
OBSERVASI 

Pertanyaan Wawancara Pengrajin 

1.Nama , usia? 

2.Apakah anda asli orang Bakaran? 

3.Sudah berapa lama anda bekerja sebagai pengrajin Batik Bakaran? 

4. Bisa di ceritakan asal mula anda tertarik berkecimpung dlm usaha Batik Bakaran? 

5.  Adakah perbedaan antara Batik Bakaran Wetan dan Batik Bakaran Kulon? 

6. Untuk , Proses dari pembuatan Batik Bakaran itu sendiri membutuhkan waktu berapa lama?dan bagaimana prosesnya? 

7. Motif dari Batik Bakaran sendiri memiliki berapa motif ? dan filossofi apa saja yang terdapat dari motif – motif Bartik bakaran tersebut. 

8. Berapa budget rata2 dalam pembuatan Batik Bakaran? 

9. Hasil jadi dari Batik Bakaran itu sendiri sudah di kirim atau di pasarkan kemana saja? 

10.Biasanya berapa penghasilan dari Batik Bakaran yang di jual, atu batikbakaran itu sendiri di jual dengan kisaran harga berapa? 

11.Biasanya Batik Bakaran di jual berupa kain lembaran atau hasil jadi yang siap di pakai? 

12.Apakah hingga saat ini Batik Bakaran cukup di kenal olaeh masyarakat luas ,khususnya di luar daereah juwana di bandingkan jaman dulu? 

13.Langkah apa saja yang selama ini di lakukan untuk menjual hasil Batik Bakaran? 

14.Saya, lihat ibu tidak hanya membuat atau menjadi pengrajin Batik Bakaran saja tetapi, ibu juga menjual dan mempromosikan hasil karya Batik Bakaran melalui media Internet,untuk massyarakat umum.apakan itu 

cukup efisien dan cukup menghasilkan? 

15.Apakah menurut ibu pembuatan desain buku Batik Bakaran dapat menjadi salah  satu media untuk mengenalakn batik Bakaran kemasyarakat luas? 

16.Apakah ibu setuju jika diadakan pameran Batik Bakaran di kota – kota besar ,dengan tujuan untuk mengenalkan Batik bakaran masa kini Tanpa menghilangkan Jadi diri dari batik Bakaran itu sendiri? 

17.Saran atau harapan apa yang ibu inginkan sebagai pengrajin Batik Bakaran terhadap perkembangan dari Batik Bakaran itu sendiri? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

        Batik Tjokro Juwana         Batik Bakaran Yuliati Warno 

 

    ANAK dari Ibu Yahyu 
          Ibu Ngaminah 
 

  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung kepada para pengrajin mrnyatakan bahwa di Juwan tepatnya di desa Bakaran terdapat kurang lebihnya 21  Pembatik Batik Bakaran yang rata – rata 

mereka mengenal Batik Bakaran dan mulai membatik sejak kecil secara turun menurun dari nenek moyang mereka.  

 

Desa Bakaran sendiri terdiri dari 2 desa yaitu desa Bakaran Wetan dan Desa Bakaran Kulon dimana keduanya sebagai pusat pengrajin Batik Bakaran, untuk proses dari pembuat batik sendiri di perlukan 

waktu yang cukup lama menyesuaikan dari tingkat kerumitan dari motif Batik Bakaran yang akan di buat. Motif Batik Bakaran sendiri memiliki berbagai macam variasi yang terdiri dari 24 motif Batik bakaran 

yang menjadi dasar atau jadi diri dari Batik bakaran itu sendiri. Motif – motif tersebut diantaranya yaitu: 

 

1. Padas Gempal. 

2. Gringsing. 

3. Bregat Ireng. 

4. Sido Mukti. 

5. Sido Rukun. 

6. Namtikar. 

7. Limanan. 

8. Blebak Kopik. 

9. Merak Ngigel. 

10. Nogo Royo. 

11. Gandrung. 

12. Rawan. 

13. Truntum. 

14. Megel Ati. 

15. Liris. 

16. Blebak Duri. 

17. Kawung Tanjung. 

18. Kopi Pecah. 

19. Manggaran. 

20. Kedele Kecer. 



21. Puspo Baskora. 

22. Ungker Cantel. 

23. Blebak Lung 

 

Sedangkan beraliran batik tulis pesisir karena secara geografis letak wilayah Desa tersebut memang terdapat dipesisir pantai dan aliran pesisir ini diindikasikan pada motif batik tulis, blebak Urang dan 

loek Chan. Dan beberapa motif pesisir yang lain corak tersebut pada umumnya berbeda dengan corak batik daerah lain, baik dari segi gambar, ornament maupun warnanya. Serta pada setiap motif mempunyai 

makna yang sangat filosofis. 

 

Batik Bakaran yang kini tidak banyak di kenal oleh masyarakat luas menjadi salah satu permasalahan bagi para pengrajin Batik di desa Bakaran. Maka dengan perkembangan jaman para pengrajin yang 

mulai mengenal teknologi mencoba memasarkan hasil Batik Bakaran. Menurut ibu Yahyu salah satu pengrajin Batik Bakaran yang sudah cukup lama berkecimpung di usaha Batik Bakaran ini menyatakan 

bahwa dia mulai mempromosikan Batik Bakaran buat annya melalui media sosial yaitu internet, dan di internet ibu Yahyu tidak hanya menjual kain Batik Bakaran saja melainkan berbagai macam kreatifitas 

dari Batik itu sendiri di antaranya yaitu Pakaian Batik, Tas Batik,Dompet Batik, dll. 

 

Meskipun demikian banyak pengrajin yang mengikuti jejak Ibu Yahyu untuk menjual hasil karyanya memalui internet. Namun pada kenyataanya tidak banyak penghasilan yang dapat di peroleh dari 

berjualan lewat ujar salah satu pengrajin Batik Bakaran Tjokro di juana.  

 

Kebanyakan konsumen lebih senang membeli langsung dan hanya karna ketertarikan semata. Bahkan tak jarang kita jumpai para konsumen yang tidak mengetahui batik apa yang mereka beli , mereka 

hanya memberi karna warna dan motif yang menarik dan sesuai dengan keinginnya, tidak berdasarkan dari mana Batik tersebut berasal.  

 

Maka dari itu  Batik Bakaran senduiri tidak begitu di kenal oleh masyarakat luas. Apalagi, di kota – kota besar  tak banyak masyarakat yang mengenal atau hanya sekedar mendengar tentang Batik 

Bakaran. Batik bakaran di jual dengan harga berkisar dari harga 100.000 /an per lembar hingga jutaan rupiah , berdasarkan tingkat kerumitan dari motif batik tersebut. 

 

Para pengrajin sangat mendukung dan sangat setuju apabila diadakan pameran Batik Bakaran di beberapa kota besar salah satunya di kota Semarang. Dengan harapan agar dapat meningkatkan budaya 

Batik di Indonesia khususnya untuk mengenalkan batik Bakaran kepada mesyarakat luas. 

 

Para pengrajin juga sangat setuju pada pembuatan desain buku Batik Bakaran yang nantinya akan menjadi media utama dalam Pameran Batik Bakaran yang akan di selenggarakan di kota – kota besar. 

Para pengrajin cukup antusias karena, selamaini banyak buku – buku batik yang beredar di pasaran tapi tak satu pun yang membahas tentang Batik Bakaran ujar ibu Ngaminah salah seorang pengrajin di 

Bakaran. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koesioner dan Wawancara Pedagang Batik 

1. KOTA ASAL / KOTA TEMPAT USAHA ANDA ? 
2. SUDAH BERAPA LAMA USAHA ANDA DI BIDANG INI   ? 
3. Apakah anda mengetahui berbagai macam “BATIK” ? 

 Mengetahui 

 Tidak 
4. Batik apa saja yang anda ketahui? 
5. Apakah BATIK menurut anda banyak di minati oleh konsumen ? 

 Banyak diminati 

 Kurang diminati 

 Tidak diminati  
6. Apakah anda sendiri suka memakai  BATIK ? 

 Suka 

 Biasa saja  

 Tidak menyukai 
7. Apa yang di sukai konsumen dalam membeli batik BATIK yang sudah siap pakai atau berupa kain BATIK? 

 Siap Pakai 

 Kain BATIK 
8. Kebanyakan konsumen yang membeli BATIK para remaja ,dewasa,atau orangtua, dan kebanyakan berasal dari kalangan apa? 
9. Jika anda ingin menjual BATIK , anda akan menjual berdasarkan ? 

 Motif 

 Warna 

 Bahan 

 Proses pembuatannya 

 Filosofi dari Batik tersebut 

 Harga 
10. Apakah anda mengenal dan mengetahui tentang Batik Bakaran? 

 Mengetahui 

 Tidak Mengetahui 
11. Jika anda mengetahui , dari mana anda mengetahui Batik Bakaran dan apakah anda menjualnya? 

 
12. Jika anda tidak mengetahui . Apakah anda tertarik untuk mengetahui dan menjual Batik Bakaran? 

 Tertarik 

 Tidak tertarik  
 

13. Berikan alasan anda? 
 

14. Bagi pendapat anda tentang Batik tersebut? 
 
15. Apakah Batik Bakaran cukup di kenal di Kota anda? 



 Cukup dikenal 

 Tidak Banyak dikenal 
16. Berapa kisaran harga Batik Bakaran yang anda jual? 

(diisi jika anda menjualnya) 
 

17. Apa harapan kedepan anda tentang budaya Batik di Indonesia khususnya Batik Bakaran ? 

 
18. Apakah menurut anda media buku Batik Bakaran sesuai untuk mempromosikan/mengenalkan Batik Bakaran? 

 Sesuai,alasannya ........................................................................ 

 Tidak Sesuai,alasannya............................................................... 

 

HASIL OBSERVASI PEDAGANG BATIK 

Berdasarkan hasil observasi yang ada kebanyakan pedagang yang mengetahui dan menjual Batik Bakaran adalah pedagang – pedagang yang bedomisili atau berdagang di kota Juana. Bahkan tak sedikit 

pedagang yang ada di pati atau semarang yang tidak mengenal dan menjual Batik Bakaran. 

Menurut para pedagang, batik cukup banyak peminatnya namun sangat jarang konsumen yang menanyakan Batik Bakaran. Kebanyakan para konsumen membeli berdasarkan kebutuhan dan karena 

ketertarikan warna serta motif yang sesuai dengan apa yang di inginkan. 

Kebanyakan konsumen berasal dari kalangan menengah keatas dilihat dari harga pasaran Batik yang di jual. Peminat batik biasanya dewasa hingga orang tua. Kisaran harga batik yang saya jual berkisar 

200.000 – 600.000 / lembar itu saya batik yang biasa atu motif nya tidak terlalu rumin ujar seorang pedagang di kota Semarang. 

Menurut salah seorang pedagang Batik di Pasar Porda Juana Yang sudah kurang lebih 3 tahun menjadi pedagang batik, menyatakan bahwa pembuatan buku mengenai batik cukup di nyatakan efisien 

sebagai salah satu sarana untu mendokumentasikan karuya budaya Batik di Indonesia Khususnya Batik Bakaran. Dengan adanya buku tersebut diharapkan Batik Bakaran dapat lebih berkembang , dan para 

konsumen lebih menghargai Batik dan para pedagang – pedagang batik akan lebih mudah untuk menjelaskan akan batik yang mereka jual dan pedagang – pedagang di kota- kota lainnya dapat tertarik untuk 

menjual Batik Bakaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koesioner dan Wawancara Target Audience 

1. USIA  : 
2. KOTA ASAL      : 
3. PEKERJAAN     : 
4. Apakah yang anda ketahui tentang “BATIK” ? 

 Mengetahui 

 Tidak 
5. Batik apa saja yang anda ketahui? 

 
6. Apakah BATIK menurut anda menarik ? 

 Menarik 

 Biasa saja 

 Tidak menarik 
7. Apakah anda suka memakai baju BATIK ? 

 Suka 

 Biasa saja  

 Tidak menyukai 
8. Apakah anda lebih suka membeli baju BATIK yang sudah siap pakai atau berupa kain BATIK? 

 Siap Pakai 

 Kain BATIK 
9. Apa alasan anda? 
10. Jika anda ingin membeli BATIK , anda akan membeli berdasarkan ? 

 Motif 

 Warna 

 Bahan 

 Proses pembuatannya 

 Filosofi dari Batik tersebut 
 

11. Apakah anda mengenal dan mengetahui tentang Batik Bakaran? 

 Mengetahui 

 Tidak Mengetahui 
12. Jika anda mengetahui , dari mana anda mengetahui Batik Bakaran? 

 
 
 

13. Jika anda tidak mengetahui . Apakah anda tertarik untuk mengetahui tentang Batik Bakaran? 

 Tertarik 

 Tidak tertarik  



14. Berikan alasan anda? 
15. Bagi anda yang mengetahui tentang Batik Bakaran ,apa pendapat anda tentang Batik tersebut? 
16. Apakah anda akan tertarik untuk menghadiri pameran Batik Bakaran di Kota anda? 

 Tertarik 

 Tidak tertarik 
17. Apa harapan kedepan anda tentang budaya Batik di Indonesia khususnya Batik Bakaran? 

  
HASIL OBSERVASI TARGET AUDIENCE 
 

Berdasarkan hasil koesioner yang telah di sebar kepada target audience hanya sekitar 30% yang mengetahui Batik Bakaran. Namun, tingkat keingin tahuan dari target audience cukup tinggi. Hampir 

sekitar 75% dari target audience tertarik untuk menhadiri pameran Batik Bakaran di kota target audience berada salah satunya di kota Semarang. 

Kebanyakan target audience membeli batik karena warna dan motif yang dilihatnya secara kasatmata dan sangat jarang yang yang membeli berdasarkan motiof dan dari mana batik itu berasal. Tak jarang 

juga para target audience yang membeli Batik karena kebutuhan dan tuntutan pekerjaan. 

Banyak harapan yang mendukung dan berharap untuk membudidayakan Batik di Indonesia khususnya batik Bakaran Masa kini agar dapat di kenal oleh masyarakat luas tidak hanya di daerah asal.   

 

HASIL OBSERVASI KOLEKTOR BATIK 
 

 Bedasarkan hasil kesioner kepada beberapa kolektor batik sebagian besar Batik Bakaran di miliki oleh kolektor – kolektor Batik yang ada di daerah sekitar kota juwana sendiri. Dan menurut para kolektor Batik 

Bakaran masakini masih sangat kurang berkembang dan di kenal oleh masyarakat luas bahkan para pecinta batik pun masih kurang memahami tentang Batik Bakaran. Di harapkan dengan adanya perancangan ini para 

kolektor batik sangat berharap besar agar Batik Bakaran dan Batik – batik pesisir di berbagai daerah lain yang ada di Indonesia dan dapat dikenal dan mulai bermunculkan di pasaran dengan berpedoman dari jatidiri 

asal usul motif tersebut. Serta tidak hanya sekedar di kenal tetapi , juga dapat di dokumen tasikan dalam sebuah buku yang memiliki nilai budaya yang tinggi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Timestamp USIA KOTA ASAL PEKERJAAN

Apakah yang anda ketahui 

tentang  “BATIK” ? Batik apa saja yang anda ketahui?

Apakah 

BATIK 

menurut anda 

menarik ?

Apakah  anda 

suka memakai  

baju BATIK  

?

Apakah  anda lebih 

suka membeli baju 

BATIK  yang sudah 

siap pakai atau berupa 

kain BATIK ? Apa alasan anda?

Jika anda ingin 

membeli BATIK , 

anda akan membeli 

berdasarkan ?

Apakah anda 

mengenal dan 

mengetahui 

tentang Batik 

Bakaran?

Jika anda 

mengetahui , dari 

mana anda 

mengetahui 

Batik Bakaran?

Jika anda tidak 

mengetahui . 

Apakah anda 

tertarik untuk 

mengetahui  

tentang  Batik 

Berikan alasan 

anda?

Bagi anda yang 

mengetahui 

tentang Batik 

Bakaran ,apa 

pendapat anda 

tentang Batik 

Apakah anda 

akan tertarik 

untuk 

menghadiri 

pameran Batik 

Bakaran di Kota 

Apa harapan kedepan 

anda tentang budaya 

Batik di Indonesia 

khususnya Batik 

Bakaran

2/20/2014 1:49:52 22thn Pati wiraswasta Mengetahui

batik lasem

batik pekalongan 

batik laweyan 

dll Menarik Suka Siap Pakai praktis Bahan Mengetahui

Dari lokasi 

pembuatannya 

langsung Tertarik

motif cukup 

menarik dan 

perpaduan 

warnanya sesuai Tertarik

dapat lebih berkembang 

lagi dan dapat dikenal 

tidak hanya di 

Indonesia

2/20/2014 2:42:16 22 pati mahasiswa Mengetahui batik pekalongan Menarik Suka Siap Pakai lebih praktis Motif Mengetahui dari orang tua

sangat baik 

mencerminkan 

daerah darimana 

batik itu berasal Tertarik lebih berkembang

2/20/2014 3:00:29 54 th semarang karyawan Mengetahui

batik Danar Hadi,batik keris,( sido mukti, parang 

tritis, sido luhur,parang kembang, )dll Menarik Siap Pakai lebih praktis memakainya Motif pekalongan Tertarik

karna motif nya 

sangat berfariasi sangat bermotif Tertarik

menjadi motifasi untuk 

mengembalikan budaya 

jawa seutuhnya

2/20/2014 5:41:13 22 pekalongan mahasiswa Mengetahui

batik tulis, batik cap, batik lorot, batik sablon, batik 

bakaran ini seperti judul nya, Menarik Suka Kain BATIK

siap pakai kebanyakan tidak pas ukuran m kecil l 

besar,

Untuk sambungan corak batik nya lebih bagus jahit 

sendiri ketimbang siap pakai

Bahan, Proses 

pembuatannya, 

Filosofi dari Batik 

tersebut Mengetahui solo Tidak tertarik 

i love batik tulis, 

tidak ingin tahu 

batik lain nya, biasa aja Tertarik

ajarkan anak cucu kita 

tentang batik, semua 

bukan bakaran saja

2/20/2014 5:57:11 21 Jogja Karyawan swasta Mengetahui

Parangkusumo

Tulis

Cap Biasa saja Tidak menyukai Siap Pakai Siap pakai, lebih simple Proses pembuatannya Tidak Mengetahui Tertarik Tambah wawasaan Tidak tertarik

Lbh diperkenalkan ke 

khalayak umum

2/20/2014 8:50:36 21 pati-jateng wiraswasta Mengetahui batik pekalongan, batik bakaran, Menarik Suka Kain BATIK
karena bisa membuat baju sesuai dengan model yg 

diinginkan dan dengan bahan kain batik yg disukai Motif, Warna, Bahan Tidak Mengetahui Tertarik

karena bisa 

mengetahui dengan 

betul "batik 

bakaran" Tertarik

bisa dilestarikan tidak 

punah tergerus oleh 

jaman...

2/20/2014 9:26:49 28 semarang karyawan Mengetahui batik mega mendung, parang, kawung Menarik Biasa saja  Kain BATIK kalo yang sudah jadi motifnya kurang menarik Motif, Warna Tidak Mengetahui Tertarik

karena blm pernah 

mendengar Tertarik

supaya bisa lebih 

dikenal

2/20/2014 9:27:28 27 Pemalang desainer/ dosen Mengetahui Batik Pekalongan Menarik Biasa saja  Siap Pakai Lebih Simple dan Praktis Motif Mengetahui Dari Internet Tertarik

Ingin lebih 

mendalami jenis2 

batik lain di 

Indonesia

saya belum 

mengetahui spt apa 

motifnya Tertarik

Supaya Go 

international dan mjd 

icon indonesia

2/20/2014 9:32:56 24 juwana pegawai swasta Mengetahui batik kris,batik kraton,balik tulis,batik belanda Biasa saja Biasa saja  Siap Pakai karena lebih bagus yang sudah siap pakai Motif Mengetahui

karena daerah 

bakaran masih 

termasuk desa di 

kecamatan juwana Tidak tertarik 

lumayan 

bagus..karena saya 

juga pernah 

mengunjungi nya Tidak tertarik

supaya bisa go 

internasional

2/20/2014 9:56:30 22 Kupang Mahasiswa Mengetahui Parang, semarang, pekalongan, yogyakarta Menarik Suka Siap Pakai Lebih praktis Motif, Warna, Bahan Tidak Mengetahui Tertarik Unik dan menarik Tidak tertarik Lebih dilestarikan

2/20/2014 10:15:42 22 semarang wiraswasta Mengetahui

Batik pesisir 

batik pedalaman Menarik Suka Siap Pakai Biaya pembuatan kain jd baju mahal

Motif, Warna, Bahan, 

Proses pembuatannya, 

Filosofi dari Batik 

tersebut Mengetahui

Teman,buku,orangt

ua, wawancara 

skripsi Tertarik

Batik bakaran bkn 

merupaakan batik 

yg insidental spt 

batik2 saat ini yg 

cnderung ikut2 

selera pasar. Ingin 

mengetahui 

keunikan batik 

bakaran pati

Saya kurang suka 

motifnya dan 

warnanya ttpi batik 

bakaran memiliki 

proses pembuatan 

yg unik dan rumit 

shgaa jd ciri khas 

dan patut 

dilestarikan Tertarik

Semakin dikenal oleh 

masyarakat indonesia 

dan dunia.tidak hanya 

dikenal melalui motif 

dan corak khas saja ttpi 

jga makna dan filosofi 

yg mendasari proses 

penciptaan motif tsbt

2/20/2014 10:19:16 20 Semarang Pelajar Mengetahui Menarik Suka Siap Pakai Bahan Mengetahui Tertarik

2/20/2014 10:20:12 22 Semarang Mahasiswa Mengetahui Solo, Pekalongan, dll Biasa saja Biasa saja  Siap Pakai langsung pakai ngga perlu dijahit2 dulu Motif Tidak Mengetahui Tidak tertarik 

ngga tau bentuknya 

kayak apa Tidak tertarik

semoga lebih dikenal 

masyarakat luas

2/20/2014 10:28:10 27 semarang freelance Mengetahui batik indonesia Menarik Suka Siap Pakai gampang kari nganggo ora usah njahit Warna Tertarik

menambah 

pengetahuan Tertarik

berkembang mengikuti 

perkembangan jaman

2/20/2014 10:33:52 25 pati guru Mengetahui

Batik cap dan tulis.

Batik bakaran, solo, jogja, lurik jepara, pekalongan, 

lasem, dll Menarik Biasa saja  Kain BATIK
Bisa modif model baju sendiri dan memilih bahan 

dan motif yg bagus Motif, Warna, Bahan Mengetahui Dari banyak orang

Warna agak 

membosankan Tertarik

2/20/2014 11:53:05 20 PATI-Jawa Tengah Mahasiswa Mengetahui

Menurut saya, batik terdiri dari batik cap dan batik 

tulis, proses batik cap dibilang sedikit lebih mudah 

pengerjaannya dari pada batik tulis. Batik Cap 

hanya membuat pola pada sebuah bahan lalu 

diimplementasikan pada kain dengan cara dicap. 

Sedangkan batik tulis proses pengerjaannya agak 

rumit dan memakan waktu yang cukup banyak. 

Batik Tulis memerlukan ketelatenan dan 

kesabaran dari sipembatik, karena setiap pola yg 

dibuat harus diblok dengan lilin secara mendetail, 

jadi butuh kesabaran dan ketelatenan. Menarik Suka Kain BATIK

Saya memilih Kain batik karena, bila dibuat untuk 

pakaian masih bisa diukur secara manual besar 

kecilnya ukuran kain dapat disesuaikan dengan 

ukuran tubuh. Selain itu juga bila membeli kain 

Batik, masih bisa terjaga keasliannya, sebab tidak 

banyak tangan-tangan yang memegang kain tersebut. Motif Keris Mengetahui

Batik Bakaran 

Berasal Dari Pati 

Jawa Tengah, 

Tepatnya di 

Kecamatan Juwana 

di Desa Bakaran, 

Boleh dibilang 

Batik Bakaran 

adalah Batik ciri 

khasnya wong Pati.

Batik yang 

menggambarkan 

tentang Geografis, 

filosofi dan sejarah 

dari tempat batik 

itu sendiri, yaitu di 

Bakaran khususnya 

dan Pati pada 

umumnya. Tertarik

Harapan saya, supaya 

Batik Bakaran dapat 

maju dan berkembang 

sehingga bisa dikenal 

tidak hanya penduduk 

lokal Pati saja tetapi 

bisa terkenal keseluruh 

Indonesia bahkan dunia.

2/20/2014 21:18:06 19 Semarang swasta

2/20/2014 21:45:44 24 Tangerang Graphic Designer Mengetahui

Batik keris, batik cap, batik solo, batik bakaran n 

batik mega mendung Menarik Suka Siap Pakai Lebih simpel n bisa langsung pakai Motif Mengetahui

Saya tau karena dpt 

kain batik dari 

saudara Tertarik

Karena batik tiap 

daerah berbeda jadi 

itu sangat menarik 

untuk diketahui

Motif Batiknya 

unik Tertarik

Semoga batik bakaran 

dapat diketahui orang 

seluruh Indonesia 

bahkan dunia

2/21/2014 22:12:11 22 semarang wiraswasta Menarik Biasa saja  Siap Pakai Motif, Warna, Bahan Tidak Mengetahui Tertarik

dari nama 

sepertinya unik Tertarik lebih variatif

2/24/2014 13:47:17 24 semarang enterpreneur Mengetahui

batik lasem

batik dobi

batik madura 

batik solo

batik pekalongan

batik semarang Menarik Suka Siap Pakai langsung bisa dipakai

Motif, Warna, Bahan, 

Proses pembuatannya Tidak Mengetahui Tertarik

cara pembuatan yg 

unik pasti hasilnya 

jg unik Tertarik

membawa para investor 

asing ke indonesia 

untuk invest pada batik 

indonesia

2/24/2014 13:48:30 17 sumatera utara .... Mengetahui

batik semarangan, batik  parang, batik madura, 

batik Menarik Biasa saja  Siap Pakai lebih instant

Motif, Warna, Filosofi 

dari Batik tersebut Tidak Mengetahui - Tidak tertarik 

karena tidak 

mengetahui apa itu 

batik bakaran... Tidak tertarik

lebih di perkenalkan, 

informatif, atraktif lagi

2/24/2014 14:04:09 32 Bogor Mahasiswa Mengetahui

Batik yogya, batik pekalongan, batik cirebon, batik 

riau Menarik Biasa saja  Siap Pakai Lebih praktis Motif, Warna Tidak Mengetahui Tertarik

Mungkin menarik 

dan kalau cocok 

bisa dipakai Tertarik

Generasi muda lebih 

mencintai batik, 

memakainya dan 

melestarikannya karena 

merupakan warisan 

budaya asli Indonesia

2/24/2014 19:58:10 23 semarang desainer Mengetahui

batik tulis

batik cap

batik print Menarik Biasa saja  Siap Pakai soalnya simple aja bisa lngsung pake... Motif Tidak Mengetahui Tertarik

ya lucu aja 

namanya 

bakarann... klo di 

bahasa jawa kan 

artinya klo gak 

salah sih proses yg 

pake api gt... masak 

batik dibakar... kan 

hangus... klo 

penangkapanku sih 

gt.. Tertarik

ya semakin dikenalkan 

lah budaya batik ke 

org2..masih bny batik 

yg brnilai tinggi tp tidak 

di kenal oleh org ind... 

mngkn mlh dikenal nya 

di luar negri deh... batik 

kn skrg bny tu yg di 

ekspor...

3/3/2014 12:49:04 23 tahun Semarang Mahasiswi Mengetahui Batik per daerah saja Menarik Suka Siap Pakai Karena desain baju dan motifnya bagus Motif, Warna Tidak Mengetahui - Tertarik

Saya tertarik untuk 

mengetahui karena 

untuk menambah 

wawasan baru - Tertarik

Semakin banyak 

berkembang dan 

khususnya untuk 

memproduksi batik-

batik dengan motif yang 

baru

3/5/2014 1:14:36 23 Semarang Mahasiswa Mengetahui Megamendung, Kawung, Parang Menarik Suka Siap Pakai Lebih praktis Motif, Warna, Bahan Tidak Mengetahui Tertarik

Memperluas 

pengetahuan ttg 

Batik Tidak tertarik

Supaya lebih dikenal 

masyarakat luas


