
 
 

Panduan Wawancara 
Indikator Pertanyaan 
Knowledge (pengetahuan) 
1. Mengapa anda tertarik terhadap pembuatan motif batik semarangan? 
2. Dari mana anda mendapatkan ide tersebut? 
3. Ikon-ikon kota Semarang apa yang dapat diangkat sebagai motif batik? 
4. Apakah ada persyaratan khusus sehingga sebuah ikon bisa/tidak bisa dijadikan 

sebagai motif batik? 
5. Pola apa saja yang dapat digunakan untuk membuat motif batik semarangan? 
 
Persuasion (kepercayaan) 
6. Apakah lingkungan sekitar anda mendukung ide pembuatan motif batik semarangan 

tersebut? 
7. Siapa saja yang mendukung ide anda dan menolak ide anda tersebut? 
8. Apakah saat itu anda yakin batik semarangan akan berhasil? 
9. Pertimbangan apakah yang mendasari keyakinan anda bahwa motif batik semarangan 

akan berhasil? 
 
Decision (keputusan) 
10. Mengapa anda yakin dengan keputusan anda tentang motif batik Semarang sehingga 

anda memutuskan untuk mengembangkan motif batik Semarangan seperti yang anda 
buat saat ini? 

11. Apa alasan mendasar yang mendukung keputusan anda untuk mengembangkan motif 
batik Semarangan? 
 

Implementation (penerapan) 
12. Berapa banyak motif batik Semarangan anda produksi pada awalnya ? 
13. Dalam pembuatan batik Semarangan, bahan apa saja yang anda butuhkan ? 
14. Berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam proses produksi? 
15. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan sebuah batik? 
16. Berapa kebutuhan dana yang diperlukan dalam mengembangkan motif batik 

semarangan? 
 
Confirmation (penegasan) 
17. Bagaimana langkah awal anda untuk memperkenalkan batik Semarangan pada 

masyarakat ? 
18. Bagaimana tanggapan pasar atas produk batik Semarangan yang anda buat? 
19. Siapa saja konsumen dari Batik Semarang 16? 
20. Siapa pihak yang mendukung motif batik semarangan dan Batik Semarang 16? 
21. Apa yang anda lakukan untuk mengembangkan lebih lanjut motif batik semarangan 

yang anda buat? Berapa banyak motif yang telah dibuat hingga sekarang? 
 



 
 

Data Wawancara 
 
 
Mengapa anda tertarik terhadap pembuatan motif batik semarangan? 
Karena waktu itu di Semarang,belum ada batik yang bisa disebut sebagai batik khas 
Semarang. Padahal di kota-kota lain seperti Solo, Yogya atau Pekalongan, batik sangat 
berkembang. Semarang yang kotanya tidak kalah besar dengan kota-kota tersebut 
harusnya batiknya juga berkembang, tidak kalah dengan kota-kota tadi. 
 
Dari mana anda mendapatkan ide tersebut? 
Untuk ide pembuatan batik khas Semarang, ide tersebut saya dapat ketika saya sedang 
diam merenung. Kemudian saat itu para staf saya yang ada di sanggar batik, juga 
memberi masukan kenapa kok tidak dibuat saja sebuah batik khas Semarang. Karena ide 
tersebut menarik dan berbeda dari sebelumnya. 
 
Ikon-ikon kota Semarang apa yang dapat diangkat sebagai motif batik? 
Semua ikon yang berhubungan dengan kota Semarang bisa diangkat sebagai motif batik, 
tergantung cara pembuatan motifnya saja. Asem yang merupakan nama asal Semarang, 
yaitu asem yang arang-arang atau jarang saya angkat sebagai motif batik, kemudian 
lawang sewu, tugu muda, sam po kong atau cheng ho, burung kuntul, dll. 
 
Apakah ada persyaratan khusus sehingga sebuah ikon bisa/tidak bisa dijadikan sebagai 
motif batik? 
Tidak ada persyaratan khusus, hanya saja ikon tersebut harus mengandung unsur 
kebudayaan yang ada di Kota Semarang. Baik itu dalam bentuk bangunan, legenda, 
hewan/tumbuhan dan makanan khas kota Semarang semuanya bisa diangkat menjadi 
batik khas Semarang. 
 
Pola apa saja yang dapat digunakan untuk membuat motif batik semarangan? 
Batik Semarangan sama seperti batik pada umumnya, batik yang biasa dengan ukiran 
daun-daunan atau tanaman, dikreasikan sedemikian rupa dan dipadukan dengan unsur 
bangunan, makanan, cerita serta gambaran legenda-legenda yang ada di Semarang tanpa 
terlepas dari unsur gambaran batik seperti pada umumnya, yaitu seperti gambar daun-
daun atau tanaman. 
 
Apakah lingkungan sekitar anda mendukung ide pembuatan motif batik semarangan 
tersebut? 
Pada awalnya, ide saya ditentang oleh masyarakat sekitar tempat lokasi produksi. Hal 
utama yang menjadi sorotan adalah masalah limbah pewarna batik yang dirasa 
masyarakat mengganggu kebersihan air. Namun tidak semua pewarna, hanya pewarna 
sintesis yang menjadi sorotan utama. Hal ini dikarenakan pewarna sintesis mengandung 
bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan, serta limbah ini tidak dapat hilang 
kadarnya dari air. Lain halnya dengan pewarna alami, yang mengandung sedikit bahan 



 
 

kimia. Pewarna ini tidak berbahaya jika dikonsumsi, terlebih setelah air mengalami 
proses pemanasan. Selain limbah pewarna, ada pula limbah malam. Limbah malam lain 
halnya dengan limbah pewarna. Malam bisa didaur ulang dan dimanfaatkan kembali 
untuk kegiatan produksi, sehingga limbah malam tidak meresahkan lingkungan. Ketika 
saya lakukan hal tersebut, masyarakat yang dulunya menentang justru menjadi 
mendukung kegiatan yang saya lakukan karena dapat menyerap tenaga kerja dari 
masyarakat sekitar. 
 
Siapa saja yang mendukung ide anda dan menolak ide anda tersebut? 
Yang mendukung itu banyak, dari para staf saya di sanggar, para ibu-ibu yang menjadi 
siswa sanggar pelatihan batik saya, hingga para murid pelatihan membatik di luar 
sanggar saya. Masyarakat yang dulunya menolak, juga akhirnya mendukung saya untuk 
membuat batik. 
 
Apakah saat itu anda yakin batik semarangan akan berhasil? 
Ya bisa dibilang tidak 100% yakin, tapi saya yakin bahwa batik Semarangan bisa 
berkembang karena sebelumnya belum ada dan akan menarik bila dibuat lebih lanjut. 
 
Pertimbangan apakah yang mendasari keyakinan anda bahwa motif batik semarangan 
akan berhasil? 
Sebelum saya buat dalam jumlah banyak, saya buat sedikit lebih dulu. Hanya motif 
asem dan lawang sewu, kemudian saya coba menunjukkan motif tersebut pada anak 
didik saya di luar sanggar, dan kebetulan para ibu-ibu yang menjemput anaknya tertarik 
pada batik yang saya buat kemudian membelinya. Dari situlah saya mendapatkan order 
batik Semarang pertama kalinya. Dan terjadi penyebaran berita dari mulut ke mulut 
tentang batik Semarangan yang saya buat. 
 
Mengapa anda yakin dengan keputusan anda tentang motif batik Semarang sehingga 
anda memutuskan untuk mengembangkan motif batik Semarangan seperti yang anda 
buat saat ini? 
Karena sebelumnya belum ada, dan ternyata respon terhadap batik yang saya buat 
ternyata baik. Sehingga saya menjadi yakin untuk meneruskan pembuatan batik 
Semarangan dan ternyata bisa berkembang hingga menjadi seperti sekarang ini. 
 
 
Berapa banyak motif batik Semarangan anda produksi pada awalnya ? 
Motif yang saya buat pada awalnya adalah motif asem dan lawang sewu yang dikreasi 
dengan berbagai macam hal seperti sulur, dll. Kemudian saya juga membuat tugu muda 
dan berbagai ikon-ikon kota Semarang lainnya. Pemilihan saya waktu itu karena saya 
anggap tiga motif ikon tersebut adalah ikon yang banyak dikenal luas oleh masyarakat. 
Kemudian dari motif-motif tersebut saya mengembangkan motif-motif lain hingga saat 
ini berjumlah sekitar 400an motif sudah dibuat oleh Batik Semarang 16. 
 



 
 

Dalam pembuatan batik Semarangan, bahan apa saja yang anda butuhkan ? 
Bahan yang dibutuhkan relatif sama seperti kain mori, pewarna, lilin, canting, cap dan 
bahan-bahan lain. Hanya saja untuk Batik Semarang 16 lebih banyak menggunakan lilin 
madu yang lebih baik bila digunakan untuk membatik dan pewarna alami supaya tidak 
mencemari lingkungan. 
 
Berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam proses produksi? 
Pada masa merintis usaha, jumlah total karyawan hanya sebanyak 10 tenaga saja, yaitu 5 
orang tenaga canting, 2 orang tenaga pewarna, 1 orang tenaga pengecap batik, serta 1 
orang staff yang mengurus produksi, promosi, serta distribusi. Sedangkan saat ini, total 
tenaga kerja berjumlah 50 orang, yaitu 35 orang tenaga canting, 4 orang tenaga 
pewarna, 2 orang tenaga pengecap batik, serta 9 orang staff yang mengurus produksi, 
promosi, serta distribusi 
 
Berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan sebuah batik? 
Untuk batik tulis, proses produksinya kurang lebih 2 minggu. Dan untuk batik cap, 
proses produksinya kurang lebih 3 hari. Batik tulis lebih lama karena prosesnya lebih 
panjang dan memakan banyak waktu tidak seperti batik cap yang pembuatannya cepat. 
 
Berapa kebutuhan dana yang diperlukan dalam mengembangkan motif batik 
semarangan? 
Awal usaha Batik Semarang 16 dimulai dengan modal Rp 25.000.000,- dengan tenaga 
minimal dan alat yang seadanya. Namun lama kelamaan, usahanya semakin 
berkembang ke cakupan yang lebih besar seperti sekarang. 
 
Bagaimana langkah awal anda untuk memperkenalkan batik Semarangan pada 
masyarakat ? 
Sanggar batik saya adalah salah satu tempat memperkenalkan batik semarangan yang 
saya buat. Dari pelatihan membatik yang saya lakukan, batik yang saya buat lama 
kelamaan menjadi makin dikenal oleh masyarakat. Batik Semarang 16 juga mengikuti 
lomba-lomba batik yang diselenggarakan pemkot Semarang dan biasanya selalu meraih 
gelar juara. Beberapa tahun terakhir ini Batik Semarang 16 juga menyelenggarakan 
beberapa pameran batik semarangan, baik di kota Semarang maupun luar kota 
Semarang.  
 
Bagaimana tanggapan pasar atas produk batik Semarangan yang anda buat? 
Tanggapan pasar cukup baik, sehingga saya yang memulai usaha dalam skala kecil bisa 
berkembang menjadi seperti sekarang ini. 
 
Siapa saja konsumen dari Batik Semarang 16? 
Target konsumen yang dituju adalah konsumen menengah ke atas, terutama untuk batik 
tulis yang berbahan dari kain sutera yang ditenun. Yang ditarget menengah ke atas 
karena memang harganya yang cukup mahal. Untuk batik sutera tulis, harganya bisa 



 
 

mencapai 5-6 juta rupiah. Sedangkan batik cap difokuskan untuk ke masyarakat yang 
berdaya beli rendah sampai menengah, karena bahan kain yang digunakan tidak semahal 
Batik tulis, serta proses pembuatan tidak sesulit batik tulis dan resiko kegagalannya pun 
tidak seriskan batik tulis. .  
 
Siapa pihak yang mendukung motif batik semarangan dan Batik Semarang 16? 
Pemkot Semarang adalah salah satu pihak yang mendukung perkembangan batik 
Semarangan terutama Disperindag kota Semarang. Pemerintah Jateng juga memberi 
fasilitas di di Dekranasda Jawa Tengah sebagai salah satu showroom Batik Semarang 
16. Selain itu klub erby juga menjalin kerjasama pelatihan membatik dan memberi 
ruangan untuk showroom dari Batik Semarang 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PAPARAN DATA 

 

Munculnya ide pembuatan motif batik Semarangan bersumber sepenuhnya dari 

pemilik Batik Semarang 16. Ide untuk membuat motif batik Semarangan karena pemilik 

Batik Semarang 16 menyadari bahwa kota Semarang sebagai salah satu kota besar di 

Jawa Tengah, ternyata tidak memiliki tiga hal, yaitu : 

1. Belum memiliki batik yang menjadi ciri khas. 

2. Merupakan kota di pesisir pantai pulau Jawa tidak disebut sebagai salah satu 

wilayah perbatikan.  

3. Batik di Semarang relatif tidak berkembang bila dibandingkan dengan kota-

kota lainnya.  

 Karena keprihatinan tersebut maka pemilik Batik Semarang 16 berkeinginan 

untuk membuat motif batik baru yang mencirikan kota Semarang. Motif batik 

Semarangan sebelumnya belum pernah dibuat dan tidak ada patokan apa yang disebut 

sebagai motif batik Semarangan.  

 Dari hasil wawancara, ide mengenai perumusan motif batik Semarangan 

merupakan masukan dari para staf Batik Semarang 16 dengan keputusan akhir berada di 

tangan pemilik Batik Semarang 16. Hasil saling bertukar pikiran menghasilkan 

keputusan bahwa motif batik Semarangan akan dicirikan dengan berbagai macam hal 

yang berhubungan dengan kota Semarang seperti pohon asem maupun bangunan 

Lawang Sewu yang menjadi awal motif batik Semarangan dari Batik Semarang 16. Pada 

awalnya, motif batik Semarangan akan mengangkat mengenai cerita rakyat, legenda, 



 
 

bangunan, tumbuhan, binatang, kuliner dan produk-produk khas kota Semarang.  

Namun selanjutnya ide tersebut diringkas menjadi empat kelompok berdasarkan jenis 

setiap motif yang ada, seperti : 

1. Legenda kota Semarang, yang berisi tentang sejarah dan legenda dari kota 

Semarang  

2. Bangunan bersejarah atau terkenal di Semarang, yang berisi berbagai bangunan 

dan ornamen bangunan tua di Semarang  

3. Hewan maupun tumbuhan khas kota Semarang, yang berisi berbagai flora dan 

fauna yang khas dan dikenal luas di Semarang serta  

4. Makanan khas kota Semarang yang mengangkat mengenai berbagai jenis kuliner 

kota Semarang.  

 

Karena keinginan yang kuat dari Batik Semarang 16 untuk melanjutkan 

pembuatan motif batik Semarangan, maka Batik Semarang 16 Menunjukkan motif batik 

Semarangan kepada para anak didiknya di Sanggar Batik Semarang 16 untuk melihat 

reaksi para anak didiknya dan calon konsumen yang merupakan orang tua anak didik di 

Sanggar Batik Semarang 16, terhadap motif batik Semarangan. 

Proses yang dilalui pada tahap ini juga tidak mudah, karena muncul penolakan 

dari masyarakat yang menentang Batik Semarang 16 untuk memproduksi batik karena 

khawatir dengan pencemaran yang mungkin timbul sehingga pemilik Batik Semarang 

16 harus memikirkan alternatif penggunaan pewarna dan lilin untuk proses pembuatan 

batik.  



 
 

Dalam proses untuk mendapatkan dukungan / reaksi positif dari pada anak didik 

dan calon konsumen, Batik Semarang 16 berupaya untuk menunjukkan beberapa motif 

batik Semarangan yang telah dibuat, yaitu motif asem dan lawang sewu. Motif Tugu 

Muda belum dikembangkan karena Batik Semarang 16 berfokus pada pengembangan 

motif asem dan lawang sewu. Dari dua contoh motif batik Semarangan yang 

ditunjukkan kepada anak didik dan orang tua anak didik, ternyata mendapat respon 

positif berupa lakunya kain batik dengan motif asem dan lawang sewu. Dan dari upaya 

tersebut, terjadi pemesanan kain batik dengan motif-motif serupa dan dorongan untuk 

membuat motif-motif Semarangan lainnya. Reaksi positif dari para anak didiknya serta 

calon konsumen terhadap motif batik Semarangan yang dibuat oleh Batik Semarang 16 

mendorong pemilik Batik Semarang 16 makin mantap dan yakin terhadap ide 

pembuatan motif batik Semarangan. 

 

Keputusan pemilik untuk melanjutkan pembuatan motif batik Semarangan  

didasarkan pada respon positif dari pembuatan motif batik Semarangan, mulainya 

mendapatkan peluang pasar untuk memasarkan produknya dan didapatkannya 

persetujuan dari masyarakat untuk proses pembuatan batik di Batik Semarang 16. 

Keputusan ini diambil pada tahun 2006, dengan mendirikan Batik Semarang 16 yang 

fokus memproduksi batik dengan motif Semarangan, yang menggunakan pewarna alam 

(natural dyes) yang ramah lingkungan. 

Pembuatan motif batik Semarangan dilakukan dengan berpatokan pada dua ide 

awal pembuatan motif batik Semarangan yaitu motif asem dan lawang sewu. Dari dua 



 
 

ide awal tersebut, pemilik memberikan tambahan berupa isen-isen dan variasi motif 

yang dapat dilakukan. Dari isen-isen dan variasi motif yang dilakukan, akhirnya motif 

tersebut digambar dan diberikan masukan dari para staf maupun pihak-pihak lain seperti 

wartawan sehingga didapatkan sebuah motif baru dengan penamaan yang menarik.  

Salah satu contoh motif yang dihasilkan adalah motif lawang sewu ngawang. Ide 

awal menggunakan motif lawang sewu, yang diberi isen-isen gambar awan atau langit. 

Sehingga tercipta sebuah motif baru dengan nama lawang sewu ngawang atau lawang 

sewu di awan-awan, yang merupakan sebuah motif yang muncul dari ide pemilik dan 

diberi masukan penamaan oleh para wartawan. 

 

Pendirian Batik Semarang 16 diawali dengan dana dan peralatan yang terbatas. 

Pada awalnya Batik Semarang 16 didirikan dengan modal awal sebesar Rp 25.000.000,- 

dan dibantu oleh 10 orang tenaga kerja yaitu 5 orang tenaga canting, 2 orang tenaga 

pewarna, 1 orang tenaga pengecap batik, serta 1 orang staff yang mengurus produksi, 

promosi, serta distribusi. Sedangkan saat ini, total tenaga kerjanya berjumlah 50 orang, 

yaitu 35 orang tenaga canting, 4 orang tenaga pewarna, 2 orang tenaga pengecap batik, 

serta 9 orang staff yang mengurus produksi, promosi, serta distribusi. Batik Semarang 

16 berlokasi di Jl Bukit Kelapa Hijau V Blok BE no. 1-2, Bukit Kencana Jaya 

Semarang. Batik Semarang 16 yang awalnya hanya memproduksi puluhan kain batik 

dalam sebulan, kini dapat memproduksi ratusan kain batik dalam sebulan. 

 Bahan yang digunakan proses produksi adalah bahan-bahan yang biasa 

dipergunakan untuk proses produksi batik pada umumnya, seperti canting, wajan, 



 
 

tungku (angklo), lilin madu, kain mori serta pewarna alami (jelawe, tingi, somba, 

tunjung, tegeran, indigo, pace) dan pewarna buatan. Penggunaan pewarna buatan 

dilakukan untuk mendapatkan warna batik yang lebih cerah dan lebih murah, namun 

kebanyakan batik produksi Batik Semarang 16 adalah batik yang menggunakan pewarna 

alami. Batik yang diproduksi ada dua macam, yaitu batik cap dan batik tulis. Batik cap 

yang dibuat menggunakan cap dapat diselesaikan dalam tempo 3 hari kerja karena 

prosesnya lebih mudah dan tidak serumit batik tulis. Sedangkan batik tulis yang dibuat 

secara manual menggunakan canting dapat diselesaikan dalam tempo 2 minggu, waktu 

pengerjaan yang relatif lebih lama disebabkan batik tulis harus dibuat secara manual 

menggunakan tangan, dengan kerumitan dan ketelitian yang tinggi. Batik tulis dapat 

dibuat menggunakan kain mori, kain sutra maupun kain sutra tenun tergantung 

permintaan konsumen.  

 

Usaha Batik Semarang 16 untuk dikenal pada awalnya hanya menggunakan 

strategi pemasaran dari mulut ke mulut atau hanya mengandalkan kepercayaan 

konsumen terhadap komentar positif masyarakat terhadap sanggar Batik Semarang 16. 

Namun karena menyadari bahwa pemasaran mulut ke mulut tidak selalu efektif, maka 

Batik Semarang 16 mulai menggunakan strategi lain untuk lebih memperkenalkan 

produknya dan motif batik Semarangan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan 

pengakuan dari masyarakat dan pemerintah, maka Batik Semarang 16 melakukan 

strategi berikut ini : 



 
 

1. Menjalin kerja sama dengan berbagai instansi seperti Undip dan  Klub Merby 

untuk pelatihan batik sedangkan kerja sama dengan Disperindag Kota Semarang, 

Paguyuban Pecinta Batik dan Persatuan Istri Insinyur Indonesia bertujuan untuk 

membentuk perajin Batik. Hasil dari kerjasama ini adalah perajin batik 

Marabunta 1 dan perajin batik Marabunta 2. 

2. Mengadakan gelar karya di berberapa hotel berbintang untuk mensosialisasikan 

dan membangun citra positif dari Batik Semarang 16. Salah satu gelar karya 

Batik Semarang 16 dilakukan hingga ke Filipina atau undangan KBRI Indonesia 

di Filipina. 

3. Secara aktif mengikuti pameran batik dan tekstil di berbagai lokasi di Indonesia. 

Beberapa pameran yang mengeksplorasi batik Semarangan yang diikuti Batik 

Semarang 16 adalah paeran batik Gelar Batik Nusantara di Jakarta pada tahun 

2007. Gelar batik bertema “ikon-ikon Semarang” bersama produsen batik 

Semarang untuk aktivitas Semarang Pesona Asia (2007) dan acara fashion show 

batik di Lawang Sewu beserta desainer-desainer ternama di Indonesia. 

4. Membuka workshop sekaligus showroom di Jl Bukit Kelapa Hijau V Blok BE 

no. 1-2, Bukit Kencana Jaya Semarang, agar konsumen dapat melihat langsung 

proses pembuatan batik dan batik-batik yang dihasilkan secara langsung, 

sekaligus mengajarkan teknik-teknik membatik bagi konsumen yang ingin 

mempelajari pembuatan batik. Melalui workshop ini, batik Semarang 16 ingin 

mendapatkan pengakuan konsumen terhadap eksistensi Batik Semarang 16 

dalam dunia batik di Semarang sekaligus mendekatkan diri pada konsumennya. 



 
 

Upaya lain yang dilakukan oleh Batik Semarang 16 untuk lebih mendekatkan 

diri dengan konsumen sekaligus mempromosikan produknya adalah dengan membuat 

website dengan alamat web www.batiksemarang16.net sejak tahun 2008. Melalui 

website ini, konsumen dapat melihat profil dan produk dari Batik Semarang 16 dengan 

lebih mudah, sekaligus dapat berkomunikasi dengan Batik Semarang 16 dengan lebih 

cepat. 

Prestasi yang didapatkan oleh batik Semarang 16 juga cukup baik, karena 

biasanya mendapatkan juara pada setiap lomba kreasi batik yang diadakan oleh 

pemerintah kota Semarang. Apresiasi pemerintah kota Semarang terhadap batik dan 

batik Semarang 16 cukup baik, karena pemerintah kota Semarang dan pemerintah 

propinsi Jawa Tengah mengakui eksistensi Batik Semarang 16 dengan menyediakan 

lokasi di Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Jawa Tengah Jl Pahlawan No 

4, Semarang sebagai salah satu lokasi showroom Batik Semarang 16. 
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