SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA ACARA PEMBUKAAN
PAMERAN BATIK WARISAN BUDAYA VIII
JAKARTA, 29 SEPTEMBER – 2 OKTOBER 2015
Yth. Ketua dan Pengurus Yayasan Batik Indonesia
Yth. Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian
Perindustrian.
Yth. Para tamu undangan dari berbagai Kementerian dan
Lembaga terkait.
Yth. Pengurus Dharma Wanita Kementerian Perindustrian.
Yth. Para Pengurus, Yayasan, Asosiasi Kerajinan, media, peserta
pameran serta hadirin yang saya hormati,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di hari yang
berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama untuk menghadiri
pembukaan

Pameran

Batik

Kementerian Perindustrian.

Warisan

Budaya

VIII,

di

Hadirin yang Saya Hormati,
Indonesia adalah potret kebudayaan yang multi-kultur dan
karena itulah menjadi bangsa yang besar. Jika ditelusuri secara
lebih dekat, bahwa batik yang menjadi World Heritage bukan
terletak pada kain batiknya, melainkan melalui teknik dan
prosesnya. Batik Indonesia memiliki beragam motif dengan
esensi filosofi, desain yang menarik, dan nilai seni yang sangat
tinggi serta metode pengerjaan batik baik dengan dicetak
ataupun dikerjakan dengan tangan/canting (batik tulis) yang
keduanya telah menjadi ciri khas batik Indonesia yang diakui
dunia.
Sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia, batik dipandang
sebagai identitas budaya Indonesia yang semakin kuat, oleh
sebab itu United Nation Education Scientific and Cultural

Organization (UNESCO) menetapkan batik sebagai warisan
budaya tak benda. UNESCO menetapkan batik sebagai World

Herritage pada tanggal 2 Oktober 2009 sehingga banyak tokoh
yang memakai batik Indonesia dalam acara pemerintahan seperti
halnya tokoh dunia seperti Nelson Mandela, Presiden Amerika
Serikat, Bill Clinton dan Barack Obama. Oleh karena itu, batik
merupakan

produk

Indonesia

yang

potensial

dan

harus

dikembangkan dari berbagai segi, seperti warna ataupun motif
dan design.
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Hadirin Sekalian,

Beragam motif batik dimiliki bangsa ini antara lain motif
tradisional, motif yang digunakan secara turun-temurun melalui
proses tranformasi dari generasi ke generasi. Tak terhitung motif
batik tradisional yang dimiliki oleh Indonesia saat ini diantaranya,
Motif Kawung yang dalam bahasa Sunda berarti buah aren
atau kolang-kaling. Motif kawung menyerupai buah kolang-kaling
yang dipotong melintang membelah sehingga kelihatan empat
biji. Motif Tumpal, adalah motif yang memiliki bentuk dasar
segitiga sama kaki, motif ini digunakan sebagai pinggiran kain
selendang atau jarik. Dan Motif Batik Ciptoning yang biasanya
dipakai oleh orang yang dituakan maupun pemimpin, dengan
memakai motif ini diharapkan menjadi orang bijak, makna
filosofis motif ini sebenarnya bukan hanya untuk pemimpin,
tetapi

juga untuk setiap orang agar mampu

memimpin

(menempatkan) dirinya sendiri di tengah masyarakatnya.

Hadirin yang berbahagia,
Selanjutnya, hal yang paling utama dalam melestarikan seni
batik yang menjadikan para perajin batik makin mencintai
profesinya, baik perajin batik kontemporer maupun perajin batik
tradisional, yaitu dengan memberikan penghargaan berupa
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perlindungan

bagi

para

pembatik

intelektualnya.

Perlindungan

karya

untuk

batik

hasil

diberikan

karya
melalui

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang
bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan penggunaan/
pemanfaatan budaya batik tradisional Indonesia.
Beberapa

minggu

lalu,

Kementerian

Perindustrian

telah

menggelar Lomba Desain Batik Khas Teluk Tomini, dalam rangka
Sail Tomini 2015 di Parigi Moutong Sulawesi Tengah. Sehingga
tidak salah jika batik telah menjadi “ikon” khusus Indonesia
untuk dunia. Hal ini dibuktikan dengan tingginya animo peserta
dan peminat lomba desain batik yang mencapai 150 peserta,
dimana pada acara puncak penghargaan tersebut diberikan
langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi.
Pada kesempatan ini, saya memberikan apresiasi yang tinggi
kepada Yayasan Batik Indonesia yang telah berperan penting
dalam mewujudkan transformasi kultural menuju modernisasi
masyarakat batik, baik sebagai perajin, desainer maupun
pengguna.
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Hadirin yang Berbahagia,
Melalui pameran ini, saya berharap kedepannya agar Yayasan
Batik Indonesia dapat terus berkarya dalam rangka menumbuhkembangkan budaya batik di Indonesia, sehingga selain dapat
menambah kekayaan dan keragaman kebudayaan Indonesia,
juga dapat ikut memberdayakan perekonomian masyarakat.

Akhirnya dengan mengucapkan ”Bismillahirrahmanirrahim”
Pameran ”Batik Warisan Budaya VIII” di Plasa Pameran
Industri, saya nyatakan secara resmi DIBUKA.
Terima kasih.

Wabilahi
taufik
walhidayah,
warahmatullahi wabarakatuh.

wassalamu’alaikum

Menteri Perindustrian

Saleh Husin
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