menghambat para IKM untuk 

melakukan sertifikasi produk selain 

yang memang diwajibkan 

pemerintah (mainan anak dan 

pakaian bayi).

Q : Sertifikasi apa yang 

digunakan oleh LSPRo ToeGoe?

A : Di lembaga sertifikasi produk 

(LSPro) BBKB yang lebih dikenal 

dengan LSPro Toegoe ruang 

lingkup yang ada adalah Barang – 

barang emas, barang – barang 

perak, alat olah raga, tekstil dan 

produk tekstil yang dalam 

pelaksanaan sertifikasinya 

menggunakan skema 3 yaitu 

dengan melihat ke perusahaan 

khususnya lini produksi dan 

pengujian produk yang disertifikasi

Sedangkan untuk ruang lingkup 

mainan anak dan pakaian bayi 

yang menggunakan SNI Wajib 

pelaksanaan sertifikasi dilakukan 

dengan pengambilan sampel di 

gudang produk jadi (hasil produski 

selama 6 bulan ) dan pengujian 

produk yang disertifikasikan

Q : Berapa kali dilakukan 

pengawasan / surveilen ? 

A : Untuk skema 3 masa berlaku 

sertifikat adalah 3 tahun dengan 

setiap tahun minimal dilakukan 

satu kali surveilen kecuali jika ada 

komplain dari pihak konsumen 

atau ada hal- hal lain yang sangat 

mempengaruh mutu produk. Jika 

masa berlaku sudah habis maka 

perusahaan dapat mengajukan 

perpanjangan sertifikasi. Namun 

jika masa berlaku sertifikat masih 

berlaku dan perusahaan tidak 

bersedia untuk dilakukan surveilen 

maka status sertifikasi akan 

dibekukan sementara dan dapat 

diberlakukan lagi jika surveilen 

telah dilakukan kembali.

Untuk skema 1b, sertifikat berlaku 

untuk sejumlah produk yang 

diajukan sesuai dengan packinglist  

yang ada di gudang hasil produksi 

selama 6 bulan. Jika produk 

tersebut telah habis dari gudang 

maka perusahaan mengajukan 

permohonan sertifikasi kembali. 

Lembaga sertifikasi produk Toegoe Balai Besar Kerajinan dan adalah lembaga sertifikasi yang 

memberikan layanan jasa sertifikasi produk penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) kepada perusahaan 

di dalam dan luar negeri yang telah menerapkan sistem manajemen mutu dan standar produk 

sesuai SNI. LSPro Toegoe telah memperoleh sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional 

(KAN) sejak tanggal 27 Februari 2009, dengan nomor akreditasi LSPr – 025 IDN. Untuk 

mengetahui lebih jauh tentang jasa layanan sertifikas produk oleh LSPro Toegoe di Balai Besar 

Kerajinan dan Batik, redaksi melakukan wawancara dengan Kasi Sertifikasi BBKB (LSPro Toegoe)  

Ibu Ir. Lies Susilaning Sri Hastuti, MM. Berikut petikan wawancara yang dilakukan redaksi pada 1 

Maret 2016 disela-sela kesibukan beliau.  

Q : Dari semua produsen 

ataupun importir yang 

mengajukan sertifikasi di LSPro 

ToeGoe, produk apa saja yang 

paling sedikit mengajukan 

sertifikasi?

A : Perak merupakan produk 

yang paling sedikit karena biaya 

dan maintenance untuk 

mempertahankan sertifikat cukup 

memberatkan perusahaan. Hal 

tersebut dikarenakan perak tidak 

diwajibkan untuk sertifikasi.

Q : Kendala apa yang 

dihadapi oleh pelaku 

produsen/importir sehingga 

pengajuan sertifikasi produk 

tersebut tidak banyak?

A : Pertama, masalah biaya. 

Kedua, masalah penyusunan 

dokumen dan terlalu ribet untuk 

menyiapkan sertifikasi karena 

jumlah dan pendidikan karyawan 

di perusahaan perak tidak 

mencukupi untuk dapat membantu 

menyiapkan penyusunan dokumen 

tersebut. Ketiga, pasar sedang sepi

Q : Produk apa saja yang paling 

banyak mengajukan sertifikasi?

A : Produk yang paling banyak 

mengajukan sertifikasi yaitu 

mainan anak dan pakaian bayi.

Q : Mengapa diwajibkan?

A : Faktor yang mempengaruhi 

diwajibkannya sertifikasi tersebut 

yaitu banyaknya mainan masuk 

dari China yang menarik dan 

murah. Namun ternyata bahan 

mainan berdampak negatif bagi 

anak. Misalnya terdapat 

kandungan ftalat pada bahan 

mainan yang menyebabkan 

berubahnya psikologis pada anak. 

Seorang anak laki-laki, 

psikologisnya akan berubah 

menjadi perempuan, begitu juga 

sebaliknya. Hal tersebut dapat 

disebabkan karena pada saat anak-

anak memainkan mainan tersebut, 

ada yang “diemut” atau digigit. 

Sehingga zat yang terkandung di 

dalamnya dapat masuk ke tubuh 

anak. Dampak negatif lain yaitu 

mainan yang mengandung logam 

berat akan mempengaruhi 

kesehatan anak. Seperti tumbuh 

kanker atau anak menjadi autis.

Q : Bagaimana perkembangan 

pengajuan sertifikasi di LSPRo 

ToeGoe?

A : Saat ini sudah lebih banyak 

pengusaha yang sadar untuk 

melakukan sertifikasi, jadi 

pengajuan sertifikasi meningkat.

Q : Berapa lama terbitnya 

sertifikasi?

A : Sertifikasi untuk pakaian  bayi 

yaitu terbit dalam 20 hari setelah 

pengajuan seperti tertera pada 

peraturan. Kemudian minimal 

dalam 10 hari, pengujian sudah 

selesai. Apabila hasil uji 

menyatakan lulus, sertifikat harus 

sudah terbit dalam waktu 5 hari. 

Apabila LSPro ToeGoe memiliki lab 

sendiri, sertifikat dapat diterbitkan 

sesuai perhitungan waktu tersebut. 

Namun pada kenyataannya, 

menunggu pengujian di 

laboratorium tidak dapat dihitung. 

Karena untuk uji laboratorium, 

LSPro ToeGoe masih harus 

bekerjasama dengan berbagai 

pihak. Bahkan masih terdapat 

kendala saat pengujian di 

laboratorium, misalnya hari ini alat 

uji ftalat tidak bisa dioperasikan 

karena sedang diperbaiki. Namun 

sudah terlanjur menerima contoh 

dari pelanggan dan harus uji ftalat. 

Apabila terjadi seperti itu, 

pengujian akan dialihkan ke 

tempat lain.

Q : LSPro ToeGoe bekerjasama 

dengan siapa saja?

A : LSPro ToeGoe bekerjasama 

dengan lembaga sertifikasi 

Sucofindo dan SGS. Namun lebih 

banyak melakukan kerjasama 

dengan SGS.

Q : Siapa calon pelanggan yang 

berpotensi?

A : Industri Mainan anak dan 

pakaian bayi. Karena sudah wajib 

SNI. Berdasarkan daerah, calon 

pelanggan yang berpotensi berasal 

dari Yogyakarta, Jawa Tengah, dan 

Jawa Timur.

Q : Strategi pemasaran seperti 

apa yang telah diterapkan oleh 

sertifikasi dalam pemasaran jasa 

sertifikasi produk LSPro ToeGoe?
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A : Strategi pemasaran yang 

sudah diterapkan yaitu word of 

mouth. Word of mouth merupakan 

penyebaran informasi melalui 

mulut ke mulut. Maksudnya, 

penyampaian informasi dari LSPro 

ToeGoe ke pelanggan akan 

disampaikan oleh pelanggan 

kepada rekan-rekannya.

Q : Bagaimana dengan 

Batikmark? Apakah 

penggunaannya minim?

A : Jika dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya, 

penggunaan Batikmark saat ini 

sudah lebih banyak. Karena banyak 

pengusaha yang mulai sadar 

pentingnya Batikmark.

Q : Berapa lama masa berlaku 

Batikmark?

A : Masa berlaku Batikmark yaitu 

3 tahun.

Q : Berapa banyak perusahaan 

yang melakukan sertifikasi 

Batikmark selama 2015?

A : Ada 28 perusahaan pada 

tahun 2015.

Q : Mengapa perusahaan 

sebaiknya melakukan sertifikasi 

Batikmark?

A : Sertifikasi Batikmark tidak 

diwajibkan. Namun, Batikmark ini 

memiliki manfaat yang 

menguntungkan bagi pihak 

konsumen maupun produsen. Bagi 

konsumen yang belum bisa 

membedakan antara batik tulis, 

cap, atau kombinasi, dengan 

terteranya label Batikmark akan 

memudahkan mereka mengenali 

keaslian batik. Bagi produsen, 

profitnya akan meningkat karena 

konsumen percaya pada keaslian 

batik tersebut.

Q : Apa ciri khas dari Batikmark 

sehingga tidak ada pihak yang 

melakukan plagiarism terhadap 

label tersebut?

A : Ciri khasnya yaitu terdapat 

kode IBM berupa angka pada label 

Batikmark di bawah tulisan Batik 

Indonesia. Lalu terdapat perbedaan 

pada warna bordiran keterangan 

jenis batik. Bordir warna kuning 

emas untuk batik tulis. Bordir 

warna putih untuk batik cap. Bordir 

warna abu-abu untuk batik 

kombinasi.

Q : Mengapa sebaiknya 

menggunakan Batikmark?

A : Apabila hendak mengikuti 

pameran, perusahaan harus 

memiliki Batikmark. Karena itu 

merupakan salah satu syarat untuk 

dapat mengikuti pameran. Pada 

awalnya, Batikmark dibuat oleh 

yayasan batik indonesia. Kemudian 

lembaga tersebutbekerjasama 

dengan Kementrian Perindustrian. 

Lalu turunlah peraturan tentang 

Batikmark. Selain itu, apabila 

hendak mengikuti tender untuk 

seragam-seragam, pemilik tender 

kadang mengharuskanadanya 
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BENTUK	DAN	UKURAN	
LABEL	BATIKMARK

Batik	Tulis	:	tulisan	berwarna	emas
ukuran	6.5	x	2	cm

Batik	Kombinasi	:	tulisan	berwarna	perak
ukuran	6.5	x	2	cm

Batik	Kombinasi	:	tulisan	berwarna	perak
ukuran	6.5	x	2	cm

sertifikat batikmark.

Q : Adakah aturan hukum yang 

mempertegas supaya tidak ada 

pengusaha yang nakal dengan 

menjiplak batikmark?

A : Sampai saat ini belum 

ada peraturan tertulis seperti itu. 

Apabila ditemukan perusahaan 

yang memalsukan sertifikat 

Batikmark, maka sertifikat tersebut 

akan dicabut.

Q : Perusahaan mana saja yang 

sudah melakukan sertifikasi 

Batikmark di LSPRo ToeGoe?

A : Tidak banyak pengusaha yang 

berasal dari Yogyakatya. Mayoritas 

berasal dari Jawa Timur karena 

dibiayai oleh Dinas Perindustrian. 

Selain itu terdapat pelanggan 

individu sebanyak 2 orang.

Ingin Mengembangkan Potensi
Sumber Daya Alam, Wisata dan Industri 

Ketua Dekranasda 
Kabupaten Berau dan Rombongan 
Berkunjung ke BBKB Yogyakarta 

Pada hari Senin, 11 April 2016 Pukul 09.00 WIB 
Ketua Dekranasda Kabupaten Berau, Kalimatan 
Timur dan rombongan mengunjungi Balai Besar 
Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta. 
Rombongan 13 orang, terdiri dari : 6 orang dari 
Pemkab Berau; 1 orang dari PT. Buma; 3 orang 
dari Bali Creative Industry Center (BCIC); 2 orang 
dari Dekranas Pusat; dan 2 orang dari 
Dekranasda Kab. Berau. Adapun tujuan kegiatan 
ini adalah guna mendapatkan masukan dari BBKB 
terkait pengembangan potensi wilayah yang 
berbasis Sumber Daya Alam, wisata dan 
kemampuan industri terutama untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dalam kata sambutannya Ibu Hj. Sri Yuniarsih, 
Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus sebagai Ketua 
Dekranasda, mengatakan bahwa telah dilakukan 
inventarisasi terhadap berbagai potensi yang ada 
di Kabupaten Berau, meliputi: 1. Potensi bahan 
baku kerajinan antara lain : a). Kerang-kerangan 
ada sekitar 20 jenis; b). Tanaman kelapa 
(Tempurung kelapa, sabut, kayu kelapa, lidi); c). 
Mangrove untuk pewarna alam batik dan tenun; 
d). Ligodium macrophilllum (ketak); e). Lontar; f). 
bambu; g). kayu ; h). emas dan perak; i). 
tanaman sawit (pelepah; cangkang, sabut, lidi); j).  
Arenga pinnata (aren) dari (ijuk, pelepah, lidi, 
tapas, batang kayu); k). pisang (daun, pelepah 
daun, pelepah batang); l). Puraria spp (kudzu); 
m).  tanah liat (kerajinan gerabah, genteng, batu 
bata); n). pasir putih; batu coral; batu semi mulia 
(red borneo, klamus, batu satam); o). tanduk, 
taring  dan tulang (rusa, kerbau); dll. 2.Potensi  
SDM yang bisa dikembangkan, antara lain: a). 
Ketrampilan memasang manik-manik; b). 
kerajinan tempurung; c). kerajinan kerang; d). 
Ukir Kayu dan tulang; e). Ketrampilan anyaman. 
3. Potensi sebagai pasar kerajinan Kab. Berau 
antara lain: a). Pulau Derawan dan Maratuwa; b). 
Labuhan Cermin; c). Sepanjang pantai  
kecamatan  Biduk-biduk; Talisayan; d). Desa Bena 
Baru; e). Pasar Tradisional; f). Bandara Kalimarau 
dan; g).Pelabuhan Tanjung Redeb.

Pada kesempatan yang sama Kepala BBKB, 
Bapak Isananto Winursito yang menyambut 
secara langsung kunjungan tersebut 
menekankan perlu adanya tindak lanjut dalam 
pertemuan ini. Adapun rencana tindak lanjut 
yang disepakati berupa program jangka 
pendek dan program jangka panjang. Program 
jangka pendek, meliputi : Pelatihan Batik khas 
Berau pada bulan Juli 2016 atas biaya 
Diskoperindag Kab. Berau sebanyak 5 orang; 
Craft Camping atas biaya BCIC dengan peserta 
dari IKM Berau, desainer BBKB; BBKB diundang 
untuk Presentasi Pengembangan potensi SDA 
dan SDM Kabupaten Berau di Dekranas Pusat 
tanggal 25 April 2016; PT Buma akan 
mengadakan kunjungan dan workshop bagi 
karyawan dan warga binaan Berau di BBKB. 
Sedangkan program jangka panjang, antara 
lain : Menyusun MoU Kerjasama BPPI dengan 
Bupati Kabupaten Berau; BBKB diundang 
sebagai narasumber di Be Craft; dan BBKB 
mengirimkan instruktur pelatihan di BCIC. 

Dalam upaya mengetahui proses penelitian 
dan pengembangan di  BBKB Yogyakarta 
yang didukung 11 laboratorium kerajinan dan 
batik, maka rombongan juga diajak untuk 
melihat secara lebih dekat kegiatan/aktifitas 
dari masing-masing laboratorium yang berada 
di lingkungan BBKB Yogyakarta, meliputi : 
1). Laboratorium Batik; 
2).Laboratorium Serat Alam Non Tekstil (SA
NT); 3).Laboratorium Perhiasan (Logam Non-
Ferro); 4). Laboratorium Tenun; 5). 
Laboratorium Garment dan Perca; dan  6). 
Laboratorium perekayasaan alat.
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INGIN MENUMBUHKAN PENGRAJIN HANDAL,

DISPERINDAG DAN ESDM KABUPATEN JEMBER 

MENGIRIM MASYARAKAT BERLATIH DI BBKB 

YOGYAKARTA

Kepedulian dan kemauan yang kuat untuk 
menumbuhkan perajin yang  handal dalam 
meningkatkan kualitas dan kuantitas produk 
sudah menjadi suatu kewajiban yang harus 
dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jember melalui  Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral 
telah mengirimkan peserta untuk mengikuti 
pelatihan di Balai Besar Kerajinan dan Batik 
(BBKB) Yogyakarta. Pelatihan yang 
diselenggarakan selama 5 (lima) hari dari  
tanggal 4 – 8 April 2016 diikuti sebanyak 40 
orang dengan 2 (dua) jenis pelatihan, yaitu  
Pelatihan Smock Sashiko dan Perak Manual. 

Pembukaan pelatihan tersebut  dihadiri Kepala BBKB 
Yogyakarta, Kepala Disperindag dan ESDM Kabupaten 
Jember, pendamping, para peserta dan tamu 
undangan lainya.

Dalam kata sambutannya, Kepala Disperindag dan 
ESDM Kabupaten Jember, Bapak Drs. H. Ahmad 
Sugiono menyampaikan bahwa tujuan pelatihan untuk  
menumbuhkembangkan perajin – perajin dari 
Kabupaten Jember, sehingga mampu memperkuat 
produk lokal dan dapat mengembangkan  akses pasar 
yang lebih  luas. Menurut beliau, kerjasama melalui 
kegiatan pelatihan antara Disperindag dan ESDM 
Kabupaten Jember dengan BBKB Yogyakarta dirasakan 
sangat bermanfaat salah satunya karena instruktur 

yang bekerja secara profesional. 
Kerjasama yang sudah dimulai sejak tahun 
2014 dan berkesinambungan ini 
diharapkan mampu meningkatkan 
keterampilan, kemampuan dan 
pengetahuan  peserta dengan cara  terus 
berlatih secara sungguh-sungguh, 
sehingga ketika kembali ke daerah mampu 
berkarya sendiri dengan menghasilkan 
berbagai produk. 

Pada kesempatan yang sama  Bapak Ir. 
Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D, Kepala 
Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta 
berharap bahwa ilmu yang diperoleh 
selama mengikuti pelatihan agar  diserap 
sebaik – baiknya, sehingga dapat 
ditularkan kepada masyarakat sekitarnya. 
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Pelatihan yang telah diberikan tahun 
lalu adalah tentang pelatihan batik, 
sedangkan pada tahun ini 
berkembang ke arah pelatihan 
sashiko smock dan kerajinan perak 
manual. Di samping itu beliau juga 
menyampaikan perkembangan 
sejarah kerajinan sashiko smock. 

Pelatihan sashiko smock dan kerajinan 
perak manual masing-masing akan 
berlangsung selama 37,5 jam 
pelajaran atau 5 hari, dengan metode 
pembelajaran teori 25% dan praktek 
75% meliputi Pengetahuan dan 
persiapan bahan dan peralatan serta 
pembuatan produk.

INGIN MENUMBUHKAN BATIK, DISKOP 

UMKM DAN PERINDAG KABUPATEN 

PRINGSEWU MENGIRIM PESERTA PELATIHAN 

KE BBKB YOGYAKARTA

Kabupaten Pringsewu merupakan 
salah satu dari 15 daerah 
otonom kabupaten/kota di 
Provinsi Lampung. Kabupaten 
Pringsewu yang beribukota di 
kota Pringsewu, berjarak 38 km 
dari ibukota Provinsi Lampung, 
Bandar Lampung, mempunyai 
luas wilayah 625 km2, 
berpenduduk kurang lebih 

475.353 jiwa .
Kabupaten Pringsewu terdiri dari 
131 desa/kelurahan, yang 
tersebar di 9 kecamatan, yakni 
masing-masing Kecamatan 
Pringsewu, Pagelaran, Pagelaran 
Utara, Pardasuka, Gadingrejo, 
Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, 
dan Kecamatan 
Banyumas.Kabupaten Pringsewu 

berbatasan dengan Kabupaten 
Lampung Tengah di sebelah 
utara, di sebelah timur 
berbatasan dengan Kabupaten 
Pesawaran, di sebelah barat dan 
selatan berbatasan dengan 
Kabupaten Tanggamus 
(http://www.pringsewukab.go.id).

Berbagai Potensi sumber daya 
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Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik Bp. Ir. Isananto Winursito,M,Eng, Ph.D dan 
Kepala Dinas Perindag ESDM Kabupaten Jember, Drs. H. Ahmad Sugiono beserta Staff berfoto bersama peserta pelatihan 

Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik 
Bp. Ir. Isananto Winursito,M,Eng, Ph.D dan 
Jajaran Eselon III dan IV 
Balai Besar Kerajinan dan Batik 
berfoto bersama
 Kepala Bidang Industri Diskop, 
UMKM dan Perindag Kabupaten Pringsewu
 Bapak C. Sulistio Pratomo 
dan para peserta pada penutupan pelatihan 
proses pembuatan batik dengan zat warna alam 



Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 
/ AEC (Asean Economic Community) MEA pada akhir 
2015 telah mendorong mengalirnya barang, jasa, 
investasi dan tenaga kerja ke masing-masing negara 
anggota ASEAN. Salah satu faktor penghambat 
dalam persaingan pada era pasar bebas adalah 
kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku IKM 
yang secara umum masih rendah. Permasalahan 
tersebut berkorelasi dengan tingkat kualitas dan 
standar produk yang dihasilkan. 

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian, 
Perdangangan dan Energi Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Jember merespon baik, permasalahan 
masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan 

Perkuat Hadapi MEA, Disperindag & 
ESDM Kabupaten Jember Kirim Peserta 
Berlatih ke BBKB Yogyakarta

alam yang ada di Kabupaten 
tersebut belum tergarap dengan 
baik, sehingga perlu ada 
sentuhan untuk mengoptimalkan 
segala potensi yang ada. Untuk 
itu guna memanfaatkan potensi 
tersebut diperlukan usumber 
daya manusia yang handal untuk 
mengolahnya. Dalam upaya 
meningkatkan wawasan, 
pengetahuan dan keterampilan 
masyarakat, maka melalui Dinas 
Koperasi, UMKM, Perindustrian 
dan dan Perdagangan Kabupaten 
Pringsewu mengirimkan peserta 
untuk berlatih di Balai Besar 
Kerajinan dan Batik (BBKB) 
Yogyakarta. Peserta sebanyak 12 
orang yang mempunyai latar 
belakang berbeda  tersebut akan 
mengikuti pelatihan proses 
pembuatan batik dengan zat 
warna alam selama 5 (lima) hari.

Dalam sambutannya Kepala 
Bidang Industri, Diskop, UMKM 
dan Perindag Kabupaten 
Pringsewu Bapak C. Sulistio 
Pratomo menyampaikan bahwa 
pelatihan ini merupakan tindak 
lanjut dari kunjungan yang 
dilakukan sebelumnya. Usaha 
batik di  Kabupaten Pringsewu 
belum banyak, begitu juga 

dengan motif khas  daerah yang 
dihasilkan sangat minim. Untuk 
itu solusi yang ditempuh yaitu 
dengan mengirim peserta untuk 
berlatih di BBKB. Selain itu pada 
akhir pelatihan para peserta juga 
diajak studi banding ke industry 
batik yang berada di DI 
Yogyakarta dan sekitarnya. 

Pada kesempatan yang sama, 
Kepala Balai Besar Kerajinan dan 
Batik (BBKB) Yogyakarta dalam 
sambutannya dan sekaligus 
membuka secara resmi pelatihan 
menyampaikan bahwa berbagai 
daerah di Indonesia sebenarnya 
banyak kekayaan yang 
melimpah. Untuk itu potensi 
tersebut harus diolah guna 
memberikan nilai tambah bagi 
masyarakat sekitarnya. Begitu 
juga dalam menumbuhkan 
industri batik harus banyak 
menggali potensi yang ada,  
sehingga dapat dijadikan motif 
khas daerah Pringsewu.  
Sedangkan dalam mendukung 
pewarnaan dalam pembatikan 
daerah dapat melakukan 
identifikasi tanaman apa saja 
yang mampu menimbulkan 
warna dan baik pewarnaan batik. 
Dengan demikian kita akan 

dapat mengurangi 
ketergantungan bahan baku dari 
daerah lain dan dapat 
memberikan nilai tambah bagi 
masyarakat sekitar.

Pelatihan ini akan berlangsung 
selama 80 jam pelajaran atau 5 
(lima) hari, dengan metode 
pembelajaran teori 25% dan 
praktek 75%. Materi Pelatihan 
Produk Busana/High Fashion 
yang akan diberikan meliputi : 
Disain Busana;  Analisa 
Mengukur Badan; Teknik 
Mengukur Badan; Membuat Pola 
Dasar; Teknik Pola Dasar; Teknik 
Pecah Pola Busana; Teknik 
Memotong; Teknik Menjahit High 
Fashion dan Teknik Finishing. 
Pemateri berasal dari instruktur 
Balai yang sudah memiliki 
kualifikasi dan pengalaman 
dalam teknik proses pembuatan 
busana jadi/high fashion. 
Disamping itu guna menambah 
wawasan, para peserta pelatihan 
akan melakukan studi banding  
ke sentra industri busana di 
sekitar Yogyakarta dan 
sekitarnya.

keahlian para pelaku IKM dengan mengirim 
pengrajin berlatih di Balai Besar Kerajinan dan 
Batik Yogyakarta. Pelatihan yang ditutup pada 
hari Jum’at, 7 November 2016 Pukul 10.00 
WIB di Ruang Aula BBKB Yogyakarta 
merupakan angkatan II dari III angkatan yang 
direncanakan dengan masing-masing 
angkatan sebanyak 40 peserta. Adapun jenis 
pelatihan yang diikuti para peserta, yaitu 
Pelatihan Kerajinan Perak dengan Casting dan 
Pelatihan Kerajinan Tritik, Jumputan, 
Sasirangan.

Dalam penyampaian kesan dan pesan selama 

mengikuti pelatihan Bapak Asnawi dan Bapak 
Imam Baidhowi mengatakan bahwa 
“sekembali ke daerah masing-masing para 
peserta pelatihan berkomitmen akan 
menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan 
akan terus mengembangkan. Disamping itu 
Bapak Sugiatno yang mewakili  Disperindag & 
ESDM Kabupaten Jember ketika memberikan 
sambutan mengatakan bahwa kerjasama 
dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) 
Yogyakarta sudah berlangsung selama 3 (tiga) 
tahun dari tahun 2014 sampai 2016. 
Kerjamasama yang telah terjalin dengan baik 
akan terus ditingkatkan. Produk yang 
dihasilkan dari para peserta berbagai corak, 
motif dan warna pada kain dan selendang 
untuk pelatihan Kerajinan Tritik, Jumputan dan 
Sasirangan, sedangkan untuk pelatihan 
Kerajinan Perak dengan Casting telah 
menghasilkan produk cincin, gantungan kunci 
dan bross

Pada kesempatan yang sama Kepala Bidang 
Pengembangan Jasa Teknik Bapak A. Wisnu 
Pamungkas mewakili Balai Besar Kerajinan 
dan Batik (BBKB) Yogyakarta ketika 
memberikan sambutan dan sekaligus menutup 
secara resmi pelatihan menyampaikan, bahwa 

para peserta merupakan orang-orang yang 
telah terpilih yang mewakili daerahnya 
masing-masing dari Kabupaten Jember, Jawa 
Timur. Untuk itu bekal yang telah diperoleh 
harus terus diasah dan dikembangkan, 
sehingga menjadi wirausaha yang mandiri 
dan mampu menciptakan kreatifitas dan 
inovasi baru serta mampu memanfaatkan 
berbagai peluang yang ada. Disamping itu 
hubungan diantara para peserta pelatihan 
dan BBKB khususnya instruktur yang telah 
mendampingi selama pelatihan agar terus 
dijalin, sehingga dalam menerapkan ilmunya 
ketika kembali ke  daerahnya masing-masing 
apabila mengalami permasalahan/kendala 
dapat ditanyakan langsung kepada instruktur 
melalui media sosial yang telah ada. 
Selanjutnya BBKB juga menyampaikan terima 
kasih atas kepercayaan Disperindag dan 
ESDM Kabupaten Jember yang sudah 
berjalan selama tiga tahun berturut-turut 
untuk melatih para pengrajin. Kedepan 
berharap kerjasama ini terus dapat 
ditingkatkan dan diperluas dengan berbagai 
bidang sesuai layanan balai.

34 info kegiatan 35info kegiatan

Kepala Bidang PKAT, Saristan, Pakal dan Kepala Bagian TU
Balai Besar Kerajinan dan Batik 

berfoto bersama
 Rombongan Peserta  Pelatihan dan Pendamping dari Kabupaten Jember 



KEPALA BALITBANGDA PROP. JAMBI DAN

KETUA DPRD KOTA JAMBI 
Berkunjung ke BBKB Yogyakarta 

Dalam Rangka Penerapan Inovasi Teknologi Pewarnaan 

Batik Warna Alam

Batik Indonesia dinobatkan sebagai warisan 
budaya milik dunia (World heritage) 
berdasarkan pengukuhan UNESCO (The 
United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) pada tanggal 2 
Oktober 2009 bertempat di Abu Dhabi, Uni 
Emirat Arab. Dalam Keputusan pengukuhan 
UNESCO tersebut Batik Indonesia dinyatakan 
memenuhi tiga kriteria domain warisan 
budaya tak benda (World Intangible 
Heritage), yang terdiri atas, Tradisi Lisan (Oral 
tradition), Kebiasaan sosial (Social Custom) 
dan Kerajinan tangan tradisional (Traditional 
Handycraft). Penobatan tersebut telah 
memberikan energi positif kepada daerah 
berlomba-lomba membuat batik khas daerah 
yang telah tersebar ke penjuru pelosok.
Jambi merupakan salah satu Provinsi di 
Indonesia yang telah menumbuhkan dan 
mengembangan batik dengan menggunakan 
pewarnaan alam. Untuk itu pada hari Jumat, 
13 Mei 2016 pukul 09.00 Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan Daerah 
(Balitbangda) Prop. Jambi, Bapak H.M. AR 
dan Ketua DPRD Kota Jambi, Bapak H M. 
Nasir berkunjung ke Balai Besar Kerajinan 
dan Batik guna melihat langsung 
perkembangan Penerapan Inovasi Teknologi 
Pewarnaan Batik Warna Alam. Rombongan 
berjumlah sebanyak 14 orang dipimpin 
langsung Kepala Balitbangda Prop. Jambi 
didampingi Ketua DPRD dan Bappeda Kota 
Jambi serta pengrajin. 
Kunjungan dari Jambi tersebut diterima oleh 
Kepala BBKB Bapak Isananto Winursito 
beserta pejabat eselon III dan IV di 
lingkungan BBKB Yogyakarta di Ruang Soga. 
Dalam kata sambutannya, Kepala BBKB 
menyampaikan terimakasih atas 
kepercayaannya berkunjung dan melakukan 
konsultansi dengan BBKB untuk 
mengembangkan potensi sumber daya alam 
khususnya dalam pengembangan Penerapan 
Inovasi Teknologi Pewarnaan Batik Warna 
Alam. Untuk selanjutnya BBKB Yogyakarta 

akan memberikan dorongan dan dukungan 
serta memberikan informasi yang dimiliki, 
sehingga mampu meningkatkan layanan 
yang lebih kepada institusi terkait maupun 
masyarakat yang membutuhkan.
Pada kesempatan yang sama Kepala Kepala 
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
(Balitbangda) Prop. Jambi, Bapak H.M. 
Zubaidi AR mengatakan bahwa maksud dan 
tujuan mengunjungi BBKB untuk menggali 
informasi dan potensi dalam pengembangan 
batik dengan menggunakan zat warna alam. 
Balitbangda Prop. Jambi yang telah terbentuk 
sejak tahun 1995 dan telah melakukan 
penelitian berupa Penerapan Inovasi Teknlogi 
Pewarnaan Batik Warna Alam. Untuk itu guna 
mengoptimalkan hasilnya, maka perlu 
melakukan konsultasi dan kerjasama dengan 
Balai Besar Kerajinan dan Batik, Yogyakarta.
Untuk mengetahui lebih lanjut terkait tugas 
pokok dan fungsi BBKB serta litbang yang 
dihasilkan, dalam kesempatan tersebut juga 
disampaikan profil layanan oleh Kepala Seksi 
Pemasaran, Bapak Masiswo dan Dasar-dasar 
Teori Zat Warna Alam (ZWA) oleh peneliti 
BBKB Bapak Dwi Suheryanto. Seusai 
pemaparan materi dilakukan diskusi yang 
dipandu oleh Kepala Bidang Pengembangan 
Jasa Teknis, Bapak Wisnu Pamungkas dan 
lanjutkan dengan pertukaran cinderamata. 
Disamping itu guna melihat lebih dekat 
kemampuan BBKB Yogyakarta, Kepala 
Balitbangda Provinsi Jambi dan Ketua DPRD 
Kota Jambi beserta rombongan juga 
berkunjung ke Laboratorium. Dari  11 
(sebelas) laboratorium yang dimiliki BBKB 
Yogyakarta, hanya1 (satu) Laboratorium Batik 
yang sempat dikunjungi karena harus 
meneruskan kunjungan ke pengrajin Batik 
Sungsang, Bantul, Yogyakarta.

LET’S GET
 ALL THINGS
SECURE !

Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Sertifikasi Produk

LSPr-025-IDN

LSPRO - TOEGOE
Memastikan produk anda memenuhi standar

Barang-barang Emas dan Perak Tekstil Produk Tekstil

Peralatan Olahraga Mainan AnakPakaian Bayi

Balai Besar Kerajinan dan Batik

Jl. Kusumanegara No.7

Yogyakarta

Ph. (0274) 546111 ext 410

Fax. (0274) 543582

email: bbkb@kemenperin.go.id

GE OO ET

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
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