


Sinopsis

Produk batik ramah lingkungan didefinisikan sebagai produk batik yang mengedepankan pada
perilaku dari pelaku industrinya yang menerapkan prinsip eco efficiency dengan tiga aspek, yaitu
good housekeeping, environment oriented cost management, dan chemical management.
Dalam upaya mencapai kondisi yang ideal pada batik ramah lingkungan diperlukan tahapan
berjenjang untuk penerapan atau penilaian terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) batik. Hal ini
diadakan guna memenuhi kondisi ideal sesuai definisi industri batik ramah lingkungan.
Produk batik ramah lingkungan adalah produk batik yang tidak mutlak menggunakan bahan baku
pewarnaan utama yang berasal dari zat warna alami semata. Namun, juga penggunaan zat pewarna
sintetis secara optimal dan ditekan serendah-rendahnya dari limbah cair yang terbuang di
lingkungan, tanpa dilakukan pengolahan limbahnya terlebih dahulu.

Buku “Mengenal Industri Batik Ramah Lingkungan” mengambil lokus kajian di industri batik di
Pekalongan, Yogyakarta, dan Bandung. Buku ini terdiri dari empat bab dengan garis besar deskripsi
sebagai berikut:

Bab I Potensi Batik Indonesia
Bab I mendeskripsikan potensi batik Indonesia yang sangat besar, baik penggunaannya sehari-hari di
tengah masyarakat serta sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia. Dalam bab ini juga
dideskripsikan sejumlah permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh industri batik pada
umumnya. Dalam upaya menerapkan industri batik yang ramah lingkungan, bab ini pun mengulas
secara singkat beberapa kebijakan terkait industri batik Indonesia.

Bab II Sekilas IKM Batik Indonesia
Bab II menguraikan tentang profil Industri Kecil dan Menengah (IKM) batik Indonesia khususnya di
Pekalongan. Di dalam bab ini diuraikan proses produksi dan pemasaran batik di IKM batik di
Pekalongan, Yogyakarta, dan Bandung. Selain produksi dan pemasaran, Bab II juga mengulas
sejumlah masalah dan tantangan industrik batik Indonesia secara umum.

Bab III Industri Batik Ramah Lingkungan
Apa dan bagaimana industri batik ramah lingkungan dibahas di Bab III. Pembahasan dimulai dengan
pengenalan arti produk batik ramah lingkungan, tahapan proses pembuatan batik serta penerapan
batik ramah lingkungan di sentra batik secara umum. Di dalam bab ini juga dibahas mengenai konsep
eko-efisiensi yang mencakup tiga cara, yaitu good housekeeping, environtment oriented cost
management, dan chemical management.

Bab IV Penerapan Batik Ramah Lingkungan Di Industri
Bab IV mendeskripsikan tentang bagaimana penerapan batik ramah lingkungan di industri khususnya
di IKM batik. Bab ini juga membahas bagaimana tata kelola yang baik (good housekeeping) di industri
batik serta penerapannya yang mencakup antara lain pengolahan limbah, peralatan dan bahan
membatik hingga tahapan pembuatan batik ramah lingkungan di industri. Selain itu, bab ini juga
membahas Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) dan upaya strategis
yang bisa dilakukan guna mendukung penerapan industri batik yang ramah lingkungan.
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