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PEMANFAATAN
PELEPAH KELAPA SAWIT
DAN
BATANG KUDZU
UNTUK BAHAN BAKU PRODUK KERAJINAN

Warta BBKB - Edisi II - Juni 2015

Info Kegiatan

I

ndonesia merupakan salah satu
negara produsen kelapa sawit
terbesar di dunia, dengan luas
tanam kelapa sawit di Indonesia
mencapai 8,1 juta hektar menurut
data Dirjen Perkebunan
Kementerian Perta-nian tahun 2012.
Sedangkan menurut Sawit Watch,
total luas perkebunan kelapa sawit di
Indonesia mencapai 12 juta hektar.
Laju pertumbuhan perkebunan
kelapa sawit di Indonesia mencapai
12,6% setiap tahunnya. Seiring
sejalan dengan hal tersebut,
kuantitas tanaman penunjang yang
ber-fungsi sebagai tanaman
penutup tanah (cover crop) dalam
perkebunan kelapa sawit yaitu
tanaman kudzu (Pueraria spp) juga
mengalami peningkatan. Selain
produk utama yang telah
dimanfaatkan, perkebunan kela-pa
sawit memiliki produk samping yang
tersedia dalam jumlah yang banyak
dan belum dimanfaatkan secara
optimal yaitu : pelepah daun kelapa
sa-wit, lumpur sawit, bungkil kelapa
sawit dan serta kudzu yang masih
memiliki nilai ekonomis sangat
rendah.
Pelepah kelapa sawit dan batang
kudzu dapat menghasilkan serat,
keduanya belum banyak dimanfaatkan sebagai bahan untuk produk
kerajinan guna mening-katkan nilai
ekonomis komoditi tersebut. Untuk
itu perlu dilaku-kan kegiatan
optimalisasi pengo-lahan bahan
baku serat alam untuk produk
kerajinan.
Metode pengolahan yang dilakukan
untuk memisahkan serat pada
pelepah sawit dilakukan dengan
cara menggunakan alat dekortikator, perendaman dengan NaOH

(dengan konsentrasi 10g/L, 20 g/L &
30 g/L) dan fermentasi dengan
perbandingan EM4 : air (1 : 1, 2 : 1 &
3 : 1). Sedangkan pengolahan untuk
serat kudzu meliputi pemasakan,
pengelantangan dan pewarnaan
dengan zat warna alam. Kemudian
dilakukan pengujian terhadap
kedua serat (serat pelepah sawit dan
serat kudzu) meliputi uji kekuatan
tarik, mulur, kadar lembab, diameter
dan penampang serat.
Dari hasil pengamatan pada proses
pemisahan serat pelepah kelapa
sawit dari segi waktu paling cepat
yaitu dengan alat dekortikator
selama 1 hari, lalu dengan
perendaman NaOH selama 4 hari
dan dengan fermentasi EM4 selama
7 hari. Dari sifat sik serat pelepah
kelapa sawit yang dihasilkan dengan
alat dekortikator agak kaku, mudah
patah bila terkena tekukan, berwarna putih gading. Dengan perlakuan
fermentasi EM4 serat berbentuk
agak bulat memanjang, agak kaku,
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berwarna krem sampai coklat muda.
Sedangkan dengan perendaman
NaOH sifat serat tidak kaku, bentuk
agak pipih dengan warna coklat
kekuningan hingga coklat
kemerahan.
Uji kekuatan tarik pada serat
pelepah kelapa sawit dengan hasil
uji untuk fermentasi EM4 paling
tinggi 118,01 untuk perbandingan 3
: 1, dan masuk dalam rating strenght
index kuat. Sedangkan untuk uji
mulur berkisar antara 4,3 – 6,0 %
dan masuk dalam kategori rendah.
Ketika dilakukan uji kadar lembab
pada serat pelepah kelapa sawit,
adalah sebesar 6,4 %.
Uji kekuatan tarik pada serat kudzu
dengan nilai paling tinggi 35,49
dengan perlakuan pemasakan,
masuk dalam rating strenght index di
bawah 85 yang berarti lemah. Uji
mulur pada serat kudzu dengan hasil
berkisar antara 2,7 % – 6,0 % dan
masuk kategori rendah sekali
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sampai rendah. Untuk Moisture
Regain sebesar 9,2 % berada diatas
kapas mentah namun masih di
bawah serat sutera.
Setelah dilakukan pengujian
terhadap kedua serat (serat pelepah

sawit dan serat kudzu) meliputi uji
kekuatan tarik, mulur, kadar lembab,
diameter dan penampang serat.
Dapat disimpulkan bahwa serat
pelepah sawit dan serat kudzu dapat
dimanfaatkan sebagai bahan untuk
produk kerajinan. Adapun contoh

produk yang kerajinan yang dapat
dibuat adalah berupa tas, kap
lampu, taplak meja, sarung bantal,
placemat, wall hanging, magazine
box, kotak kartu nama, tempat tisu.

Proses pengupasan kulit
pelepah kelapa sawit

Proses pemisahan serat
pelepah kelapa sawit

Proses pengupasan kulit
pelepah kelapa sawit

PENAMPANG

Kelapa Sawit
4
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PENGEMBANGAN PRODUK
KERTAS SENI
BERBAHAN BAKU LIMBAH RUMPUT LAUT

P

ertumbuhan wirausaha di
Indonesia mengalami
peningkatan, khususnya
dalam bidang industri kreatif.
Industri kreatif yang banyak
dilakukan oleh masyarakat
menengah, biasanya terbatas
pada produksi sandang dan
pangan. Industri kreatif dapat
diartikan sebagai suatu
pemanfaatan dan
pengembangan kreativitas,
keterampilan serta bakat yang
dimiliki manusia untuk
menciptakan kesejahteraan
dengan menghasilkan daya
kreasi dan daya cipta. Industri
kreatif ini sangat penting karena
memberikan kontribusi ekonomi
yang signifikan terhadap PDB
yang berpotensi menyumbang
PDB Indonesia hingga 10%
(Sumber : Rakyat Merdeka).
Salah satu industri kreatif yang
mengalami perkembangan,
adalah industri kerajinan kertas
seni. Kertas seni yang di
produksi, sebagian besar
berbahan dasar dari pelepah
pisang, atau abaca yang

Produk kertas seni berbahan baku limbah rumut laut

merupakan limbah dari hasil
produksi pertanian. Upaya
pengembangan lebih lanjut
adalah dengan mencari bahan
baku lain untuk menghasilkan
kertas seni, antara lain rumput
laut, limbah rumput laut dari
zat warna alam dan ampas

Bahan baku
limbah
rumut laut
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tebu. Rumput laut memiliki
kandungan selulosa yang
cukup tinggi, sehingga
dimungkinkan untuk menjadi
bahan baku kertas seni. Untuk
itu diperlukan suatu kegiatan
pengembangan produk kertas
seni dengan bahan baku dari
limbah rumput laut. Dengan
tujuan untuk mengetahui cara
pengolahan rumput laut,
limbah zat warna rumput laut
dan limbah tebu untuk menjadi
produk kertas seni yang siap
pakai.
Kegiatan ini dilakukan dengan
membuat kertas seni dari
100% bahan baku utama
(rumput laut sargassum,
gelidium, ulva atau ampas
tebu) dan kombinasinya
dengan serat pisang abaka
dengan berbagai
perbandingan. Kombinasi
tersebut direbus dengan NaOH
konsentrasi 10%. Kertas seni
5
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rumput laut masih rentan
sobek dengan kekuatan yang
tidak terlalu besar. Namun
angka tersebut masih lebih
besar daripada nilai indeks
sobek kertas seni yang ada di
pasaran. Diantara kertas seni
rumput laut-abaka dan rumput
laut-ampas tebu, tidak bisa
ditentukan produk mana yang
paling baik karena hasilnya
relatif sama. Akan tetapi,
produk kertas seni dengan

komposisi tebu yang banyak,
memiliki indeks sobek yang
tertinggi, 10,24 mN.m2/g.
Dengan hasil tersebut, maka
potensi ampas tebu masih
lebih baik dalam hal kekuatan
sobek.

serat dalam berikatan, akan
memberikan kekuatan pada
kertas seni. Akan tetapi dari
semua hasil uji tersebut,
masing-masing bahan baku
memberikan ciri khas yang
berbeda satu dengan yang lain
dalam hal tekstur dan
penampilan kertas.
Beberapa hal yang dapat
digarisbawahi dari kegiatan
pengembangan produk kertas
seni dengan bahan baku dari
limbah rumput laut yaitu :
Limbah rumput laut mampu
dicetak menjadi kertas seni
dengan mengkombinasikannya
dengan serat pisang abaka
untuk meningkatkan daya rekat
serat rumput laut; Kertas seni
limbah rumput laut campuran
yang memiliki sifat fisik paling
baik adalah kertas seni
Sargassum; Kertas seni ampas
tebu memiliki kualitas fisik yang
lebih baik daripada kertas seni
rumput laut; Limbah rumput
laut dari produksi zat warna
alam, mampu dimanfaatkan
untuk bahan baku kertas seni.
Pemanfaatannya dilakukan
dengan cara
mengkombinasikannya
berserta serat pisang dan
dengan proses perebusan
dengan NaOH kadar 10%
dengan lama perebusan
bervariasi.

Secara fisik, kertas seni dari
tebu masih memiliki nilai
indeks jebol dan sobek yang
tinggi dibandingkan dengan
kertas seni rumput laut. Indeks
tarik pada kertas seni hasil
penelitian menunjukkan bahwa
kertas seni dari ampas tebu
memiliki nilai tertinggi. Serat
ampas tebu yang berikatan
lebih kuat daripada rumput
laut, memberikan nilai tarik
yang lebih tinggi. Semakin erat
6
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TEKNOLOGI BATIK
UNTUK FASHION
DARI KULIT BINATANG
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TEKNOLOGI BATIK
UNTUK FASHION
DARI KULIT BINATANG
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LIMBAH CANGKANG KELAPA SAWIT
UNTUK PARTIKEL BLOCK ( INTERIOR ) DAN FURNITURE

Bahan limbah
Kelapa Sawit
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Partikel Blok dengan Perekat Resin
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Partikel Blok dengan Perekat PVaC
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PEMANFAATAN SUMBERDAYA LIMBAH CANGKANG
KELAPA SAWIT, KAKAO, GAMBIR DAN RUMPUT
LAUT UNTUK PEWARNA BATIK DAN SERAT
ALAM NON TEKSTIL
(FARIDA, DIPL.TEKS, M.SC dkk)
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Hasil Pewarnaan Batik
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Katun – Cangkang Sawit

Sutera – Cangkang Sawit

Katun - Kakao

Sutera - Kakao

Katun - Gambir

Sutera – Gambir

Katun – Rumput Laut

Sutera – Rumput Laut
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Hasil Pewarnaan SANT
Blanko

Agel

Serat nanas

Iratan bambu

Rotan pitrit

Hasil Pewarnaan SANT
Dengan Cangkang Kelapa Sawit

Hasil Pewarnaan SANT
Dengan Kakao

Agel

Serat nanas

Iratan bambu

Rotan pitrit

Hasil Pewarnaan SANT
Dengan Gambir

Agel

Serat nanas

Agel

Serat nanas

Iratan bambu

Rotan pitrit

Iratan bambu

Rotan pitrit

Hasil Pewarnaan SANT
Dengan Rumput Laut
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Agel

Serat nanas

Iratan bambu

Rotan pitrit
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PENGEMBANGAN DESAIN BATIK MOTIF KHAS DAERAH
(Irfa'ina Rohana Salma, S.ST, M.Sn dkk)

Batik Tulis “Motif Ceplok Jepon
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OPTIMALISASI PERLAKUAN BAHAN BAKU
ROTAN DAN BAMBU UNTUK
PENGEMBANGAN DESAIN PRODUK KERAJINAN
Dra. Zulmalizar, MM
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Dari kiri Kepala BBKB, Sekretaris Kota Palu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Kota Palu, dan Wakil Kepala Dinas Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Sulawesi Tengah

PROMOSI DAN DISEMINASI
HASIL LITBANG BBKB 2014
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Unsur utama motif : Motif tradisional Taiganja; Pohon
Kaili; Perahu nelayan. Komoditi perdagangan: cengkeh
dan bawang. Filoso i : setiap manusia harus memiliki jiwa
kekeluargaan yang tinggi serta mampu menjalin
kebersamaan yang harmonis antar sesama

18
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Motif Batik “Kaledo Palu”

Motif Batik “Taiganja” Palu

Peserta Diseminasi/Sosialisasi Hasil Litbang BBKB Tahun 2014
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Sekretaris Kota Palu, Bp Drs H Aminuddin Atjo MSi memberikan sambutan
dan membuka secara resmi Diseminasi/Sosialisasi Hasil Litbang BBKB Tahun 2014

20
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Penyerahan cenderamata dan pengenalan

Foto bersama Tim dari BBKB dengan Sekretaris Kota

pengembangan desain batik Palu dari BBKB

Palu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palu,
Budayawan Kota Palu dan Wakil Kepala Dinas Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
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DRA. ZULMALIZAR, MM
Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik

L

ahir di Pariaman, 13 Februari
1957 menjabat sebagai
Kepala Balai Besar Kerajinan
dan Batik menggantikan Bapak
Freddy Silitonga pada tanggal 19
September 2012. Sebelumnya
beliau menjabat sebagai Kepala
Bagian Kepegawaian, Sekretaris
Badan Kebijakan Iklim dan Mutu
Industri pada 2010 - 2012. Wanita
dengan hobby memasak ini
merupakan lulusan S1 dari
Fakultas Ekonomi Umum,
Universitas Krisnadwipayana.
Kemudian melanjutkan jenjang S2
pada Fakultas Manajemen
U n i v e r s i ta s ID WIJ A . K a r e n a
pengabdian, beliau telah
memperoleh penghargaan Satya
Lencana Karya Satya 10 pada
tahun 1996 danSatya Lencana
Karya Satya 20 pada tahun 2005.
Mempunyai satu orang putri
bernama Farah Hanan Haﬁzhah
yang masih duduk di bangku kelas
dua SMA. Bertempat tinggal di
Perum Mahoni No 3 Jl Mesjid Al
Hidayah, Pejanten Barat, Jakarta
Selatan.
Ibu Zul, panggilan akrab
beliau, beliau telah memiliki masa
kerja selama 35 tahun. Dengan
masa kerja tersebut, loyalitas
beliau kepada Negara, khususnya
Kementerian Perindustrian sudah
tidak diragukan lagi. Disela-sela
kesibukannya mengemban
amanah sebagai Kepala Balai
Besar Kerajinan dan Batik, Tim
Warta BBKB berusaha menggali
ilmu beliau pada 13 Agustus 2015
lalu. Berikut petikan wawancara
dengan Ibu Zul :

Apa motivasi ibu ketika
pertama kali berkeinginan
mendaftar menjadi PNS?
Pertama, ketika saya
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mendaftar PNS itu status saya
masih kuliah, jadi saya ingin
ilmu yang saya dapat itu bisa
saya kebangkan di PNS. Pada
waktu yang sama ada peluang
juga di City Bank. Dan saya
memilih sebagai PNS di Badan
Litbang karena dapat
menerapkan ilmu dan bekerja
dengan kebijakan yang makro,
sedangkan kerja di bank hanya
fokus (red : di keuangan).
Yang kedua sebagai PNS pada
waktu itu mempunyai waktu
yang bisa diatur, karena PNS
pulang jam 2 siang, sehingga
lewat jam 2 bisa dipakai untuk
kuliah.
Yang ketiga, saya bermimpi di
PNS itu bisa mengikuti tugas
belajar dengan dibiayai
pemerintah, bahkan tugas
belajar di luar negeri, karena
pada waktu itu banyak tawaran
beasiswa kepada PNS.
Yang terakhir karena saya
ingin mengabdikan diri kepada
Negara dengan kemampuan
saya, meskipun kemampuan
saya masih sangat minim.
Seiring berjalannya waktu
pada tahun 1987 saya
mengikuti tes beasiswa luar
negeri bersama teman-teman
lainnya, namun karena
kesibukan dan arahan
pimpinan untuk fokus kerja di
kantor, maka tawaran
beasiswa luar negeri tidak jadi
saya ambil. Pada saat itu saya
bekerja bahkan sampai sabtu
minggu pun saya masuk,

karena harus membantu bapak
(red : pimpinan). Kemudian
pimpinan mengijinkan untuk
melanjutkan kuliah di dalam
negeri pada hari Jumat, Sabtu
dan Minggu. Sesuai prinsip
saya, bahwa dimanapun kita
kuliah (tidak harus luar negeri)
itu tergantung individunya.
Kendala atau hambatan apa
yang pertama Ibu rasakan,
ketika diberi amanah
menjadi Kepala Balai Besar
Kerajinan dan Batik ?
Amanah sebagai Kepala BBKB
sebagai sesuatu yang luar
biasa dari pimpinan dan pada
awalnya sempat menolak
dengan alasan karena BBKB
merupakan lembaga teknis,
sedangkan selama ini
pengalaman dan pendidikan
saya dalam hal non teknis.
Pimpinan terus menyemangati
dan memberikan keyakinan
bahwa saya pasti mampu
untuk mengemban amanat
yang diberikan karena level
eselon II sebagian besar
tugasnya sebagai managerial
di samping substansi teknis
yang porsinya lebih kecil.
Saya berprinsip, kita tidak akan
mencapai kesuksesan sampai
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kita menyukai apa yang kita
kerjakan. Ternyata benar,
learning by doing, saya bisa
mengerti hal teknis (pengujian,
kalibrasi, perekayasaan, dsb).
Tantangan merupakan amanah
yang harus dikerjakan, dan
kecintaan dalam bekerja
sehingga tidak mudah
menyerah atau merasa gagal.
Dalam memberikan pelayanan
yang terbaik kepada
masyarakat, Ibu telah
menuangkan ide/gagasan
dalam Motto Ikhlas. Apa yang
Ibu inginkan dengan Motto
ikhlas tersebut?,
Tupoksi BBKB sebagai Unit
Pelayanan Teknis (UPT)
adalah memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Sehingga
yang diperlukan adalah
pelayanan dengan kasih
sayang, hati yang tulus,
ketekunan, dan tidak harus
berpendidikan tinggi hanya
keikhlasan. Sehingga muncul
motto IKHLAS itu.
Balai ini fokus pada kreatiﬁtas
maka perlu muncul Inovatif
agar mampu menciptakan halhal baru dalam melakukan riset
baik bahan baku, proses,
desain, dan sebagainya untuk
meningkatkan mutu pelayanan
kita.
Kita memiliki ide sehingga kita
harus mengimplementasikan
dengan cara kerjasama
dengan orang lain secara
Koordinatif. Dalam
melaksanakan tugas itu kita
saling sharing bersinergi lintas
program baik internal,
eksternal, dengan stakeholder
kita.
Setelah memiliki inovasi dan
bisa berkoordinasi, maka akan
timbul Harmonis. Dalam
melaksanakan tugas kita
senantiasa harus memiliki
hubungan baik di internal
(pegawai BBKB) dan eksternal
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(pelanggan) sehingga pada
akhirnya mampu tercipta
suasana iklim kerja yang yang
kondusif.
Loyal sebagai pegawai BBKB
dalam hal berbagi ilmu yang
kita miliki, memiliki sifat yang
setia kepada pimpinan, bukan
cari muka, ada perasaan dari
hati kita bahwa kita ingin
mengabdi kepada institusi.
Ketika kita berbagi dengan
teman kita, serta klien kita, kita
bisa menerima feedback
jadilah sharing.
Adil dalam memberikan
pelayanan tanpa membedakan
status klien, begitu juga di
internal tidak membedabedakan.
Yang terakhir, Semangat
dalam bekerja, selalu
bargairah dan akan berdampak
pada klien kita untuk selalu
memberikan kepuasan kepada
pelanggan. Hubungan
silaturahmi semakin tinggi dan
rizki juga semakin tambah.
Dan akhirnya orang akan
terkenang dengan Balai Besar
Kerajinan dan Batik.
Apa yang paling berkesan
menurut Ibu setelah sekitar 3
tahun menjabat sebagai
Kepala BBKB?
Merasakan adanya alam
perubahan, iklim kondusif
dalam pekerjaan yang tadinya
bekerja secara terkotak-kotak
sekarang bisa dilebur dan
koordinasi kita semakin
melekat. Hal itu yang
memberikan semangat
sehingga bekerjapun tidak
terasa capek, karena di dalam
(internal) saling koordinasi,
saling bahu-membahu.
Memberikan motivasi kepada
setiap pegawai untuk saling
bersinergi dalam bekerja
sehingga akan memberikan
hasil yang lebih optimal.

Bagaimana tips/cara
menyiasati dalam membagi
waktu, karena Ibu selain
sebagai pimpinan dalam
institusi ini juga sebagai Ibu
rumah tangga?
Saya sudah komitmen
bersama suami dan anggota
keluarga, sehingga saya
bekerja telah mendapat ijin dari
suami dan juga persetujuan
dari anak saya. Kemudian
saya membagi waktu dengan
manfaatkan teknologi informasi
dalam menjalin komunikasi
dengan keluarga. Sehingga
saya berusaha selalu ada
untuk mereka walaupun tidak
satu rumah. Secapek apapun
saya, saya berusaha untuk
pulang ketika libur, itu
komitmen saya sehingga bisa
memanfaatkan waktu libur
untuk bercengkrama dengan
anggota keluarga memberikan
kasih sayang.
Bagaimana harapan Ibu
kedepan terhadap
Institusi/lembaga ini?
Sumber daya alam Indonesia
begitu melimpah yang belum
diproses, BBKB seharusnya
sangat berperan untuk
mengolah sumber daya alam
untuk bisa diolah sehingga
memiliki nilai tambah. Di
samping itu kerajinan dan batik
merupakan industri kreatif
yang menjadi penopang bagi
perekomian Indonesia,
sehingga semoga kita bisa
menghasilkan produk unggulan
yangg memiliki peranan dalam
memajukan negara ini.
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Global Networking BBKB :

Kunjungan John E. Baker,

Policy & Program Development Administrator
Kota Tallahassee, Florida USA ke BBKB

Mr.John Baker berdiskusi dengan Kepala BBKB dan jajarannya

Kunjungan pegawai pemerintahan dari USA
ke BBKB dilakukan sebagai tindak lanjut dari
keikutsertaan salah satu pegawai BBKB dalam
fellowship exchange program. Kunjungan
tersebut dikoordinir oleh Pemerintah Kota
Yogyakarta sebagai partner dari host
penyelenggara fellowship exchange program
tersebut yaitu ICMA (International City/County
Management Association). Selama 1 minggu
Mr.Baker brada di Yogyakarta dan melakukan
kunjungan ke beberapa instansi terkait
termasuk BBKB.
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M r. B a k e r a d a l a h a d m i n i s t r a t o r
pengembangan program dan kebijakan di
Kota Tallahasee, Florida, USA, Departemen
Kebijakan Lingkungan dan Sumber Daya
E n e r g y. M r. B a k e r b e r t a n g g u n g j a w a b
langsung terhadap penerapan dan
pengembangan kebijakan dan program
p e m b a n g u n a n k o t a
y a n g
berkesinambungan. Diantaranya program
The Tallahassee Green Print, yang menjadikan
Kota Tallahassee sebagai kota terkemuka di
USA dalam bidang pengembangan yang
keberlanjutan yang telah mendapatkan
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Mr. John Baker mengunjungi IKM Anyaman Bambu Tunggak Semi di Kulon Progo

pengakuan nasional dan internasional.
Dalam kunjungan di BBKB, Mr. Baker
melakukan diskusi dengan Kepala Balai dan
para Eselon III mengenai batik dan
pengembangannya, teknologi ramah
lingkungan dan penanganan pencemaran
serta program inkubasi teknologi dan bisnis.
Selain itu Mr.Baker berkesempatan mengikuti
workshop singkat pembuatan batik di BBKB.
“Ternyata membutuhkan ketelatenan yang
luar biasa dalam membuat batik. Saya akan
ceritakan pengalaman unik ini kepada semua
kolega saya di Tallahassee”, ujar Mr. Baker
setelah mengikuti praktek membuat batik.
Selain itu BBKB mengajak Mr. Baker untuk
mengunjungi salah satu IKM Batik di Jogja
yaitu Batik Hani Winotosastro dan IKM

Kerajinan bambu IKM Tunggaksemi di
Sleman. Dalam kesempatan tersebut.
Mr.Baker banyak berdiskusi mengenai
penanganan limbah batik dan peluang pasar
internasional dari produk batik dan kerajinan
Indonesia.
Kunjungan ini merupakan salah satu langkah
BBKB dalam membuat jaringan global dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Balai sebagai lembaga riset dan
pengembangan dan unit pelayanan teknis.
Diantaranya yang menjadi focus tindak lanjut
adalah sharing pengetahuan mengenai
inkubasi bisnis antara BBKB dengan Team
Inkubasi yang ada di Tallahassee.

Mr.John Baker mencoba mewarnai kain batik
di Halaman Balai Besar Kerajinan dan Batik
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KUNJUNGAN WISATA TEKNOLOGI
DAN WORKSHOP BATIK
DI BBKB YOGYAKARTA

B

atik sebagai salah satu kekhasan bangsa Indonesia, telah mendapatkan pengakuan
dari badan dunia UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi sebagai the
World Intangible Cultural Heritage of Humanity. Pengakuan dunia terhadap batik
memberikan dampak positif terhadap pengembangan batik. Dampak positif dari segi
budaya terlihat dari semakin banyaknya penggalian motif batik khas daerah di Indonesia,
antara lain: Batik Padang, Batik Yogyakarta, Batik Bali, Batik Pekalongan, Batik Madura dan
beberapa daerah lainnya. Sehingga kita dapat melestarikan dan mengembangkan seni
budaya khas Indonesia. Di samping itu dari segi sosial dan ekonomi adalah banyaknya
masyarakat Indonesia yang hidup dari bisnis batik, baik sebagai pekerja, pengrajin,
pengusaha maupun pedagang batik.
Keunikan dan kekhasan serta ragam produk Indonesia khususnya batik menimbulkan
keinginan masyarakat yang kuat untuk mengetahui dan mencoba membatik. Masyarakat
yang berkunjung ke tempat wisata tekhnologi yang memiliki 11 laboratorium dan melakukan
workshop batik bukan hanya berasal dari Indonesia saja, akan tetapi tempat dan kegiatan ini
juga digemari oleh wisatawan mancanegara, antara lain Jerman, Belanda, Inggris, Amerika
Serikat, Jepang, Korea Selatan, Singapur dan sebagainya. Dari data yang telah diolah
menunjukan bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan pertengahan Juli 2015 wisatawan
mancanegara dari Korea Selatan selama 4 (empat) tahun berturut-turut menyempatkan diri
berkunjung ke Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta guna mengenal secara dekat
proses membatik dan mencoba membatik dengan mengikuti workshop batik.
Pada pertengahan tahun 2015 tepatnya tanggal 1 Juli 2015 kegiatan workshop batik dengan
menggunakan zat warna sintetis diikuti sebanyak 17 orang peserta terdiri 16 orang dari
Korea Selatan dan 1 orang dari Amerika Serikat. Kegiatan workshop dimulai pada pukul
09.00 WIB dan diawali dengan sambutan oleh Kepala Seksi Pemasaran, Aan Eddy Antana,
ST, M.Eng di Ruang Aula Lantai 2 BBKB Yogyakarta. Dilanjutkan dengan pemaparan proses
batik oleh Kuncup Putih Kusumadhata, S.Ds dan pemutaran video proﬁl BBKB.
Dalam pelaksanaan workshop dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan didampingi oleh
para instruktur batik. Peserta nampak antusias mengikuti workshop ini dimulai ketika
menggambar motif di selembar kain yang akan di batik. Langkah selanjutnya yaitu proses
mencanting. Untuk proses mencanting ini, peserta perlu pengawasan ekstra dari para
pendamping karena berhubungan dengan lilin panas dan kompor yang mungkin akan
melukai para peserta yang rata-rata masih pemula dan baru pertama kali menggunakan
canting listrik. Setelah dilakukan proses mencanting dilanjutkan dengan proses pencelupan
warna sampai dengan pelorodan.
Minat masyarakat berkunjung ke BBKB Yogyakarta untuk mengenal batik dan mengetahui
proses batik begitu kental,hal ini terlihat dari data kunjungan dan workshop batik yang
mengalami peningkatan sekitar 75% pada tahun 2014 dibandingkan kegiatan yang sama
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pada tahun 2013. Dari data yang disajikan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun, pada
tahun 2010 merupakan kunjungan wisata teknologi dan workshop batik tertinggi yaitu
mencapai 2.753 orang, dan tahun 2011 mengalami penurunan yang siqniﬁkan sebesar 50%.
Di bawah ini disampaikan data perkembangan kegiatan kunjungan dan workshop di Balai
Besar Kerajinan dan Batik dalam kurun waktu 5 (lima), yaitu :
Data Kunjungan dan Workshop Batik Tahun 2010 s.d. 2014

Tahun

AsalPengunjung
Dinasdan IKM

MahasiswadanPelajar

Jumlah

2010

579

2,174

2,753

2011

128

1,251

1,379

2012

621

464

1,085

2013

732

823

1,555

2014

362

1,703

2,065

Dari data di atas juga menunjukan bahwa kawula muda yang terdiri dari mahasiswa dan
pelajar sangat mendominasi kegiatan kunjungan dan workshop batik, sehingga diharapkan
ke depan kecintaan dan keberlangsungan batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia
akan teratasi di tengah sulitnya proses regenerasi pelestari dan pengembang batik. Pembatik
Indonesia pada umumnya sudah berusia relatif lanjut, sehingga perlu upaya khusus untuk
menggugah minat kalangan muda untuk terjun ke usaha batik.
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PEMANFAATAN KAYU LUNAK UNTUK PINTU
DENGAN TAMPILAN FINISHING MEWAH
Semakin langkanya pepohonan dan
kebijakan green industri membuat bahan
baku kayu sulit untuk diperoleh. Bahkan
Indonesia masih mengimpor kayu untuk
mencukupi kebutuhan bahan baku industri
furnitur di dalam negeri. Sekjen Asosiasi
Gabungan Importir Seluruh Indonesia
(GINSI), Achmad Ridwan mengatakan,
impor kayu di Indonesia masih dilakukan
menyusul banyaknya permintaan dari
industri furnitur dalam negeri. Impor itu
diolah di dalam negeri untuk kemudian
diekspor kembali dalam bentuk produk
jadi. Selain itu, industri furnitur lokal lebih
memilih bahan baku dari luar negeri
karena lebih esien dibandingkan dengan
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pengadaan kayu dari hutan Indonesia. Dia
mencontohkan, kayu yang sering diimpor
misalnya hardwood, rosewood, oak, dan
walnut. Jenis kayu ini berbeda dengan
kayu Indonesia. “Perbedaannya kayu impor
lebih unik dan gampang jika didesain.
Banyak pengrajin lokal yang mencarinya
untuk menambah keunikan dari desain
furnitur yang diproduk-sinya,” ujarnya.
Pada tahun 2010 lalu, impor kayu Amerika
ke Indonesia tercatat USD 33,9 juta atau
sekitar Rp 301,6 miliar, naik 78% dari
tahun sebelumnya yang tercatat USD
19,05 juta atau sekitar Rp 179,6 miliar.
Menurut Ketua GINSI Jatim, Bambang
Sukadi, kenaikan impor kayu tujuannya
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untuk keperluan ekspor. Menurutnya,
industri furnitur lokal masih kesulitan
mendapatkan bahan baku karena
pengetatan aturan-aturan yang dilakukan
dinas kehutanan sehingga kayu menjadi
langka. Selain itu belum disertakannya
sertikat khusus untuk masuk pasar ekspor
yang selama ini dilakukan produsen kayu
luar negeri sehingga produk kayu lokal
apabila diekspor mengalami kesulitan
pasar. Kayu impor sudah dilengkapi
sertikat International Finance Corporation
(IFC), sehingga jika diekspor kembali bisa
diterima di pasar ekspor. Sedangkan kayu
lokal, meski sudah dilengkapi SLVK (Sistim
Legalitas Verikasi Kayu) dari Kementerian
Kehutanan tapi tetap belum bisa diterima
di beberapa pasar ekspor.
Untuk mengatasi kendala tersebut, maka
pemanfaatan kayu hutan rakyat dengan
jenis pohon kayu lunak dan mempunyai
daur hidup singkat perlu digalakkan. Untuk
itulah maka dalam hal ini Balai Besar
Kerajinan dan Batik bekerjasama dengan
CV.Tri Karya Artha Santosa membuat
penelitian tentang laminasi kayu dari
bahan kayu rakyat. Selain ketersediaannya
yang cukup, kayu rakyat juga lebih mudah
diproses jika dibandingkan dengan kayu
keras. Hanya saja kekuatan dari kayu
lunak lebih rendah dan lebih mudah
diserang hama bubuk atau rayap. Untuk
itulah perlu dilakukan proses dan
perlakuan sehingga diperoleh produk yang
lebih kuat dan tahan terhadap hama.
Salah satu teknik yang dikembangkan di
Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah
dengan menggunakan teknik sambungan
lurus. Secara kasat mata bentuk
sambungan ini adalah sambungan lurus
dan kecil-kecil rapat. Kayu lunak dipotong
kecil berbentuk persegi panjang. Kemudian
potongan ini disusun menjadi papan
lembaran besar berukuran sekitar 120 cm
X 240 cm. Yang perlu menjadi perhatian
ketika menyusun ini adalah pada saat
pengeleman. Lem harus kuat dan melekat
sempurna. Hasil akhir pada tahap ini
adalah satu lembar papan yang rata yang
dikenal dengan sebutan barecore. Untuk
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menambah kekuatan maka satu daun
pintu terdiri dari tiga lapis yang saling
melintang sehingga arah serat tidak
sejajar. Setelah diberi lem khusus yang
sesuai, maka ketiga layer tersebut dipress
dengan tekanan yang cukup hingga lem
kering sempurna. Setelah papan terbentuk
maka kita tempelkan lapisan permukaan
atas dan bawah baik berupa vinil, veneer,
HPL sesuai dengan tampilan yang kita
inginkan. Sebelumnya kita harus yakin
terlebih dahulu bahwa permukaan atas
dan bawah telah rata. Untuk itu sebelum
dilakukan proses penempelan biasanya
diawali dengan master sanding. Tingkat
kekasaran permukaannya tidak terlalu
besar sehingga daya rekat antar lapisan
menjadi lebih kuat.
Keunggulan dari produk yang dihasilkan
adalah biaya produksinya yang relatif lebih
rendah karena kayu yang digunakan lebih
murah. Namun hasil akhir yang
ditampilkan tidak kalah dengan produkproduk kelas atas yang berharga mahal.
Selain itu ukurannya pun bisa disesuaikan
sebesar apapun yang kita inginkan.
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Pelaku Desa Wisata Kawasan Penyangga
Candi Sojiwan Ikuti Pelatihan Batik
Zat Warna Alam di BBKB

C

andi Sojiwan atau
Candi Sajiwan adalah
sebuah candi Buddhis
yang lokasinya terletak di
Desa Kebon Dalem Kidul,
Ke c a m a t a n Pr a m b a n a n ,
Kabupaten Klaten, Propinsi
Jawa Tengah. Sebuah ciri
khas candi ini ialah adanya
sekitar 20 relief di kaki candi
yang berhubungan dengan
cerita-cerita Pancatantra
atau Jataka dari India. Dari
20 relief ini, tinggal 19 relief
yang sekarang masih
http://images.detik.com/customthumb/2011/12/27/1025/
ada.Candi ini terletak kurang
img_20111227190419_4ef9b44318dce.jpg?w=600
lebih dua kilometer ke arah
selatan dari Candi
Prambanan, dari gerbang Taman Wisata Candi Prambanan meyeberang jalan raya SoloYogyakarta masuk ke jalan kecil menuju ke arah selatan, menyeberang rel kereta api, lalu
pada perempatan pertama berbelok ke kiri (timur) sejauh beberapa ratus meter hingga
candi terlihat di sisi selatan. Candi ini telah rampung dipugar pada tahun 2011.(
https://id.wikipedia.org/wiki/Candi_Sojiwan).

30

Warta BBKB - Edisi II - Juni 2015

Info Kegiatan

Bp Suharyanto, ST, MT, Kepala Seksi Pelatihan Teknis (kiri)
dan Bp Drs Gutomo, Kepala Seksi Pelestarian,
Perlindungan dan Pemanfatan(kanan)

Kawasan Candi Sojiwan memiliki
lingkungan penyangga yang tersebar di
area Desa Kebon Dalem Kidul Prambanan
sebagaimana tampak di peta. Kawasan
Penyangga Candi Sojiwan atau Desa
Kebondalem Kidul mempunyai potensi
budaya dan potensi ekonomi yang dapat
dijadikan daya tarik wisatawan. Selain situs
peninggalan sejarah yang berupa Candi
Sojiwan, potensi budaya tersebut antara
lain seni pertunjukan, batik, adat istiadat
dan tradisi masyarakat, sedangkan untuk
potensi ekonominya adalah kerajinan dari
kayu, batu, ber glass, makanan olahan,
pertanian dan peternakan. Di era
pariwisata sekarang ini perlu menggali
potensi-potensi yang ada untuk

mendukung pengembangan sektor kepariwisataan.
Potensi yang ada itulah yang menjadi pertimbangan dari Balai Pelestarian Budaya Propinsi Jawa
Tengah untuk mengembangkan kompetensi masyarakat Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten,
khususnya dibidang Batik. Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB)-lah yang kemudian dipilih untuk
dijadikan mitra untuk memberikan
pelatihan batik zat warna alam kepada
10 orang pelaku Desa Wisata Koban
Dalem Kidul. Pada hari Senin, 27 Juli
2015 diselenggarakan Pelatihan Batik Zat
Warna Alam Kerjasama Balai Pelestarian
Budaya Propinsi Jawa Tengah dengan
Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB).
Peserta pelatihan batik dengan zat warna
alam yang berjumlah 10 orang tersebut
adalah seleksi dari 20 orang peserta
program pendampingan masyarakat di
bidang batik oleh UNESCO selama 4
bulan untuk kawasan desa wisata.
Instruktur BBKB tengah menyampaikan materi
Sehingga para peserta pelatihan batik di
teori kepada peserta pelatihan di ruang Aula Lt 2
BBKB telah mendapatkan dasar
pengetahuan dan pemahaman tentang
batik tulis. Akan tetapi ilmu yang telah
mereka miliki perlu penyempurnaan mengenai batik zat warna alam yang dapat diperoleh dengan
pelatihan di BBKB.
Acara Pelatihan Batik Zat Warna Alam Kerjasama Balai Pelestarian Budaya Propinsi Jawa Tengah
dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik dibuka di ruang aula lt-2 BBKB. Balai Pelestarian Budaya
Propinsi Jawa Tengah diwakili oleh Bp Drs Gutomo, Kepala Seksi Pelestarian, Perlindungan dan
Pemanfatan. Beliau menyatakan bahwa pelatihan yang diselenggarakan adalah dalam rangka
pengembangan kompetensi masyarakat sekitar Candi Sojiwan agar bisa lebih sejahtera. “Dengan
ketrampilan khusus (red : membatik) seperti desa wisata sebagai salah satu cara. Masyarakat akan
kita arahkan untuk mengisi desa wisata dengan harapan Batik Sojiwan bisa menjadi khas.” Selain itu
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Balai Pelestarian Budaya Propinsi Jawa Tengah berkeinginan
untuk mengembangkan motif klasik yang telah ada. Lebih jauh,
beliau berharap dalam pelatihan batik di BBKB juga ada
bimbingan mengenai pemasaran Batik Sojiwan yang nantinya
diproduksi oleh masyarakat Kebon Dalem Kidul.
Acara pelatihan dibuka secara resmi oleh Bp Suharyanto, ST, MT,
Kepala Seksi Pelatihan Teknis, BBKB. Dalam kata sambutannya,
beliau menyampaikan ucapan selamat datang kepada peserta
pelatihan beserta rombongan. Selain itu beliau juga
menekankan tentang berbagai macam pelatihan teknis yang
dilayani di BBKB. Rencananya pelatihan batik dengan zat warna
alam akan berlangsung selama 5 (lima) hari dari tanggal 27 Juli
2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015.
Peserta pelatihan rata-rata merupakan ibu rumah tangga yang
berusia di atas 30 tahun. Ibu Dwi Agustin (36) seorang ibu
rumah tangga yang beralamat di Bero Desa Kebon Dalem Kidul
Prambanan Klaten menyampaikan harapan untuk bisa berkarya
dan bisa mandiri dengan kompetensi batik yang beliau miliki
Peserta Pelatihan
“Semoga setelah pelatihan ini, bisa membatik, syukur-syukur
bisa dapat penghasilan tambahan” ucapnya. Selain itu Ibu Dwi menyebutkan bahwa akan mengikuti
pelatihan batik di BBKB dengan penuh keseriusan, bertanya apabila belum paham namun tetap
santai.

Peserta Pelatihan tengah membatik di Laboratorium Batik BBKB
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Menghadapi Pemberlakuan
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Pemerintah Daerah Dorong Masyarakatnya
Mengikuti Diklat Kerajinan dan Batik
Penghujung akhir tahun 2015
merupakan salah satu moment
yang sangat menentukan dalam
percaturan perdagangan di
kawasan Asean. Pemberlakukan
MEA bagi Indonesia adalah
suatu peluang sekaligus
tantangan yang tak terpisahkan
karena masing-masing Negara
Asean akan mengatur strategi
untuk memenanginya.
Kompetisi akan semakin ketat
karena perdagangan barang
dan jasa antara Negara satu
dengan Negara lain di kawasan
Asia Tenggara akan semakin
mudah.
Salah satu upaya sebagai daya
pendorong adalah merangsang
masyarakat lebih kreatif dan
inovatif dengan memanfaatkan
dan mengolah potensi sumber
daya alam yang ada di masingmasing daerah. Indonesia
dikarunia oleh Allah SWT Tuhan
Yang Maha Kuasa alam yang
subur dan melimpah
kekayaannya. Untuk
memanfaatkan dan mengolah
kekayaan tersebut pemerintah
daerah serta berbagai instanasi
terkait yang berkecimpung
industry kerajinan dan batik,
harus mampu menggerakan
masyarakat sekitarnya. Berbagai
upaya harus dilakukan guna
meningkatkan keterampilan dan
keahlian yang salah satunya

melalui pendidikan dan
pelatihan.
Balai Besar Kerajinan dan Batik
Yogyakarta yang menangani
industry kerajinan dan batik,
dimana yang salah satu
fungsinya adalah melakukan
pelayanan dalam bidang
pelatihan teknis telah
melakukan kerjasama dengan
berbagai pihak diantaranya
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota/Provinsi
seluruh Indonesia. Pelatihan
tersebut bertujuan untuk
menumbuh kembangkan
industry kerajinan dan batik
dengan melatih masyarakat
agar meningkat keterampilan
dan keahliannya.
Berdasarkan perkembangan
pelatihan teknis yang telah
dilakukan dan bekerjasama
dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota/Provinsi dari
tahun 2013 sampai dengan Juni
2015, BBKB telah melatih
masyarakat sebanyak 4.287
orang dan bekerjasama dengan
sekitar 236 institusi. Kerjasama
tersebut berfokus dan berkaitan
dengan potensi yang dimiliki
masing-masing daerah, agar
kekayaan alam yang ada
mampu dimanfaatkan oleh
masyarakat sekitarnya secara

optimal. Di samping itu
antusiasme pemerintah daerah
dalam memberikan fasilitasi
berupa pelatihan dan bantuan
peralatan yang diberikan dari
berbagai institusi mampu
menumbuhkan industry
kerajinan dan batik dan akan
menopang pertumbuhan
industry kecil dan menengah
yang ada. Kemampuan
masyarakat dalam rangka
memanfaatkan bahan baku
berbasis local dalam pembuatan
produknya akan memberikan
daya tangkal bagi bangsa
Indonesia dalam membendung
produk asing, sehingga
kebutuhan masyarakat dapat
terpenuhi.
Untuk memenuhi kebutuhan
produk yang dibutuhkan
masyarakat, perlu ada
peningkatan keterampilan dan
keahlian masyarakat Indonesia
agar ke depan mampu
menghadapi persaingan
Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA) khususnya dan percaturan
global pada umumnya. Berikut
ini, kami sampaikan Data
Pe r k e m b a n g a n Pe l a t i h a n
bekerjasama Balai Besar
Kerajinan dan Batik dengan
Pe m e r i n t a h Pr o v i n s i d a n
Kabupaten/Kota selama kurun
waktu 2,5 tahun yang cenderung
mengalami peningkatan.

Data Perkembangan Pelatihan Industri Kerajinan dan Batik Tahun 2013 s.d.Juni 2015

No
No
1.1.
22.

Uraian
2013
Jumlah Orang yang 1.371
Dilatih
orang
JumlahKab/Kota/Prov 74institusi
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Tahun
2014
2.116 orang

Jumlah
s.dJuni 2015
800 orang

115institusi

47institusi

4.287
orang
236
institusi
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KEPALA BSN KUNJUNGI BBKB
UNTUK HIMPUN MASUKAN

Kepala BSN diterima Oleh
Ibu Evi Rufaida, Bp. Wisnu
Pamungkas dan Bp.
Erikson Tampubolon

Badan Standardisasi
Nasional atau BSN adalah
badan yang dibentuk dengan
Keputusan Presiden No. 13
Tahun 1997 kemudian
disempurnakan dengan
Keputusan Presiden No. 166
Tahun 2000 sebagaimana
telah beberapa kali diubah
dan yang terakhir dengan
Keputusan Presiden No. 103
Tahun 2001. Merupakan
Lembaga Pemerintah Non
Departemen dengan tugas
pokok mengembangkan dan
membina kegiatan
standardisasi di Indonesia.
Badan ini menggantikan
fungsi dari Dewan
Standardisasi Nasional –
DSN. Dalam melaksanakan
tugasnya Badan
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Standardisasi Nasional
berpedoman pada Peraturan
Pemerintah No. 102 Tahun
2000 tentang Standardisasi
Nasional. BSN bertugas
untuk melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang
standardisasi nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku. BSN juga
menyelenggarakan fungsi
pengkajian dan penyusunan
kebijakan nasional di bidang
standardisasi nasional.
Pada Selasa (17/2), Kepala
BSN, Bambang Prasetya
dalam kapasitasnya selaku
Ketua KAN melakukan
kunjungan ke Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB)
dalam rangka menghimpun

masukan. BBKB selaku unit
pelaksanan teknis di
lingkungan Kementerian
Perindustrian yang berada di
bawah dan bertanggung
jawab pada Kepala Badan
Pengkajian Kebijakan, Iklim,
dan Mutu Industri (BPKIMI)
yang kini berubah menjadi
Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri
memiliki laboratorium yang
telah terakreditasi oleh
Komite Akreditasi Nasional
(KAN). Adapun laboratorium
yang telah terakreditasi oleh
KAN adalah laboratorium uji
dan kalibrasi industri
kerajinan dan batik;
laboratorium kalibrasi,
lembaga sertikasi produk
Toegoe-PCB, dan lembaga

Warta BBKB - Edisi II - Juni 2015

Info Kegiatan
sertikasi sistem manajemen.
Kunjungan yang dilangsungkan ke
Balai Besar Kerajinan dan Batik
diharapkan dapat memberikan
masukan dalam penyusunan RPP
(Rancangan Peraturan Pemerintah).
RPP yang dimaksud dan tengah
diselesaikan oleh BSN adalah produk
hukum turunan UU Nomor 20/2014
sehingga dibutuhkan informasi dan
permasalahan-permasalahan yang
dialami oleh pelaku usaha terutama
UKM sebagai masukan dalam
penyusunan RPP. Kunjungan Kepala
BSN diterima Kepala Bidang
Pengujian Sertikasi dan Kalibrasi
BBKB, Evi Yuliati Rufaida, Kepala
Bidang Pengembangan Jasa Teknik
BBKB, Andreas Wisnu Pamungkas, dan
Kepala Bagian Tata Usaha BBKB,
Erikson Tampubolon.
Kepala BSN dalam kunjungannya
melakukan diskusi sebagai cara
mengumpulkan masukan, dan dalam
diskusi terdapat banyak hal yang
dibahas. Sebagaimana dikutip dari
laman www.bsn.or.id, permasalahan
penerapan SNI terletak pada
minimnya pengetahuan UKM tentang
standardisasi dan mahalnya biaya
meraih sertikat SNI. Berdasarkan
pengalaman yang dialami oleh BBKB,
Evi mengatakan UKM belum memiliki
pengetahuan yang memadai
mengenai regulasi teknis dan
dokumen SNI sehingga UKM sulit
untuk memenuhi persyaratan SNI.
Oleh karenanya, BBKB berharap
pemerintah dapat memberikan
dukungan dengan mensosialisasikan
bagaimana teknis menerapkan SNI
serta memberikan bantuan biaya
meraih sertikasi SNI.
Merespon harapan BBKB tersebut,
Kepala BSN mengatakan bahwa
pemerintah telah menetapkan
Undang-Undang Nomor 20/2014
tentang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian yang didalamnya terdapat
pasal yang mengamanahkan kepada
pemerintah untuk membina UKM
sampai meraih sertikat SNI. Untuk
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Kepala BSN menerima penjelasan dari Staff
BBKB menngenai proses pembatikan

mengimplementasikan UU tersebut, BSN bersamasama stakeholder terkait sedang merampungkan
Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai produk
hukum turunan UU Nomor 20/2014. Oleh sebab itu,
BSN sedang mengumpulkan informasi dan
mendengarkan permasalahan-permasalahan yang
dialami oleh pelaku usaha terutama UKM sebagai
masukan dalam penyusunan RPP.
Kabid. Paskal, BBKB sepakat dengan niat pemerintah
untuk membantu UKM sebagaimana yang
diamanahkan dalam UU. Disamping itu juga
berharap BSN yang diberikan kewenangan untuk
mengkoordinasikan kegiatan standardisasi di
Indonesia juga dapat mengkoordinasikan kegiatan
pembinaan UKM yang dilakukan oleh
kementerian/lembaga terkait.
Kepala BSN beserta rombongan juga diajak
berkeliling melihat hasil litbang BBKB serta
laboratorium yang dimiliki oleh BBKB, antara lain :
lab. kalibrasi, lab. batik, lab. tenun, lab. perhiasan,
lab. sertikasi, dan juga lab. pengujian yang berada
di kantor timur BBKB di Jl Sidobali No 9 Yogyakarta.
Di laboratorium batik, Kepala BSN Bambang
Prasetya menyempatkan diri mencoba membatik
dengan canting pada sehelai kain. Kunjungan
Kepala BSN beserta rombongan berlangsung selama
kurang lebih 2 jam.
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REKAYASA ALAT POLIS KERANG DAN
TEMPURUNG KELAPA
Suharyanto

I

ndustri kerajinan kulit
kerang dan tempurung
kelapa dengan bahan
baku kulit kerang dan
tempurung kelapa merupakan
kegiatan padat karya yang
mampu menyerap tenaga
kerja. Kerang sebagai salah
satu sumber daya laut, dan
tempurung kelapa merupakan
sumber daya alam yang
banyak didapat di Indonesia
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memiliki nilai ekonomi.
Indonesia sebagai penghasil
kelapa mampu memasok
sekitar 35 % dari kebutuhan
kelapa di dunia (Hutan
Indonesia juga memiliki
variasi jenis tumbuhan kelapa
yang tinggi, yaitu tumbuh di
daerah tropis di Indonesia.
Industri kerajinan kulit kerang
dan tempurung kelapa tidak
bisa dilepaskan dari

pekerjaan pemolisan.
Kelapa merupakan salah satu
kelompok tumbuhan termasuk
suku palmae (Arecaceae),
memiliki batang beruas-ruas
yang bagian tengahnya berisi
dan mempunyai buah kelapa
yang bercangkang (batok).
Bentuk, ukuran diameter
tempurung bervariasi
bergantung pada jenisnya.
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Pada umumnya diameter
tempurung kelapa berkisar
antara 10 s/d 15 cm.
Pemolisan kulit kerang
maupun tempurung kelapa
sangat diperlukan dalam
pembuatan barang kerajinan.
Kulit kerang yang biasa
digunakan untuk bahan
kerajinan yaitu kulit kerang
simping (Amusium
pleuronectes) dan kerang
mutiara yang merupakan
salah satu kekayaan alam
biota laut yang mudah
didapat pada kawasan
perairan Indonesia serta
merupakan salah satu limbah
laut yang belum banyak
dimanfaatkan. Kerajinan
dengan bahan baku kulit
kerang simping dan kerang
mutiara ini dikembangkan di
Kabupaten Situbondo. Untuk
memperoleh hasil produk
yang berkualitas maka perlu

diproses penghalusan dengan
alat polis. Alat polis yang ada
saat ini dan dipergunakan di
IKM masih menimbulkan debu
akibat proses sehingga akan
mengganggu kesehatan
pekerjanya. Untuk mengatasi
kendala atau permasalahan
tersebut maka perlu dilakukan
perekayasaan alat polis kulit
kerang dan tempurung
kelapa. Alat tersebut
dilengkapi dengan penyedot
debu dan debu ditampung di
kantong sehingga tidak
beterbangan di ruang kerja,
disamping itu alat
perancangan alat didesain
untuk multi guna, dapat
memolis baik kerang maupun
tempurung kelapa dan dapat
memolis pada kondisi kasar,
sedang dan halus.
Kegiatan rekayasa alat
polish kerang dan tempurung
kelapa ini dilakukan di

Laboratorium Alih Teknologi
dan Inkubasi Balai Besar
Kerajinan dan Batik
Yogyakarta. Beberapa metode
tahapan yang dilakukan
dalam kegiatan ini adalah
survei lapangan, survei
literatur, perancangan desain,
pengadaan bahan,
pembuatan alat, uji coba alat,
nishing alat, evaluasi dan
pelaporan.
Kapasitas produksi
dipengaruhi oleh ketrampilan
operator. Penggunaan alat
polis ini multi guna dapat
memolis kulit kerang dan
tempurung kelapa, nyaman
dioperasionalkan karena
dilengkapi penyedot debu
sehingga debu akibat proses
akan tertampung, tidak
beterbangan mengotori
ruangan.

Spesiﬁkasi alat adalah :
Dimensi Alat
Panjang
: 53 cm
Lebar
: 53 cm
Tinggi
: 65 cm.
Berat
: 45 kg
Tenaga penggerak : motor listrik ½ Hp, 220
volt
Exhoust fan
: 2 x 7 CFM, 80 watt, 220
Volt
Kapasitas alat
: 11 Tempurung (bagian
luar), 49 Tempurung
(bagian dalam) kelapa
utuh /jam
: 8 Cangkang Kerang
Mutiara/jam
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REKAYASA ALAT CELUP ZWA MODEL SPIRAL

Sujanarto, SE

S

alah satu tahapan proses dalam
pembatikan adalah proses pewarnaan
dengan cara pencelupan. Proses
pencelupan dapat dilakukan pada kain batikan
per potong menggunakan antara lain bak
celup, waskom plastik, alat sleregan, namun
dapat juga dilakukan pada kain batikan ukuran
panjang menggunakan alat jigger. Hasil
pewarnaan menggunakan alat jigger sering
kurang merata terutama bagian pinggir kain.
Hal ini mungkin karena kain batikan saling
menempel. Oleh karena itu perlu diteliti
perekayasaan alat pencelupan model spiral
yang dapat mencelup kain batikan ukuran
panjang dan ada jarak antar kain yang dicelup .
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
mendapatkan teknologi pewarnaan dengan
alat pencelupan model spiral.
Ide awal dari rekayasa alat celup batik ukuran
panjang model spiral adalah membuat alat
celup untuk mencelup kain batikan yang
panjangnya lebih dari 10 meter. Biasanya kain
batikan dicelup potong per potong. Satu
potong kain batikan yang dicelup berukuran
panjang 2,5 sampai 4 meter. Alat celup batik
ukuran panjang yang sudah ada di beberapa
IKM batik adalah mirip alat jigger baik manual
38

maupun masinal. Kapasitas alat jigger
yang sudah ada dapat mencelup 40 meter
kain batikan per satu kali celup dengan
waktu pengerjaan sekitar 4 jam. Alat jigger
terdiri dari dua buah rol penggulung kain
yang letaknya sejajar, dengan jarak kedua
rol sekitar 50 cm. Kegagalan hasil celup
pada alat jigger sering terjadi mungkin
karena kain saling menempel dan pinggir
kain tidak rata. Apabila kain batikan tidak
saling menempel atau ada jarak antar
gulungan kain yang dicelup, kemungkinan
kegagalan akan teratasi. Oleh karena itu
timbul ide untuk merekayasa alat celup
kain batikan bentuk spiral dimana antar
kain yang digulung diberi jarak.
Alat celup kain batikan model spiral secara
garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu
bagian kesatu adalah satu buah rol
penggulung kain; bagian kedua adalah bak
larutan; dan bagian ketiga adalah motor
penggerak.
Rol Spiral
Bagian kesatu adalah rol penggulung kain.
Rol penggulung kain direncanakan dapat
menggulung kain seperti spiral (gulungan
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kain seperti bentuk gulungan obat nyamuk
bakar) sehingga antar kain yang tergulung ada
jarak. Rol penggulung terdiri dari dua buah rol
spiral yang dipasang pada satu buah as.
Diameter rol spiral bergantung pada kapasitas
alat atau maksimal panjang kain yang dapat
digulung atau dicelup dan jenis bahan yang
digunakan untuk rol spiral harus cukup kuat
untuk memutar beban kain batikan panjang dan
basah. Kedua rol spiral berbentuk seperti
lingkaran obat nyamuk bakar yang dipasang
pada ujung dan pangkal as. Panjang as harus
lebih dari 120 cm karena lebar kain batikan
maksimal 115 cm dan pemasangan atau
penggulungan kain batikan adalah melebar.
Masalah dalam mendesain bentuk rol spiral
ternyata cukup kompleks karena kain harus
tergulung dalam posisi lebar dan tergulung
seperti bentuk obat nyamuk bakar agar antar
kain ada jarak. Ada tiga masalah pokok yaitu:
bagaimana cara memasang kain agar gulungan
kain seperti spiral; alat bantu yang akan
digunakan untuk memegang kain agar pada
waktu perputaran / proses pencelupan, kain
tidak terlepas dari gulungannya atau bertambah
kendor (tidak tegang) sehingga akan
mengganggu pada hasil pencelupan; dengan
beban kain batikan yang basah, berat, licin dan
berputar selama proses, apakah kestabilan
gulungan dapat dipertahankan?
Ternyata pembuatan bagian rol penggulung
atau rol spiral sangat kompleks sehingga
berkali – kali bentuk rol gulungan mengalami
perubahan untuk mengatasi masalah yang
timbul.
Bak Larutan
Bagian kedua adalah mendesain bentuk bak
larutan. Bak larutan dibuat dari plat stainless
steel, bentuknya seperti drum dibagi dua.
Setengah bagian untuk bak larutan dan
setengah bagian lagi untuk tutupnya. Bak
larutan terpasang pada dudukan atau kerangka
dari besi siku 4 x 4 cm yang tingginya lebih
kurang 70 cm. Begitu juga as tempat rol spiral
terpasang pada dudukan dan pada ujung dan
pangkalnya dimasukkan ke dalam lager pilo
block diameter 1 in. sehingga dapat diputar
dengan lancar. Agar kain batikan dapat tercelup
rata, maka gulungan kain yang paling dalam
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harus terendam oleh larutan zat warna.
Arah putaran harus diperhatikan agar
larutan zat warna dapat terambil oleh
kain dan akan berada lebih lama
mencelup permukaan kain. Bak larutan
dilengkapi dengan kran pembuangan
diameter ½ in.
Dari analisis resiko atau kegagalan,
bagian pencelupan kain ini memerlukan
perhatian yang lebih fokus dalam hal
variabel yang akan mempengaruhi
kegagalan hasil pencelupan terutama
pencelupan menggunakan zat warna
indigo yang peka sekali terhadap
oksidasi oleh udara padahal pencelupan
pada alat ini tidak direndam di dalam
larutan zat warna atau banyak bagian
kain batikan yang sudah tercelup dan
masih kontak oksidasi dengan udara.
Motor penggerak
Bagian ketiga adalah motor penggerak.
Motor penggerak terpasang pada
dudukan dan berfungsi untuk memutar
as rol spiral atau rol penggulung
sehingga kain batikan yang telah
tergulung pada rol penggulung akan
berputar dan larutan zat warna
(diharapkan) akan mewarnai kain
batikan dengan rata. Motor penggerak
memutar as rol spiral melalui reducer
(1:10) dan belt sehingga perputaran
motor tidak begitu cepat atau
penggulungan tidak begitu cepat. Motor
penggerak dilengkapi alat sehingga
dapat memutar kain searah maupun
kebalikan arah jarum jam.
Dari analisis resiko atau kegagalan,
bagian motor penggerak ini memerlukan
perhatian terutama dalam kecepatan
putarnya yang kemungkinan akan
mempengaruhi kegagalan.
Setelah selesai kemudian alat dicoba
untuk mencelup kain batikan. Percobaan
pencelupan dilakukan dua kali yaitu
pertama dilakukan terhadap kain batikan
ukuran panjang 7 meter dan kedua
dilakukan terhadap kain batikan ukuran
panjang 15 meter.
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Pembukaan Pelatihan Kertas Seni dan Anyaman Mendong
Kerjasama Disperindag & ESDM Kabupaten Jember
dengan BBKB Yogyakarta
oleh : Wardi

Peserta dan Instruktur Pelatihan Kertas Seni dan Anyaman Mendong

P

ada hari Senin, 8 Juni
2015 pukul 09.00 WIB
di Ruang Aula Lantai 2,
Balai Besar Kerajinan dan
Batik Yogyakarta dilakukan
Pembukaan Pelatihan
Kertas Seni dan Anyaman
Mendong kerjasama antara
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Energi
Sumber Daya Mineral
Kabupaten Jember dengan
Balai Besar Kerajinan dan
Batik. Pembukaan pelatihan
dilakukan oleh Kepala
Bidang Pengembangan Alih
Teknologi dan Inkubasi
mewakili Besar Kerajinan
40

dan Batik dan dihadiri para
peserta, pendamping dan
tamu undangan. Pelatihan
akan diikuti sebanyak 40
(empat puluh) peserta yang
terdiri dari 20 peserta untuk
Pelatihan Kertas Seni dan 20
peserta pelatihan untuk
Pelatihan Anyaman
Mendong. Maksud dan
tujuan pelatihan ini adalah
untuk meningkatkan kualitas
dan diversikasi produk
khususnya pelatihan
anyaman mendong.
Sedangkan untuk kertas seni
diharapkan mampu
melakukan pengolahan

bahan dan produk kertas
seni berbahan limbah hasil
pertanian.
Kepala Bidang Industri,
Disperindag & ESDM
Kabupaten Jember Ibu Dra.
AC. Nanis Prihatin. MM
mengatakan bahwa peserta
yang ikut dalam pelatihan
ini sebagian merupakan
perajin, namun jenis
produknya masih terbatas
pada tikar mendong dan
produk tas plastik. Untuk itu
dengan adanya pelatihan ini
diharapkan mampu
meningkatkan pengetahuan
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dan keterampilan para
peserta, sehingga nanti
sekembalinya dari pelatihan
mampu meningkatkan
kualitas dan ragam produk
yang dihasilkan. Disamping
itu guna mendukung
program Pemerintah
Kabupaten Jember sebagai
kota kunjungan origami,
Disperindag & ESDM
melakukan pelatihan
pengolahan bahan dan
produk kertas seni berbahan
limbah hasil pertanian.
Limbah hasil pertanian
seperti bagas (ampas tebu);
merang, damen, gedebog
pisang, maupun rumput laut,
mendong, dll berpotensi
digunakan sebagai
pembuatan kertas seni. Seni
melipat kertas "origami"
biasanya menggunakan
kertas impor dari Jepang.
Berkaitan dengan hal
tersebut adanya kegiatan
pelatihan pengolahan

limbah hasil pertanian untuk
produk kertas seni ini
diharapkan akan mampu
mendukung program
Pemerintah Kabupaten
Jember menuju "Kampung
Origami".
Dalam kesempatan tersebut
Balai Besar Kerajinan dan
Batik Yogyakarta yang
diwakili Kepala Bidang PKAT
Bapak Sujanarto
menyampaikan terima kasih
atas kepercayaan yang
diberikan oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan
dan Energi Sumber Daya
Mineral Kabupaten Jember
yang hampir tiap tahun
mengalokasikan anggaran
untuk kegiatan pelatihan
dan bekerjasama dengan
BBKB Yogyakarta. Pelatihan
ini merupakan salah satu
fungsi balai, selain itu BBKB
juga mempunyai fungsi lain
seperti : litbang, pelayanan

teknis bidang teknologi
bahan baku, bahan
pembantu, proses produk,
konsultasi, alih teknologi,
rangcang bangun
perekayasaan industri,
inkubasi dan
penanggulangan
pencemaran. Khusus hasil
litbang produk kerajinan dan
batik yang telah dihasilkan
BBKB, akan terus dilakukan
sosialisasi kepada
masyarakat guna
memberikan dukungan
kepada peningkatan daya
saing diantaranya melalui
program pendidikan dan
pelatihan. Untuk itu melalui
program pelatihan ini akan
berlangsung interaksi dan
pertukaran informasi antara
peserta dan tenaga ahli atau
instruktur, sehingga akan
ditemukan metode/caracara yang lebih kreatif dan
inovatif

Penandatangan MoU antara Pemda Kabupaten Probolinggo
dengan BBKB Yogyakarta Dalam Rangka Pengembangan
IKM Kerajinan dan Batik di Probolinggo
oleh : Ridwan Sahara

C

ita-cita Kabupaten
Probolinggo untuk
mewujudkan
kesejahteraan masyarakat
melalui daya saing daerah,
pertumbuhan ekonomi
berbasis kerakyatan dan
optimalisasi pengelolaan
sumber daya yang
berkelanjutan diwujudkan
dalam banyak cara. Salah
satunya adalah dengan
mengirimkan IKM yang ada di
Kabupaten Probolinggo untuk
mengasah ketrampilan di Balai
Besar Kerajinan dan Batik.

Warta BBKB - Edisi II - Juni 2015

Pelatihan tersebut merupakan
salah satu tindak lanjut dari
Nota Kesepahaman Bersama
(MoU) antara Pemda
Kabupaten Probolinggo
dengan BBKB dalam rangka
pengembangan dan
pembinaan kerajinan di Kab.
Probolinggo. Nota
Kesepahaman Bersama (MoU)
tersebut ditandatangani pada
hari Kamis, 23 April 2015 di
Ruang Aula Lt 2 BBKB oleh
Wakil Bupati Kab. Probolinggo
Bp. Drs.H.A. Timbul Prihanjoko,
dan Kepala BBKB Ibu Dra.

Zulmalizar, MM.
Nota Kesepahaman Bersama
atau MoU tersebut adalah
sebagai payung hukum
kerjasama antara Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB)
Yogyakarta dengan Pemda
Kabupaten Probolinggo, yang
salah satu langkah konkritnya
adalah diwujudkan dalam
pelatihan batik tulis zat warna
sintetis di BBKB yang
pelaksanaannya bersamaan
dengan ditandatanganinya
MoU. Diungkapkan oleh Bp
Drs.M.Sidik Widjanarko,MM,
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menyampaikan bahwa MoU
yang tengah ditandatangani,
adalah dalam rangka
peningkatan kapasitas daerah
(IKM) melalui pelatihanpelatihan. “Tanpa ilmu maka
tak mungkin untuk
berkembang, pelatihan ini
adalah salah satu caranya”
pungkas Timbul. Selain itu
beliau juga menyampaikan
apresiasi atas
terselenggaranya
penandatanganan MoU di
BBKB serta menyampaikan
komitmen untuk
menumbuhkembangkan
industri di Probolinggo dengan
melakukan berbagai
kerjasama dengan balai-balai
lainnya.

Penandatangan MoU

Kepala Disperindag
Probolinggo dalam laporan
penyelenggaraan kegiatan
pelatihan di BBKB, bahwa
pelatihan tersebut diikuti oleh
sepuluh orang peserta dari
IKM di Probolinggo.
Kepala Balai Besar Kerajinan
dan Batik, Ibu Dra. Zulmalizar,
MM. Dalam sambutannya
menyampaikan apresiasi dan
ucapan terimakasih kepada
Kabupaten Probolinggo atas
terwujudnya MoU dengan
BBKB dalam rangka
menumbuhkan industri
kerajinan dan batik di
Kabupaten Probolinggo.
“Diharapkan dengan adanya
MoU dapat menjadi payung
hukum dalam pelaksanaan
kerjasama, selain itu juga kami
harapkan ada tindak lanjut
dari hal tersebut (red : MoU) ”
ucap Zulmalizar. Dalam
kesempatan yang sama beliau
juga menyampaikan tugas
pokok dan fungsi, potensi serta
layanan jasa BBKB kepada
jajaran pejabat dari Kabupaten
Probolinggo sebagai bahan
pertimbangan dalam
implementasi MoU yang telah
ditandatangani. Selain itu
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beliau juga menyampaikan
mengenai kontribusi sektor
industri kreatif dalam
perekonomian Indonesia,
tercatat ekspor industri kreatif
tahun 2013 adalah sebesar
119 triliyun rupiah terhadap
PDB, sehingga hal ini menjadi
potensi yang masih bisa untuk
dikembangkan bersama.
Senada dengan Kepala BBKB,
Wakil Bupati Probolinggo, Bp.
Drs.H.A. Timbul Prihanjoko
dalam sambutannya

Dalam acara tersebut juga
ditandatangani perjanjian
kerja sama tentang pelatihan
batik tulis dengan pewarna
sintetis, antara Dekranasda
Kabupaten Probolinggo dan
BBKB ditandatangani oleh
Ketua Dewan Kerajinan
Nasional Daerah Kabupaten
Probolinggo, Ibu Hj. Nunung
Timbul Prihanjoko. Turut hadir
dalam acara tersebut Elfrida
Amung, Sekda Kabupaten
Probolinggo beserta
jajarannya.
Foto bersama Kepala BBKB dengan
Rombongan Dekrnasda Probolinggo
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TINGKATKAN KEMAMPUAN PERAJIN DARI KABUPATEN
KETAPANG, KEPALA BBKB MEMBUKA PELATIHAN
SASHIKO DAN SMOCKDI BALAI BESAR KERAJINAN
DAN BATIK YOGYAKARTA
Oleh : Wardi

P

ada hari Senin, 23 Maret
2015, pukul 08.30 WIB
bertempat di Ruang Aula
Lantai II Balai Besar Kerajinan
dan Batik telah dibuka secara
resmi Pelatihan Sashiko dan
Smock kerjasama Dinas
Koperasi, UKM Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan
Barat dengan Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB)
Yogyakarta. Pelatihan tersebut
dibuka oleh Kepala Balai Besar

Kerajinan dan Batik Ibu Dra.
Zulmalizar, MM dan dihadiri
Kepala Diskop, UKM Perindag
Kabupaten Ketapang,
pendamping, pejabat eselon III
dan IV dilingkungan BBKB, para
instruktur dan seluruh peserta
pelatihan Sashiko dan Smock.
Pada sambutannya Kepala Dinas
Koperasi, UKM Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Ketapang Bapak Drs.H.Syahrani
mengatakan bahwa pelatihan ini
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merupakan kesempatan
sekaligus peluang bagi para
perajin yang berasal dari
beberapa kelurahan dan desa di
Kabupaten Ketapang, antara
lain: Kendawangan Kiri 1 orang,
Kendawangan 3 orang, Benua
Kayong 1 orang dan 1 dari
Ketapang dengan jumlah peserta
sebanyak 6 orang.
Adapun maksud dan tujuan dari
pelatihan ini adalah untuk
menambah pengetahuan dan
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wawasan bagi perajin guna
meningkatkan kualitas dan
diversiﬁkasi produk yang
selama ini telah digeluti para
perajin. Selanjutnya hasil dari
pelatihan ini kedepan
diharapkan dapat memasok
kebutuhan masyarakat
Kabupaten Ketapang dan
sekitarnya, sehingga akan
mampu mengurangi
ketergantungan produk dari
luar. Hasil dari pelatihan selama
di BBKB Yogyakarta ini akan
dipamerkan dalam event
pameran yang digelar di
Kabupaten Ketapang.
Dalam kesempatan yang sama
Kepala Balai Besar Kerajinan
dan Batik Ibu Dra. Zulmalizar,
MM menyampaikan terima
kasih kepada Dinas Koperasi,
UKM Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Ketapang atas kerjasamanya
selama ini dan berharap
kegiatan pelatihan ini mampu
meningkatkan kompetensi dan
membuka wawasan bagi para
perajin. Sebagai daerah
budaya, pariwisata dan kota
pelajar D.I. Yogyakarta banyak
tumbuh industri kreatif yang
mampu mengolah berbagai
macam bahan baku menjadi
produk yang mempunyai nilai
tambah tinggi.

dan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Para peserta
diminta sekembalinya dari
pelatihan tidak lekas puas diri,
tetapi terus menempa diri
dalam meningkatkan
keterampilan dan keahlian,
guna melakukan
pengembangan terhadap
berbagai produk dan
menularkan ilmunya kepada
masyarakat yang berada di
Kabupaten Ketapang.
Pelatihan ini akan berlangsung
selama 37,5 jam pelajaran atau
5 hari, dengan metode
pembelajaran teori 25% dan
praktek 75%. Materi yang akan
diberikan meliputi :

Pengetahuan dan persiapan
pembuatan sashiko (instruksi
kerja; cara menata lingkungan
kerja; peralatan dan bahan);
Keterampilan yang diperlukan
dalam membuat sashiko dan
smock; Sikap kerja; Cara
membuat sashiko dan smock
(pengetahuan sashiko dan
smock, teknik sashiko dan
smock; pola sashiko dan
smock). Untuk membuka
wawasan dan memberikan
motivasi bagi para peserta
seusai pelatihan akan dilakukan
studi banding ke sentra
industri sashiko dan smock di
wilayah Yogyakarta dan
sekitarnya.

Rombongan Kabupaten
Ketapang meninjau ruang
pamer BBKB (kanan).
Kepala BBKB berdiskusi
dengan rombongan
Kabupaten Ketapang
(Bawah)

Disamping itu Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB)
sebagai lembaga pemerintah
yang bergerak di bidang riset;
standardisasi; rancang bangun;
rekayasa; diklat; konsultansi
industri di bidang industri
kerajinan dan batik; akan
berusaha memberikan
pelayanan semaksimal mungkin
kepada masyarakat. Untuk itu
kepada para peserta
diharapkan agar dapat
memanfaatkan waktu sebaik
mungkin selama pelatihan
guna menggali potensi yang
ada baik di lingkungan BBKB
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