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Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA) / AEC (Asean Economic Community) MEA 

pada akhir 2015 telah mendorong banyak 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota di 

Indones ia berpacu d i r i  meningkatkan 

pengelolaan sumber daya yang dimiliki. 

Peningkatan kemampuan dalam mengolah 

berbagai potensi yang ada perlu didukung oleh 

kemauan yang kuat dan komitmen yang tinggi. 

Demikian halnya yang ditunjukkan para Kepala 

Dinas yang membawahi bidang industri di 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur 

ketika melakukan kunjungan di Balai Besar 

Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta. 

Kunjungan yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 

13 Januari 2017,Pukul 13.30 WIB dengan 
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tujuan melakukan koordinasi dalam rangka 

peningkatan kualitas produk kerajinan dan 

batik di Jawa Timur. Rombongan yang terdiri 

dari 9 (sembilan) orang Kepala Dinas  tersebut 

d ip impin oleh Kepala Dinas Koperas i 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Tuban, Bapak Farid Ahmadi. Pada kesempatan 

tersebut rombongan disambut langsung oleh  

Kepala BBKB Bapak Isananto Winursito beserta 

pejabat eselon III, IV dan para peneliti BBKB. 

D a l a m  s a m b u t a n n y a  K e p a l a  B B K B 

menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas 

y a n g  m e m b a w a h i  b i d a n g  i n d s u t r i 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang telah 

banyak menjalin kerjasama selama ini. BBKB 

sebagai salah satu lembaga litbang yang berada 

di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan 

Industri (BPPI), Kementerian Prindustrian 

berkomi tmen terus  berupaya beker ja 

berlandaskan tugas pokok dan fungsi.

Dalam kunjungan tersebut juga disampaikan 

profil BBKB yang disampaikan oleh Kepala Seksi 

Pemasaran, Bapak Masiswo dan dilanjutkan 

dengan sesi diskusi. Pada sesi diskusi yang 

berlangsung sekitar 2 jam tersebut berjalan 

sangat dinamis, terbukti dengan berbagai 

pertanyaan yang disampaikan dari beberapa 

Kepala Dinas yang hadir, antara lain : 1). Ibu 

Feni (Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

U M K M  d a n  E S D M  K a b .  S i d o a r j o ) ; 

Mengharapkan ada program pengembangan 

kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian 

Perindustrian (Pusat) sehingga instansi pembina 

bisa fokus pada seleksi peserta; 2). Ibu Heni 

(Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi Pertambangan & Energi Kab. Nganjuk) 

meminta bantuan BBKB Yogyakarta terkait 

penyelenggaraan lomba desain batik dan 

Ingin Tingkatkan Kualitas Produk IKM, 
Kepala Disperindag Kabupaten dan Kota di 
Provinsi Jawa Timur Berkunjung ke BBKB 

pengembangan potensi; 3). Bapak Bambang 

Purwanto (Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Mojoker to)  : 

Menyampaikan tentang alat rekayasa yang 

dibuat oleh BBKB dan Konsultansi tentang HKI; 

Bapak Farid Ahmadi (Kepala Dinas Koperasi 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Tuban): menyampaikan mengenai motif yang 

ada d i  Jawa T imur,  konsu l tans i  HKI , 

penanganan limbah dan rekayasa alat.



Yogyakarta – Rombongan SMK N 1 Ponorogo 

mengunjungi Balai Besar Kerajinan dan Batik 

(BBKB)  dengan dipimpin oleh Kepala Sekolah, 

Bapak Drs. Udi Tyas Arianto, MM  dengan 

membawa sekitar 70 orang yang terdiri dari 

guru dan siswa Jurusan Tata Niaga kelas XI pada 

8 Maret 2017.  Kunjungan tersebut merupakan 

bagian dari rangkaian tur Kunjungan Industri 

guna menambah wawasan para siswa didik 

ten tang bat ik  dan perkembangannya 

sebagaimana disebutkan dalam surat elektronik 

pada Jumat, 10 Februari 2017 oleh Bapak 

Kusbudi Susanto, S.Pd selaku Ketua Program 

Tata Niaga.

Rombongan SMK N 1 Ponorogo tiba pukul 09.00 

WIB di BBKB dengan menggunakan 2 bus besar 

dan langsung diterima di Ruang Aula BBKB oleh 

Kepala Seksi Pemasaran, Bapak Masiswo, M.Sn. 

Kunjungan rombongan SMK N 1 Ponorogo 

dimaksudkan untuk melihat secara langsung 

aktitas pembuatan produk batik dan kerajinan 

di BBKB. Mendapatkan pemahaman tentang 

manajemen pemasaran, miniatur proses 

produksi batik dan juga bagaimana membuat 

produk yang diminati masyarakat dan laku 

dijual. SMK N 1 Ponorogo memfokuskan 

pembelajaran pada kelompok bisnis dan 

manajemen serta memiliki jumlah siswa didik 

mencapai 1.600 orang. Selain itu, misi SMK N 1 

Ponorogo adalah mencerdaskan anak-anak 

didik dan membantu tamatan (lulusan) agar 

s iap ter jun ke dunia industr i ,  konsep 

pembelajaran tersebut disampaikan oleh Bapak 

Drs. Udi Tyas Arianto, MM  dalam sambutannya. 

 BBKB yang diwakili oleh Bapak Masiswo, M.Sn 

tidak menyia-nyiakan kunjungan industri 

perdana ini dengan memberikan sambutan 

hangat dan menyampaikan paparan prol dan 

tupoksi (tugas pokok dan fungsi) BBKB kepada 

rombongan. Beliau mengharapkan untuk bisa 

melanjutkan kerjasama di masa mendatang 

antara kedua belah pihak dalam berbagai 

layanan jasa lain di BBKB seperti PKL, magang, 

penelitian, workshop atau pelatihan teknis. Bak 

gayung bersambut, Bapak Drs. Udi Tyas Arianto, 

MM  menanggapi tawaran dari Kasi Pemasaran 

BBKB dengan komitmen untuk menindaklanjuti 

kunjungan kali ini dengan kerjasama di layanan 

jasa lain seperti pelatihan bagi siswa.

 “SMK-BISA, SMK N 1 PONOROGO – LUAR 

BIASA”. Antusiasme siswa didik semakin 

men ingka t  saa t  mener iakkan  ye l - ye l 

menyambut aba-aba guru sebelum mengawali 

sesi diskusi. Diskusi bergulir seputar visi misi 

BBKB, sejarah, ekstra kewirausahaan yang 

memungkinkan diselenggarakan di sekolah 

terkait kerajinan dan batik serta bagaimana 

cara mendapatkan bahan-bahan industri batik. 

Tidak cukup dengan informasi dari diskusi saja, 

rombongan kemudian diajak berkeliling ke 

l a b o r a t o r i u m  p e r h i a s a n  n o n  f e r r o , 

keteknikan/perekayasaan alat, batik, tenun, 

dan juga laboratorium batik untuk melihat 

secara langsung kegiatan penelitian dan 

pengembangan serta layanan jasa yang ada di 

BBKB. (rd)

info Kegiatan

Kunjungan Industri Perdana SMKN 1 Ponorogo ke BBKB

SMK Bisa! SMKN Ponorogo Luar Biasa!



Semangat Belajar dan Terus Berlatih, Para 
Peserta Mampu Menghasilkan Berbagai Motif 
dan Warna Batik

Keuletan dalam mengikuti materi yang 

diberikan para instruktur Balai Besar Kerajinan 

dan Batik (BBKB) Yogyakarta dan ketekunan 

berlatih para peserta Pelatihan Pembuatan Batik 

Tulis telah membuahkan hasil. Keberhasilan ini 

tidak lepas dari semangat belajar dan berlatih 

para peserta pelatihan yang semula sama sekali 

tidak mengenal proses batik (tingkat dasar) dan 

sekarang mampu menghasil produk batik. 

Kemauan yang tinggi dan keberanian dalam 

meninggalkan kampung halaman beserta 

Pelatihan Pembuatan Batik Tulis di Balai Besar Kerajinan dan Batik, dari 
kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

info Kegiatan

keluarga selama 5 (lima) hari telah mengubah 

pola pikir dan mampu memberikan harapan 

baru. Hal ini disampaikan Ibu Sutarmi ketika 

menyampaikan kesan dan pesan dalam acara 

penutupan setelah mengikuti pelatihan di BBKB 

Yogyakarta, Jum'at (24/3).

Kemauan untuk terus belajar dan mengikuti 

pelatihan lanjutan merupakan potret keinginan 

peserta dalam menimba pengetahuan dan 

pengalaman dalam mempelajari ilmu untuk 

menghasilkan produk batik yang mempunyai 

kualitas lebih baik.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan dan SDM Kabupaten Sidoarjo, Ibu 

F e n n y  A p r i d a w a t i ,  d a l a m  s a m b u t a n 

menyampaikan bahwa Sidoarjo telah menjadi 

kota industri karena telah berdiri ribuan 

perusahaan baik skala besar, sedang dan kecil. 

Untuk itu warga Sidoarjo khususnya para 

peserta harus merubah maindset untuk menjadi 

lebih baik. Setelah mengikuti pelatihan ini dan 

kembali ke Sidoarjo, para peserta harus mampu 

menggali segala pontensi yang ada di 

sekitarnya. Mereka harus terus berkarya dengan 

membuat motif batik yang berciri khas Sidoarjo. 

Bantuan bahan dan peralatan yang telah 

diberikan, mendorong 12 (dua belas) orang 

peserta pelatihan  untuk terus berkarya 

membuat batik. Sebagai awalnya, para 

pengrajin harus bangga mengenakan karyanya 

sendiri sembari mengenalkan kepada orang 

lain serta terus mendengarkan selera 

konsumen, sehingga mampu memperbaiki 

kualitas produknya. 

Bupati Sidoarjo mempunyai komitmen yang 

k u a t  d a l a m  m e m b e r i k a n  d u k u n g a n 

penumbuhan dan pengembangan industri kecil 

menengah (IKM) dan menyediakan anggaran 

untuk modal bagi IKM sebesar 8,7 milyar. Dalam 

menggairahkan pasar guna menumbuhkan 

ekonomi, maka warga juga diminta untuk 

memutarkan uangnya di Sidoarjo. Di samping 

itu BBKB Yogyakarta dihimbau untuk melakukan 

monitoring dan evaluasi ke pengrajin secara 

sampling, sehingga dapat dilakukan analisis 

t e r h a d a p  p e r m a s a l a h a n ,  a g a r 

terapi/pengobatannya lebih tepat.

Pada kesempatan yang sama Kepala BBKB 

Yogyakarta, Bapak Isananto Winursito sebelum 

menutup pelatihan menyampaikan terima kasih 

dan apresiasi kepada Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan dan SDM 

Kabupaten Sidoarjo yang telah melakukan 

kerjasama pelatihan, dengan harapan ke depan 

kerjasama tersebut dapat terus berlanjut. Para 

peserta juga diminta seusai pelatihan  dan 

kembali ke daerah masing-masing jika 

menemui kendala dalam proses pembuatan 

batik dapat berkomunikasi dengan para 

instrukur BBKB dengan menggunakan berbagai 

media sosial yang ada, yaitu : telepon, 

Whatsapp, Facebook, Instagram, Faximile, 

Website, dsb. Kedua belas peserta yang telah 

mengikuti pelatihan juga harus senantiasa 

berlatih terus, karena ilmu yang telah diperoleh 

selama pelatihan merupakan modal awal, 

sehingga harus terus dikembangkan. Dalam 

proses pembatikan dengan penggunaan Zat 

Warna Sintetis (ZWA) akan mempengaruhi 

lingkungan maka  lingkungan harus dijaga dan 

tetap dilestarikan.



Dalam upaya meningkatkan kemampuan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

alam (SDA), Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara 

(Kaltara) mengirim sebanyak 25 peserta,  untuk 

berlatih anyaman di Balai Besar Kerajinan dan 

Batik (BBKB) Yogyakarta. Pelatihan singkat yang 

berlangsung selama 2 (dua) hari, 22 dan 23 Mei 

2 0 1 7  d i b u k a  o l e h  K e p a l a  B i d a n g 

Pengembangan Alih Teknologi Ir. Valentina Sri 

Pertiwi Rumiyati, M.P. di Ruang Soga Balai Besar 

Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta dan 

dihadiri seluruh peserta yang berasal dari 

Kabupaten Malinau, Nunukan, Tanah Tidung, 

Tarakan dan Pulungan dan tamu undangan 

lainnya.(22/05)

Di samping itu potensi kekayaan alam yang 

melimpah dan terkandung di bumi pertiwi 

Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

bahan baku anyaman dan tersebar merata di 

seluruh pelosok tanah air. Keberagaman suku 

dan budaya yang ada,  harus  mampu 

memperkaya  khasanah  budaya  yang 

merupakan salah satu potret bahwa bangsa 

Indonesia adalah negara yang besar, luas dan 

kaya dengan berbagai macam hayati yang 

terkandung di dalamnya. Berbagai kekayaan 

tersebut sangat potensial untuk dimanfaatkan 

dan apabila diberi sentuhan oleh tangan yang 

terampil akan menghasilkan berbagai macam 

produk yang mampu memberikan nilai tambah 

yang signikan 

Dalam kata sambutannya Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi 

Kaltara yang diwakili oleh Kepala Bidang 

Koperasi dan UKM H.Suwarsono, S.Sos 

mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan 

Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan SDM, Disperindagkop & UKM Provinsi Kalimantan 
Utara Kirim Peserta Anyaman ke BBKB Yogyakarta

info Kegiatan
tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya yang 

telah dilaksanakan Provinsi Kaltara. Namun 

demikian, masih ada beberapa peserta pada 

pelatihan ini yang hanya memiliki keterampilan 

tingkat dasar dalam menganyam, sehingga 

perlu ada perhatian khusus agar dapat 

mengejar peserta lain yang sebelumnya telah 

mengikuti pelatihan. Sedangkan  dalam 

memacu pertumbuhan ekonomi, Pemerintah 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara tengah 

meningkatkan sarana insfrastruktur guna 

mengatasi permasalahan akses transportasi 

dan pendirian toko perbatasan dengan harapan 

ke depan produk-produk yang dihasilkan oleh 

para pengrajin akan lebih mudah  dipasarkan.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bidang 

Pengembangan Alih Teknologi Ir. Valentina Sri 

Pertiwi Rumiyati, M.P. ketika  mewakili Kepala  

Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) dalam 

sambutannya, menyampaikan terima kasih atas 

kepe r cayaan  dan   ap re s i a s i  kepada 

Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltara atas 

tindak lanjut kerjasama di antara kedua belah 

pihak. Dalam penyelenggaraan pelatihan kali 

ini agar lebih efektif, maka  peserta pelatihan 

kewirausahaan kerajinan anyaman serat alam 

non tekstil (SANT) akan dibagi 2 (dua) kategori, 

yaitu Tingkat Dasar dan Tingkat Terampil dan 

membuat produk anyaman yang sesuai dengan 

ciri khas daerah masing-masing  daerah.  Guna 

meningkatkan kerjasama lebih lanjut, Pemda 

P r o v i n s i  K a l i m a n t a n  U t a r a  m e l a l u i 

Disperindagkop dan UKM agar memetakan 

potensi sumber bahan baku yang tersedia di 

daerah memanfaatkan kemampuan BBKB 

Yogyakarta dalam mengolah dan meningkatkan 

nilai tambah.

Kalimantan Utara
Menganyam Bersama BBKB



Innovating Jogja adalah a pilot program on 

business innovation, yaitu suatu program yang 

memfasilitasi kegiatan-kegiatan inovasi dengan 

tujuan untuk menstimulasi budaya inovasi, 

meningkatkan daya saing, memperkuat 

kepemimpinan dan kapasitas serta membangun 

network dalam suatu ekosistem inovasi. 

Diinisiasi oleh Trade Cooperation Facilities Uni 

Eropa (TCF-EU) dan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian 

Perindustrian. Dan melibatkan berbagai 

stakeholders, diantaranya Balai Besar Kerajinan 

dan Batik (BBKB), Balai Besar Kulit, Karet dan 

Plastik (BBKKP), Akademi Teknologi Kulit (ATK), 

BNI, UGM, Apikri, Dinas Perindag, Kadin, 

pebisnis senior dan institusi terkait lainnya. 

Learning Hub Innovating Jogja
Peran BBKB dalam Mendorong Kegiatan Innovasi di Ygyakarta

Dilaksanakan untuk pertama kalinya pada 

tahun 2016 dengan ruang lingkup produk batik, 

kerajinan dan kulit. 34 Inovator yang terpilih 

dari 77 aplikasi yang masuk dalam innovating 

Jogja mengikuti tahapan boot camp dengan 

mendapatkan berbagai materi bisnis, keuangan 

dan pasar dari berbagai ahli dalam dan luar 

negeri. Dari Tahap boot camp, 34 peserta diberi 

tugas untuk membuat business plan dan dinilai 

dewan juri hingga terpilih 12 innovator yang 

masuk dalam tahap akselerasi selama 1 (satu) 

minggu . Pada tahap ini, peserta mendapatkan 

materi bisnis yang lebih mendalam, pembuatan 

bisnis plan, perencanaan usaha dan akses  

pembiayaan. Dari 12 innovator dipilih 3 

innovator yang masuk pada tahap inkubasi 

dengan mendapatkan fasilitas working space, 

individual coaching, prototyping dengan akses 

penuh ke laboratorium BBKB dan BBKKP.

Inovasi merupakan salah satu kunci dari daya 

saing suatu usaha maupun industri. Inovasi 

dalam hal ini adalah sesuatu yang baru, orisinil 

atau berbeda, yang memberikan nilai tambah 

dan menghasilkan manfaat nansial atau sosial 

(TCF EU, 2016). Lebih lanjut TCF menjelaskan 

bahwa karakteristik bisnis yang inovatif adalah 

(1) menunjukkan hal baru dalam hal produksi, 

pemasaran atau model bisnis, (2) menunjukkan 

keunikan yang menjadi keunggulan kompetitif, 

(3) mampu beradaptasi terhadap perubahan 

yang terjadi pada industri atau lingkungan, (4) 

menyediakan solusi terhadap permasalahan 

atau memuaskan kebutuhan tertentu, (5) 

m e m i l i k i  s i s t e m  u n t u k  m e m a s t i k a n 

keberlanjutan proses inovasi. 

Te r d a p a t  b a n y a k  h a m b a t a n  d a l a m 

mengembangkan inovasi di industri kreatif 

termasuk lemahnya jejaring diantara pemangku 

kepentingan, kurangnya sarana dan prasarana, 

kurangnya program yang bersifat mendorong, 

kurangnya pengetahuan dan pengalaman SDM 

di instansi pemerintah terkait  dengan 

pengembangan inovasi. Pemerintah memiliki 

tanggungjawab untuk mendorong kegiatan 

inovasi di industri termasuk start up, Industri 

mikro, kecil, menengah dan besar. Pemerintah 

memegang peran sebagai fasilitator dengan 

menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana.

Dalam mendukung keberlanjutan program 

innovating Jogja dan mencari inovator-inovator 

baru maka dibentuk suatu  “Learning HUB”  

yang berfungsi sebagai knowledge center yang 

bersifat interaktif antara semua stakeholders 

dalam ekosistem inovasi produk batik, kerajinan 

dan kulit. Tahapan-tahapan kegiatan inovasi 

meliputi lead generation, pre inkubasi, inkubasi, 

dan pengembangan layanan akan dilakukan 

secara terpadu dalam suatu sistem Learning 

Hub dengan menggunakan website sebagai 

salah satu sarananya. Saat ini Learning hub 

yang berlokasi di BBKB Jl. Sidobali No.9 

Yogyakarta, sudah dilengkapi dengan worksing 

space, meeting room, consultation room, 

lab/workshop space, dan website. (ae&sr)

info Kegiatan



Membawa Batik Ke Tataran Seni Adiluhung 
yang Populer

Gelar Batik Nusantara 2017 (GBN 2017) 

digelar pada 7-11 Juni lalu di Balai Sidang 

Jakarta dengan mengangkat tema Pesona Batik 

Warna Alam. Event pameran batik terbesar di 

Indonesia ini diikuti oleh setidaknya 350 IKM 

batik warna alam dari seluruh penjuru 

Indonesia. Yayasan Batik Indonesia sebagai 

p e n y e l e n g g a r a ,  d e n g a n  a p i k 

mempersembahkan gelaran dua tahunan ini 

dengan menu sajian yang menarik.

Dalam lima hari gelaran ini dibuka untuk 

khalayak umum pecinta batik, setidaknya dua 

talkshow dan dua event hiburan disajikan 

dengan semarak bagi pengunjung. Sub-tema 

talkshownya pun begitu beragam sehingga 

mampu menarik perhatian pengunjung untuk 

berkumpul di depan panggung talkshow setiap 

harinya. Mulai teknik produksi batik, Innovasi 

pewarnaan alami bat ik,  hingga Trend 

Forecasting untuk desain batik warna alam.

Balai Besar Kerajinan dan Batik juga turut 

diundang untuk berpartisipasi dalam ajang ini. 

Di GBN 2017 kali ini Balai Besar Kerajinan dan 

Mengintip masa depan Batik di Pameran Gelar Batik Nusantara 2017

 Alam di Main Lobby Balai Sidang Jakarta. Selain 

memamerkan koleksi Litbangnya, Balai Besar 

Kerajinan dan Batik juga menawarkan 

pengalaman membatik tulis dan membatik cap 

kepada pengunjung Gelar Batik Nusantara 

2017 melalui Event Demo Membatik Tulis dan 

Cap yang diselenggarakan setiap siang di 

Cendrawasih Hall.

Kegiatan demo membatik tulis dan cap ini 

te rnyata  mampu menyedot  perhat ian 

pengunjung. Tidak terhitung banyaknya 

pengunjung yang ingin mencoba untuk 

membatik. Pengunjung terbanyak yang tertarik 

untuk mencoba adalah pengunjung dari 

kalangan pelajar, baik yang berkunjung sendiri 

maupun yang didampingi oleh guru atau 

pendampingnya. Namun tidak hanya pelajar, 

pengunjung dari kalangan lain yang bervariasi 

tidak sedikit yang mencoba membatik, bahkan 

ada beberapa yang setiap hari datang 

berkunjung hanya untuk belajar membatik.

Daya tarik ini rupanya dirasakan juga oleh 

pengunjung-pengunjung Mancanegara. 

Hampir setiap hari selalu ada pengunjung 

mancanegara yang ingin merasakan sensasi 

membatik yang membutuhkan ketenangan dan 

konsentrasi. Mereka yang berasal dari Swedia, 

Jepang, Meksiko, Jerman, dan banyak lainnya 

tidak segan-segan mengenakan celemek batik 

dan berkotor-kotor dengan Malam (lilin batik) 

untuk menggoreskan isi benak mereka ke atas 

kain mori.

Beberapa dari mereka menyatakan bahwa itu 

adalah kali  pertama mereka mencoba 

membatik, sehingga tidak jarang tersungging 

senyum harap maklum di sisi kanan kiri bibir 

mereka. Beberapa lainnya bercerita bahwa 

mereka sudah secara rutin mengunjungi 

Indonesia dan berbelanja batik untuk dikoleksi 

di negara mereka.

Satu kesamaan kesan yang didapat dari mereka 

adalah keikut-pedulian mereka terhadap batik 

Indonesia yang asli dan bernafaskan alam. 

Terdapat kekhawatiran dalam setiap komentar 

penggemar batik mancanegara ini akan 

semakin punahnya budaya batik asli Indonesia 

ini. Dan kecintaan mereka ditunjukkan juga 

dengan semangat ingin mempelajari dan 

melestarikan teknik batik, tiap-tiap dari mereka 

sangat bersungguh-sungguh ketika mencoba 

untuk Membatik.

Ibu Brigitta Willach misalnya, seniman dan 

kolektor batik kawakan dari Jerman ini 

mengaku selalu hadir pada Gelar Batik Nasional 

di Indonesia. Karena kecintaannya, Ibu Brigitta 

bergabung dengan komunitas pecinta batik 

Sekar Jagad. Kepada rekan-rekan Balai Besar 

dan Batik di GBN 2017 disampaikannya bahwa 

setiap tahun beliau selalu berkunjung ke 

Indonesia untuk berburu batik. Ketika ditanya 

tentang salah satu batik koleksinya, Ibu Brigitta 

menceritakan tentang koleksi seri batik miliknya 

yang diperoleh dari Sentra dan Kampung Batik 

Giriloyo, Imogiri Bantul. Diceritakannya bahwa 

koleksi batik Giriloyo miliknya sudah mencapai 

angka 150 (seratus lima puluh) lembar lebih.

Ada rasa haru dan bangga mengetahui ada 

kecintaan terhadap budaya bangsa kita yang 

berasal dari Belahan dunia yang lain. Kenyataan 

bahwa budaya batik kita ini mampu dinikmati 

oleh publik dunia adalah pembuktian bagi 

doubters yang meyakini bahwa batik tidak se-

megah budaya tradisional negara lain. Batik kita 

merupakan budaya adiluhung, batik kita ada di 

atas sana, di tataran budaya seni tingkat tinggi. 

Yang perlu kita jadikan pekerjaan rumah adalah 

bagaimana kita mempopulerkan Batik yang kita 

sayangi ini? Melalui Drama seperti Drama 

Jepang dan Korea kah? Melalui Sepakbola 

seperti inggris kah? Melalui lagu dan tari seperti 

India kah?

Generasi kita lah yang seharusnya menjawab 

ini. (uk)

Brigitta Willach - Kolektor Batik

Kolom



Permintaan batik di Indonesia saat ini 

mengalami peningkatan, seiring dengan 

meningkatnya tren pemakaian batik diberbagai 

kalangan masyarakat Indonesia. Termasuk juga 

meningkatnya permintaan batik di kalangan 

d u n i a  i n t e r n a s i o n a l .  D i k u t i p  d a r i 

vibizmedia.com, pada tahun 2015, industri batik 

dalam negeri meningkat 14,7% dengan nilai 

ekspor batik mencapai Rp. 50,44 Triliun. 

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian 

dalam lima tahun sejak 2011-2015, industri 

batik tumbuh 14,7% dari 41.623 unit menjadi 

47.755 unit, dengan nilai pembelian bahan 

Rekayasa Kompor Gas Batik Cap Otomatis 
Solusi Industri Batik Cap untuk Produksi Hemat Energi

baku meningkat 12,8% dari tahun 2011 senilai 

Rp. 4,137 Triliun menjadi Rp. 4,746 Triliun pada 

tahun 2015. Nilai tambah batik tumbuh 14,7% 

dari tahun 2011 senilai Rp 1,909 Triliun menjadi 

Rp. 2,191 Triliun. Meningkatnya permintaan 

batik mendorong para pelaku industri batik 

khususnya industri kecil dan menengah (IKM) 

skala rumah tangga untuk meningkatkan 

kualitas, esiensi dan kapasitas produksinya.

Batik dibedakan menjadi tiga, yaitu batik tulis, 

batik cap dan batik kombinasi. Perbedaan 

diantara ketiganya yaitu pada proses pelekatan 

lilin batik. Pada proses pembuatan batik cap, 

pengecapan batik memerlukan alat pemanas 

untuk mencairkan lilin batik. Pada umumnya 

IKM menggunakan kompor minyak tanah atau 

kompor gas sebagai alat pemanasnya.

Penggunaan kompor minyak tanah menjadi 

tidak esien lagi sejak diberlakukannya konversi 

dari minyak tanah ke gas. Sebagian besar 

pengrajin kemudian beralih menggunakan 

kompor gas. Namun penggunaan kompor gas 

untuk pengecapan batik masih dilakukan secara 

manual sehingga esiensi dan kestabilan 

temperatur lilin batik dirasakan masih belum 

optimal.

Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) sebagai 

lembaga litbang di bidang kerajinan dan batik 

pada tahun 2011 telah merekayasa kompor 

listrik untuk pengecapan batik. Namun kompor 

listrik ini membutuhkan daya 1000 watt, 

sehingga tidak sesuai untuk IKM.

Melihat permasalahan tersebut di atas, BBKB 

pada tahun 2016 melakukan kegiatan Rekayasa 

Kompor Gas Batik yang mampu meningkatkan 

kestabilan panas lilin batik pada proses 

pengecapan dan meningkatkan esiensi 

produksi industri batik cap.

Hasil pengecapan baik didapatkan pada suhu 

lilin malam 95-105oC, seperti terlihat pada 

Gambar berikut.

Hasil pengecapan dengan Kompor Cap

Dari hasil ujicoba, penggunaan kompor gas 

otomatis dapat meningkatkan esiensi kurang 

lebih sebesar 19% dibandingkan penggunaan 

kompor gas manual.

Kelayakan Teknologi dan Keunggulan 

Teknologi otomasi pada kompor gas untuk 

proses pengecapan batik belum pernah 

dilakukan karena selama ini penggunaan 

kompor gas untuk proses pengecapan masih 

secara manual. 

Kompor gas batik otomatis dibuat dalam bentuk 

dan ukuran sebenarnya dan telah diuji coba di 

laboratorium pembatikan Balai Besar Kerajinan 

dan Batik dengan kondisi lingkungan seperti 

pada lingkungan yang sebenarnya. Kompor gas 

batik cap otomatis ini sekarang sedang dalam 

proses pendaftaran paten.

Dibandingkan dengan penggunaan kompor gas 

manual untuk proses pembuatan batik cap, 

kompor gas otomatis secara umum memiliki 

keunggulan sebagai berikut:

- Temperatur lilin batik lebih stabil dan terukur.

- Penggunaan bahan bakar gas lebih hemat.

- Dilengkapi dengan pengaman apabila terjadi 

kebocoran gas.

Kelayakan Ekonomi

a. Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan dalam kegiatan ini 

adalah komponen mekanik dan elektronik 

pabrikan yang tersedia di pasaran dan mudah di 

dapatkan. 

b. Pasar

Target pasar adalah industri batik cap yang 

tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

info Kegiatan



Kelayakan Sosial dan Lingkungan

Kompor gas batik otomatis tidak memberikan 

dampak negat i f  terhadap l ingkungan, 

sebaliknya berdampak positif terhadap 

lingkungan karena meningkatkan esiensi 

penggunaan gas elpiji sebesar 19% pada proses 

pembatikan.

Penggunaan kompor gas batik otomatis pada 

proses pengecapan batik mengurangi biaya 

produksi industri batik cap. Mengingat 

banyaknya jumlah industri batik cap di 

Indonesia,  kompor gas batik otomatis 

diharapkan mampu memberikan dampak 

terhadap pembangunan ekonomi nasional. 

 c. Protabilitas dan Nilai Tambah Lokal

Protabilas dan nilai tambah yang dihasilkan 

dari kegiatan ini dapat dilihat dari perhitungan 

ekonomi berikut:

Alat yang dibuat dirancang dengan data dan 

asumsi sebagai berikut:

- Harga bahan bakar gas : Rp. 6.666,67 /Kg

- Tarif listrik rumah tangga : Rp. 1.467,-/KwH

- Umur alat   : 5 Tahun

Kompor Gas Otomatis

- Daya listrik yang dibutuhkan : 25 watt

- Harga alat   : Rp 1.850.000,-

Kompor Gas Manual

- Daya listrik yang dibutuhkan : -

- Harga alat   : Rp 850.000,-

Perbandingan biaya kompor gas otomatis dan 

manual dapat dilihat pada Grak berikut.

Dari Grak di atas terlihat bahwa biaya kompor 

gas otomatis pada bulan pertama lebih tinggi, 

namun pada bulan ke-15 terjadi titik imbang 

antara biaya kompor gas otomatis dan kompor 

gas manual. Untuk bulan ke-15 dan bulan 

berikutnya terlihat bahwa biaya kompor gas 

batik otomatis lebih rendah daripada kompor 

gas manual. Hal tersebut menjadikan kompor 

gas otomatis memiliki potensi keunggulan 

ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut. Proses pengecapan dengan Kompor Cap

Pemanfaatan Paran Wax Substitute (PWS)
dalam Pembuatan Malam (Lilin Batik)

info Kegiatan

Kelapa sawit, atau yang dalam bahasa latin 

dikenal dengan nama Elaeis merupakan salah 

satu jenis komoditi yang paling banyak diminati 

oleh usaha perkebunan, tidak hanya di 

Indonesia, namun juga di dunia. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya tren pembukaan 

lahan yang ditujukan sebagai perkebunan 

kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah 

satu komoditas yang penting untuk membangun 

perekonomian, karena memiliki harga jual yang 

menarik dan cukup menguntungkan bagi 

pengusaha, dan bagi negara juga tentunya.

Limbah kelapa sawit dapat digunakan sebagai 

salah satu bahan campuran pada pembuatan 

malam (lilin batik). Limbah kelapa sawit yang 

disebut Paran Wax Substitute (PWS) merupakan 

komponen bahan baku campuran malam yang 

ditemukan oleh BPPT, tetapi pembuatan 

komposisi malam diteliti oleh BBKB . Penelitian 

ini merupakan kerjasama antara BBKB dan BPPT 

yang dilakukan pada tahun 2015.

Malam (lilin batik)

Teknologi pembatikan merupakan salah satu 

teknologi pewarnaan rintang (resist dyeing) 

dengan menggunakan perintang yaitu malam 

(lilin batik). Malam (lilin batik) adalah lilin batik 

yang berupa campuran bahan pokok antara lain 

paran, microwax, gondorukem sebagai zat 

rintang pada pembatikan (BSN, 2014). Malam 

(lilin batik) memiliki fungsi merintangi warna 

supaya tidak masuk kedalam kain. Pada 

umumnya, malam (lilin batik) berbentuk padat 

dan berwarna cokelat. Bentuk dan warna ini 

dipengaruhi oleh bahan baku campurannya. 

Malam (lilin batik) dilelehkan di atas wajan 

kompor batik sampai mencair, kemudian 

dituliskan atau dicap pada permukaan kain 

menggunakan canting tulis dan atau cap.

Malam (lilin batik) sangat berpengaruh 

terhadap hasil akhir goresan warna dan motif 

batik. Malam (lilin batik) yang baik sebaiknya 

memenuhi persyaratan, diantaranya (BBKB, 

2006):

1. Memiliki daya lekat yang baik pada kain.

2. Mampu melindungi kain dari zat warna.

3. Mudah dilekatkan dan mudah dilepas 

kembali dari kain.

4. Mudah mencair bila dipanaskan.

5. Larut dalam pelarut organik pada temperatur 

kamar.

6. Tidak meninggalkan warna pada kain.

7. Mudah membeku.

8. Tidak mudah retak dan membentuk garis 

yang tidak terputus-putus.
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 Berdasarkan penggunaanya, malam (lilin batik) 

digolongkan atas:

1. Malam (lilin batik) klowong

2. Malam (lilin batik) tembok

3. Malam (lilin batik) biron

4. Malam (lilin batik) jeblog

Bahan baku campuran malam (lilin batik) 

diantaranya:

1. Gondorukem

2. Kote

3. Damar mata kucing

4. Paran

5. Mikrowax

6. Minyak

Tetapi dalam pembuatan malam tidak semua 

komponen tersebut harus ada.  Dalam litbang 

yang dilakukan BPPT dilakukan  pemanfaatkan 

bahan baku lokal terbarukan dari hasil samping 

pengolahan kelapa sawit (PWS = Paran Wax 

Substitute) untuk substitusi paran dalam  

pembuatan malam (lilin batik).

Tahun 2015 dilakukan penelitian  mengenai 

malam (lilin batik) menggunakan bahan untuk 

campuran Paran Wax Substitute (PWS) 

substitusi dari paran, Kendal dan minyak.

Dari proses penelitian diatas kemudian 

dilakukan pengujian: 

1. Daya lekat malam 

2. Penempelan malam pada kain (ngawat)

3. Daya elastis malam (tidak mudah pecah)

4. Daya rintang warna

5. Tingkat kemudahan pelepasan malam 

Beberapa keuntungan penggunaan PWS 

sebagai bahan baku campuran malam:

a. Teknologi sederhana mudah diproduksi dan 

bisa dibuat sistem pabrikasi

b. Dari hasil uji coba pada proses pembatikan 

(batik tulis dan batik cap) malam (lilin batik) 

mampu menjadi perintang warna yang bagus 

dengan nilai mendekati kualitas malam (lilin 

batik) standar, dilihat dari tapak canting yang 

menghasilkan garis klowong yang putih bersih 

(tidak terdapat rembesan warna yang masuk).

Lilin Batik hasil Penelitian & Pengembangan

c. Dari hasil proses pelorodan, malam (lilin batik) 

mudah terlepas dari kain pada suhu dibawah 

1000C.

d. Pembuatan malam (lilin batik) menggunakan 

bahan baku lokal terbarukan (nabati), sehingga 

diharapkan mengurangi ketergantungan bahan 

baku impore. Perhitungan kelayakan ekonomi 

mendapatkan biaya pembuatan malam (lilin  

batik) berbahan baku campuran PWS lebih 

murah.

Alur Penelitian :

f. Penggunaan PWS  sebagai bahan baku 

terbarukan pengganti parafn, Kendal dan 

minyak.

g. Membuka peluang penciptaan wirausaha 

baru dan lapangan kerja di bidang industri 

pembuatan malam (lilin batik) pada skala 

pabrikasi.

info Kegiatan
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Pasang Surut Industri 
Kerajinan Agel Kulonprogo 

Tiga Puluh Sembilan tahun Ibu Susmirah 

menggeluti dunia kerajinan, khususnya 

kerajinan anyaman serat alam dari bahan agel. 

Berawal dari pelatihan kerajinan yang diadakan 

pada tahun 1978 oleh Balai Besar Kerajinan dan 

Batik di Desa Salamrejo, menjadi karyawan di 

industri anyaman yang pertama kali ada di 

Kulonprogo, hingga pada 1981 beliau merintis 

usaha kerajinan sendiri. 

Mengawali dengan skala produksi yang kecil, 

sebatas 10-20 tas dan membuka pasar untuk 

produknya sendiri dengan berjalan kaki dari 

ujung ke ujung Malioboro dan Borobudur 

hingga pada puncaknya, pada saat reformasi 

tahun 1998 produk-produk buatan Ibu 

Susmirah mulai banyak diminati dan dikenal. 

Kualitas produk selalu dipertahankan dan 

kuantitas produksinya pun semakin bertambah. 

“Dulu bahan baku sangat mudah, di sekitar sini 

ada. Untuk di luar daerah, mulai dari tahun 90-

an, karena memang sekarang kekurangan kita 

larinya ke Jawa Timur itu pun disana nya juga 

ngajari” tutur Ibu Susmirah saat ditemui di gerai 

JOGJAVANESIA, Sentolo, Kulonprogo (27/3).  

Dalam rangka pemenuhan bahan baku 

kerajinan, Ibu Susmirah mendidik masyarakat 

Banyuwangi, Jawa Timur, diawali dari tiga 

k e p a l a  d e s a  y a n g  d i h u b u n g i  u n t u k 

menyediakan bahan baku, menjalin hubungan 

baik, memberikan pemahaman mengenai 

kualitas bahan baku yang dibutuhkan hingga 

semua dapat berjalan dengan baik. 

Beliau dulu memiliki 44 tenaga kerja, namun 

karena krisis global,  banyak karyawannya yang 

dirumahkan. “Karena kalau bertahan untuk 

mengupah pegawai, maka usaha saya bisa 

bangkrut” ungkap Ibu Susmirah.  Saat ini beliau 

hanya mempertahankan 12 orang tenaga kerja 

untuk membantu usaha kerajinannya.

Sosok

Guna per luasan usaha,  Ibu Susmirah 

melakukan ekspansi ke industri retail dengan 

membuka JOGJAVANESIA ( Jogja Java 

Indonesia) craft shop di jalan Jogja-Wates 

Km.17 yang dibuka pada 9 Agustus 2008. Saat 

ini Jogjavanesia craft shop dikelola oleh putri 

sulungnya, Indri Widiyanti. Saat ini produk-

produk  Ibu  Susmi rah  Susmi rah  te lah 

menjangkau pasar luar negeri seperti Malaysia, 

Thailand, Australia, Taiwan, Jepang, Denmark, 

Belanda dan Amerika serikat. Usaha beliau 

dimudahkan dengan pemasaran melalui media 

online, beliau telah bekerjasama dengan brand 

dari luar negeri sebagai pemasok barang 

kerajinan untuk souvenir hotel dan sebagainya. 

(Rd)

IBU SUSMIRAH 

JOGJAVANESIA (Jogja Java Indonesia)

Aneka Kerajinan Agel, Bagor, Kulit, Enceng 

Gondok, Pandan, dll

Ibu Susmirah dan Mba Indri Widiyanti

Jl. Raya Jogja-Wates Km 17, Sentolo, 

Kulonprogo, D.I.Yogyakarta, Indonesia

081328021317

Photo by: http://jogjavanesia.blogspot.co.id/



Di tengah kesibukan beliau sebagai Kepala Bidang 

Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi (PKAT), 

redaksi berusaha mencuri waktu untuk menuliskan 

pengalaman beliau terkait layanan jasa yang berada di 

bawah tanggungjawab beliau. Beliau menjadi pelopor 

dalam jasa layanan konsultansi ISO 9001:2008 yang 

kemudian di laksanakan sepenuhnya oleh Seksi 

Konsultansi, Bidang PKAT BBKB. Berikut ini redaksi berusaha 

merangkum pertanyaan yang sering ditanyakan terkait 

dengan layanan Jasa Konsultansi ISO yang dirangkum 

dalam Frequently Asked Questions (FAQ).

Layanan Konsultansi ISO 9001:2008 
di Balai Besar kerajinan dan Batik

Oleh : Ir.Valentina Sri Pertiwi Rumiyati, MP

Apa itu ISO 9001:2008?

I SO 9001:2008 ada lah suatu  s tandar 

internasional untuk sistem manajemen Mutu / 

kual i tas.   ISO 9001:2008 menetapkan 

persyaratan - persyaratan dan rekomendasi 

untuk desain dan penilaian dari suatu sistem 

manajemen mutu.  ISO 9001:2008 bukan 

merupakan standar produk, karena tidak 

menyatakan persyaratan - persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh sebuah produk (barang atau 

jasa). ISO 9001:2008 hanya merupakan standar 

s i s t e m  m a n a j e m e n  k u a l i t a s .  N a m u n , 

bagaimanapun juga diharapkan bahwa produk 

yang dihasilkan dari suatu sistem manajemen 

kualitas internasional, akan berkualitas baik 

(standar). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Frequently Asked Questions (FAQ)

ISO 9001:2008 adalah Merupakan prosedur 

terdokumentasi dan praktek - praktek standar 

untuk manajemen sistem, yang bertujuan 

menjamin kesesuaian dari suatu proses dan 

produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan 

atau persyaratan tertentu, dimana kebutuhan 

atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan 

atau dispesikasikan oleh pelanggan dan 

organisasi. 

Apa Tujuan diterapkannya ISO 9001:2008?

a. Memenuhi persyaratan. Perusahaan/instansi 

yg menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001 :2008  d i j am in  dapa t  memenuh i 

persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-

undangan terlebih persyaratan pelanggan

b. Produk konsisten kualitas/mutunya, spesikasi 

sama persis dari produk yg dihasilkan oleh suatu 

system yang konsisten bukan secara kebetulan 

karena kualitas/mutu yang dituju direncanakan

c. Perbaikan berkesinambungan

Maksudnya, perusahaan  tidak boleh puas 

dengan pencapaian hasil yang sudah sesuai 

target melainkan terus menerus meningkatkan 

target setiap tahunnya. 

Target-target yang tidak tercapai harus dianalisis 

dan dievaluasi untuk mengetahui akar masalah  

dan tindakan perbaikannya. Begitupun dengan 

masalah-masalah yang  terjadi perlu dicatat dan 

dikendalikan, dianalisis, dievaluasi dan diberikan 

tindakan perbaikannya. 

Setiap keadaan yang dianggap menjadi potensi 

ketidaksesuaian di masa mendatang harus 

d i a n a l i s i s  d a n  d i b e r i k a n  t i n d a k a n 

pencegahannya.

Apa Manfaat Penerapan ISO 9001:2008 ? 

a. Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan

b. Jaminan Kualitas Produk dan Proses 

c. Meningkatkan Produktivitas perusahaan &  

market  

d. Meningkatkan motivasi, moral & kinerja 

karyawan 

e. Sebagai alat analisa kompetitor perusahaan 

f. M e n i n g k a t k a n  h u b u n g a n  s a l i n g 

menguntungkan dengan pemasok 

g. Meningkatkan cost efciency & keamanan 

produk 

h. Meningkatkan komunikasi internal

i. Meningkatkan image positif perusahaan 

j. Sistem terdokumentasi 

Info Lain

k. Media untuk Pelatihan dan Pendidikan 

Apa yang ditawarkan jasa pelayanan teknik 

konsultasi ISO 9001:2008 BBKB?

a. Pendampingan dalam penyusunan dokumen 

SISTEM Manajemen MUTU Perusahaan

b. Penerapan 5 K di perusahaan

c. Good Manufacturing Practice (GMP)

d. Penerapan Audit Internal di Perusahaan sesuai 

dengan ISO 9011:2011

e. Dokumentasi Sistem MUTU 

Ruang Ringkup konsultasi?

a. Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001

b. Penerapan Batik Mark

c. Standar Batik

Berlanjut ke Halaman selanjutnya >>



Indus t r i  apa  sa ja  yang seba iknya 

menerapkan ISO 9001?

Pada pr ins ipnya semua indust r i  dapat 

menerapkan system manajemen mutu ISO 

9001:2008 karena sistem tersebut bersifat 

universal disesuaikan dengan perkembangan 

jaman sehingga semua industry  dapat 

menerapkan. Saat ini ISO 9001:2008 sudah 

direvisi menjadi ISO 9001:2015 dengan 

pemikiran berbasis resiko Pengalaman sebagai 

konsultan  industri?

a. Industri barang-barang dari perak dan emas 

b. Industri alat olah raga (shuttlecock, meja tenis 

meja, batik)

c. Industri Kopi Bubuk (home industry)

d. Industri AMDK (home industry)e. Pe r u s a h a a n 

karet remah, ban dll

Konsultasi yang tengah ditangani/sedang 

berjalan?

Pendampingan penyusunan dokumen Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk 

komoditas emas di PT Indah Golden Signature, 

Surabaya

Kendala yang muncul di lapangan?

Personel perusahaan dan pimpinannya belum 

memahami manfaat dari penerapan system 

manajemen mutu, karena hanya memenuhi 

persyaratan pelanggan dan bukan kesadaran 

untuk menerapkan 

Kiat yang bisa disampaikan kepada mitra 

industri?

a. Terapkan system manajemen mutu dalam 

se t i ap  keg ia tan ,  ka rena  s y s tem akan 

mempermudah untuk melakukan kegiatan dan 

tertata, sehingga produksi dapat direncanakan 

dan konsisten mutunya

b. Tulis apa yang dikerjakan dan kerjakan apa 

yang ditulis

c. Gunakan prinsip PDCA yaitu Plan (rencanakan), 

Do (kerjakan), Check (koreksi/cek), Action ( 

tindak lanjuti)
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Batik merupakan salah satu kesenian warisan 

nenek moyang bangsa Indonesia yang 

mempunyai nilai seni yang tinggi. Batik menarik 

bukan semata-mata  has i lnya ,  p roses 

pembuatan batik yang memerlukan ketekunan, 

kesabaran, dengan bahan malam panas yang 

digoreskan pada kain untuk membuat motifnya 

telah diakui oleh dunia sebagai warisan budaya 

yang dimiliki Indonesia. Batik di Indonesia 

merupakan kebudayaan yang sudah ada sejak 

dahulu. Di berbagai daerah di Indonesia banyak 

yang sudah memiliki ciri khas masing-masing 

yang menjadi daya tarik dan keunikan tersendiri 

bagi daerah tersebut. Mulai dari desain, motif, 

w a r n a  m a u p u n  c o r a k  d a n  t e k n i k 

pembuatannya. Begitu banyak ragam batik 

yang ada di Indonesia memberikan kekaguman 

tersendiri bagi para penikmatnya. 

Budaya membatik sebenarnya dibuat tersebar di 

berbagai wilayah Indonesia, namun yang 

berkembang pesat adalah yang ada di Pulau 

Jawa. Salah satu daerah yang banyak 

menghasilkan batik sejak dulu adalah 

Kelurahan Laweyan,  yang terletak di 

Wisata Heritage di Kampung Batik Laweyan

Kecamatan Laweyan, Surakarta dan dijuluki 

dengan Kampung Batik Laweyan. 

Kampung Batik Laweyan berada di sebelah 

selatan Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan 

berbatasan secara langsung dengan Kabupaten 

Sukoharjo. Kampung ini menyimpan banyak 

keistimewaan, selain karena merupakan 

kampung tua memanjakan mata yang 

memandang di tengah hiruk pikuk kawasan 

perkotaan, tapi juga menyimpan sejarah 

panjang industri batik di Kota Solo. Syarekat 

Dagang Islam berdiri di kawasan ini dulunya. 

Merupakan pionir asosiasi dagang yang 

didirikan oleh para tokoh kemerdekaan, 

Samanhudi, dengan dibantu para saudagar 

industri batik pribumi, pada tahun 1912. Selama 

tujuh dekade antara 1900 sampai 1970 adalah 

masa keemasan para pengusaha batik dari 

kaum pribumi di bumi Laweyan. “Sepanjang 

masa keemasan itu bermunculan juragan-

juragan (pengusaha) besar yang bergelut di 

bidang batik. Juragan perempuan biasa disebut 

Mbok Mase, sedangkan yang laki-laki dipanggil 

M a s  N g a n t e n , ”  k a t a  K e t u a  F o r u m 



Pengembangan Kampung Batik Laweyan 

( F P K B L ) ,  A l p h a  F a b e l a  P r i y a t m o n o , 

(https://kratonsolo.com/2009/07/17/laweyan-

jejak-panjang-industri-batik-solo-2/)

Masuknya teknologi printing kain motif batik 

yang diaplikasikan pada kain dari China pada 

masa sekitar tahun 1970 menggulung masa 

keemasan industri batik di kawasan Laweyan. 

Betapa tidak, dengan teknologi printing dari 

China ini mampu memproduksi kain motif batik 

secara massal. Ratusan kodi kain motif batik 

mampu diproduksi setiap kali produksi. Berbeda 

dengan budaya batik yang telah mengakar di 

kawasan Laweyan dimana batik cap hanya bisa 

dibuat maksimal sejumlah 20 kodi hingga 30 

kodi setiap harinya. Batik tulis mengalami 

tekanan yang lebih hebat dengan masuknya 

teknologi dari China ini, dimana dalam 

pembuatan batik tulis memakan waktu 2 hingga 

4 bulan sampai untuk bisa menyelesaikan 

selembar kain batik tulis.

Konsekuensi dari serbuan teknologi China 

berupa printing motif batik, menurut Alpha, 

kurang lebih 30 tahun industri batik di Kampung 

Laweyan mati suri. Pada kurun waktu tahun 

1970 sampai 2000 hampir tak ada geliat 

aktitas membatik yang mencolok di kampung 

laweyan ini. “Usaha batik berhenti, karena 

hampir tidak ada anak-anak yang melanjutkan 

usaha batik milik orang tuanya” ungkap Alfa 

(https://aengaeng.com). Kejayaan Kampung 

Batik Laweyan tinggallah kenangan, selama 

hampir 30 tahun kampung batik ini hanya 

menyisakan cerita kejayaan para perajin batik 

pribumi, jalan dan gang sempit dengan tembok 

kusam tebal yang tinggi, rumah-rumah tua 

bergaya tradisional Jawa, Eropa, China dan ada 

yang bernuansa Islam. Satu hal yang berbeda 

dari kawasan lainnya, banyak rumah di 

kawasan ini yang memiliki bunker (ruangan 

bawah tanah) yang saling berhubungan dengan 

rumah tetangga sekitar.

Menelusuri gang yang sempit di antara tembok 

tinggi yang menjulang seperti meniti rangkaian 

sejarah di antara saksi bisu kejayaan perajin 

batik masa dulu. Hingga akhirnya, memori 

kejayaan dan kesuksesan kampung Laweyan 

masa lalu mengusik beberapa orang dari 

kalangan muda di Laweyan untuk mengulang 

masa kejayaan masa lalu dengan mengusung 

konsep pariwisata. Dengan konsep yang baru 

ini, Kampung Batik Laweyan tak hanya melulu 

menawarkan batik sebagai produk utama 

namun juga menawarkan wisata bernuansa 

heritage.

Pemerintah Kota Surakarta pada Tahun 2004 

mencanangkan Laweyan sebagai kampung 

batik, diikuti dengan mempatenkan motif batik 

dari Kampung Batik Laweyan yang saat ini telah 

mencapai angka 215 motif. Suasana Kampung 

Batik Laweyan masa kini sudah sangat berbeda 

dengan suasana pada delapan tahun lalu. Dari 

awalnya sejumlah delapan pengusaha batik 

yang bertahan pada tahun 2004, saat ini telah 

ada sembilan puluh kepala keluarga dari total 

110 kepala keluarga yang tinggal di kampung 

Laweyan adalah pengusaha batik. Sedangkan 

sisanya bekerja sebagai buruh batik (pembatik), 

baik batik cap, batik tulis ataupun printing motif 

batik

Gairah industri rumahan di Kampung Batik 

Laweyan pun kembali menggeliat. Agen dan 

biro perjalanan wisata berdatangan untuk 

menjalin kerja sama dengan para perajin yang 

tergabung dalam Forum Pengembangan 

Kampung Batik Laweyan. Wisatawan manca 

n e g a r a  d a n  l o k a l ,  b e r d u y u n - d u y u n 

berdatangan ke kampung Laweyan bukan 

hanya belanja batik, namun juga bisa melihat 

secara langsung proses pembuatan batik 

sekaligus mengikuti workshop membatik 

(belajar membatik secara langsung).

Apabila kebetulan melintasi Kota Surakarta 

maka ada baiknya mampir sebentar di 

Kampung Batik Laweyan, dimana rumah-rumah 

besar yang dulunya berkesan kaku dan tertutup, 

kini selalu terbuka. Di bagian belakang rumah, 

kini terlihat para perempuan tengah duduk 

penuh konsentrasi di hadapan kain panjang dan 

lebar. Tampak tangan kiri yang tengah 

memegang kain yang disampirkan ke 

gawangan,  sementara  tangan  kanan 

menorehkan malam (lilin batik) dengan canting 

dengan hati-hati. Di bagian lain para lelaki 

membatik dengan cap. Tercium aroma malam 

panas yang memenuhi imajinasi seperti 

membawa kembali kejayaan Laweyan masa lalu 

ke masa kini.



[ Info Kalibrasi ]

Balai Besar Kerajinan dan Batik

Jl Kusumanegara No. 7 Yogyakarta 55166

Telp. (0274) 546111

Fax. (0274) 543582KALIBRASI

Pada umumnya, kalibrasi merupakan proses 

verikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai 

dengan rancangannya. Kalibrasi biasa 

dilakukan dengan membandingkan suatu 

standar yang terhubung dengan standar 

nasional maupun internasional dan bahan-

bahan acuan tersertikasi. Kalibrasi merupakan 

salah satu bagian penting dari proses 

Conformity Assessment. 

Pelaksanaan kalibrasi harus dilakukan oleh 

laboratorium kalibrasi yang telah terakreditasi, 

sehingga hasilnya dapat tertelusur sampai 

standar internasional. Untuk dapat melakukan 

kalibrasi, maka laboratorium harus mempunyai 

prosedur kalibrasi, alat kalibrasi yang mampu 

telusur, teknisi kalibrasi yang berkualikasi, dan 

kondisi lingkungan yang memamdai.

MANFAAT KALIBRASI

Untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan 

d i  be rbaga i  i ndus t r i  pada  pe ra la tan 

laboratorium dan produksi yang dimiliki.

Dengan melakukan kalibrasi, bisa diketahui 

seberapa jauh perbedaan (penyimpangan) 

antara harga benar dengan harga yang 

ditunjukkan oleh alat ukur.

MENGAPA KALIBRASI ?

Bertambahnya umur komponen dan alat serta 

perubahan karena suhu atau tekanan mekanis 

terus-menerus

Degradasi kinerja alat (drift) tidak bias 

dihilangkan, tapi bias dideteksi melalui proses 

kalibrasi

Alat ukur yang terkalibrasi dengan benar akan 

memberi keyakinan bahwa produk/jasa 

tersebut memenuhi spesikasi

TENTANG KAMI

Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) 

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

penelit ian, pengembangan, kerjasama, 

standardisasi, pengujian, sertikasi, kalibrasi 

dan pengembangan kompetensi industri 

kerajinan dan batik sesuai kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian 

Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia.

LABORATORIUM KALIBRASI BBKB

Menurut pasal 5.6.1 ISO 17025, dinyatakan 

bahwa semua peralatan yang digunakan untuk 

pengujian dan/atau kalibrasi, termasuk 

peralatan untuk pengukuran subsider (seperti 

kondisi lingkungan) yang mempunyai pengaruh 

signikan pada akurasi atau keabsahan hasil 

pengujian, kalibrasi, atau pengambilan sampel 

harus dikalibrasi sebelum mulai digunakan. 

Laboratorium harus mempunyai program dan 

p rosedur  yang  te tap  un tuk  ka l i b ras i 

peralatannya. 

Laboratorium Kalibrasi Balai Besar Kerajinan 

dan Batik telah memperoleh akreditasi dari 

Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2010 

dengan nomer Akreditasi  LK-125-IDN, 

berdasakan SNI 19-17035-2008. 

KOMPETENSI SDM

Sebagai laboratorium kalibrasi yang telah 

terakreditasi, Laboratorium Kalibrasi BBKB telah 

menerapkan ISO/IEC 17025-2008 dengan 

memiliki :

- SDM berkualikasi dan berpengalaman

- Kalibrasi dan perawatan peralatan standar

- Kesesuaian jaminan mutu

- Kemampuan telusur pengukuran dan sistem 

kalibrasi ke standar Nasional dan Internasional

MITRA KAMI

1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

2. Parahita  Diagnostic  Center

3. Balai Besar Kulit, Karet & Plastik

4. Balai Besar POM DIY

5. UPT Pengelolaan Obat & Alat Kesehatan 

Dinkes Sleman

6. UPT Balai Pengembangan Proses dan 

Teknologi Kimia LIPI 

7. Laboratorium Pengujian Stasiun Karantina 

Ikan Kelas I Adisucipto

8. CV. Wardhana

9. PT. Prima Mandiri Estetika

10. Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

11. CV. Karya Hidup Sentosa 

12. CV.Shiamiq Terang Abadi

13. UD Sumber Elektronik

RUANG LINGKUP KALIBRASI BBKB

Laboratorium Kalibrasi BBKB terus berupaya 

meningkatkan pelayanan dengan menambah 

ruang lingkup sampai dengan tahun 2015, 

terakreditasi dengan  ruang lingkup :

No Jenis  Kalibrasi Tarif 
Massa 

1 Timbangan Elektronik 300.000 
2 Neraca  analitik 325.000 
3 Top Loading balance s/d 12 kg 275.000 
4 Anak Timbangan kelas F2 per alat 75.000 
5 Anak Timbangan kelas M per alat 25.000 
6 Anak Timbangan per set 600.000 

 
Temperatur 

1 Termometer gelas 200.000 
 Enclosure: 
2 � Oven 350.000 
3 � Muffle furnace sd 325 0C 350.000 
4 � Inkubator 525.000 
5 � Water bath 600.000 
6 � Oilbath 600.000 
7 � Refrigerator 350.000 
8 � Autoclave 525.000 

 
Volume 

1 Buret 150.000 
2 Pipet Ukur 125.000 
3 Pipet Volume 125.000 
4 Labu Ukur 100.000 
5 Piknometer 100.000 
6 Gelas Ukur 100.000 
7 Erlenmeyer 100.000 
8 Mikropipet 125.000 
 

Instrumen Analitik 
1 pH meter 200.000 
 

Tekanan 
1 Autoclave (Pressure gauge) 350.000 
2 Test gauge (indicator tekanan compressor,pompa, dll) 250.000 
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Mayantara atau lebih dahulu populer dengan 

istilah dunia maya, merupakan dunia kedua 

bagi masyarakat modern pada jaman ini. Dunia 

tanpa batasan jarak dan waktu ini merupakan 

jendela bahkan pintu bagi arus informasi 

manusia pada saat ini. surat kilat, wesel dan 

sejenisnya tidak ubahnya hanya sebuah istilah 

masa lalu yang sudah tergantikan oleh 

Wha t sapp ,  e -bank ing ,  f a ce t ime  dan 

sebangsanya. Konten sikal, benda-benda 

harah dan nyata, sudah bertransformasi dalam 

bentuk maya yang bisa dengan mudahnya 

meluncur dari tempat ke tempat dalam waktu 

yang singkat. Pengiriman uang dengan wesel itu 

kuno, e-banking itu sekarang. Face to face itu 

kuno, facetime itu sekarang. Bentuk rigid dan 

tiga dimensi sekarang berubah menjadi bentuk 

digital, e-money, virtual assistant, augmented 

reality dan lain sebagainya.

Batik, uniknya sebagai intangible heritage 

rupanya tidak se-intangible itu ketika berurusan 

dengan mayantara ini. Batik yang di dunia nyata 

diakui sebagai warisan budaya takbendawi 

justru terbentur dengan ke-takbendawiannya 

saat akan dimasukkan ke dalam mayantara. 

Batik bukanlah kain batik saja, juga bukanlah 

tehnik menciptakan kain batik saja. Batik 

merupakan nama untuk runtutan proses 

mencipta kain batik, sementara juga Batik 

merupakan nama untuk kain yang dihasilkan 

Mencoba Merumuskan Eksistensi Batik 
dalam Mayantara

dari teknik membatik. Batik adalah keduanya. 

Saat layanan jasa transportasi dan kurir 

ekspedisi bisa dengan mudah menjadi 

promadona dalam mayantara, di manakah 

layanan jasa batik bisa ditawarkan di 

dalamnya? Apakah jual beli batik online? 

Nampaknya tidak, penggemar batik masih 

butuh kehadiran sik sang kain batik untuk 

diraba, diendus, dipelotot i  untuk bisa 

memutuskan untuk membelinya. Beberapa 

bahkan masih butuh untuk menawar harga. 

Apakah sharing ilmu membatik melalui portal 

video adalah jawabannya? Belum tentu. Ilmu 

membatik yang identik dengan industri seperti 

resep rahasia dagang, teknik produksi tidak 

akan serta merta dibagikan oleh pelaku industri 

secara cuma-cuma.

Lebih lanjut lagi, apakah 'pelestarian' budaya 

melalui tulisan tentang loso batik yang 

dishare melalui blog-blog itulah bukti eksistensi 

batik di mayantara Indonesia? Entahlah, hingga 

saat ini loso dan sejarah batik (yang sahih) 

masih menjadi komoditas bagi para kurator, 

ko lek tor  dan museum-museum untuk 

mendiskusikan keabsahannya. Hal i tu 

diperparah oleh  dan keberadaan tulisan-

tulisan sejuta umat tentang batik adalah amba-

nitik (saja), di dunia internet yang akan terus di 

sharing tanpa citasi oleh warganet, tentu saja 

untuk mendulang rupiah melalui view dan 

kunjungan para siswa dan mahasiswa yang 

ingin mencari sumber tulisan untuk tugas 

sekolah mereka.

Batik memang memiliki keterbatasan untuk 

menjadi komoditas baru dalam mayantara, 

ataukah kita sebagai bangsa yang masih terlalu 

naif memandang komoditas luar negeri terlalu 

adidaya untuk disaingi? Dan apakah Mayantara 

Sejauh apa Batik Indonesia dikenal oleh dunia sebagai identitas budaya sandang 
nasional

Ilustrasi
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 hanya sebatas artikel budaya di internet? Mari 

kita lihat dari sudut pandang warganet dengan 

mempersempit ruang Mayantara pada layanan-

layanan penyedia apps (aplikasi) yang populer 

di dunia, Google 'play store', dan Apple 'apps 

store'.

Mayoritas pengguna gawai pintar dan 

pengguna apps secara aktif adalah kaum muda. 

Melalui mereka, budaya baru ini tumbuh. 

Seharusnya, melalui mereka pula budaya 

tradisional bisa lestari.  Gawai (gadget), salah 

satunya ponsel pintar memiliki peran penting 

dalam membentuk karakter kaum muda 

terutama tentang pemahamannya dalam 

perkembangan teknologi dan budaya. Dan 

karena alasan usia emas, Game untuk usia dini 

merupakan cara yang tepat memperkenalkan 

pemahaman-pemahaman itu, sekaligus 

menjadi variabel penentu untuk mewakili 

sarana pelestarian suatu buaya. 

Game untuk usia dini didominasi jenis-jenis 

game berikut ini, puzzle, role-play (cooking, 

nursing, dll), learning (membaca, berhitung, dll). 

Pada jenis-jenis ini pula muatan pengenalan 

budaya sudah banyak dilakukan terutama oleh 

budaya-budaya populer dari mancanegara, 

seperti; game memasak sushi, pizza, game dress 

up mengenal pakaian, dan lain sebagainya. 

Pertanyaannya, sejauh mana ini sudah 

dimanfaatkan untuk memperkenalkan batik?

Tabel di bawah ini menampilkan hasil pencarian 

kata kunci batik pada website/apps penyedia 

aplikasi yang populer. Sebagai pembanding, 

disajikan pula hasil pencarian dengan kata 



Sosok

Shiamiq,
Meja Pingpong Indonesia untuk Dunia

Ilustrasi

Gunawan Industries cikal bakal CV. STA

Tantangan yang berat tidak menghalangi langkah orang-orang sukses tersebut untuk membesarkan 

namanya dan nama perusahaannya. Salah satu contohnya adalah pendiri CV. Shiamiq Terang Abadi 

(CV. STA) yakni Ibu Losia Soedjarwati.

Wanita kelahiran Surakarta, 10 Mei 1963 ini menuturkan bahwa ia memulai bisnisnya di CV. Shiamiq 

Terang Abadi sejak tahun 2003, diawali dari industri rumahan dengan nama Gunawan Industry 

diambil dari nama Suaminya yang saat ini menduduki jabatan sebagai Komisaris CV. STA, Gunawan 

Tjandra. Gunawan Industry yang pada awalnya tidak memiliki basic dalam membuat produk meja 

tenis berusaha memproduksi produk peralatan olah raga  tanpa standar yang sesuai. 

Gunawan Industry berubah nama menjadi CV. Shiamiq Terang Abadi. Selama kurun waktu 2003 

hingga 2010 hingga CV. Shiamiq Terang Abadi yang awalnya hanya produksi 2 unit – 5 unit per batch 

kunci kimono (pakaian tradisional jepang) dan 

sari (saree/pakaian tradisional india).

Hasil pencarian melalui Apple Apps Store:

· Batik : Tidak ditemukan game yang relevan 

dengan tema batik dengan target pengguna 

anak usia dini.

· Kimono : Ditemukan 4 (empat) game yang 

relevan dengan tema kimono dengan target 

pengguna usia dini.

· Saree : Ditemukan 8 (delapan) game yang 

relevan dengan tema Saree dengan target 

pengguna usia dini.

Hasil pencarian melalui Google Play Store:

· Batik : Ditemukan 2 (dua) game yang relevan 

dengan tema kimono dengan target pengguna 

usia dini pada halaman 1 pencarian.

· Kimono : Ditemukan 4 (empat) game yang 

relevan dengan tema kimono dengan target 

pengguna usia dini pada halaman 1 pencarian.

· Saree : Ditemukan 19 (sembilan belas) game 

yang relevan dengan tema Saree dengan target 

pengguna usia dini pada halaman 1 pencarian.

Angka-angka tersebut baru hanya data untuk 

game yang diharapkan bisa menjadi sarana 

pengenal suatu budaya, dan belum menyentuh 

layanan yang menyentuh komoditas batik yang 

sebenarnya.

Jika angka tersebut merepresentasikan 

awareness pasar pengguna ponsel pintar di 

dunia terhadap satu budaya tertentu, maka dari 

riset iseng di atas saja kita boleh menyimpulkan 

bahwa budaya batik masih belum se-terkenal 

kimono dan saree. Dengan kata lain supply 

tidak ada karena kurangnya demand, dan 

dalam kondisi ini, niat pelestarian Batik kita 

butuh lebih banyak dukungan dari bidang lain. 

Mungkin dari pariwisata, industri kreatif dan 

multimedia, atau mungkin dari industri 

olahraga?

Namun jika angka tersebut merepresentasikan 

keengganan developer atau investor untuk 

'membangun' pasar game bernafaskan budaya 

indonesia, maka semoga tulisan ini mampu 

memberi sumbangsih saran kepada para supply, 

bahwa masih sangat banyak anak-anak 

Indonesia yang perlu mengenal batik sebagai 

budaya dan identitas, mulai dari A hingga Z. 

Karena jika kita bersama dan di manapun 

dunianya, (Mayantara atau dunia nyata) Batik 

akan selalu ada.



Sosok

 dapat memproduksi dengan kapastitas yang 

tinggi yaitu 150 per batch. Namun produk 

sebanyak itu tidak bisa terjual karena pasaran 

yang cenderung sepi. Di tengah kesulitan dalam 

h a l  p e m a s a r a n  p r o d u k ,  T u h a n 

mempertemukannya Ibu Los ia dengan 

seseorang dari Dinas Pendidikan yang saat itu 

sedang membutuhkan meja tenis sebanyak 150.

Roda industri berputar dan mulai saat itu Produk 

meja tenis meja bermerek Shiamiq mulai 

dikenal. Kegemaran masyarakat Indonesia pada 

olah raga tenis meja merupakan pangsa pasar 

yang besar, dan hal ini yang dilihat oleh Shiamiq 

dalam melihat peluang bisnis. “Ternyata di 

Indonesia itu pangsa untuk tenis meja itu 

sebenernya luas sekali mulai dari situ kita lihat 

peluang bisnis. Ternyata selama ini meja tenis 

meja itu di impor dari China sehingga saya mikir 

ini sebenarnya ini kesempatan untuk kita, dan 

saya terus berusaha” ujar Ibu Losia saat ditemui 

redaksi di lokasi produksi CV. STA, Triyagan, 

Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Meraih SPPT SNI Meja Tenis Meja dan ITTF

Tahun 2012 di saat CV. STA semakin maju 

dengan volume produksi yang tinggi, Ibu Losia 

tidak mau terlena dengan kondisi tersebut. Ia 

berusaha mencari terobosan yang diinginkan 

pasar, dengan menjadikan produknya sesuai 

dengan standart SNI. “Saya melihat di juknis-

juknis yang saya baca selalu ada SNI, saya 

sendiri kalau beli barang selalu cari yang sudah 

SNI karena kualitasnya sudah jaminan” terang 

I b u  L o s i a .  M a s a  p e n c a r i a n  t e r s e b u t 

mempertemukan CV.STA dengan LSPro ToeGoe, 

Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB). Dengan 

biaya sendiri dan perjuangan selama setahun 

masa pembimbingan guna menghasilkan 

produk yang sesuai standar, pada bulan April 

tahun 2014 CV.STA akhirnya mendapatkan SPPT 

SNI Meja Tenis Meja yang pertama dan satu-

satunya di Indonesia. Mulai saat itulah CV. STA 

menyasar pasar reguler selain dari pekerjaan 

proyek pemerintah.

Event Walikota Cup yang diselenggarakan di 

Kota Solo pada bulan Mei 2014 yang 

mempertandingkan olahraga Tenis Meja 

sepenuhnya menggunakan Meja Tenis Meja dari 

CV. STA. Di event tersebutlah Losia bertemu 

dengan Pelatih Kepala Tim Tenis Meja Indonesia, 

Rima Ferdianto yang kemudian banyak 

memberikan masukan bagi produk-produk yang 

dihasilkan CV. STA. “Sebenarnya mereka (atlet 

tenis meja) menginginkan ada satu produk 

indonesia yang bisa benar-benar dipakai (sesuai 

keinginan atlet), selama ini yang dipakai produk 

luar terus” ungkap Ibu Losia. Dari situ, CV. STA 

mulai mengetahui bahwa ternyata produknya 

masih banyak kekurangan walaupun sudah lolos 

SNI, mereka sedikit demi sedikit mulai 

memperbaiki produknya sesuai dengan 

keinginan user. Sehingga produk-produk yang 

dihasilkan Shiamiq terus meningkat dan lebih 

baik lagi. 

Setelah mendapatkan pengakuan secara 

nasional dan mensuplai banyak peralataan meja 

tenis meja untuk kompetisi nasional, CV. STA 

k e m u d i a n  m e l i r i k  u n t u k  p e n g a k u a n 

internasional dari International Table Tennis 

Federation (ITTF), sebuah badan indepeden yang 

tidak bisa di lobi meskipun secara kerjasama  . 

Meski SNI dengan ITTF banyak perbedaan, 

namun SNI sudah banyak mengadopsi ke ITTF 

yang hal tersebut sudah dimulai pada tahun 

2014. Pilihan yang harus diputuskan CV. STA 

antara SNI dengan standar ITTF.  Pilihan CV. STA 

adalah dengan memproduksi meja dengan 

standar internasional, karena menurutnya 

semua standar akan mengacu ke internasional. 

Produk yang diajukan adalah Masterpiece yang 

kemudian diuji di Shanghai dan Luksemburg 

dengan temuan mayor sehingga harus 

mengulang. Setelah melalui berbagai perbaikan 

dengan proses uji yang ketat dengan biaya yang 

tidak sedikit akhirnya pengakuan dari ITTF pun 

didapatkan CV. STA pada 10 Juli 2017. 

Selalu Berbenah dan Berinovasi

CV.STA harus berinovasi. Salah satu cara yang 

bisa ditempuh adalah mematangkan konsep 

Branding. David Jacob yang merupakan icon nya 

 tenis meja indonesia,  dan satu-satunya orang 

yang meraih penghargaan di ITTF (best male 

player kategori difabel), digandeng untuk 

bekerjasama dan menjadi Brand Ambasador 

oleh CV. STA sebagai salah satu langkah strategis 

mereka untuk mengangkat pot i t ioning 

perusahaan.

Saat ini CV. STA melirik event besar yaitu Asian 

Games pada tahun 2018  dengan harapan dari 

Shiamiq meja nya akan terpampang dan 

digunakan. Guna menghadapi event tersebut 

Shiamiq sedang melakukan pengembangan 

untuk produk khusus difabel dengan tipe 3. Tipe 

3 adalah meja tenis meja yang apabila dibuka 

maka otomatis dapat terpasang, tipe tersebut 

yang dii j inkan untuk digunakan dalam 

pertandingan atlet difabel. Inovasi-inovasi lain 

terus dikembangkan oleh CV.STA untuk menjadi 

leading brand di bidang ini.

Ibu Losia berharap bahwa instansi pemerintah 

dapat membantu promosi dan menjadikan 

CV.STA sebagai pelopor atau pioner bagi 

tumbuhnya industri-industri yang lain. Selain itu 

ia berharap agar instansi pemerintah mampu 

mempromosikan dan melindungi produk dalam 

negeri seperti produk dari CV. Shiamiq Terang 

Abadi. ”Dulunya Shiamiq dibina diomelin 

dikomplain di marahin di macem-macemlah 

sampai bisa berjalan selangkah dua langkah 

sampe sekarang ini bisa berjalan baik. Kami juga 

berharap bahwa Balai Batik (BBKB) merasa 

punya bangga pernah membina kami ini hingga 

jadi seperti ini “ tutup Ibu Losia.



Solo memiliki keunikan tersendiri, terutama 

kawasan cagar budaya peninggalan leluhur 

yang kaya akan sejarah, bangunan dan 

lingkungan, tradisi dan sosial budaya, serta 

industri. Salah satu kawasan tersebut adalah 

Kampung Batik Laweyan, Kelurahan Laweyan, 

Kecamatan Laweyan di Solo bagian barat. Pada 

awalnya Laweyan terkenal sebagai produsen 

tenun, dan menurut catatan sejarah dahulu di 

sekitar laweyan tumbuh pohon kapas kualitas 

bagus sehingga tenun yang dihasilkan juga 

bagus. Produksi tenun Laweyan bahkan juga 

sudah merambah ekspor. Bisnis tenun inilah 

yang dikemudian hari berkembang menjadi 

batik.

Batik Mahkota Laweyan Metamorfose Batik 
Puspowidjoto

Batik Mahkota Laweyan merupakan salah satu 

produsen batik yang ada di Kampung Batik 

Laweyan. Didirikan pada tanggal 1 Oktober 

2005 o leh sa lah sa tu  puter i  Bpk/ Ibu 

Puspowidjoto (Juliani Prasetyaningrum) yang 

didukung oleh keluarga besar Puspowidjoto. 

Batik Mahkota Laweyan merupakan  penerus 

dari  Batik Puspowidjoto  yang berdiri sejak 

tahun 1956 di Sayangan Kulon No, 9 Laweyan 

Solo.  Batik Puspowidjoto sendiri didirikan oleh 

almarhum/almarhumah Bpk. Radj iman 

Puspowidjoto dan Ibu Tijori Puspowidjoto yang 

memproduksi batik tradisional tulis dan cap 

yang salah satunya terkenal bermerk  Mahkota 

PW.

Produk unggulan pada waktu itu adalah batik 

motif Tirto Tejo. Sepeninggal pendirinya, antara 

tahun 1993 sampai dengan tahun 2005 Batik 

Puspowidjoto mengalami kevakuman produksi. 

Setelah dicanangkannya Laweyan sebagai 

Kampoeng Batik pada tanggal 25 September 

2004, memacu para pengusaha batik yang 

telah lama mengalami kevakuman untuk mulai 

berproduksi kembali. Salah satu perusahaan 

batik yang bangkit kembali adalah Batik 

Puspowidjoto  dengan menggunakan nama  

baru Batik Mahkota Laweyan. 

Strategi perluasan pasar  yang dilakukan Batik 

Mahkota Laweyan adalah dengan melakukan 

penjualan ke media sosial, konsep wisata 

kreatif, melayani tamu wawancara dan 

penelitian. Penelitian memperkuat posisi Batik 

Mahkota Laweyan untuk jangka panjang dalam 

membantu promosi. “Pariwisata tidak bisa 

dionl inekan karena harus datang dan 

mengalami sendiri. Kemudian order barang 

selanjutnya bisa lewat online. Di kampung 

laweyan dalam sebulan kurang lebihnya ada 

350 anak membatik dan tamu-tamu dari luar 

negeri 60-70 orang” papar Alpha Fabela 

Priyatmono. Pemilik usaha Batik Mahkota 

Laweyan. Selain itu Batik Mahkota Laweyan juga 

memberikan pelatihan pembuatan batik 

kepada pengunjung yang berkunjung ke 

showroom dan sekaligus workshopnya. 

Keunikan tersendiri dilakukan oleh Paguyuban 

Batik Laweyan, dimana ada istilah Rebonan. 

Rebonan merupakan akt itas anggota 

paguyuban pada hari rabu untuk berkumpul di 

tempat salah satu warga untuk membahas 

segala unek-unek dan permasalahan sekitar 

kampung dan komunitas Batik Laweyan. 

Misalnya membuat inovasi dalam  motif batik  

yang belum pernah dibuat orang lain. Aktitas 

Rebonan ini dilaksanakan antara seminggu 

sekali sampai dua minggu sekali.

Meski dengan keunikan sendiri, batik mahkota 

laweyan tetaplah harus berbenah dan 

mendengar masukan dari pelanggannya. Aspek 

penghijauan karena wilayah laweyan terasa 

panas dirasakan oleh pengunjung yang 

menyusuri kawasan batik  laweyan. Selain itu 

faktor harga produk yang cenderung mahal 

karena target segmentnya menengah ke atas 

harus diantisipasi oleh Batik Mahkota Laweyan 

dalam menjaring segmen masyarakat dengan 

perekonomian lemah. 



Sektor Batik Berpotensi Tumbuh dan Berkembang, 
Menperin Ingin Balai Besar Yogyakarta Terus 
Berinovasi 

Menteri Perindustrian Bapak Ir. Airlangga 

Hartarto, MBA, MMT melakukan kunjungan 

sehari di Yogyakarta. Kunjungan yang dilakukan 

pada hari Sabtu, 4 November 2017 di dampingi 

Sekretaris Jenderal, Kemenperin Bapak Dr. Haris 

Munandar N, MA beserta beberapa pejabat 

eselon II. Dalam lawatan tersebut Menperin 

melakukan kunjungan di 3 (tiga) Satuan Kerja 

(Satker), Sekolah Menengah Teknologi Industri 

(SMTI), Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik 

(BBKKP) serta Balai Besar Kerajinan dan Batik 

( B B K B )  d i  L i n g k u n g a n  K e m e n t e r i a n 

Perindustrian.

Kunjungan Menteri Perindustrian di BBKB 

disambut langsung Kepala BBKB Bapak Ir. 

Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D. di dampingi 

para pejabat Eselon III & IV langsung menuju ke 

Laboratorium Perhiasan (Logam Non Ferro). 

Labora tor ium Perekayasaan A la t  dan 

Laboratorium Batik. Kemenperin memiliki 11 

balai besar dan 11 balai riset yang tersebar di 

seluruh Indonesia berada di bawah Badan 

Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) 

yang fokus pada pelayanan Penelitian dan 

Pengembangan, Pelatihan, Pengujian, Kalibrasi, 

Sertikasi, Perekayasaan Alat, Workshop, 

Magang dan Wisata Teknologi Industri. Untuk itu 

Menperin berharap BBKB menjadi center of 

excellence, sehingga diperlukan langkah 

revitalisasi untuk memperbarui peralatan 

beserta teknologinya.

Dalam kesempatan tersebut Bapak Airlangga 

Hartarto mengatakan bahwa fasilitas baik 

peralatan maupun mesin-mesin yang ada di 

balai besar Yogyakarta harus di upgrade dan 

disesuaikan dengan kebutuhan Industri. Balai 

juga memiliki layanan pengujian, sehingga 

dengan ketersedian alat uji yang baik 

diharapkan dapat mendukung kebutuhan para 

pelaku industri kecil menengah (IKM) yang ingin 

mendapatkan SNI nya. Di samping itu IKM batik 

Yogyakarta merupakan salah satu sektor yang 

masih berpotensi tumbuh dan berkembang. 

Untuk itu perlu adanya inovasi desain dan 

proses pembuatan batik, di samping dukungan 

produk batik yang ber-SNI akan meningkatkan 

daya saing di tingkat global. 

Pada kesempatan yang sama Bapak Isananto 

Winursito mengatakan, BBKB  akan melakukan 

upgrade mesin dan peralatan yang ada, agar 

dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat/pelanggan tidak keteteran dan 

k e t i n g g a l a n  z a m a n .  N a m u n  k a r e n a  

keterbatasan anggaran, peremajaan khususnya 

peralatan dilakukan secara bertahap. Peralatan 

yang dimiliki balai ini sebagian besar sudah 

berusia diatas 12 tahun, sehingga perlu ada 

penggantian. Sebagai langkah tindaklanjut 

beliau akan membuat proposal anggaran 

upgrade fasilitas mesin dan peralatan sesuai 

arahan Menperin.

Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik 

Yogyakarta Bapak Ir. Isananto Winursito, M.Eng, 

Ph.D pada hari Senin, 6 November 2017, pukul 

15.00 WIB memimpin langsung Serah Terima 

Jabatan Eselon III dan IV di Lingkungan Balai 

Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Acara 

tersebut digelar di Ruang Soga  dan dihadiri 

seluruh pejabat struktural eselon III, IV dan para 

koordinator pejabat fungsional, antara lain : 

peneliti, perekayasa, perencana, penguji mutu 

barang, instruktur dan arsiparis.

Dalam kata sambutannya, Kepala BBKB 

mengucapkan selamat kepada pejabat baru 

yang telah dilantik baik rotasi maupun promosi 

yang telah  dilaksanakan pada hari Jum'at, 3 

November 2017 di  Jakar ta.  “Selamat 

menduduki tempat yang baru dengan dengan 

tugas pokok dan fungsi yang baru pula. Pejabat 

yang baru dilantik ini sekarang menduduki 

posisi sebagai jajaran manajerial, sehingga 

harus mampu menggerakan semua sumber 

daya yang dimiliki guna mencapai tujuan 

organisasi secara optimal” imbuhnya. Di 

samping itu Kepala BBKB juga menyampaikan 

terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya 

k e p a d a  p e j a b a t  l a m a  y a n g  t e l a h 

mendarmabaktikan pikiran, tenaga dan waktu 

memberikan kontribusi bagi kemajuan balai

Pada acara tersebut terdapat tujuh jabatan yang 

diserahterimakan antara lain: Kepala Bidang 

Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi 

sebagai Plt. Ibu Ir. Endang Pristiwati, M. S 

diserahkan kepada pejabat yang baru Ibu 

Farida, S.Teks. M.Sc; Kepala Seksi Pemasaran 

yang semula dijabat oleh Bapak Masiswo, S.Sn, 

M.Sn diserahkan kepada pejabat baru Bapak 

Harnandito Paramadharma, S.Ds; Kepala Seksi 

Sarana Riset Kerajinan dan dari pejabat lama 

dari Ibu Istihanah Nurul Eskani, ST., M.Ec.Dev 

kepada kepada pejabat baru Bapak Sutarman, 

SIP; Kepala Seksi Sarana Riset Batik dari pejabat 

lama Ibu Farida, S.Teks. M.Sc kepada pejabat 

baru Bapak Isnaini, ST;  Kepala Seksi 

Standardisasi dari pejabat lama Bapak Joni Joni 

Setiawan, ST, M.Eng kepada pejabat baru Ibu 

Nikmah Widiharini, SE; Kepala Seksi Kalibrasi 

dari pejabat lama Bapak Isnaini, ST kepada 

pejabat baru Bapak Aziz Fathur Rachman, SST; 

dan Kepala Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi 

dari pejabat lama Bapak Aan Edy Antana, ST, 

M.Eng kepada Ibu Titis Phiranti Rahayu Ningsih, 

ST.

Serah Terima Jabatan Es. III dan IV, Ka. BBKB 
Berpesan Pejabat Baru Mampu Menggerakan 

Semua Sumber Daya yang Dimiliki Guna 
Mencapai Tujuan Organisasi



Penggunaan Kayu Matoa sebagai Pewarna Alami 
pada Kain Batik

Kayu Matoa (P. Pinnata) merupakan anggota 

keluarga Sapindaceae, tersebar secara luas di 

Asia Pasik termasuk Malaysia, Indonesia, 

Filipina, Papua Nugini, sampai Kepulauan 

Solomon, Fiji dan Tonga (Trimedona, N, dkk 

2015). Tanaman ini belum banyak diketahui 

oleh masyarakat tetapi sebenarnya banyak 

kegunaan dari bagian-bagian tanaman ini. 

Menurut Orwa et al, (2009), pohon ini 

dibudidayakan untuk menghasilkan buah-

buahan yang tebal dan manis. Daun dan kulit 

kayu biasa digunakan sebagai obat. Kayunya 

biasanya digunakan untuk produksi arang.

Menurut Dalimartha (2005), tanaman ini 

diketahui mengandung senyawa kimia berupa 

avonoid, tannin dan saponin. Hal ini juga 

dikemukakan oleh Mercy Ngajouw (2013) yang 

telah melakukan uji tokimia pada ekstrak kayu 

matoa. Dari hasil analisis tokimia secara 

kualitatif ditemukan terdapat kandungan 

metabolit sekunder pada ekstrak etanol kulit 

batang matoa. Hasil  analisis tokimia 

menunjukan bahwa ekstrak etanol kulit batang 

matoa mengandung senyawa avonoid, tanin, 

terpenoid dan saponin. Adanya kandungan 

senyawa kimia tersebut, tanaman ini berpotensi 

sebagai sumber zat warna alam.

Penggunaan warna alam pada batik merupakan 

kekayaan budaya warisan dari nenek moyang 

yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh 

pecinta batik, karena mempunyai warna yang 

unik dan elegan. Untuk mendapatkan warna 

alam dilakukan dengan proses ekstraksi yang 

mudah, peralatan yang sederhana, mudah 

diperoleh dengan harga yang terjangkau. Zat 

warna alam pada dasarnya merupakan bahan 

pewarna yang memiliki kemampuan untuk 

mencelup (mewarnai) pada bahan tekstil dan 

tidak mudah untuk dihilangkan kembali serta 

memiliki daya anitas yang baik pada bahan 

tekstil serat alami (serat selulosa).

Dalam rangka memanfaatkan bagian kayu yang 

belum banyak termanfaatkan, maka pada 

dipilihlah kayu matoa sebagai sumber zat warna 

alam untuk diaplikasikan pada batik

Pengambilan zat warna alam matoa dapat 

dilakukan dengan cara ekstraksi menggunakan 

pelarut air pada variasi suhu ekstraksi 75oC dan 

100oC. Ekstrak zat warna alam yang diperoleh 

diaplikasikan untuk pewarnaan batik pada kain 

katun dan sutera, dengan kondisi larutan warna 

asam dan basa. Kondisi asam ditetapkan pada 

pH 4 dan kondisi basa ditetapkan pada pH 10. 

Mordan awal menggunakan tawas dan jirek, 

sedangkan mordan akhir berfungsi untuk 

mengunci dan menentukan arah warna 

menggunakan tawas dan tunjung.

Kandungan senyawa tannin dari kayu matoa 

akan mudah larut dalam pelarut air, struktur 

tannin dengan ikatan rangkap dua yang 

terkonjugasi pada polifenol sebagai kromofor 

(pengemban warna) dan adanya gugus (OH) 

sebagai auksokrom (pengikat warna) dapat 

menyebabkan warna coklat. Hasil pengujian 

pewarnaan matoa pada kain sutera dan katun  

memberikan nilai kecerahan paling rendah 

(warna tua) pada penggunaan mordan akhir 

tunjung, pencelupan asam, ekstraksi suhu 

100oC dan paling tinggi (warna terang) pada 

mordan akhir tawas, pencelupan basa, suhu 

ekstraksi 100oC. Pewarnaan dengan ekstrak 

matoa memberikan arah warna coklat 

kekuningan pada pencelupan basa dengan 

ksasi tunjung, coklat tua pada pencelupan 

asam dengan ksasi tunjung, coklat tanah pada 

pencelupan asam dengan ksasi tawas dan 

krem pada pencelupan basa dengan ksasi 

tawas. Pewarnaan pada kondis i  asam 

memberikan ketuaan yang lebih kuat dibanding 

pada kondisi basa dan pewarnaan dengan 

ksasi tunjung memberikan nilai yang lebih kuat  

dibanding ksasi tawas.

Penggunaan mordan awal tawas dan jirek tidak 

memberikan hasil yang berbeda tetapi 

penggunaan mordan akhir memberikan 

pengaruh pada hasil pewarnaan. Mordan akhir 

tawas akan mengarah pada warna terang dan 

tunjung mengarah warna gelap. Zat warna 

alam dari ekstrak kayu matoa mewarnai lebih 

baik pada kain sutera, karena serat yang 

berstruktur molekul protein memiliki daya ikat 

yang baik dengan warna alam. Pewarnaan kain 

batik dengan ekstrak kayu matoa memiliki 

ketahanan luntur warna yang baik terhadap 

pencucian yaitu pada skala 4-5 (baik).


