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PENGANTAR REDAKSI
Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) sebagai salah
satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,
kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan
pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian, terus
berkomitmen memberikan informasi yang aktual terkait
dengan aktivitas balai kepada masyarakat.
Kemajuan ilmu dan teknologi sudah tentu sangat
membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
memberikan layanan informasi secara cepat dan aktual.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
70 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik
setiap instansi diharapkan memberikan kemudahan bagi
masyarakat dalam memperoleh informasi yang diinginkan
BBKB sebagai salah satu satker di bawah Kementerian
Perindustrian yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) 2018 menyajikan informasi seputar hasil litbang dalam
menyokong daya saing industri, kerjasama dengan berbagai
pemangku kepentingan dalam meningkatkan litbang,
informasi seputar pelatihan/workshop serta kunjungan dari
berbagai pihak.
Disamping itu rubrik tahun 2018 juga mengangkat kisah
sukses pengrajin yang memanfaatkan bahan baku tempurung
kepala; kaleng bekas dan pengrajin batik yang telah mengikuti
pelatihan dengan BBKB.
Semoga konten Warta BBKB mampu memberikan
insprasi bagi para masyarakat guna menumbuhkan wirausaha
baru, selamat membaca dan terus berkarya…………..
Salam, Dewan Redaksi
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Balai Besar Kerajinan dan Batik
Gelar Diseminasi Hasil Litbang Tahun 2017

Teknik Ringkel Inovasi Balai Besar
Kerajinan dan Batik Juara Ke-2
Litbang Unggulan BPPI Kemenperin

B

alai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB)
melalui inovasi teknik pewarnaan
rintang kombinasi antara teknik
jumputan dengan teknik smock menghasil
kain yang disebut “ringkel”, telah mengikuti
seleksi Litbang Unggulan yang
diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI), Kementerian
Perindustrian RI pada tanggal 6 Juli 2018 di
Jakarta, dengan mendapatkan meriah Juara
2. Inovator teknik ini adalah Suryawati
Ristiani, S.Pd dan Tim (Vivin Atika,ST, Irfa'ina
Rohana Salma, S.ST., M.Sn, Irianti Nugrahani)
Inovasi dari BBKB ini telah melalui seleksi
tahap I dari 22 inovasi, dan memasuki tahap II
menjadi 13 inovasi yang dipresentasikan di
BPPI. Dan hasilnya Alhamdulillah
mendapatkan juara 2. Sebelum mengikuti
seleksi litbang unggulan ini, hasil inovasi ini
juga telah mendapatkan apresiasi yang
disampaikan oleh Kepala BPPI, Bapak Ngakan
Timur Antara dalam press release yang
dimuat di https://www.antaranews.com/
berita/711043/badan-litbang-kemenperinkembangkan-teknik-pewarnaan-kain.

Selain itu, inovasi ini juga mendapatkan
apresiasi dari Pusat Unggulan Iptek (PUI)
Kemenristekdikti melalui program hilirisasi
produk unggulan dan akan mengikuti
Pameran Indonesia Innovation Day (IID) pada
bulan Oktober 2018 di Kobe, Japan.
Pada Pameran IID 2018 di Kobe nanti, kain
ringkel akan diaplikasikan pada pakaian
tradisional jepang yaitu Yukata. Selain itu
untuk produk batik kayu akan diaplikasikan
untuk boneka Ko-Keshi, Geta dan Yori.
(Jakarta, 6 Juli 2018).

iseminasi Hasil Litbang Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB) yang
digelar pada hari Rabu, 11 Juli 2018
bertempat di Ruang Indigofera BBKB
Yogyakarta dihadiri oleh dinas terkait, para
pengrajin, perguruan tinggi, dunia usaha dan
asosiasi industri batik dan kerajinan. Adapun
tujuannya adalah menyebarluaskan jasa
layanan dan hasil litbang; meningkatkan
jejaring dan peluang kerja sama dengan
pemanfaaatan hasil litbang BBKB.

D

“Melalui kegiatan ini diharapkan IKM
kerajinan dan batik dapat memperoleh
manfaat dan mengaplikasikan hasil litbang
untuk mengembangkan industri mereka”
imbuhnya. Di sisi lain, melalui
penyerbarluasan hasil litbang kepada
masyarakat, BBKB dapat memperoleh umpan
balik dari hasil penelitian-penelitian yang
dilakukan sehingga dapat meningkat kualitas
dan peran litbang Balai Besar Kerajinan dan
Batik.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari
Kegiatan Promosi dan Diseminasi Hasil
Litbang Balai Besar Kerajinan dan Batik tahun
anggaran 2018 BBKB yang didukung kegiatan
penguatan kerjasama hilirisasi dari Pusat
Unggulan IPTEK batik dan kerajinan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi.

Dalam
penyelenggaraan diseminasi
dilaksanakan pembahasan dengan membagi
2 (dua) group secara pararel, agar para
peserta lebih fokus dalam diskusinya. Group
Pertama bertema Batik dan Tekstil dengan
judul litbang, antara lain Penelitian Kualitas
Produk Batik Untuk Penyusunan RSNI Batik
Tulis Halus, Sedang, Kasar; Peningkatan Daya
Saing Industri Batik Melalui Penerapan
Produksi Bersih Pada Ikm Batik
Kab.Banyumas; dan Pengembangan Teknik
Smock Pada Batik Untuk Meningkatkan Daya
Saing Produk Fesyen. Sedangkan group yang
bertema Kerajinan dan Lingkungan dengan
menyajikan 3 (tiga) materi, yaitu Teknologi
Proses Pengolahan Kayu Non Komersial;
Pengembangan Desain Motif Tenun
Kombinasi Batik Dengan Pewarna Alami; dan
Pengembangan Furniture, Kerajinan dan
Produk Fashion Dari Limbah Kayu.

Kepala BBKB Ir. Isananto Winursito, M.Eng,
Ph.D ketika memberikan sambutan dan
sekaligus membuka secara resmi kegiatan
diseminasi, menyampaikan bahwa visi BBKB
Menjadi pusat litbang terapan yang
berwawasan lingkungan dan berbasis sumber
daya lokal serta penyedia layanan teknis
kerajinan dan batik yang terkemuka,
sehingga sangat dibutuhkan dan relevan jika
setiap tahun BBKB melaksanakan kegiatan
litbang sesuai dengan prioritas industri
nasional dan permasalahan yang ada.
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VERIFIKASI STANDAR INTERNAL
PENGUJIAN KADAR EMAS
Euis Laela, Nira Riestia Rahayu
Abstrak

E

Riset Kain Bemberg Untuk Batik,

Warga Jepang Jalin Kerjasama BBKB

B

erbagai upaya dilakukan Mr. Kuroda
untuk meningkatkan kualitas dan
aplikasi kain bemberg. Salah satu
dengan mengunjungi Balai Besar Kerajinan
dan Batik (BBKB) Yogyakarta yang merupakan
lembaga riset di bawah Badan Litbang Industri
Kementerian Perindustrian. Kunjungan Mr.
Kuroda dilakukan pada hari Senin, 19
Februari 2018 bertujuan menjalin kerjasama
riset dalam rangka peningkatan kualitas,
aplikasi dan pemasaran Kain Bemberg. Kain
ini diinisiasi akan digunakan sebagai
pengganti sutera yang harganya semakin
mahal.
Kedatangan mitra kerjasama riset dari
Universitas Tokyo, dan kepercayaan dari
kedutaan Jepang dalam melakukan
kerjasama dengan pemerintah Indonesia,
khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk
mengenalkan kain bemberg sebagai bahan
baku kain tradisional Indonesia (batik,
jumputan, dll). Kain bemberg ini sudah
diperkenalkan kepada IKM dan desainer batik
di Yogyakarta. Untuk itu aplikasi kain bemberg
pada batik membutuhkan pengujian kualitas
pewarnaan pada kainnya. BBKB sebagai
lembaga litbang yang dilengkapi beberapa
laboratorium salah satunya Lab Uji Kain telah

lama dan berpengalaman dalam melakukan
uji kualitas kain.
Dalam pertemuan yang sama telah disepakati
bahwa Lobotarorium Uji dan Kalibrasi (LUK)
BBKB sebagai lembaga uji untuk kain
bemberg yang dibatik/ringkel. Selain itu
penerapan ringkel pada kain bemberg dan
untuk pembuatan yukata set seperti : sandal,
payung, kipas, obi dan sebagainya serta
pakaian tradisional Jepang.
Kegiatan seperti tersebut diatas bagi BBKB
dapat mendukung Pusat Unggulan Iptek (PUI)
program dari Kementerian Ristek khususnya
program hilirisasi produk unggulan dan
pemasaran, BBKB telah mengusulkan dua
proposal yaitu, Batik latar ringkel untuk
pakaian tradisional Jepang dan Batik Kayu
untuk Kokeshi, Geta dan Zori. Sehingga ibarat
gayung bersambut, dalam pertemuan
tersebut disepakati bahwa BBKB akan menjadi
salah satu pendukung acara pameran Inacraft
yang digelar pada bulan April 2018.

mas merupakan barang bernilai tinggi dan dapat digunakan untuk investasi dan sebagai
perhiasan. Berdasarkah hal tersebut maka diperlukan standar untuk menjamin mutu
produk dari emas sehingga meningkatkan daya saing produsen, memberikan
perlindungan pada konsumen dan masyarakat agar mendapat barang barang emas yang
sesuai dengan kualitas. Pengujian kadar emas menurut SNI 13-3487-2005 yaitu untuk cara
kupelasi ketika di lakukan pengujian terdapat kekurangan yaitu pada proses pemisahan emas
dan perak (parting) saat pelarutan menggunakan larutan asam nitrat (HNO3) dengan
konsentrasi (3:1), logam yang dihasilkan hancur sehingga sulit untuk disaring. Berdasarkan hal
tersebut maka latarbelakang penelitian ini adalah memverifikasi standar internal pengujian
kadar emas cara kupelasi dibandingkan dengan cara berat jenis (BJ) sesuai dengan SNI 133487-2005. Hasil penelitian menunjukan hasil yang tidak berbeda nyata, maka metode standar
internal dapat digunakan dilaboratorium untuk menguji kadar emas.
Kata kunci : Standar internal, verifikasi, emas

A.
1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Industri perhiasan di Indonesia diperkirakan
tahun 2017 akan mengalami kenaikan
dibandingkan tahun 2016 karena kondisi
ekonomi dan permintaan pasar yang naik.
Berdasarkan studi Euromonitor International,
tahun 2016 industri perhiasan dalam negeri
tumbuh 13 persen atau senilai Rp 21 triliun.
Perwakilan Euromonitor, Jasmine Seng
mengungkapkan, kondisi ekonomi yang
melesu pada tahun 2016 sama sekali tidak
berdampak pada pertumbuhan industri
perhiasan. Kementerian Perindustrian
mencatat industri perhiasan mampu
memberikan kontribusi signifikan terhadap
perekonomian nasional.
Faktor utama pertumbuhan permintaan emas
disebabkan oleh dorongan status sosial, yang
menyebabkan masyarakat berbelanja
perhiasan.

Selain itu dilatarbelakangi oleh motivasi
untuk berinvestasi, dimana nilai investasi
emas adalah relatif stabil dibandingkan
investasi lainnya. Apabila ada kebutuhan
mendesak emas lebih mudah di jual lagi
karena harganya relatif stabil.
Emas menjadi pilihan untuk berinvestasi saat
kondisi ekonomi melesu. Tetapi, pada saat
ekonomi tengah membaik, orang membeli
emas untuk gaya hidup. Berdasarkah hal
tersebut maka diperlukan standar untuk
menjamin mutu produk dari emas sehingga
meningkatkan daya saing produsen,
memberikan perlindungan pada konsumen
dan masyarakat agar mendapat barang
barang emas yang sesuai dengan kualitas.
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c. Pemisahan emas dan perak (Parting)

Pengujian kadar emas menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu SNI 13-34872005, barang barang emas. Dalam SNI tersebut pengujian kadar emas dapat dilakukan dengan
menggunakan 3 cara yaitu :

= Pipihkan contoh yang telah dikupel setipis
mungkin dengan martil atau mesin gilas.
= Larutkan hasil gilasan dengan larutan
HNO3 (1:3) sebanyak 50 ml, dengan cara
dipanaskan sampai mendidih dalam beaker
glass.

1. Cara jarum uji (goresan)
2. Cara kupelasi
3. Cara berat jenis (BJ)
Pengujian kadar emas menurut SNI 13-3487-2005 yaitu untuk cara kupelasi ketika di lakukan
pengujian terdapat kekurangan yaitu pada proses pemisahan emas dan perak (parting) saat
pelarutan menggunakan asam nitrat (HNO3) dan asam klorida (HCl) dengan konsentrasi (3:1),
logam yang dihasilkan hancur sehingga sulit untuk disaring. Berdasarkan hal tersebut maka
latarbelakang penelitian ini adalah memverifikasi standar internal pengujian kadar emas cara
kupelasi dibandingkan dengan cara berat jenis (BJ) sesuai dengan SNI 13-3487-2005.

2. Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa standar internal pengujian kadar emas cara
kupelasi dibandingkan dengan BJ dapat di gunakan dilaboratorium dengan hasil yang valid.

= Setelah reaksi selesai dan tidak
mengeluarkan uap nitrous lagi, pisahkan
larutannya denga hati hati agar sisa logam
padat tidak terbawa.
= Tambahkan larutan HNO3 : (1:3) sebanyak
50 ml dan panaskan lagi sampai mendidih
selama 30 menit.
= Setelah reaksi selesai dan tidak ada uap
nitrous keluar, pisahkan larutannya dengan
hati hati.
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d. Perhitungan
Kadar emas contoh =

C1+C2
xkadaremaskontrol
D1+D2

Dimana :
C1 = logam hasil parting emas contoh 1
C2 = logam hasil parting emas contoh 2
D1 = logam hasil parting emas kontrol 1
D2 = logam hasil parting emas kontrol 2
Catatan :
Ketentuan hasil timbangan:
Bila perbedaan D1 dan D2 > 0.125 mg, maka
analisa diulang. Bila perbedaan D1 dan D2 >
0.025 mg, maka analisa diulang.

= Cuci logam padat dengan menggunakan
50 ml air suling sebanyak 2 kali.

A.
1.

METODE PENELITIAN

Alat dan bahan

b. Kupelasi

Alat yang digunakan adalah
mesin gilas, timbangan analitik, mufle
furnace, kupel, tang penjempit, hot plate,
beaker glass, kui porselin, Benang. Bahan
yang digunakan adalah HNO3 65 %,
lembaran timah hitam murni (99.9 % Pb).

= Masukan kupel yang telah dibersihkan
kedalam mufle furnace dan nyalakan tungku
sampai warna merah dengan sushu 925 °C
sampai 1100 °C.

2.

= Masukan contoh yang telah dipersiapkan ke
dalam kupek dengan tang penjepit.

Prosedur Kerja

2.1. Metode Standar Internal
a. Persiapan contoh
= gilas contoh ui sampai tipis lalu potongpotong dengan ukuran ±1 mm.
= Timbang 2 (dua) contoh uji masing masing
250 mg ± 0.010 mg.
= Timbang 2 (dua) contoh emas kontrol
dengan kadar 999.990/00 masing masing
250 mg ± 0.010 mg.
= Tambahkan keempat contoh diatas masing
masing ± 650 mg perak murni (99.9%
Pb)bebas Au, lalu bungkus dengan lembaran
timah hitam murni (99.9% Pb) bebas bau

= Keluarkan logam tersebut, keringkan
dengan cara memanaskan dalam kui porselin
kemudian pijarkan.
= Biarkan logam sampai dingin kemudian di
timbangn emas dan perak (Parting)

2.2. Metoda SNI 13-3487-2005 (cara berat jenis /BJ)
a. Persiapan contoh
Contoh emas dilebur untuk menghindari rongga atau kosong.

= Segera tutup kembali pintu tanur agar suhu
tidak segera turun dan tetap.

b. Pengujian

= Dijaga ± 925 °C.

- timbang contoh emas (sebagai berat kering = BK).

= Setelah 15 menit, buka pintu tanur sedikit
agar timah teroksidasi dan dapat diserap oleh
kupel bersama oksida-oksida logam pengotor
lainnya selama ± 15 menit.

- timbang contoh emas dalam air. ( sebagai berat basah )

= Setelah contoh terlihat jernih, matikan
tanur. Biarkan kupel didalam tanur sampai
dingin selama ± 45 menit.
= Keluarkan kupel dan contoh dari tanur lalu
pisahkan contoh dari kupel dan bersihkan.

c. Penetuan nilai BJ
Hitung nilai BJ menggnakan rumus sebagai berikut :
Isi (V) = Berat kering (BK) - Berat basah (BN)
BJ = BK / V
Setelah diketahui Bj nya maka untuk mengetahui karatnya harus menggunakan bantuan tabel
berat jenis.
Catatan: Emas murni = 24 karat BJ= 19.32
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C.
Tabel 1. Berat Jenis
Karat

Campuran
Tembaga
(MM)

Campuran
Campuran
tembaga dan
Perak (M.K)
perak

Tabel 3. Hasil pengujian kadar emas uji bbkb
tahun 2017

18.43

18.68

18.55

23

22

17.61

18.06

17.83

22

1.

21

16.65

17.49

17.17

21

2.

20

16.16

16.49

16.55

20

19

15.53

16.44

15.98

19

18

14.94

15.96

15.45

18

17

14.39

15.5

14.94

17

16

13.88

15.08

14.48

16

15

13.41

14.67

14.04

15

14

12.96

14.29

13.62

14

13

12.56

13.93

13.25

13

12

12.12

13.58

12.85

12

11

11.8

13.25

12.52

11

10

11.46

12.94

12.2

10

9

11.14

12.64

11.89

9

8

10.83

12.36

11.6

8

7

10.54

12.08

11.31

7

6

10.26

11.82

11.04

6

5

10

11.57

10.78

5

4

9.77

11.33

10.54

4

3

9.52

11.1

10.31

3

2

9.29

10.88

10.08

2

1

9.08

10.67

9.87

1

Tabel 2. Persyaratan barang-barang
emas

Kode Contoh

Hasil Uji
Standar Internal
(%)

BJ

A

99.992

19.34

B

99.990

19.39

Berdasarkan tabel 3, diperoleh kadar emas
pada contoh A menggunakan standar internal
= 99.992 sedangkan menggunakan cara BJ
adalah 19.34. Kadar emas pada contoh B
menggunakan standar inetrnal = 99.990
sedangkan menggunakan cara BJ adalah
19.39. Seperti kita ketahui Emas murni = 24
karat mempunyai BJ= 19.32 dan emas 24 karat
mempunyai kadar (%) = 99.00 - 99.99, maka
hasil uji pengujian kadar emas pada sampel A
dari metode standar internal dan Metoda SNI
13-3487-2005 (cara berat jenis /BJ) tidak
berbeda nyata sehingga hasil uji dapat
diterima. Dengan kata lain, metode standar
internal dapat digunakan di laboratorium
untuk menguji kadar emas.

D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian kadar emas
antara metode standar internal dengan SNI 133487-2005 (cara berat jenis /BJ) diperoleh
hasil yang tidak berbeda nyata, maka metode
standar internal dapat diterima atau dapat
digunakan sebagai metode uji dilaboratorium.

DAFTAR PUSTAKA
1. SNI 13-3487-2005, Barang - Barang Emas

Karat

99.00-99.99
94.80- 98.89
90.60- 97.79
86.50- 90.59
82.30- 86.49
78.20- 82.29
75.40- 78.19

24
23
22
21
20
19
18

Euis Laela

Karat

23

Kadar emas (%)

KAJIAN CIRI CIRI TIRUAN BATIK
PADA SAMPEL PENGUJIAN DI BBKB

HASIL DAN PEMBAHASAN

No.
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2. J. Basset R.C. Denney G.H . Jeffery J.
Mendham. 1994, Buku ajar vogel : kimia
analisis kuantitatif anoraganik (edisi 4),
Jakarta
3. https://ekbis.sindonews.com/read/
1181690/34/ industri - perhiasan - indonesia tumbuh - 13 - di - 2016 - 1487593810, 20
februari 2007.

Abstrak
enelitian ini bertujuan untuk mengetahui ciri ciri tiruan batik pada sampel
pengujian bulan januari s/d Nopember tahun 2017 yang masuk ke BBKB
terutama dari pelanggan pemerintah. Dimana sertifikat pengujian
digunakan sebagai acuan spesifikasi teknis untuk pengadaan seragam
didaerahnya. Kajian ini dilakukan dengan cara menguji ciri tiruan batik
menggunakan mikroskop digital. Hasil penelitian diperoleh sampel yang diujikan
oleh pelanggan adalah tiruan batik print warna.

P

Kata kunci : Pelanggan, arsip sampel bbkb, tiruan batik, print warna
A.
1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya
Indonesia sejak lama. Batik adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang telah
ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia (Masterpieces of the Oral and
Intangible Heritage of Humanity) pada tahun 2009. Untuk menjaga kelestarian batik maka
pemerintah telah berupaya dengan menjadikan batik sebagai salah satu seragam yang harus
digunakan oleh para pegawai negeri Sipil (PNS). Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah
daerah maupun pusat mengadakan pengadaan baju batik sebagai salah satu pakaian
dinasnya.
Kurangnya informasi pemahaman tentang batik masih dapat kita lihat yaitu dengan masuknya
sampel pengujian ke BBKB yang bukan batik atau dikatakan tiruan batik. Dimana Pengertian
batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintangan menggunakan
malam (lilin batik) panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelekat lilin batik berupa
canting tulis dan atau canting cap untuk membentuk motif tertentu yang memiliki makna (SNI
0239:2014). Batik terdiri dari batik tulis, batik cap dan batik kombinasi yaitu tulis dan cap.
Tiruan batik adalah produk manual, semimasinal dan atau masinal yang dibuat menggunakan
alat utama screen- rakel dan atau alat lain untuk melekatkan pewarna, bahan kimia cabut
warna, dan atau malam dingin serta paduannya untuk membentuk motif (SNI 8184:2015).
Tiruan batik terdiri dari : print warna, print cabut warna, print malam dingin, paduan print warna
dan cabut warna serta paduan tiruan batik dengan batik.
Proses pengerjaan antara batik dan tiruan batik berbeda dimana waktu pengerjaan batik lebih
lama, misal untuk satu lembar kain batik tulis bisa memakan waktu 1 bulan, sedangkan tiruan
batik karena menggunakan mesin semi masinal maupun masinal sehingga kapasitas produksi
bisa lebih besar dengan waktu yang tidak lama. Imbas dari kemajuan teknologi menyebabkan
munculnya produk yang menyerupai batik asli atau dikatakan tiruan batik.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlunya penyebaran informasi / Sosialisasi terkait batik
dan tiruan batik sehingga konsumen terlindungi yaitu tidak salah dalam membeli batik selain itu
perlunya kejujuran produsen dalam pencantuman jenis batik.
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2.

Tujuan
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Gambar

Evaluasi
1. Tidak berbau lilin
2. Tidak terdapat efek pecahan malam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ciri ciri tiruan batik pada sampel pengujian bulan
januari - November 2017 yang masuk ke BBKB terutama dari pelanggan pemerintah. Dimana
sertifikat pengujian digunakan sebagai acuan spesifikasi teknis untuk pengadaan seragam
didaerahnya.

tidak berulang
4. Raport print berulang secara sama

pergeseran dan atau penumpukan
warna pada tiap perulangannya

B. METODE PENELITIAN

motif dalam satu raport print tampak

2.

= Arsip kain tahun 2017 Laboratorium
pengujian BBKB
= Mikroskop digital dengan perbesaran
minimal 200 x yang dilengkapi alat ukur
panjang dengan ketelitian 1 mm

sama dan atau tidak sama

Prosedur

6. Warna tampak muka dan belakang
tidak sama

= Ambil contoh uji;

7.

= Amati dengan teliti pada bagian klowong,
tepi klowong, isen dan tepi isen sebanyak
minimal 5 tempat dalam 1 motif pada
keseluruhan motif setiap contoh uji;

= Pengamatan dilakukan minimal oleh 5
orang;
=Catat hasil pengamatan.

Pada pinggiran kain, arah lusi warna
tampak muka dan belakang tidak

= Bentangkan contoh uji pada media datar;

= Amati pengulangan motif; raport; garis
motif dan daerah latar; jumlah, ukuran, jarak
dan bentuk isen serta warna tampak muka
dan belakang.

sama.

Standar internal Tiruan batik print warna
mempunyai ciri sebagai berikut :

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka
perlu penyebarluasan informasi atau
sosialisasi tentang batik dan tiruan batik dari
pemerintah terkait serta perlunya kesadaran
dan kejujuran para produsen untuk
pencantuman jenis batik atau tiruan batik.

1. Tidak berbau lilin
2. Tidak terdapat efek pecahan malam pada
garis motif

5. Jumlah, ukuran, jarak dan bentuk ornamen
pengisi pada suatu bidang motif dalam satu
raport print tampak sama dan atau tidak sama
6. Warna tampak muka dan belakang tidak
sama
7. Pada pinggiran kain, arah lusi warna
tampak muka dan belakang tidak sama.
Gambar 3. Spp. 080
Gambar 4. Spp. 967 dan 1040

3. Proses dan waktu pengerjaan yang
berbeda, dimana pengerjaan tiruan batik
lebih cepat dibandingkan pembuatan batik.
4. Tergerusnya pengrajin batik karena banyak
pengrajin yang beralih ke tiruan batik karena
segi ekonomis, proses dan waktu yang
menguntungkan. Disatu sisi kita sebagai
bangsa Indonesia harus mempertahankan
batik sebagai warisan leluhur seperti yang
ditetapkan oleh UNESCO.

4. Raport print berulang secara sama dan atau
tidak berulang, dapat terjadi pergeseran dan
atau penumpukan warna pada tiap
perulangannya

Gambar 2 : Spp. 0423

2. Konsumen tertipu dalam segi harga,
dimana harga untuk kain tiruan batik
disamakan dengan harga batik.

Berdasarkan Gambar 1 , 2, 3 dan 4 diperoleh
ciri tiruan batik untuk sampel tersebut adalah
tiruan batik print warna. Tiruan batik print
warna adalah tiruan batik yang dibuat
menggunakan alat utama screen-racel dan
atau alat lain untuk melekatkan pewarna
membentuk motif (SNI 8184:2015).

3. Motif pada kain berulang dan atau tidak
berulang

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1 : Spp. 008

1. Salahnya dokumen pengadaan pakaian
yang menyebutkan bahwa pengadaan untuk
pakaian batik sedangkan sampel yang
diujikan bukan batik atau disebut sebagai
tiruan batik.

5. Jumlah, ukuran, jarak dan bentuk
ornamen pengis i pada suatu bidang

Alat dan bahan

Kurangnya pemahaman pengetahuan
tentang pengertian batik dapat menyebabkan
hal sebagai berikut :

pada garis motif
3. Motif pada kain berulang dan atau

dan atau tidak berulang, dapat terjadi

1.
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D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian terhadap arsip
sampel BBKB bulan januari - November 2017
yang berasal dari pelanggan pemerintah yang
digunakan untuk spesifikasi pengadaan kain
batik diperoleh ciri tiruan batik print warna.

DAFTAR PUSTAKA
1. SNI 0239:2014, Batik-Pengertian dan
istilah.
2. SNI 8184:2015, Tiruan batik dan paduan
tiruan batik dengan batik - pengertian dan
istilah.
3. Jumaeri, Wagimun, Jufri, R., Djamhir, O.,
Gani, H., 1977, Pengetahuan Barang Tekstil,
ITT, Bandung
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Press Release

Pacu Pertumbuhan Wirausaha Baru,
Balai Besar Kerajinan dan Batik Gelar
Innovating Jogja 2018

K

omitmen yang kuat untuk terus
mengembangkan industri batik dan
kerajinan, Balai Besar Kerajinan dan
Batik (BBKB) Yogyakarta telah menorehkan
hasil dengan menyabet penghargaan sebagai
juara II dalam kegiatan litbang unggulan yang
di gelar Badan Penelitian dan Pengembangan
(BPPI), Kementerian Perindustrian pada bulan
Juli 2018. Sebagai institusi yang mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan penelitian,
pengembangan, kerjasama, standardisasi,
pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan
pengembangan kompetensi industri kerajinan
dan batik berupaya mendorong kepada
kreator muda untuk membuat ide/gagasan
baru melalui Program Innovating Jogja (PIJ)
2018
Gelaran PIJ 2018 merupakan inisiasi dari
BBKB dalam mengimplementasikan salah satu
fungsi dari balai yaitu alih teknologi dan
inkubasi yang bertugas melakukan penyiapan
bahan inkubasi. Adapun pendaftaran telah
dibuka dari tanggal 25 Juni s.d. 5 Agustus
2018, formulir & panduan dapat di download
pada https://bbkb.kemenperin.go.id/. Panitia
akan melakukan seleksi melalui beberapa
tahap dan memilih sebanyak 2 (dua) tenant
sebagai pemenang yang masing-masing akan
diberikan hadiah pembinaan sebesar
Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).
Kegiatan ini difokuskan pada penumbuhan
usaha yang bergerak dibidang batik bertujuan
menghasilkan start up berbasis inovasi,

dengan harapan akan mampu menghasilkan
wirausaha baru (tenant) pada bidang batik
yang mandiri guna melanjutkan usahanya
secara berkelanjutan.
Disamping itu tujuan dari kegiatan tersebut,
antara lain menciptakan dan
mengembangkan usaha baru dalam bidang
batik dengan sentuhan inovasi untuk
meningkatkan daya saing yang mempunyai
nilai ekonomi; optimalisasi SDM terdidik guna
menggerakan perekonomian dengan melalui
pemanfaatan iptek; dan melaksanakan alih
teknologi sebagai bahan dari diseminasi dan
implementasi hasil litbangyasa balai.
Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah
menumbuhkan wirausaha baru bidang
batik/kerajinan batik dan menyerap tenaga
kerja untuk inkubator, bagi tenant mampu
menghasil produk yang sesuai standar dan
akes jaringan yang lebih luas khususnya dari
permodalan dan pemasaran.
Batasan usaha yang menjadi fokus dari PIJ
2018 adalah inovasi bahan/material yaitu
inovasi batik pada media selain kain/bahan
pendukung industri batik dan desain produk
kerajinan dan batik dengan penekanan pada
penyiapan motif sampai produk jadi;
sedangkan inovasi peralatan/teknologi
pendukung industri batik merupakan inovasi
dibidang peralatan/teknologi pendukung
industri batik termasuk teknologi pengolah
limbah batik.----------

Kepala BBKB menjadi Narasumber Acara Talkshow

"Ranah Publik" TVRI

D

inas Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) D.I. Yogyakarta terus
berupaya meningkatkan kinerja
ekspor produk-produk Industri Kecil
Menengah (IKM). Berbagai cara dilakukan
diantaranya memberikan akses pasar yang
lebih melalui kegiatan promosi berupa
pameran dan Dialog Pameran Seni Kriya 2018
pada tanggal 1 Maret 2018 bertempat di
Ruang Pamer, Balai Besar Kerajinan dan Batik
(BBKB) Jl. Kusumanegara No.7 Yogyakarta
Dialog Pameran Seni Kriya 2018 tersebut
akan ditayangkan dalam acara Ranah Publik.
Acara "Ranah Publik" merupakan salah satu
program yang dimiliki oleh TVRI yang dikemas
dalam suatu diskusi yang membangun
dengan menghadirkan narasumber yang
kompeten. Dalam kesempatan tersebut, TVRI
menghadirkan Bapak Tri Saktiyana, Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY,
Bapak Isananto Winursito, Kepala Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB) dan Bapak Dedy
Effendi dari Palem Craft Yogyakarta. Acara
dialog tersebut mengangkat tema “Jogja
Fashion and Craft” yang merupakan
rangkaian kegiatan untuk mempromosikan
produk kriya DIY yang berkualitas ekspor.
Disperindag D.I.Yogyakarta selaku pembina
industri kriya di DIY berkeinginan
mempromosikan berbagai produk berkualitas
ekspor yang dimiliki para pelaku industri di
DIY. Promosi tersebut dikemas dalam bentuk

pameran yang diberi nama Pameran Seni
Kriya 2018 yang rencananya akan digelar di
Atrium Utama Hartono Mall Yogyakarta, 1013 Maret 2018. Pameran Seni Kriya DIY
adalah kegiatan pameran produk kriya
IKM/UKM DIY yang menampilkan produk
berkualitas ekspor. Harapan agar para
buyer/pengunjung akan lebih diuntungkan,
karena selain mengunjungi produk yang
dipamerkan dengan berbagai varian juga
berkualitas. Selain itu, buyer/pengunjung
juga bisa langsung mengunjungi workshop
para IKM/UKM peserta pameran.
Adapun komoditi yang dipamerkan adalah
handicraft, homedecor, furniture dan juga
fashion. Balai Besar Kerajinan dan Batik
sebagai instansi pemerintah di bawah
Kementerian Perindustrian RI yang memiliki
tupoksi melakukan kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang kerajinan dan batik
termasuk komoditi kriya, berkomitmen untuk
memberikan dukungan secara penuh untuk
suksesnya pameran Seni Kriya 2018 di
Yogyakarta. Direncanakan dalam pameran
tersebut, BBKB akan menghadirkan berbagai
hasil litbang terbaru yang bisa diaplikasikan
oleh industri terkait dengan pengembangan
seni kriya di DIY. Program acara "Ranah Publik"
secara lengkap akan ditayangkan di channel
TVRI Nasional pada hari Rabu, 7 Maret 2018
pukul 19.00 - 20.00 WIB, sedangkan TVRI
Jogja pada hari Kamis, 8 Maret 2018 pukul
15.15 - 16.15 WIB.

14

Litbang

Kunjungan

15

Optimalkan Pembinaan UMKM Pengrajin Batik dan Kerajinan,

Komisi B DPRD Kabupaten Kediri
Berkunjung ke BBKB Yogyakarta

K

etua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) beserta rombongan
dari Kabupaten Kediri pada hari Selasa,
5 Juni 2018 bekunjung ke Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta.
Rombongan yang berjumlah 12 orang
tersebut diterima oleh Kepala BBKB Bapak
Isananto Winursito beserta pejabat lainnya.

BBKB KENALKAN BATIK DI INDONESIA
INNOVATION DAY (IID) 2018 JEPANG

B

BKB di bawah Badan Penelitian dan
Pe n g e m b a n g a n I n d u s t r i ( B P P I )
Kementerian Perindustrian turut
berpartisipasi pada INDONESIA
INNOVATION DAY (IID) 2018 di ROKKO
HALL, INTERNATIONAL CONVENTION
CENTER, KOBE UNIVERSITY ROKKODAI 2ND
CAMPUS (16/10). BBKB menghadirkan
produk unggulan Batik latar ringkel (japanese
yukata dan selendang) dan batik kayu
(boneka kokeshi, sandal kayu geta dan zori)
bagi masyarakat Jepang.

3. Meningkatkan sinergi berkelanjutan dalam
inovasi antara Pusat Unggulan Iptek dan
lembaga penelitian dan bisnis Jepang.
Pihak yang terlibat dalam acara IID 2018
adalah, Kedutaan Besar Republik Indonesia
untuk Jepang, Badan Sains dan Teknologi
Jepang, Masyarakat Jepang, Lembaga
Penelitian dan Bisnis Jepang serta 72 Pusat
Keunggulan Iptek Indonesia.

1. Mempromosikan produk inovasi dari PUI
(Pusat Unggulan Iptek) kepada lembaga riset
& bisnis di jepang.

Dalam kesempatan tersebut ditandatangani
juga MoU antara BBKB dengan Kuroda Sekkei.
Mewakili BBKB, Isananto Winursito dengan
didampingi Kabid Sarana Riset dan
Standardisasi, Farida serta para peneliti di
BBKB. Masyarakat Jepang yang belum familiar
dengan proses pembuatan batik diajak untuk
mencoba membuat batik melalui workshop
batik oleh IKM Seruni Griya Batik.

2. Memperluas kolaborasi internasional
dalam pengembangan teknologi, sertifikasi
produk, dan penyebaran produk

#kobe #kemenperin_ri #kemenristekdikti
#bbkb #batikindonesia #batik #iid2018
#kokeshi #geta #zori #yukata

Acara yang digelar oleh KemenRistekDikti
bersama Kobe University & Pusat Unggulan
Iptek ini bertujuan untuk:

Dalam kata sambutannya Kepala BBKB Bapak
Isananto Winursito menyampaikan terima
kasih atas kedatangannya, sehingga
keberadaan
BBKB semakin dikenal dan
perannya dapat dirasakan oleh berbagai
institusi/lembaga, akademisi dan pengrajin
serta masyarakat luas. BBKB merupakan Unit
Pelayanan Publik (UPT) di bawah Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI),
Kementerian yang merupakan institusi satusatu yang fokus dalam industri kerajinan dan
Batik. Untuk itu BBKB siap melakukan sinergi
dengan berbagai stakeholder guna
melaksanakan tugas yaitu melaksanakan
kegiatan penelitian, pengembangan,
kerjasama, standardisasi, pengujian,
sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan
kompetensi industri kerajinan dan batik.
Pada kesempatan lain Ketua Komisi B Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Kediri Bapak Sudarmiko menyampaikan
bahwa kunjungan ke BBKB Yogyakarta dalam
rangka mencari masukan terkait Pembinaan
UMKM Pengrajin Batik dan Kerajinan yang
berada di Kabupaten Kediri. Kediri yang
secara geografis memiliki luas 1.386,05 Km2
atau 138.605 Ha yang terbagi menjadi 26
kecamatan, serta 343 desa dan 1 kelurahan
telah tumbuh pengrajin batik dan kerajinan.
Untuk itu keberadaannya harus terus
didorong agar tumbuh lebih baik, sehingga
kualitas maupun kuantitas produknya terus
meningkat.

Untuk mengenalkan kepada anggota dewan
lebih mendalam, maka kesempatan tersebut
juga dipresentasikan profil balai yang berisi
sejarah, tugas pokok dan fungsi, fasilitas
pendukung balai, layanan dan penyampaian
BBKB menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBM).
Antusiasme para anggota dewan tampak
ketika memasuki sesi diskusi yang langsung
dipandu oleh Kepala BBKB Bapak Isananto
Winursito. Dalam sesi diskusi tersebut
ditanyakan beberapa hal, antara lain
Lembaga yang menangani hal-hal yang khas,
misal motif batik yang berada di Kediri belum
ada payung hukumnya sehingga perlu
regulasi, sertifikasi batik bagi pengrajin
apakah menjadi keharusan termasuk alur
permohonan sertifikasi, serta tarif kunjungan
dan pelatihan.
Bekenaan dengan permasalahan tersebut
BBKB memberikan beberapa masukan
sebagai berikut menggali berbagai motif khas
daerah Kediri dan mendaftarkan HKI nya,
meningkatkan kompetensi pengrajin Kediri
dengan melaksanakan pelatihan, sedangkan
tarif yang dikenakan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 Tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian
Perindustrian.
Selain itu anggota DPRD Kabupaten Kediri
juga melihat unjuk kerja dengan mengunjungi
berbagai Laboratorium yang dimiliki BBKB.
Dari 11 Laboratorium yang ada, para
anggota dewan berkesempatan berkunjung 6
(enam) Laboratorium, yakni Labotarium
Perhiasan (Logam Non Ferro), Laboratorium
Perekayasaan Alat, Laboratorium Batik,
Laboratorium Tenun, Laboratorium Garmen
dan Perca, dan Laboratorium Serat Alam Non
Tekstil (SANT).
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Bawa Perajin Keset,

Disperindag Prov. Jawa Tengah
Serius Garap Potensi Sabut Kelapa

B

Atalia Ridwan Kamil Manfaatkan Momen Hari Batik
untuk Kembangkan Industri Batik di Jawa Barat

S

e l a s a 2 O k t o b e r 2 0 1 8 , Ke t u a
Dekranasda Prov. Jawa Barat, Atalia
Ridwan Kamil kunjungi Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB). Momen Hari Batik
dimanfaatkan untuk belajar dan menggali
berbagai hal yang bermanfaat bagi
pengembangan industri di Jawa Barat dengan
melakukan kunjungan ke BBKB. "Layanan
yang ditawarkan BBKB seperti kerjasama
litbang, pelatihan serta alih teknologi batik
dan kerajinan, sesuai dengan yang
dibutuhkan Jawa Barat" ungkap Atalia di
ruang soga BBKB. Beliau saat ini tengah
bersemangat untuk mendorong pelaku usaha
batik di Jawa Barat agar mandiri dan mau
melestarikan budaya nusantara.
Turut hadir Sekjen Dekranas Pusat, Euis
Saedah, Lina Ruzhanul Ulum (Wakil Ketua
Dekranasda Jawa Barat), Kepala Disperindag
Jawa Barat, Ka.Biro Protokol. Ka. Biro Prodin,
Ka.Biro Sarana Perekonomian dan Investasi
serta jajaran pengurus Dekranasda Prov. Jawa
Barat. Dalam kesempatan yang sama, Euis
Saedah menuturkan bahwa Jawa Barat tidak
bisa lepas dari kerajinan dan batik, sehingga
dirasa perlu bagi Dekranas Jawa Barat untuk
mencari ilmu yang bermanfaat di BBKB.

"Dekranas telah memberi patokan secara
umum tentang pembinaan industri kerajinan
di daerah, sehingga diharapkan ada
kerjasama dan pendampingan tentang
standardisasi batik dan teknologi proses
dengan BBKB" ungkap Euis dalam
kesempatan tersebut.
Rombongan diterima oleh Plt. Kepala BBKB,
Agus Kuntoro dan pejabat struktural di
lingkungan BBKB. Dalam kunjungan
perdananya, Atalia terkesan dengan produk
perak dari laboratorium perhiasan BBKB,
kompor listrik batik, alat spin casting untuk
pewter dan alat pintal limbah serat rami yang
tengah direkayasa di laboratorium keteknikan
BBKB.

alai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB)
dipercaya sebagai rujukan bagi para
perajin untuk mengembangkan industri
kerajinan. Kali ini Disperindag Provinsi Jawa
Tengah membawa 15 (lima belas) perajin dari
Desa Rantai Wringin Kebumen datang
berkunjung ke BBKB untuk mendapatkan
solusi dari permasalahan industri serta untuk
mengembangkan produk dari sabut kelapa.
Rombongan dipimpin oleh Achmad Abdul
Rosyid, pejabat fungsional di lingkungan
Disperindag Provinsi Jateng pada hari Kamis
(20/9).
Perajin yang dibawa, merupakan peserta
pelatihan sabut kelapa yang sebelumnya
telah difasilitasi oleh Pemprov. Jateng. "Sejauh
mana pelatihan yg sudah kami berikan bisa
bermanfaat supaya para perajin bisa
termotivasi dan bisa menjadi perbandingan
produk serta menyelesaikan masalah
produksi" ungkap Achmad saat memberi
sambutan.

Rombongan diterima oleh Kasi. Pemasaran,
BBKB Harnandito Paramadharma. Menjawab
pertanyaan salah satu perajin yang
membutuhkan alat pintal sabut kelapa,
Nanda menyebutkan bahwa saat ini BBKB
tengah merekayasa alat pintal serat rami
sehingga dimungkinkan untuk bisa
diterapkan pada sabut kelapa apabila alat
tersebut selesai digarap.
Ro m b o n g a n b e r k e s e m p a t a n m e l i h a t
langsung proses pembuatan peralatan pintal
rami di laboratorium keteknikan BBKB dan
berdiskusi dengan perekayasa BBKB. Selain
itu, rombongan juga menyempatkan untuk
melihat contoh produk anyaman di
laboratorium serat alam non tekstil BBKB.
#kerajinan #sabutkelapa
#kebumen #jateng

#perajin
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Communal Branding Semakin Penting,

Trenggalek Gandeng BBKB
Tingkatkan Produk Kerajinan dan Batik

Monitoring Pelatihan Batik

Ketua Dekranasda Kab. Pekalongan
Berkunjung di BBKB Yogyakarta

K

einginan yang kuat untuk melihat
secara langsung para peserta pelatihan
dan pengembangan khususnya IKM
kerajinan dan batik di Kabupaten Pekalongan
telah mendorongnya untuk berkunjung ke
Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB)
Yogyakarta. Kunjungan Ketua Dekranasda
Kabupaten Pekalongan Ibu Dra Hj. Munafah
Asih Kholbihi beserta rombongan
dilaksanakan pada hari Rabu 17 Oktober
2018. Kehadirannya di BBKB adalah untuk
melakukan monitoring 10 (sepuluh) orang
peserta Pelatihan Batik dengan Zat Warna
Alam yang diselenggarakan atas kerjasama
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UMKM (Disperindagkop & UKM)
Kabupaten Pekalongan dengan BBKB.
Kegiatan Pelatihan tersebut dilaksanakan
selama 5 (lima) hari terhitung tanggal 15 -19
Oktober 2018 di Laboratorium Batik, BBKB.
Kunjungan Ibu Dra Hj. Munafah Asih Kholbihi
disambut oleh Kabid. Pengembangan Jasa
Teknik Bp. A. Wisnu Pamungkas, M.Si yang
merangkap sebagai Koordinator Pelaksana
Tugas Kepala Sehari-hari Balai Besar
Kerajinan dan Batik, didampingi oleh Kabid.
Pengembangan Kompetensi dan Alih
Teknologi Ibu Sri Nurwidiyati dan Kepala Seksi
Pemasaran Harnandito Paramadharma. Pada
pertemuan tersebut Ibu Munafah
menyampaikan bahwa Kab. Pekalongan
memiliki banyak potensi sumber daya alam
dan budaya yang mampu mendorong
perkembangan industri kerajinan dan batik.
Dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi
yang hangat dan Pemda Pekalongan akan

menjalin dan mengembangankan kerjasama
di bidang kerajinan dan batik sebagai upaya
pengembangan warna alam dengan
memanfaatkan tanaman yang ada di hutanhutan yang berada di wilayah Kab.
Pekalongan. Sedangkan terkait dengan
pemanfaatan bambu sebagai bahan
kerajinan Pemkab. Pekalongan berencana
akan mengembangkan pembudidayaan
bambu di daerahnya. Ibu Munafah juga
tertarik pada hasil litbang pengembangan
teknik batik latar dan pengembangan
souvenir dari bahan pewter.
Pada kesempatan ini Ibu Dra Hj. Munafah Asih
Kholbihi berkesempatan untuk ikut serta
mencoba membatik mulai dari mencanting
kain, mencap kain, mencelup warna indigo
dan menfiksasi kain celupan warna tingi
dengan menggunakan bahan tawas. Ketika
berlatih membatik tampak sangat luwes
dalam membuat kerajinan batik karena
menurut beliau, pekerjaan membatik sudah
dikenalnya sejak duduk dibangku sekolah
menengah pertama untuk membantu usaha
keluarganya,”tukasnya”. Beliau juga
menyampaikan rasa terimakasih kepada
Balai Besar Kerajinan dan Batik yang sudah
mau bekerjasama dan membimbing perajinperajin batik dari pekalongan untuk
meningkatkan kualitas batik warna alami di
daerahnya. Pada kunjungannya ke BBKB,
beliau juga berkesempatan untuk berkeliling
mengunjungi laboratorium-labatorium yang
ada di BBKB untuk melihat proses dan hasil
litbang yang dihasilkan.

N

anang Budiarto, Kepala Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
(Disperindaker) Kabupaten
Trenggalek mengunjungi Balai Besar
Kerajinan dan Batik, Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri, Kementerian
Pe r i n d u s t r i a n d i Yo g y a k a r t a , J u m a t
(2/11/2018).
Kunjungan tersebut dalam
rangka memajukan industri kerajinan dan
batik di Kabupaten Trenggalek, melalui
peningkatkan kualitas produk kerajinan dan
batik.
Dalam kesempatan tersebut, Nanang
menyampaikan visi Bupati Trenggalek, Emil
Dardak untuk meningkatkan sektor industri di
Trenggalek sesuai yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) melalui
Gerakan Mutu
Industri Cemerlang (Gemilang).
“Dalam
rangka membesarkan program (Gemilang)
Bupati, kami berencana membuat
laboratorium kriya dan rumah kemasan serta
membuat Communal Branding untuk produk
kerajinan dan batik” jelas Nanang dalam
kesempatan tersebut. Program gemilang
terbagi menjadi 4 sektor, yaitu Gemilang
Agro, Non Agro, Susu dan juga Kreatif. “Kami
harapkan BBKB bisa membantu kami dalam
program Non Agro dan juga kreatif” pungkas
Nanang.
Pujianto, Kepala Bidang Perindustrian
Disperindaker Trenggalek, dalam forum yang
sama menyampaikan bahwa industri kecil
yang ada di kabupaten Trenggalek sebanyak
500 IKM, sedangkan yang menengah hanya
dua industri. “Produk hasil dari IKM selama ini
masih belum baik (kasar) sehingga kami
harapkan BBKB bisa memberikan pelatihan
serta menjadi kurator untuk produk kayu dan
non kayu di laboratorium kriya Trenggalek”
harap Pujianto.

Sebagaimana di ketahui potensi tempurung
kelapa di Kabupaten yang memiliki luas
wilayah 126.140 Ha ini sangat besar karena
2/3
dari luasnya
merupakan
tanah
pegunungan.
“Saat ini produk yang ada masih kurang
halus dan hampir setiap rumah di Trenggalek
memiliki pohon kelapa, sehingga potensinya
sangat tinggi” papar Apsari, Plt. Kasi Industri
Non Agro.
Dari kunjungan tersebut
disepakati bahwa BBKB akan memberikan
pelatihan kerajinan tempurung kelapa
kepada 15 orang peserta dari Kabupaten
Trenggalek pada Bulan November 2018.
Apsari menambahkan bahwa produk
asli Trenggalek seperti konveksi, selama ini
dijual tanpa brand, sehingga keuntungan ada
pada broker karena selanjutnya produk
konveksi seperti garmen (industri busana) di
jual kembali dengan merk dari broker.
Tercetus ide untuk serius menggarap potensi
industri dengan membuat communal brand
bagi pelaku industri di Trenggalek dengan
mengharapkan bimbingan dari BBKB
K e m e n t e r i a n Pe r i n d u s t r i a n . D a l a m
kesempatan tersebut Plt. Kepala Balai Besar
Kerajinan dan Batik, Agus Kuntoro
menyampaikan siap membantu dengan
memberikan pelatihan teknis kerajinan dan
batik dan juga bantuan teknis dalam rangka
mewujudkan communal brand di Trenggalek
dengan nama Terang Ing Galih.
“Mulai dari penentuan motif batik khas
Trenggalek, pengurusan Hal Cipta hingga
pelatihan teknis maupun pengiriman
instruktur siap kami layani ” pungkas Agus
Kuntoro mengakhiri sambutan kunjungan di
ruang Soga BBKB. (Rd)
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Program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI)

Balai Besar Kerajinan dan Batik
Bantu Tingkatkan Kemampuan Perajin Tempurung Kelapa Wonosobo
Potensi Tempurung Kelapa Wonosobo

KUB Griya Bathok Wonosobo

K

Pengolahan tempurung kelapa sebagai
produk kerajinan termasuk ke dalam
subsektor industri kerajinan yang merupakan
subsektor industri kreatif yang dapat
menyerap tenaga kerja dan menggerakkan
ekonomi terutama di pedesaan. Salah satu
dari IKM kerajinan tempurung kelapa yang
telah berhasil adalah usaha kerajinan dari
Kelompok Usaha Bersama KUB "Griya Batok
Wonosobo " milik Heri Wibowo di Desa
Larangankulon, Kec. Mojotengah
Kab.
Wonosobo. Pria kelahiran 27 April 1977 ini
memperkerjakan 10 orang pemuda di desa
tersebut untuk memproduksi kerajinan
terutama untuk peralatan rumah tangga
seperti gelas, mangkok dan sendok.
Pekerjaan dilakukan di rumah masing-masing
(karena pekerjaan sampingan). Setelah
dikerjakan di rumah mereka (setengah jadi),
tas-tas tersebut dibawa ke pusat pengerjaan
(ke Pak Heri) untuk proses finishing.

abupaten Wonosobo
merupakan
salah satu sentra kelapa yang terbesar
di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Luas
area tanaman kelapa pada tahun 2015 di
Kabupaten Wonosobo mencapai 3.513,11 Ha
dengan jumlah produksi sebanyak
11.503.306 butir (Kabupaten Wonosobo
dalam angka 2015). Angka ini jauh
meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dari
data tersebut menunjukkan adanya
kecenderungan peningkatan produksi kelapa
dari tahun ke tahun dari luas areal tanam
maupun jumlah produksi per tahunnya.
Pohon kelapa merupakan pohon multiguna
karena setiap bagian dari pohonnya memiliki
nilai ekonomi dan nilai jual, tak terkecuali
tempurung kelapa atau yang dikenal dengan
nama batok. Tempurung kelapa (batok) yang
pada awalnya dianggap sebagai limbah sisa
pemanfaatan buah kelapa, kini telah banyak
dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam
industri pembuatan arang aktif atau 4 karbon
aktif. Peningkatan pendapatan ekonomi
masyarakat dapat lebih bernilai guna jika
bahan-bahan seperti tempurung kelapa yang
sebenarnya banyak dijumpai di wilayah ini
dapat dimanfaatkan sedemikian rupa
menjadi barang kerajinan yang bernilai
ekonomis, bernilai seni, dan bernilai guna
praktis untuk kehidupan sehari-hari.
Permintaan atas produk kerajinan tempurung
kelapa ini pun semakin bertambah seiring
dengan berkembangnya gaya hidup “kembali
ke alam”. Hasil kerajinan tempurung kelapa
ini antara lain berupa ragam tas dengan
berbagai bentuk (model) dan ukuran,
beragam bentuk model rel gorden, kap
lampu, peci, manik-manik/kancing, dompet,
tas HP, dan beragam pesanan khusus cendera
mata dari bahan tempurung kelapa.

Heri Wibowo merintis
KUB Griya Batok
Wonosobo sejak tahun 2011 dengan
mengolahnya menjadi sejumlah kerajinan
seperti peralatan rumah tangga misalnya
gelas, mangkok, siwur, irus, hingga aksesoris
lainnya terutama tas yang berbahan dasar
tempurung kelapa. “Dirintis dengan nama
awal Ekswabi Production. Ekswabi adalah
singkatan dari Eks Warga Binaan, sebab salah
satu dari anggota ada yang pernah masuk ke
lembaga permasyarakatan (LP). Dari sanalah,
timbul inisiatif untuk mengangkat mereka
yang pernah terjerumus ke LP” ungkap Heri
saat ditemui di workshopnya pada 27 Maret
2018. Seiring berjalannya waktu, masyarakat
merasa asing dengan nama Ekswabi,
sehingga akhirnya berganti nama menjadi
Griya Bathok pada tahun 2014.

Heri mengkoordinasikan warga sekitar (yang
awalnya membakar tempurung kelapanya
setelah dimanfaatkan kelapanya) bahwa
batok kelapa bisa berguna dan menghasilkan
uang. Griya Bathok membeli tempurung
kelapa dari warga sekitar dengan harga
Rp1.500/kg
Kapasitas produksi dalam sehari
menghasilkan sebanyak satu kodi atau 20 biji
peralatan rumahtangga. Permintaan
kerajinan tempurung kelapa ini selain untuk
memenuhi kebutuhan pasar lokal,
sebenarnya juga banyak digemari dan
diminati masyarakat dari luar kota dan masih
terbuka peluang terutama bila terdapat
pesanan jumlah besar, namun karena masih
terbatasnya jaringan yang dimilikinya, maka
produk kerajinan tempurung kelapa yang
diproduksi
hanya dipasarkan disekitar
daerah Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya
kepada para pemilik rumah makan dengan
harga yang relatif murah. Produk siwur
dengan gagang kayu kelapa dijual dengan
harga Rp 4.000 per biji, Sedangkan harga
gelas dari tempurung kelapa Rp 10.000/biji,
irus Rp 2.500 per biji.

Program Dana Kemitraan Peningkatan
Teknologi Industri (DAPATI)
Sebagai sebuah industri kecil, KUB Griya
Bathok Wonosobo memiliki
sejumlah
permasalahan terkait dengan proses produksi
yang dihasilkan, antara lain : Kemampuan
pengembangan produk baru melalui
diversifikasi desain masih terbatas hanya
pada produk kerajinan tempurung kelapa
berupa peralatan rumah tangga seperti
mangkok, irus dan sendok. Kemampuan
teknologi proses dan pengolahan tempurung
kelapa
yang masih terbatas dan perlu
ditingkatkan. Serta keterbatasan dalam
pengembangan desain
produk kerajinan
tempurung kelapa sebagai souvenir khas kab
Wonosobo sehingga menghasilkan (icon)
daerah.
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Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) melalui
Program Dana Kemitraan Peningkatan
Teknologi Industri (DAPATI) yang merupakan
program yang dikembangkan oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian melalui Pusat
Penelitian dan Pengembangan
Teknologi
Industri dan Kekayaan Intelektual berusaha
membantu meningkatkan
kemampuan
Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam
pengembangan dan penerapan teknologi.
Pada tahun 2017, kegiatan tersebut
menerapkan hasil penelitian dan
pengembangan dengan judul Pengembangan
Produk Baru Kerajinan Tempurung Kelapa
pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Griya
Bathok Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.
Program DAPATI yang dijalankan memiliki
ruang lingkup membantu peningkatan
penguasaan teknologi pengolahan
tempurung kelapa dengan teknik laminasi,
teknik potong utuh, dan
teknik rakitan.
Mendampingi pengrajin untuk
mengembangkan
produk baru dengan
tujuan diversifikasi produk serta mendesain
produk kerajinan berupa souvenir khas Kab.
Wonosobo sehingga dapat menjadi produk
kerajinan icon daerah.
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Mengenal

Serat Rami
Wonosobo
untuk Bahan Kerajinan

Pa d a Ta h a p I i m p l e m e n t a s i , B B K B
berkerjasama dengan Dinas Perindustrian
Tenaga Kerja dan transmigrasi Kab.
Wonosobo. Peserta kegiatan sebanyak 25
orang
dengan pembagian anggaran
ditanggung bersama antara program Dapati
dan Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Wonosobo. Dilaksanakan
pada 17-21 Juli 2017 dengan peserta
termasuk anggota IKM Griya Bathok
Wonosobo. IKM Griya Bathok Wonosobo
sebagai stakeholder dari program DAPATI
menyanggupi
sharing anggaran sebagai
bentuk kerjasama dengan BBKB dengan
pembelian peralatan pengemplong
tempurung kelapa hasil rekayasa Lab.
Keteknikan BBKB. Peralatan tersebut dapat
menghasilkan 200 kancing perjam. Hal ini
sangat membantu untuk membuat bahan
baku setengah jadi produk kerajinan
tempurung kelapa. Implementasi pada
tahapan II dilakukan selama 5 hari yaitu 21 25 Agustus 2017.
“Kendala dari sisi peralatan adalah alat
pengemplong hanya dibeli satu unit (dari
BBKB) sehingga harus dijeda dalam kurun
waktu tertentu sebab mesin yang cepat
panas” ungkap Heri. Untuk mengantisipasi
masalah mesin yang cepat panas padahal
kebutuhan bahan tinggi, Heri masih
mengambil sebagian bahan jadi dari Haryanti
di Yogyakarta (tempurung sudah bulat-bulat),
jadi hanya perlu merangkai-rangkai. “Dalam
sejam harus berhenti 3 kali. Tiap jam mampu

memproduksi sekitar 200-300 butir. Tiap
produk membutuhkan ±120 butir. Dalam
sehari, jumlah butiran tempurung kelapa bisa
untuk 10 unit tas” pungkas Heri.
Pada tahapan III dilakukan koordinasi dan
persiapan tentang pengembangan dan
penyempurnaan teknologi rakitan untuk
pembuatan produk kerajinan dan IKM Griya
Bathok Wonosobo telah menyiapkan bahan
dan peralatan sendiri sesuai kebutuhan
terutama aksesories untuk penyempurnaan
produk dengan teknologi rakitan.
Implementasi pada tahapan III dilakukan
selama 3 hari yaitu 25-27 September 2017
dengan peserta termasuk anggota IKM Griya
Bathok Wonosobo.
Keuntungan dari setiap produk dengan HPP
Rp 60.000,-, maka bisa dijual hingga Rp Rp
90.000,- dengan keuntungan 50%.
Dari Kegiatan DAPATI Tahun 2017 dimana
BBKB sebagai servive provider telah berhasil
dengan baik. Dibuktikan dengan sejumlah 25
(dua puluh lima) orang SDM KUB Griya
Batok Wonosobo dapat menguasai teknologi
pengolahan tempurung kelapa dengan teknik
laminasi, teknik potong utuh, dan teknik
rakitan. KUB Griya Batok Wonosobo dapat
mengembangkan produk baru dan dapat
membuat produk kerajinan
tempurung
kelapa berupa souvenir khas wonosobo
sehingga dapat menjadi produk kerajinan
icon daerah.

Timbul Tenggelam Serat Rami untuk
Tekstil di Wonosobo
ami (Boehmeria nivea) adalah tanaman
asli Indonesia, meski secara penamaan
lebih terkenal dengan nama chinagrass.
Rami mulai di kenal di Wonosobo sejak tahun
1999. PT Agrina Prima, sebagai pilot project
membuka lahan seluas 25 Ha untuk tekstil,
dengan modal 1,5 milyar, dan bertahan
sampai tahun 2010. Pendirinya adalah
Bambang Sunjoyo, Direktur Operasional Jasa
Marga. Dibantu oleh saudaranya Agung Banu
Ismadi, Marketing Pesawat Wilayah Timur
Tengah, yang juga merupakan Staf Pak
Habibi. Adik dari Bambang Sunjoyo, yaitu
Bambang Supartono merupakan Kepala
Dinas Peternakan Wonosobo memiliki ide
untuk mengembangkan rami di Wonosobo.
Papar Wibowo yang akrab disapa dengan
nama Bowo saat ditemui di Kebun Rami
Ramindo Berkah Persada Sejahtera (Rabersa),
Dusun Jlamprang, Simbang, Kalikajar,
Wonosobo, Jawa Tengah, 28 Maret 2018.

R

Ayahanda dari Bowo merupakan salah satu
staf Bambang Supartono juga merupakan
salah satu pelaku sejarah keberadaan rami di
Wonosobo. Dalam perjalanannya terjadi
penipuan dimana dari luas wilayah 25 ha,
ternyata tidak sampai seluas itu. Adapun
untuk pemasarannya yang direncanakan
sebagai produk tekstil juga masih belum jelas.
“Saat pemerintahan Presiden Megawati,
proyek rami digelontorkan dana untuk
pengembangan rami hingga menjangkau
Pulau Sumatera hingga luas tanam ratusan
hektar. Koperasi Serat Alam Indonesia
(Kopserindo) di bawah Kementerian UMKM
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bermitra dengan PT Agrina, namun di tengah
jalan koperasi tersebut tutup. PT Agrina Prima
merupakan satu-satunya perusahaan yang
tersisa dalam menjalani usaha rami” kata
Bowo.
Terjadi Joint Operation (JP) antara PT Agrina
Prima, Departemen Pertahanan, PT Sritek,
Kopserindo dan Balai Besar Tekstil untuk
melakukan riset pembuatan seragam tentara
untuk Kopasus, Kopaska dan lainnya.
Namun kendala terjadi saat terjadi
pergantian pejabat pengadaan di instansi
militer pengguna produk rami tersebut yang
mengakibatkan proyek tersebut tidak bisa
berjalan. Saat itu PT Agrina Prima telah
berinvestasi peralatan pengolahan rami
degumming (pemanasan), hingga ratusan
juta rupiah. Hal tersebut yang menyebabkan
PT Agrina Prima bangkrut dan harus di tutup.
Bowo yang saat itu sebagai karyawan dan
bergabung sejak 2002, di PHK pada tahun
2010. Sisa lahan dari 25 ha tingga 1600
meter persegi untuk menutupi kerugian biaya
yang ada.
Serat Rami untuk Kerajinan
Bowo dengan 6 orang bekas karyawan PT
Agrina Prima berusaha mengembangkan
idealis untuk mempertahankan rami di
Indonesia, karena pada tahun 2010 sudah
tidak ada lagi yang mengembangkan rami
lagi. Akhirnya Bowo mendirikan Ramindo
Berkah Persada Sejahtera (Rabersa) sebagai
nama dari usahanya. Di awal 2018, Bowo
telah memiliki jumlah karyawan mencapai 30
orang.
“Buyer untuk produk pertama adalah PT
Retota dengan permintaan awal hanya 300 kg
rami per bulan, jumlah tersebut saat itu sangat
tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari”
ungkap Bowo yang merupakan lulusan
Politeknik Kesehatan. Bowo juga tidak
memiliki modal untuk berproduksi, kerjasama
terjalin antara Bowo dengan PT Retota dengan
modal dari PT Retota dengan komitmen
semua hasil untuk PT Retota. Dengan
keuletan, jumlah lahan yang awalnya hanya
1600 meter berkembang 2 hingga 3 ha per
tahun, dan saat ini mencapai 13,5 ha.
Kerjasama berjalan selama 5 tahun untuk
membuka pasar rami, khususnya untuk
membuat tirai, wallpaper dan kerajinan lain
dengan pasar hingga menjangkau Amerika,
menggeser pasar rami dari China dengan
kapasitas impor dari China sebesar 2 ton per
tahun.
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Dua tahun terakhir (2015) kontrak order
dengan Amerika berjalan, sehingga Bowo
berusaha mengembangkan usahanya
dengan lebih baik kepada masyarakat karena
sudah ada kepastian bisnis. Produk yang
diolah dilempar ke PT Retota dan PT Sabda
untuk bahan kerajinan.
Bowo melakukan persuasi kepada
m a s y a r a k a t Wo n o s o b o u n t u k b i s a
mengembangkan
serat rami. Beliau
membandingkan biaya saat mengolah padi
dengan luas seperempat hektar
menghabiskan biaya hingga Rp 2.250.000,per tahun, sedangkan untuk mengolah rami
tidak membutuhkan biaya pengolahan. Dari
segi waktu, untuk pengolahan padi,
membutuhkan waktu untuk mengolah tanah
setiap masa panen, sedangkan rami tanpa
perlu diolah bisa panen setiap 2 bulan/60 hari
dengan tinggi tumbuhan mencapai 2 meter.
Edukasi kepada masyarakat bukan perkara
yang mudah, namun dengan kesungguhan
akhirnya Bowo berhasil meyakinkan
masyarakat Wonosobo untuk
membudidayakan rami.
Konsorsium Rami Indonesia (KORI)
Keberadaan rami di Wonosobo telah
mengundang peneliti dari luar Wonosobo
untuk ikut bergabung. Mulai dari UNPAD,
UNY, UNDIP, UNSOED, STTT, UGM, UTM
(Malaysia) hingga Balai Besar Kerajinan dan
Batik. Kemudian lahirlah KORI (Konsorsium
Rami Indonesia) pada bulan September 2017
yang terdiri dari 4 komponen yaitu akademisi,
bisnis, komunitas dan juga pemerintah
dengan ketua DR. Asri Peni peneliti yang juga
merupakan Ka.Prodi. Fak. Biologi UNPAD.
Dari 54 orang anggota KORI, 70%-nya
merupakan peneliti. KORI memiliki misi untuk
mengangkat rami menjadi tanaman
unggulan nasional melalui riset. Potensi untuk
tekstil masih sangat terbuka dengan hadirnya
para peneliti, mulai dari kekuatan tarik serat
yang tinggi hingga pemanfaatan rami untuk
panel peluru dengan hasil hingga level 4 (riset
peneliti dari UNY). Bowo juga
mengungkapkan bahwa peneliti yang datang
dari Malaysia menyebutkan bahwa kekuatan
tarik serat rami mencapai 810 mega paskal
per cm2 lebih kuat dari serat baja.
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dipikirkan limbah tersebut, mulai dari
pemanfaatan sebagai kompos hingga untuk
briket.

Potensi yang terkandung dalam tanaman rami
mulai dari daun (di bidang peternakan untuk
pakan ternak, di bidang farmasi bisa untuk
anti kanker), seratnya bisa untuk peredam
suara (Peneliti UNDIP), batang, kulit
semuanya bisa dimanfaatkan. Limbahnya
u n t u k b i o b r i k e t ( U N PA D ) , h i n g g a
mikroselulosa arahnya untuk bahan peledak.
Peneliti dari UNHAS juga tengah meneliti
untuk pelapis kapal. DR. Sudarsono dari IST
Akprind juga meneliti rami untuk komposit
pelapis baling-baling kayu. Pemanfaatan rami
untuk wallpaper di Magelang selama ini di
suwir secara manual dengan tenaga manusia,
karena belum adanya mesin yang mampu
mengerjakan pekerjaan tersebut.

Mimpi Bowo, akan menghidupkan industri
tekstil berbahan rami dengan konsep baru
biodegumming (bakteri), proses degumming
tanpa menggunakan bahan kimia,
direncanakan akan lebih menghemat hingga
70% biaya pengolahan dibandingkan dengan
pengolahan secara kimiawi.

Budidaya Rami
Proses budidaya dari mulai tanam rami
adalah dengan membuat alur tanam di tanah
dengan jarak 90 x 30 cm, untuk satu hektar
luas tanah maka ada 32 ribu - 35 ribu titik
tanam, pupuk dimasukkan, ditutup kemudian
tanam bibit rami. Tanaman rami kemudian
dilakukan perawatan pangkas kosmetik pada
bulan ke-4 dimaksudkan agar tunas yang
tumbuh bertambah atau cabangnya
bertambah serta agar tumbuhnya rami
semakin optimal. Dahan yang dipangkas
biasanya dibuang untuk bahan tekstil, namun
untuk penggunaan kerajinan, dahan dari
pangkas kosmetik bisa dimanfaatkan. Panen
pertama pada
bulan ke-6, dan panen
selanjutnya setiap dua bulan hingga 75 hari
sesuai kondisi tanaman. Faktor cuaca
mempengaruhi masa panen, dengan banyak
hujan maka masa tanaman semakin panjang,
sedangkan kondisi jarang hujan membuat
masa tanaman lebih pendek. Proses tersebut
berlanjut hingga 5 tahun usia tanaman, pada
usia tersebut dilakukan rekondisi penggantian
tanaman.
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Proses panen, maka daunnya dihilangkan
(dirontok), dipangkas, ditimbang di proses di
mesin decortikator (pemisah serat). Proses
pengolahan tidak lebih dari 2 hari setelah
panen. Apabila lebih (alum) maka gum
dilapisan luarnya akan kering dan menempel
pada batang tengah sehingga membuat
produk tidak bersih. Serat di rendam selama 1
x 24 jam sampai 2 x 24 untuk melunturkan
gumnya. Diangkat kemudian di peras (agar
kandungan airnya hilang) kemudian di
brushing (dipukul-pukul ringan) berfungsi
untuk membua
ng cip dan membuka serat
agar lebih terurai dan mudah untuk diolah.
Kemudian serat dipotong bagian tengahnya,
sedangkan bagian atas dan bawahnya, yang
biasanya kusut dibuang. Serat kemudian
dipacking dan siap dikirim.
Ruangan yang dibutuhkan dalam pengolahan
rami adalah 12 x 15 meter2 dan ruang jemur.
Target 15 ha lahan, 150 ton per 2 bulan atau
75 ton per bulan, 3 ton per hari sehingga
membutuhkan 4 mesin (1 cadangan) untuk
pengolahan serat rami dari sisi peralatan.
Sedangkan untuk penjemuran maka
penghitungannya karena Wonosobo curah
hujan tinggi, dengan kapasitas 3 ton perhari,
maka 120 kg serat basahnya diperlukan
mesin pengering. Dari 3 ton perhari maka
95%nya limbah dengan sehingga perlu untuk

Kerjasama Perekayasaan Alat dengan
BBKB
Bowo memproduksi 3 jenis bahan rami, yaitu:
serat putih, pita rami kerok/kering, dan
limbah (briket, kompos). Kapasitas produksi
perhari 500 kg – 800 kg rami (limbah 10%),
setiap panen dengan kapasitas 10 ton tiap
panen/2 bulan, dengan hasil serat 800 kg per
bulan dengan target 5 ton per bulan. Dia
memelihara 100 ekor kambing yang
diberikan pakan dari daun rami. Karakter rami
tidak hidup di tanam becek dengan sebaran
hujan merata setiap tahun. Bowo
membutuhkan alat untuk bisa mengurai dan
memelintir limbah rami agar bisa
dimanfaatkan. “Serat yang telah dipelintir
bisa dihasilkan berbagai macam produk
kerajinan seperti vas bunga hingga meubel
dan saya berharap rami tidak menghasilkan
limbah/ zero waste” pungkas Bowo.
Keinginan untuk mengolah limbah membuat
Sulistyono, ST, Koordinator Perekayasa di
Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB)
menawarkan bantuan untuk merekayasa alat
pengurai serat rami dan alat pelintir rami.
Kedua alat tersebut saat ini tengah direkayasa
di laboratorium keteknikan BBKB dengan
progres mencapai 85%. “Serat limbah sisa
potongan bagian atas dan bawah sangat
kusut, saat ini ada lebih dari 1 ton limbah
tersebut yang masih disimpan oleh Pak Bowo,
sementara setiap bulan limbah tersebut
bertambah 100 kg, tentunya volumenya
sangat besar. Maka dibutuhkan alat pengurai
(fiber opener) dan pemintal
serat rami
dengan produk akhir sampai dengan menjadi
tali serat rami untuk bahan kerajinan” tutup
Sulistyono. (Rd)
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Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai
instansi litbang memiliki andil dalam proses
pemulihan ekonomi di bidang produksi batik
di Giriloyo paska bencana gempa. Berbagai
kegiatan diselenggarakan, mulai dari
kegiatan penerapan hasil litbang batik
dengan pewarna alami hingga mengikut
sertakan IKM di Giriloyo untuk bisa mengikuti
pameran.

Mukhoyaroh
Melestarikan Berkah Batik Giriloyo

W

ukirsari, Giriloyo merupakan sebuah
dusun yang terletak di bawah kaki
perbukitan Imogiri. Suatu bukit yang
terkenal di daerah kawasan selatan
Yogyakarta karena di sanalah raja-raja
kerajaan Mataram Islam dimakamkan. Tidak
hanya itu saja, Giriloyo juga menyimpan
warisan budaya yang luar biasa yaitu sentra
dari pengrajin batik di Yogyakarta yang
dikerjakan hingga turun temurun oleh para
pembatik.
Salah satunya Ibu Mukhoyaroh atau lebih
akrab di sapa Bu Mukho, beliau mengenal
batik secara turun temurun, nenek moyang
hingga ibunya merupakan pembatik. Sejak ia
masih dalam kandungan, ibunya juga masih
aktif membatik, hingga sewaktu masih kecil
pun beliau di pangku sambil membatik
sebagai kegiatan sehari-hari. Bahkan ibunya,
yang bernama Khasanah hingga kini masih
aktif membatik walaupun umurnya sudah
menginjak lebih dari 80 tahun.
Tidak ada catatan secara eksplisit kapan
kerajinan batik tulis mulai dikenal di kampung
Giriloyo, hanya perkiraan sekitar abad ke 17,
batik mulai digunakan masyarakat di Giriloyo.
Terjadi saat sebagian besar penduduk sekitar
Giriloyo menjadi abdi dalem di keraton
Yogyakarta. Dari situ terjadi interaksi antara
keraton dan penduduk, kemudian beberapa
tokoh dari kerabat keraton memberikan
pekerjaan kepada masyarakat sekitar
khususnya ibu-ibu sebagai buruh nyanthing
batik.
Awalnya demikian sampai berabad-abad
lamanya penduduk Giriloyo yang menekuni
batik masih tetap menjadi buruh dan menjual
batik setengah jadi ke juragan-juragan batik
di pusat kota atau di sekitar Kraton Yogyakarta
yang berjarak sekitar 17 km. Sampai pada
pertengahan tahun 2006, tak banyak dari
masyarakat menekuni aktivitas ini karena saat
itu membatik hanya untuk memenuhi
pesanan keraton saja.

Pada saat itu menjadi buruh nyanthing batik
saja tidaklah cukup, karena batik hanya laku
pada bulan-bulan tertentu saja bahkan
terkadang sampai tidak mendapatkan
penghasilan, dan tidak punya ongkos sekedar
untuk kembali ke rumah saat menjual batik ke
kota. Hingga pada akhirnya banyak
penduduk Giriloyo pergi bekerja beralih
profesi sebagai buruh di kota untuk
memenuhi kehidupan sehari-hari.
Hingga pada 26 Mei 2006, gempa
mengguncang Yogyakarta dengan daerah
terparah adalah di Kabupaten Bantul. Hal itu
membuat ibu-ibu yang bekerja di kota
memilih untuk pulang ke rumah membenahi
rumah, dan fokus dengan keluarga.
“Dulu sebelum gempa, banyak Ibu-Ibu kerja
buruh di kota, eh tapi malah sehabis gempa
banyak yang terjun mbatik“ tutur Mukho
Sebelum gempa banyak dari para pembatik
hanya membatik sendiri-sendiri, terhitung
hanya ada 3 atau 4 kelompok pembatik.
Hingga sekarang tercatat sudah ada 12
kelompok dengan jumlah pengrajinnya
sendiri 1200 orang dalam 3 padusunan yang
ada di Desa Wukirsari. Kelompok-kelompok
batik yang ada sekarang ini di bentuk oleh
LSM-LSM yang masuk untuk membantu pasca
gempa di daerah Wukirsari pada saat itu.

Kelompok Batik Berkah Lestari berdiri pada
tanggal 5 Februari 2007 setelah terjadi
gempa, dengan jumlah anggota ada 50
orang. Dengan adanya kelompok-kelompok
batik, lebih memudahkan para pembatik
untuk melakukan kegiatan produksi dan
pemasaran produk batiknya. Jika di suruh
memilih antara berkelompok atau mandiri
mereka lebih memilih untuk berkelompok
dikarenakan jika terjadi sesuatu atau
membutuhkan bantuan dana bisa
mengajukannya bersama-sama dengan
anggota yang lain.
Batik Berkah Lestari hingga kini hanya
memproduksi batik tulis saja, karena
sebenarnya penduduk di Giriloyo sepakat
bahwa produksi batik cap itu dilarang. Namun
karena permintaan pasar yang tinggi akan
batik cap, maka pihak Batik Berkah Lestari
menyediakan batik cap, walaupun tidak
memproduksi sendiri. Lalu untuk teknik
pewarnaan yang digunakan terdapat teknik
pewarnaan sintetis dan juga alam, dengan
teknik warna sintetisnya lebih banyak diminati
oleh konsumen karena warna-warnanya yang
cerah. Kemampuan produksi batik kelompok
ini sebanyak 25 potong perbulan, dan jumlah
penjualannya terkadang sama banyak
dengan jumlah produksi.
Harga batik di bandrol dari kisaran Rp.
300.000,- hingga Rp. 2.000.000,- dengan
target konsumen kelas menengah hingga
kelas atas. Pembeli paling banyak tahun 2018
ini dari Bank bantul sebanyak 100 potong dan
dari Ikatan Dokter-Dokter 100 potong. Untuk
menentukan harga batik merupakan hasil
diskusi antar anggota per kelompok,
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sedangkan jika ada batik titipan dari orang
maka harganya di tentukan oleh penitipnya
sendiri. Namun akhir-akhir ini sedang tidak
menerima banyak titipan, karena baru saja
terjadi pencurian pada bulan Januari
kemarin, ada sekitar 70 potong dengan
kerugiannya total mencapai 60 sampai 70
juta.
“Belum ada stock opname untuk kelompok
kita, jadinya tidak tahu kalau ada kehilangan.
Baru merasakan setelah banyak yang hilang”
tambah beliau
Para pembatik di Kelompok Batik Berkah
Lestari melakukan proses nyanthing di rumah
masing-masing, sedangkan untuk
pewarnaannya dan seterusnya baru
dilakukan di rumah Kelompok Berkah Lestari
bersama-sama dengan pembatik yang lain
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“Kita ada pertemuan rutin setiap tanggal 10,
lalu nanti ada piket setiap hari bergantian,
namanya juga usaha bersama, maka nanti
ada SHU yang dibagikan setiap tahunnya ada
simpanan wajib, dan simpan pinjam” tambah
Ibu yang sudah memasuki umur 61, tahun ini.
Produksi batik Berkah Lestari sebenarnya tidak
selalu mulus, kendala yang paling besar
dialami oleh Batik Berkah Lestari, yaitu
adanya penurunan kualitas obat pewarnaan
untuk batik karena harganya yang terlampau
tinggi. Padahal masih menggunakan takaran
yang sama, namun tidak bisa hanya dilakukan
sekali pencelupan, harus berulang-ulang kali
supaya warnanya bagus. Tidak hanya itu saja
kualitas malam juga mengalami penurunan,
jadi gampang pecah.
Untuk pemasarannya sendiri sudah di
promosikan melalui berbagai platform media
sosial, tidak hanya itu saja Batik Berkah Lestari
juga giat mengikuti berbagai kegiatan
pameran, tak terhitung sudah berapa kali
mengikuti pameran baik di dalam maupun
luar kota. Untuk kedepannya diharapkan
Batik Berkah Lestari dapat terus berinovasi
dalam motif.
Membatik bagi Ibu-Ibu dari dusun Giriloyo ini
merupakan segalanya, sumber utama mata
pencaharian mereka sehari-harinya saat ini.

Sosok

Karena masyarakat sudah mengenal batik
sedari kecil banyak dari mereka tidak
terpikirkan untuk mencari mata pencaharian
yang lain.
Walaupun membatik adalah pekerjaan
utama, mereka tetap tidaklah lupa pada
pekerjaan di rumah sebagai ibu rumah
tangga, dan juga di setiap musim panen
mereka selalu sibuk membantu para suami
untuk panen, jadi untuk sementara batiknya
ditinggalkan terlebih dahulu. Dengan
masyarakatnya yang masih mempunyai rasa
kekeluargaan yang tinggi, seringkali jika ada
tetangga yang meninggal secara otomatis
kegiatan-kegiatan seperti membatik juga ikut
di liburkan untuk membantu keluarga
almarhum.
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Terinspirasi Motif Batik Lawas Koleksi Orang Tua,

Wastraloka Mendapat Ide
Bangun Bisnis Seni Lukis Pada Media Kaleng
ermula melalui kecintaan pada ragam
hias nusantara dari usaha koleksi batik
lawasan yang menjadi bisnis orang tua
di daerah Timoho, Yogyakarta, pasangan Eni
Anjayani danKhobib Habibi memulai bisnis
kaleng lukis bermotif batik. Ketrampilan tinggi
dan detail menawan lukisan bermotif batik
lawas pada produk kaleng dan kayu yang
indah telah menarik perhatian peminat
kerajinan dari dalam dan luar negeri.
Berbagai apresiasi telah didapat atas produk
yang dibuatnya antara lain pemenang Femina
Award 2015 dan 2018 serta terpilih sebagai 3
Besar Incubatee Innovating Jogja 2016.

B

Kementerian Perindustrian yang berada di
Yogyakarta ditunjuk sebagai panitia
pelaksana teknis kegiatan Innoating Jogja. Eni
berserta karya kaleng lukisnya ikut serta
dalam kegiatan tersebut. Pada saat itu Eni
menyatakan bahwa kegiatan Innovating Jogja
mulai membuka jalan dan memberikan
wawasan untuk mengembangkan usaha
kaleng lukisnya lebih serius. Ketekunan Eni
dalam membangun Wastraloka membuahkan
hasil, dengan terpilih sebagai 3 besar
pemenang Innovating Jogja Tahun 2016
bersama dengan Janedan dan Tibra
Woodworking.

Sebagai Peserta Innovating Jogja 2016

Pasca Kegiatan Innovating Jogja 2016

Siapa menyangka Eni Anjayani adalah
seorang editor di salah satu penerbit di
Yogyakarta, Khobib Habibi sang suami pun
seorang pengusaha bahan bangunan di
Klaten. Awalnya Eni menggunakan kain batik
lawasan untuk bahan penghias tas, pouch dan
aksesoris. Mungkin itulah mengapa usahanya
dinamakan Wastraloka, yang bermakna dekat
dengan kain-kainan. Eni juga memiliki
keinginan untuk menerapkan motif batik
klasik pada produk-produknya. Eni mulai
menerapkan ragam hias batik klasik pada
berbagai barang seperti teko, tempat surat,
nampan yang terbuat dari kaleng. Hasilnya
pun mulai mendapat apresiasi dari para
peminat kerajinan. Pada Tahun 2015, karya
kerajinan ini mendapat anugerah Femina
Award pada Pameran Inacraft.

Wastraloka tetap fokus pada penerapan
ragam hias batik pada produk kaleng lukis,
dan terus melakukan inovasi sesuai
permintaan pasar. Proses pengembangan
produk dilakukan dengan cara trial and error,
dengan membuat beberapa alternatif produk
dan melihat bagaimana tahapan pasar.Proses
pemasaran dilakukan melalui media online,
sosial media dan internet, serta terus
mengikuti pameran-pameran di Jakarta.
Detail dan kerapihan yang menjadi nilai
utama dari produk wastraloka telah
menemukan pasarnya sendiri bagi para
penggemar kriya di kota-kota besar dan luar
negeri. Pada setiap pameran yang ikuti booth
Wastraloka selalu ramai dengan pengunjung,
bahkan Presiden RI Joko Widodo dan Ibu
Negara Iriana Joko Widodo menyempatkan
memberi apresiasi pada produk Wastraloka.

Kementerian Perindustrian RI, didukung Oleh
Program Uni Eropa (EU) menyelenggarakan
kegiatan Innovating Jogja tahun 2016 dalam
rangka menumbuhkan inovasi kerajinan yang
ada di Yogyakarta. Balai Besar Kerajinan dan
Batik serta Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
sebagai Unit Pelayanan Teknik dibawah
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
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Layanan Jasa

Layanan Jasa
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Perkuat Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Universitas Gadjah Mada
Jalin Kerjasama dengan BBKB
Perkuat Litbang dan Pemasaran,

BBKB Melakukan Penandatanganan MoU
dengan Mr. Masato Kuroda

S

etelah menjalin komunikasi, diskusi dan
kunjungan antara Balai Besar Kerajinan
dan Batik (BBKB) dengan Mr. Masato
Kuroda dan Ibu Fitriani Kuroda, serta
pelaksanaan kerjasama yang lebih kongkrit
dalam hal penelitian, pengembangan dan
pemasaran, maka pada hari senin tanggal 16
April 2018 pukul 16.00 bertempat di Joglo
Kalangan, Jalan Turi KM 4, Desa Kalangan,
Trimulyo, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55513,
telah ditandatangani
Memorandum of Understanding (MoU) yang
berisikan kegiatan antara lain penelitian
aplikasi batik latar ringkel pada kain bemberg,
pengujian kualitas pewarnaan pada kain
bemberg, pembuatan produk Yukata dan
asesorisnya dari kain bemberg bermotif batik
latar ringkel, terjalin hubungan dengan calon
b u y e r p r o d u k Yu k a t a d a r i J e p a n g ,
keikutsertaan dalam
Pameran INACRAFT
2018 di Jakarta dan Pameran Peringatan 60
Tahun Kerjasama Indonesia-Jepang di Tokyo.
Rencana tindak tindak lanjut BBKB dalam MoU
ini adalah melaksanakan kegiatan penelitian
aplikasi batik latar ringkel pada kain bemberg
dan membuat pakaian Yukata untuk
dipamerkan dalam Pameran INACRAFT 2018
di Jakarta Convention Center mulai tanggal
25 – 29 April 2018. BBKB juga melaksanakan
penelitian daya serap warna pada kain

bemberg. Pameran pada INACRAFT 2018
akan menampilkan kain bemberg “Japan New
Silky Fiber” untuk kain batik bersama dengan
desainer dan IKM Batik Indonesia, dimana
keikutsertaan dalam pameran ini Mr. Kuroda
dan Ibu Fitriani Kuroda bersama dengan PT.
Milangkori Persada yang disponsori oleh
Asahi KASEI Japan, Embbasy of Japan
(Indonesia), JETRO, Japan Foundation,
Kementerian Perindustrian dan Balai Besar
Kerajinan dan Batik. Dalam pameran tersebut
diharapkan dapat menjadi media promosi, uji
dan riset pasar produk Yukata dari kain batik
latar ringkel serta Geta, Yori dan Kokeshi batik
yang dikembangkan oleh BBKB.
Selanjutnya dalam rangka pembinaan Pusat
Unggulan Iptek (PUI) dan hilirisasi produk
unggulan program dari Kemenristekdikti,
BBKB menjadi salah satu peserta yang akan
mengikuti Pameran Innovation Days di Jepang
sekitar bulan September 2018, dapat lebih
mempersiapkan diri dalam merancang
produk yang sesuai dengan minat
masayarakat Jepang. BBKB mengembangkan
batik latar ringkel, geta dan yori serta boneka
kokshi dengan nuansa batik yang akan
dipasarkan di Japan melalui pameran
tersebut. Di samping itu, dalam memperingati
kerjasama Indonesia – Jepang ke-60 akan
diadakan pameran di Tokyo Jepang .

D

orongan semangat
kebersamaan
untuk saling membantu, saling
menguntungkan dan menunjang
pelaksanaan pendidikan, maka Balai Besar
kerajinan dan Batik (BBKB) dan Universitas
Gadjah Mada (UGM) melakukan
penandatangan MoU dalam rangka
pengembangan SDM dan sumber daya lain
yang terkait dengan fungsi kedua belah pihak.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara
Kepala BBKB Bapak Ir.Isananto Winursito,
M.Eng, Ph.D dan Dekan Sekolah Vokasi UGM
Bapak Wikan Sakarinto, ST.M.Sc, Ph.D
dilaksanakan di Ruang Sidang II, Gedung
Departemen Teknik Elektro dan Informasi Jl.
Yacaranda, Sekip Yogyakarta dihadiri pejabat
BBKB, Dekan, para Dosen, dan mahasiswa
Prodi Metrologi dan Instrumentasi, UGM
Yogyakarta (16/3).
Adapun ruang lingkup dalam kesepahaman
tersebut, antara lain pembimbingan praktek
kerja lapangan
(PKL) mahasiswa,
pembimbingan tugas akhir mahasiswa,
penelitian kolaboratif untuk pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran
tenaga ahli, serta publikasi bersama dalam
pertemuan ilmiah.

Dalam kata sambutannya Dekan Sekolah
Vokasi UGM Yogyakarta Bapak Wikan
Sakarinto, ST.M.Sc, Ph.D mengatakan bahwa
tahun 2017 merupakan tahun terakhir untuk
penerimaan mahasiswa D3, kedepan sudah
harus merekruit mahasiswa D4 (sarjana
terapan). Karena Link and mach merupakan
kebutuhan guna menyingkronkan dunia
Pendidikan dengan kebutuhan industri. Untuk
itu kebutuhan dosen yang berlatar belakang
praktisi sangat diperlukan dalam mendukung
Pendidikan Vokasi. Mahasiswa harus terus
membuka diri dengan berbagai sarana yang
ada guna mendapatkan inspirasi dan ide-ide
yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi
persaingan global.
Pada kesempatan yang sama Kepala BBKB
menyampaikan terima kasih atas
penandatangan MoU sebagai langkah awal
dan kedepan akan ditindaklanjuti dengan
kegiatan-kegiatan yang saling
menguntungkan dan berkolaborasi dalam
pengembangan SDM. Disamping itu juga
disampaikan
tugas BBKB, yaitu:
melaksanakan kegiatan penelitian,
pengembangan, kerjasama, standardisasi,
pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan
pengembangan kompetensi industri kerajinan
dan batik sesuai kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI), Kementerian
Perindustrian.
Seusai penandatangan MoU kedua belah
pihak saling bertukar cinderamata dan
dilanjutkan dengan kuliah umum dengan
Topik “Kompetensi Lulusan dan Peluang Kerja
Mahasiswa D-III Metrologi dan Instrumentasi
di Balai Besar Kerajinan dan Batik
disampaikan Kepala Seksi Sarana Riset Batik,
BBKB Bapak Isnaini.
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Tingkatkan Kualitas Layanan,

Perkuat Pengembangan IKM Kerajinan dan Batik,

BBKB Gelar Temu Pelanggan
IKM Kerajinan dan Batik

Kepala BBKB dan Bupati Bantul
Tanda Tangani Kesepakatan Bersama
dan Perjanjian Kerja Sama

P

enghujung tahun, bertepatan hari
Jum'at, 29 Desember 2017, Pukul 09.00
WIB, Balai Besar Kerajinan dan Batik
(BBKB) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Bantul sepakat untuk melakukan Perjanjian
Kerja Sama dalam rangka pengembangan
IKM Kerajinan dan Batik di Bantul, Yogyakarta.
Perjanjian tersebut telah ditandangani oleh
Kepala
BBKB Yogyakarta Ir. Isananto
Winursito, M. Eng, Ph.D dan Bupati Bantul Drs.
H. Suharsono.
Dalam kata sambutan bupati Bantul Drs. H.
Suharsono mengatakan penandatangan ini
merupakan bentuk kepedulian dan
keberpihakan Balai Besar Kerajinan dan Batik
(BBKB) yang benar-benar mencerminkan spirit
untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa.
Hal ini sejalan dengan Pemkab Bantul untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat
melalui daya saing daerah, pertumbuhan
ekonomi berbasis kerakyatan dan optimalisasi
pengelolaan sumber daya yang
berkelanjutan. Oleh karena itu
penandatanganan ini sebagai payung hukum
dalam membuka jalan peningkatan kualitas
dan produktifitas kerajinan di Bantul dan pada
gilirannya akan membawa dampak ekonomi
langsung kepada UMKM dan pengrajin.
Pada kesempatan yang sama Kepala BBKB Ir.
Isananto Winursito, M. Eng, Ph.D
menyampaikan tugas BBKB adalah
melaksanakan kegiatan penelitian,
pengembangan, kerjasama, standardisasi,
pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan

pengembangan kompetensi industri kerajinan
dan batik sesuai kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri, Kementerian
Perindustrian. Sehingga penandatanganan ini
merupakan tindak lanjut dari tugas penelitian
dan pengembangan khususnya
IKM
Kerajinan dan Batik.
Kebangkitan pengrajin Kabupaten Bantul
pasca gempa 2006 diantaranya melalui
pemberdayaan masyarakat ke industri kreatif;
penggalian dan pemanfaatan potensi sumber
daya alam; dan peningkatan sumber daya
manusia melalui pelatihan industri kreatif.
Untuk itu BBKB menyambut baik adanya
Kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerjas
Sama ini, sehingga BBKB dapat berperan
dalam meningkatkan kemandirian ekonomi
baik melalui pemanfaatan SDA maupun
peningkatan kompetensi SDM melalui
penelitian dan pelatihan.
Sebagai dasar wujud implementasi kedepan
pada waktu yang sama juga diitandatangani
Surat Perintah Kerja (SPK) antara Kepala BBKB
Bapak Ir. Isananto Winursito, M. Eng, Ph.D dan
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Pemkab Bantul
Drs. Sulistiyanto, M.Pd. Untuk itu pada tahun
2018 akan dilaksanakan
kegiatan
pendampingan IKM/ transfer teknologi dalam
bentuk pelatihan kepada masyarakat guna
mengembangkan UMKM dan pengrajin batik
dan kerajinan di Bantul.

dari bootcamp Kegiatan Innovating Jogja
2018 dan perwakilan alumni kegiatan
Innovating Jogja Tahun 2016 sebanyak18
(delapan belas) peserta. Pada kesempatan ini,
juga akan diumumkan 2 (dua) orang incubate
hasil seleksi yang berhak mendapatkan
pembinaan teknis dan fasilitasi produksi oleh
BBKB serta pembinaan manajemen oleh
Febriyo Hadikesuma Management Training
and Consulting.

D

alam meningkat performa suatu
layanan kepada pelanggannya tidak
terlepas dari komunikasi imbal balik.
Karena keberlangsungan
Balai Besar
kerajinan dan Batik (BBKB) yang merupakan
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Kementerian Perindustrian, yang
bertanggungjawab kepada Badan Penelitian
d a n Pe n g e m b a n g a n I n d u s t r i ( B P P I )
keberadaannya juga tergantung kepada para
pelanggan. Untuk itu kedekatan antara
penyedia jasa dan pengguna harus terus
dibangun dan dikembangkan dengan baik,
maka BBKB menggelar
Temu Pelanggan
dengan tema “Service Meet-Up” Menuju
Birokrasi Bersih Melayani” pada hari Selasa
(25/9).
Temu pelanggan yang menjadi agenda rutin
setiap tahun, pada tahun 2018 dihadiri
sebanyak 36 (tiga puluh enam) peserta terdiri
dari 18 (delapan belas) peserta dari pengguna
jasa dari layanan Kalibrasi, Pengujian,
Sertifikasi, Batikmark, dan Perekayasaan,
Pelatihan dan Inkubasi. Sedangkan peserta

Dalam kata sambutan Plt. Kepala BBKB Agus
kuntoro mengatakan bahwa Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB) telah berusaha
meningkatkan kinerja serta berkontribusi
terhadap pertumbuhan industri kerajinan dan
batik melalui kegiatan litbang dan layanan
jasa yang diberikan. Kinerja yang cukup baik
telah diberikan oleh BBKB, hal ini ditunjukkan
dengan BBKB memperoleh predikat terbaik I
dalam penilaian kinerja unit kerja tingkat
Eselon II daerah di lingkungan Kementerian
Perindustrian pada Tahun 2018 ini. Dari sisi
hasil litbang, BBKB juga mendapatkan hasil
yang cukup memuaskan dengan
mendapatkan Juara II dalam Kompetisi
Litbang Unggulan yang dilaksanakan oleh
BPPI dengan judul litbang ”Inovasi Teknik
Ringkel pada Kerajinan Tekstil Tritik Jumputan
untuk Bahan Sandang”. Keunggulannya
adalah berhasil mengkombinasikan teknik
smock dan tritik jumputan dengan
menghasilkan 24 motif baru”, paparnya.
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Perkuat Litbang Balai,

BBKB Kementerian Perindustrian
Lakukan Penandatangan Kerjasama

P

BBKB selalu berusaha untuk menghasilkan
litbang yang bisa menjawab permasalahan
industri dan memberikan dampak ekonomi
pada masyarakat serta dapat mendorong
kegiatan inovasi di industri kerajinan dan
batik . Kualitas hasil penelitian dapat dilihat
dari bisa tidaknya penelitian tersebut
diaplikasikan di industri, baik dalam hal;
subtitusi terhadap ketergantungan bahan
baku/penolong terutama yang raw
materialnya tersedia di dalam negeri,
teknologi proses dengan penggunaan energi
lebih efisien, maupun produk-produk yang
lebih ramah lingkungan serta teknologi
pengendalian pencemaran lingkungan yang
sejalan dengan konsepsi pembangunan
industri hijau yang sedang digalakkan dan
merupakan trend pasar global kerajinan dan
batik.
Temu pelanggan kali ini merupakan salah
satu upaya untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik dengan memberikan
informasi terbaru terkait pelayanan yang
diberikan oleh BBKB serta memberikan
kesempatan kepada pelanggan untuk
memberi masukan, saran dan kritik kepada
BBKB.

Disamping itu acara ini sebagai ajang yang
sangat penting dalam perbaikan dan
pengembangan proses bisnis balai. Sehingga
dapat digali berbagai informasi yang
konstrutif yang saling membangun, membina,
memperbaiki antara BBKB dan konsumen
dalam meningkat kualitas layanan balai .
Kegiatan ini selain bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik akan
tetapi juga memberikan informasi terbaru
yang terkait standar pelayanan, baik dari jenis
layanan, prosedur, waktu, dll, dalam upaya
mewujudkan pelayanan yang bersih dan
optimal.
Pertemuan tersebut menghadirkan 3 (tiga)
narasumber dengan materi yang akan
disampaikan, meliputi : Pelayanan Balai Besar
kerajinan dan Batik (BBKB) yang disampaikan
oleh Drs. A. Wisnu Pamungkas, M.Si;
Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dengan penyaji Siti Rohmatul
Umah, SE, M.Eng; dan Peluang dan Dinamika
Menembus
Pasar Luar oleh Febriyo
Hadikesuma.

otensi industri kreatif di Indonesia sangat
besar baik pada tataran nasional
maupun internasional. Batik dan
Kerajinan merupakan salah satu dari industri
kreatif yang patut dibanggakan Indonesia.
Ketersediaan bahan baku dan penunjang
yang melimpah merupakan salah satu faktor
pendukung potensi industri kreatif di
Indonesia. Untuk mengoptimalkan potensi itu,
BBKB melakukan sinergi menggandeng 4
(empat) instutitusi
sekaligus melalui
penandatanganan perjanjian kerjasama,
senin (29/10).
Penandatangan ini
melibatkan 5 (lima)
lembaga yaitu Balai Besar Kerajinan dan
Batik, Kementerian Perindustrian; Balai Besar
Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI; Pusat
Penelitian Biomaterial LIPI;
dan Pusat
Konservasi Tumbuhan Kebun Raya, LIPI. BBKB
merupakan salah satu UPT dari 11 balai besar
yang ada di Indonesia di bawah Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI),
Kementerian Perindustrian berupaya
meningkatkan risetnya bekerjasama dengan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
yang difasilitasi oleh Pusat Unggulan Iptek
(PUI) Kemenristekdikti.
Dengan penetapan dari
UNESCO pada
tahun 2009 bahwa batik sebagai warisan
budaya tak benda dunia (Intangible Cultural
Heritage) yang berasal dari Indonesia
merupakan kebanggaan bagi Indonesia,
menjadikan daya lecut karena BBKB dalam
kegiatan Pusat Unggulan Iptek dengan status
"dibina" menjadi PUI pada tahun 2018 dengan
Fokus Unggulan Batik dan Kerajinan. Torehan

sejarah tersebut diperkuat lagi pada tanggal
18 Oktober 2014 World Craft Council (WCC)
menobatkan Kota Jogja sebagai Kota Batik
Dunia atau World Batik City.
Perjanjian terkait dengan limbah batik
dilakukan
Kerjasama antara BBKB,
Kemenperin dengan Pusat Penelitian
Geoteknologi, LIPI Tentang Penelitian,
Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi
Material Preservasi Mikro Organisme (MPMO)
untuk Pengolahan Limbah Batik, sedangkan
perjanjian kerjasama antara
BBKB,
Kemenperin dengan Pusat Penelitian
Biomaterial LIPI tentang Penelitian,
Pengembangan dan Pemanfaatan Biomaterial
Mikroorganisme dan/atau Enzim untuk
Pengolahan Limbah Batik
Sedangkan pengembangan dan
pemanfaatan warna alam dilakukan
p e r j a n j i a n k e r j a s a m a a n t a r a B B K B,
Ke m e n p e r i n d a n P u s a t Pe n e l i t i a n
Geoteknologi, LIPI tentang Penelitian,
Pengembangan dan Pemanfaatan Fiksator Zat
Warna Batik Berbasis Sumber Daya Mineral
untuk Kualitas Hasil Pewarnaan Batik dengan
Z a t Wa r n a A l a m ; P e n e l i t i a n D a n
Pengembangan Zat Warna Alam Untuk Batik
dengan Balai Besar Industri Agro,
K e m e n p e r i n ; s e r t a Pe n e l i t i a n d a n
Pengembangan Zat Warna Alam untuk Batik
bekerjasama dengan Pusat Penelitian
Biomaterial, LIPI. Untuk kerjasama terkait
dengan Penelitian, Pendidikan Lingkungan,
Pembuatan Desain Batik Dan Diseminasi
dilakukan penandatangan kerjasama dengan
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya, LIPI.
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Tingkatkan Kualitas Batik, Diskop dan Usaha Mikro

Kabupaten Blitar Kirim Pengrajin Batik
ke BBKB Yogyakarta

K

omitmen yang kuat dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Blitar, Jawa Timur
untuk terus mendorong dan
mengembangkan batik daerah tidak
diragukan lagi. Komitmen tersebut telah
diimplementasikan dalam bentuk pelatihan
bimbingan teknik
kerajinan batik yang
dibuka pada hari Senin, 23 Juli 2018 di Ruang
Indigofera Balai Besar Kerajinan dan Batik
(BBKB). Pelatihan yang diikuti sebanyak 40
orang peserta yang tersebar pada 22
kecamatan akan berlangsung selama 5 (lima)
hari terhitung tanggal 23 – 27 Juli 2018 di
BBKB Yogyakarta.
Dalam sambutannya Sekretaris Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar
Bambang Eko Laksonomengatakan bahwa
pelatihan ini merupakan pelatihan lanjutan
yang telah dilaksanakan tahun lalu, sehingga
para peserta yang ikut merupakan pengrajin
batik yang diharapkan seusai pelatihan akan
meningkatkan kualitas produknya. Disamping
itu Bupati Malang meminta kepada para
peserta untuk menjadi kreator dengan
menciptakan motif batik khas Blitar dan
mempelajari pewarnaan alam untuk
pembatikan.
Pada kesempatan lain Kepala Bagian Ekonomi
dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten
Blitar Tutik Komariati ketika memberikan
sambutan menyampaikan bahwa
terselenggaranya pelatihan ini merupakan
dana bagi hasil bea cukai Kabupaten Blitar

yang
harus dimanfaatkan dengan baik.
Untuk itu para peserta harus mampu
membuat motif batik khas Blitar yang nanti
akan dipamerkan dalam festival batik serta
harus peka terhadap selera pasar. Dalam
meningkatkan kesejahteraan dan
memperkuat peran pengrajin batik perlu
dibentuk asosiasi, sehingga Diskop dan Usaha
Mikro dapat melakukan pembinaan lebih
lanjut.
Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknik,
BBKB A. Wisnu Pamungkas yang mewakili
BBKB
ketika menyambut dan membuka
secara resmi pelatihan mengatakan, BBKB
menyampaikan terima kasih atas
kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Blitar untuk melatih para
pengrajin batik. Berdasarkan SNI Batik
merupakan seni kerajinan tangan dengan
menggunakan lilin panas sebagai perintang
warna dengan menggunakan alat canting dan
cap. Para peserta pelatihan ini merupakan
orang terpilih diharapkan akan muncul
pembatik profesional yang akan terus
mengasah kemampuannya untuk
meningkatkan kualitas produknya. Disamping
itu penciptaan motif khas daerah juga harus
diselaraskan dengan budaya setempat dan
mampu diimplementasikan dalam bentuk
produk serta dalam pewarnaan batik selalu
peduli terhadap lingkungan.

Dorong Penumbuhan Sentra Tenun di Nganjuk Jatim,

Disperindag Kirim Peserta Berlatih
di Balai Besar Kerajinan dan Batik

D

inas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur terus
berupaya mendorong berbagai
produk industri mikro, kecil dan menengah
agar tumbuh dan berkembang. Upaya
tersebut dilakukan salah satunya telah
dibukanya pelatihan pembuatan tenun yang
dilaksanakan dari tanggal 30 Juli sampai
dengan 5 Agustus 2018 dan dibuka secara
resmi oleh Kepala Balai Besar Kerajinan dan
Batik (BBKB) Isananto Winursito di Ruang
Soga. Produk tenun merupakan salah satu
yang akan dipacu dalam pertumbuhannya.
Kabupaten Nganjuk memiliki 20 kecamatan.
Sedangkan pada pelatihan ini peserta yang
terpilih dari tiga kecamatan, yakni Jatikalen,
Patianrowo dan Prambon dengan jumlah
peserta sebanyak 15 orang. Para peserta yang
berasal dari ketiga kecamatan tersebut
nantinya akan dijadikan sentra
pengembangan tenun di Kabupaten Nganjuk.
Dalam kata sambutan Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Nganjuk mengatakan bahwa produk batik,
bordir dan tenun
sering dipamerkan
diberbagai event, sehingga produktifitas dan
kualitasnya perlu di dorong untuk terus
ditingkatkan. “Karena produk tenun yang
dihasilkan di Kabupaten Nganjuk masih

sangat minim, namun demikian pangsa
pasarnya sudah merambah ke mancanegara”
ungkap Roro Henny Rochtanti . Untuk itu
melalui dinas pada tahun 2018 dan tahun
mendatang akan mengalokasikan program
pelatihan bekerjasama dengan BBKB
Yogyakarta.
Pada kesempatan yang sama Kepala BBKB
mengatakan tenun merupakan produk yang
sangat unik bila dilihat dari peralatan dan
prosesnya. Sehingga menjadi daya tarik
sendiri bagi para konsumen. Untuk itu para
peserta yang sudah terpilih untuk mengikuti
pelatihan secara sungguh-sungguh dan
menanyakan langsung kepada instruktur
apabila menemui permasalahan. Pada prinsip
BBKB siap melakukan transfer teknologi
dengan menularkan pengalaman dan
kemampuannya
dalam mengembangkan
dan menumbuhkan kerajinan dan batik
khususnya produk tenun. Pelatihan dapat
dilaksanakan di BBKB atau peminta pelatihan
dapat mendatangkan instruktur ke daerah
asal. Pelatihan hari pertama diawali dengan
teori dengan membahas persiapan proses
pengelosan; proses perangkapan; proses
penggintiran; proses penghanian; proses
penganjian; proses pencucukan; dan proses
pemaletan.
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Tingkatkan Kemampuan Pengrajin,

Bank Indonesia Cabang Provinsi Jatim
Memberikan Fasilitasi Pelatihan Batik
Meriahkan Hari Batik,
BBKB Gelar Workshop Batik Painting Kontemporer
bersama Mrs. Brigitte Willach

P

engagum karya impresionis dari Kota
Hannover Jerman ini telah lebih dari 55
tahun berkecimpung dalam bidang
batik. Lahir pada 19 Januari 1949 di Linz,
Austria, pada usia lima belas tahun ia pertama
kali mulai bereksperimen dengan proses
pencelupan dengan menggunakan lilin
sebagai perintang warna yang kemudian
disebut batik.
Selama workshop, Mrs. Willach mengajarkan
tentang penciptaan karya impressionis
dengan menggunakan teknik perintangan
menggunakan lilin/malam. Beliau juga
membuka wawasan para pecinta batik di
nusantara untuk tidak memandang dari sudut
pandang budaya saja namun batik bisa
dikembangkan dengan gaya impresionis
untuk menyampaikan nilai-nilai luhur di
dalamnya.
Materi workshop yang diajarkan adalah
bagaimana mengangkat motif realistik (batu
dan daun) yang ditransformasikan secara
asosiatif, kemudian mengekspresikan dengan
cahaya dan warna. Sehingga lukisan batik
abstrak yang tercipta banyak melibatkan
perasaan para peserta selama proses
pembuatannya. Mrs. Willach mengajarkan
cara menggunakan kuas dalam melekatkan
malam panas pada kain dan spon untuk

menorehkan berbagai warna dalam kain
yang akan dibuat menjadi batik.
Workshop Batik Painting Kontemporer yang
digelar Kamis, 4 Oktober 2018 di Balai Besar
Keraiinan dan Batik (BBKB), diikuti oleh 19
orang peserta yang terdiri dari kalangan
akademisi seperti dari UMY, UNY, dan ISI
Yogyakarta, dari sekolahan dan juga dari para
penggiat media sosial yang merupakan para
pecinta batik dari Yogyakarta dan sekitarnya.
Koordinator kegiatan Workshop Batik,
Harnandito Paramadharma, menyampaikan
bahwa workshop ini bertujuan sebagai ajang
saling memberi dan bertukar pengalaman
tentang arah perkembangan batik di masa
mendatang. “Diharapkan para peserta mau
meneruskan ilmu yang didapat selama
workshop kepada orang- orang di
lingkungannya sehingga proses transfer
pengetahuan dapat berjalan” pungkas Dito.
Workshop yang tengah diselenggarakan
menimbulkan penasaran bagi Kenichi
Ichikawa. Seorang Designer & Batik Enthusiast
yang juga merupakan salah satu speaker
dalam perhelatan Jogja International Batik
Biennale untuk bisa melihat workshop secara
langsung.

K

epedulian Bank Indonesia khususnya
perwakilan cabang Provinsi Jatim untuk
terus mengembangan batik Indonesia
tidak diragukan lagi, terbukti dengan
memberikan fasilitasi pembiayaan pelatihan
batik yang dibuka pada hari Senin, 17
September 2018 yang dihadiri perwakilan
cabang BI Jatim, pejabat eselon III & IV di
lingkungan BBKB dan peserta pelatihan.
Pelatihan yang akan berlangsung selama 5
(lima) hari terhitung 17 – 21 September 2018
diikuti sebanyak 16 peserta bertempat di Balai
Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta
dan berasal dari berbagai kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Timur.
Menurut Deputy Direktur Divisi
Pengembangan Ekonomi KPwBI Provinsi Jatim
Dery Rossianto ketika memberikan sambutan
dan sekaligus membuka secara resmi
pelatihan mengatakan bahwa dengan
dinobatkan Batik Indonesia sebagaiwarisan
budaya milik dunia (World Heritage)
berdasarkan pengukuhan UNESCO (The
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) telah mendorong
berbagai daerah baik kabupaten/kota
Indonesia mengembangkan batik. Peserta
yang ikut dalam pelatihan ini merupakan
orang-orang terpilih, sehingga harus
menggunakan waktu sebaik mungkin agar
dapat menyerap materi yang akan
disampaikan para instruktur dari BBKB guna
mengembangkan kualitas dan kualitas
produknya.
Disamping itu keengganan generasi muda
untuk terjun menjadi petani, peternak dan
khususnya tenaga pembatik menjadi daya
dorong Bank Indonesia untuk terus
mengembang Batik Indonesia,” ungkapnya.
Untuk itu Derry berharap seusai mengikuti
pelatihan dan kembali ke daerahnya masingmasing para peserta diminta untuk
menularkan ilmunya kepada
masyarakat
agar lebih bermanfaat. Kegiatan pelatihan ini
bukan hanya semata meningkatkan taraf

hidup rumah tangga bagi para peserta, akan
tetapi diharapkan juga memberikan
konstribusi tehadap perkembangan ekonomi
Indonesia.
Pada kesempatan yang sama ketika
memberikan sambutan Plh. Kepala BBKB
A.Wisnu Pamungkas menyampaikan bahwa
BBKB merupakan salah satu lembaga
pemerintah yang bergerak di bidang riset,
standardisasi, pengujian, sertifikasi,
,kalibrasi,
rancang bangun, rekayasa,
pelatihan, konsultasi industri dan sebagai
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Kementerian Perindustrian, yang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI),
terus berkomitmen untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Layanan pelatihan BBKB dengan tujuan untuk
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan bagi calon pengrajin dan
pengrajin bidang kerajinan dan batik telah
banyak dimanfaatkan berbagai pihak, antara
lain pengrajin dari dalam dan luar negeri,
dinas terkait kab/kota se Indonesia, BUMN,
BUMD, Asosiasi, Akademisi, dll. Disamping itu
BBKB juga mempunyai kemampuan
melakukan pengujian dan sertifikasi produk
terutama pada kain bayi dan handuk yang
dalam peredaran produknya sudah
dikenakan SNI wajib.
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Standarisasi

KAN Dorong Perbaikan Sistem
secara Berkesinambungan dengan melakukan

Layanan Jasa BBKB

Surveillen di Laboratorium Uji BBKB

K

amis 20 September 2018 digelar
surveillen pada laboratorium uji Balai
Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) oleh
Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sebanyak
3 orang assesor yang terdiri dari Kemal
Mustafa, Sudaryanti dan Rinaldi melakukan
evaluasi lapangan pada
laboratorium
pengujian dengan nomor akreditasi LP 235
IDN. Kegiatan ini diselenggarakan selain
sebagai sarana pengawasan juga sebagai
perbaikan yang berkesinambungan bagi
laboratorium yang telah berdiri sejak 2003
tersebut.
Plt. Kepala BBKB, Agus Kuntoro saat membuka
surveillen menegaskan bahwa mekanisme ini
harus dijalankan karena bermanfaat sebagai
sarana perbaikan Laboratorium Pengujian,
meskipun beliau berharap semua sudah
dikerjakan secara baik sehingga temuan oleh
para assesor tidak banyak. "Apabila temuan
banyak tentunya akan dilakukan perbaikan.
Kalau tidak ada bukan berarti kita sempurna
karena kita menginginkan perbaikan secara
berkesinambungan. Semoga tidak ada
temuan yg berulang, karena kita juga sudah
melakukan peningkatan" papar Agus.
Kemal Mustofa, Lead Assesor KAN yang
dulunya mengabdi di Sucofindo (pensiun
tahun 2011) ini menyampaikan bahwa
laboratorium pengujian BBKB telah
mengalami 4 (empat) kali reakreditasi
sehingga implementasi sistem mutu yang
dibangun sesuai dengan standar ISO:IEC

17025:2017 tentunya sudah sangat baik.
Mengacu pada sistem yang baru, maka
surveillen kali ini akan mengacu pada 5
klausul yang akan digali dengan aspek
manajemen oleh Kemal Mustofa dan aspek
teknis oleh Sudaryanti dan Rinaldi. Retno
Widiastuti, Kepala Bidang Paskal, BBKB akan
terus mendampingi para assesor selama
kegiatan tersebut berlangsung.

Kerjasama Litbang dan
Perekayasaan
Layanan kerjasama penelitian
dan pengembangan serta
perekayasaan terkait bahan
baku, bahan pembantu, proses,
teknologi, desain dan peralatan
kerajinan dan batik.

KALIBRASI PERALATAN
Terakreditasi L K 125 IDN
Ruang Lingkup:
Suhu, Massa, pH, dan Tekanan

SERTIFIKASI PRODUK
Terakreditasi L SPro 025 IDN
Ruang Lingkup:
Perhiasan/Barang-barang Emas
dan Perak, Produk Industri
Tekstil, Peralatan dan Fasilitas
Olahraga, Mainan Anak dan
Pakaian Bayi

PELATIHAN TEKNIS

PENGIRIMAN INSTRUKTUR
WORKSHOP
Jenis :
Batik Tulis dan Cap dengan (Pewarna Alami atau Sintetts), Sashiko dan Smock, Tritik, Sasirangan dan
Jumputan, Tenun ATBM, Perak Manual, Perak dengan Casting, Elektroplating, Kerajinan Anyaman
/SANT (Serat Alam Non Tekstil seperti bambu, rotan, pandan,mendong, eceng gondok, dan agel),
Mebel Kayu/Bambu/Rotan, Ukir Kayu, Kerajinan Tempurung Kelapa, Kerajinan Kerang Simping,
Kerajinan Kertas Seni, Kerajinan Bunga Kering (tiruan), Keraj inan Kaca Patri, Kerajinan Busana Jadi
dan Ringkel

BATIKMARK
Tanda yang menunjukkan
jaminan mutu, identitas dan ciri
batik buatan Indonesia yang
terdiri dari tiga jenis: batik
tulis, batik cap, dan batik
kombinasi tulis dan cap

KONSULTANSI TEKNIK DAN HKI
PENGUJIAN PRODUK
Layanan konsultansi teknik
Terakreditasi LP 235 IDN
pada bidang bahan baku, bahan
Ruang Lingkup:
pembantu, proses, teknologi,
Batik dan Tekstil, Emas, Perak,
desain dan pencegahan
Alat Olahraga, Mainan Anak*
pencemaran industri. Melayani dan Pakaian Bayi*
juga pengiriman narasumber.

