SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
PADA
PERESMIAN ACARA PESONA BATIK PESISIR UTARA
JAWA BARAT
Di Hotel Sari Pan Pasific.
Tanggal, 19 Mei 2016.

Yth. Pimpinan
Indonesia;

dan

Pengurus

Yayasan

Batik

Yth. Pimpinan dan Pengurus Yayasan Batik Jawa
Barat;
Yth. Ketua Asosiasi dan Yayasan atau yang mewakili;
Yth. Para Pelaku Usaha, Peserta Pameran, Wartawan
Media Massa serta tamu undangan yang saya
muliakan.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat Pagi
Salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya,
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sehingga

kita

dapat

berkumpul

bersama

pada

acara

peresmian Pesona Batik Pesisir Utara Jawa Barat yang
dilaksanakan pada hari ini 19 Mei 2016.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Batik merupakan wujud dari hasil cipta dan karya seni yang
diekspresikan pada disain motif kain, pakaian, sarung, dan
kain dekoratif lainnya. Sejalan dengan berkembangnya nilainilai sosial dan budaya bangsa Indonesia, batik menjadi hasil
karya seni yang terus tumbuh dan berkembang sehingga
pada saat ini telah menjadi kekayaan nasional yang sangat
bernilai.
Batik Indonesia telah mendapatkan pengakuan dunia dan
pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO mengukuhkan batik
sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity asal
Indonesia. Pengukuhan UNESCO ini membawa konsekuensi
kepada pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan
untuk

terus

menerus

secara

nyata

melestarikan

dan

mengembangkan batik sebagai warisan budaya tak benda.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Perkembangan industri batik berkembang sangat cepat sejak
tahun 2009. Pertumbuhan ini didukung oleh antusiasme
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masyarakat untuk menggunakan batik, baik dari pegawai
pemerintahan, BUMN ataupun swasta serta masyarakat
secara luas dari berbagai kalangan dan usia sehingga
meningkatkan permintaan produk batik yang mendorong
tumbuhnya industri batik nasional.
Industri

batik

perekonomian

berperan
nasional,

penting
penyerap

sebagai
tenaga

penggerak
kerja,

serta

memenuhi kebutuhan sandang dalam negeri. Industri batik
didominasi oleh industri kecil dan menengah yang menjadi
penyumbang devisa negara dari sektor non migas. Ekspor
batik pada tahun 2015 mencapai US$3,1 milyar, tumbuh
6,3% dari tahun 2014.

Pasar ekspor utama batik adalah

Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa.
Peluang pasar batik sangat terbuka luas, baik di dalam
maupun di luar negeri. Gerakan menggunakan batik di
masyarakat baik di lingkungan perkantoran, sekolah maupun
lingkungan lainnya telah mendongkrak permintaan batik
nasional. Promosi dan fashion show melalui berbagai event
internasional juga telah berhasil menarik perhatian dunia
terhadap batik Indonesia sehingga permintaan ekspor pun
terus meningkat.
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Hadirin sekalian yang saya hormati,
Jawa

Barat

memproduksi

merupakan
batik

salah

di

satu

Indonesia.

provinsi
Terdapat

yang
27

Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang giat mengembangkan
batik dengan berbagai motif yang khas. Batik Jawa Barat
yang terkenal meliputi batik Pasundan, batik Ciamis, batik
Cirebon, batik Garut, batik Indramayu, batik Sumedang,
batik Tasikmalaya, batik Karawang, batik Subang serta batik
Bogor. Motif batik Jawa Barat terus berkembang seiring
dengan

perkembangan

masyarakat

Jawa

Barat

yang

dinamis. Sesuai dengan informasi yang kami peroleh dari
Yayasan Batik Jawa Barat maka jumlah industri batik di Jawa
Barat mencapai 4000 unit usaha.
Keanekaragaman motif batik Jawa Barat sangat menarik
perhatian konsumen. Seperti halnya batik pesisir yang akan
diperkenalkan pada acara ini. Batik pesisir dipengaruhi oleh
budaya

Cina.

Motifnya

lebih

bebas,

melambangkan

kehidupan masyarakat pesisir yang egaliter. Motifnya banyak
ditandai dengan gambar flora dan fauna seperti binatang
laut dan darat, ikan, pepohonan, daun daunan yang
menunjukkan kondisi geografis pesisir.
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Batik pesisir utara Jawa Barat meliputi batik Indramayu,
Karawang, Cirebon, Subang dan daerah lainnya di sekitar
pesisir pantai Utara Jawa Barat. Yang paling terkenal adalah
batik Cirebon yang memiliki corak batik yang paling banyak
diantara daerah lainnya di Jawa Barat. Secara umum batik
Cirebon banyak dipengaruhi asimilasi pendatang seperti
budaya Cina dan Arab termasuk kelompok batik pesisir atau
kenduran, batik keraton atau klasik dan batik trusmi. Salah
satu motif yang terkenal adalah motif mega mendung yang
terkait erat dengan proses asimilasi budaya dan tradisi
religius. Motif lainnya yang terkenal antara lain motif paksi
naga liman, singa payung, ayam alas, dll.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Batik

Indonesia

kompetitif

di

memiliki

pasar

keunggulan

Internasional.

komparatif

Persaingan

dan

dengan

Malaysia, Cina dan Singapura yang juga memproduksi batik
perlu kita waspadai agar tidak menggeser posisi daya saing
batik

nasional.

Untuk

itu,

kita

perlu

menjaga

dan

melestarikan nilai budaya batik dengan penguatan branding
dan Hak Kekayaan Intelektual.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
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Pada kesempatan ini, Saya menyampaikan penghargaan dan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Batik Jawa
Barat

yang

telah

memperkenalkan

berupaya

ragam

batik

mengembangkan
Jawa

Barat

dan

kepada

masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti halnya acara
Pesona Batik Pesisir Utara Jawa Barat yang dilaksanakan
pada hari ini.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Kepada seluruh
peserta, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini,
manfaatkanlah

kesempatan

ini

untuk

mempromosikan

produk batik Pesisir Utara Jawa Barat andalan Saudara, dan
sekaligus sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan
masukan dalam rangka peningkatan pengembangan usaha.

Dengan mengucap Bismillahirrahmaanirrahiim, Acara Pesona
Batik Pesisir Utara Jawa Barat saya buka secara resmi.
Semoga Allah SWT meridhoi upaya kita bersama. Aamiin yaa
rabbal’aalamiin.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Menteri Perindustrian,
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Saleh Husin
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