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PROFIL PERUSAHAAN



Batik Semar didirikan oleh Somadi dan Niniek Elia Kasigit pada tahun 1947.

Pada awal berdirinya, perusahaan keluarga ini menggunakan nama Bodronoyo 

yang merupakan nama lain dari Semar dalam kisah pewayangan Jawa. Karakter 

ini merupakan representasi dari kebijaksanaan dan ketulusan dalam melayani 

masyarakat.

Semar diyakini sebagai perwujudan bagi pertumbuhan dan kemakmuran yang 

ugahari. Pemilihan nama ini menggambarkan visi keluarga Kasigit untuk terus 

berbagi dengan dan mengilhami masyarakat.

Usaha keluarga yang masih muda ini harus menghadapi tantangan berat karena 

tingginya harga-harga kain pada masa paska penjajahan. Agresi Militer Belanda 

ke Indonesia pada tahun 1949 memaksa keluarga Kasigit untuk pindah ke 

Surabaya. Disini mereka berkesempatan untuk bekerjasama dengan para 

pembatik Sidoarjo untuk memperkenalkan motif-motif batik Solo di Jawa 

Timur.

Pada tahun 1950 keluarga Kasigit kembali ke Solo dan mengembangkan kembali 

usahanya. Dimulai hanya dengan mempekerjakan 5 orang karyawan, perusahaan 

ini berkembang dengan pesat hingga dapat menghidupi 200 orang karyawan pada 

era 1960an. Pada masa ini nama Batik Semar mulai digunakan untuk 

menggantikan Batik Bodronoyo, hal ini dilakukan setelah menimbang bahwa 

nama Semar lebih dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.



Pada 1970an, teknologi printing (cetak) tekstil mulai marak di Indonesia. 

Penggunaan mesin printing dapat menekan biaya produksi dan mengubah batik 

menjadi produk masal, pasar pun menuntut batik dengan harga murah. Hal ini 

membuat Batik Semar harus beradaptasi memproduksi batik printing demi 

mempertahankan daya saingnya di pasar batik nasional.

Ekspansi ke pasar internasional dimulai pada tahun 1989 atau enam tahun setelah 

Somadi Kasigit meninggal, Batik Semar mulai mengekspor batik dan kerajinan 

ke Amerika Serikat, Eropa dan beberapa negara Asia.

Pada tahun 2002, Batik Semar kembali mengalami cobaan, kali ini kebakaran 

yang menghanguskan showroom utama dan kompleks produksi batik. Kediaman 

Niniek Kasigit juga turut dilalap api dan koleksi batik antik beliau ikut terbakar.

Batik Semar terus berkembang hingga kini memiliki sekitar 30 pembatik in-

house dan lebih dari 30 plasma yang tersebar di Solo, Cirebon, Pekalongan dan 

Madura. Keluarga besar Batik Semar sekarang beranggotakan lebih dari 700 

orang karyawan, dengan sedikitnya 60 gerai yang melayani konsumen di seluruh 

Indonesia.



BATIK SEBAGAI IDENTITAS



Batik merupakan salah satu dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Pada 

tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO, menetapkan batik Indonesia sebagai Warisan 

Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi. Hal ini dilatarbelakangi 

oleh makna, budaya dan teknik pada batik yang memiliki hubungan erat dengan 

kehidupan masyarakat Indonesia; terutama budaya Jawa.

Batik yang kaya akan makna terus berkembang penerapannya dalam dunia 

modern. Keragaman motifnya menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah habis 

digali untuk menjadi ekspresi visual dan identitas. Berbagai perusahaan baik 

swasta maupun pemerintah hingga komunitas dan keluarga kini menggunakan 

batik sebagai identitas organisasi. 

Sebagai perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1947, Batik Semar siap 

melayani kebutuhan tersebut. Pelayanan yang diberikan dimulai dari eksplorasi 

motif batik, desain pakaian, produksi kain dan garmen, hingga menjadi seragam 

siap pakai yang merepresentasikan kebutuhan masing-masing. 

Hal ini merupakan upaya mengembangkan serta melestarikan batik sebagai 

kekayaan budaya dan kebanggaan nasional Indonesia. Batik Semar siap melayani 

pemesanan seragam batik bagi pihak manapun; dari instansi pemerintah, 

organisasi swasta hingga acara-acara keluarga.



DESAIN



DBS BANK

Motif Batik DBS merupakan abstraksi dari bunga 

anggrek. Seluruh bidangnya dipenuhi daun, 

kuncup dan bunga anggrek bermekaran dengan 

taburan logo Bank DBS diantaranya. Visualisasi 

batik ini cenderung minimalis, dengan eskpresi 

kontemporer yang elegan. 

Anggrek adalah lambang keindahan, cinta-kasih, 

keanggunan, kemewahan, ketahanan dan panjang 

usia. Komposisi bunga anggrek dengan struktur 

batang yang kuat, segar serta tumbuh menyebar 

merupakan representasi dari visi misi Bank DBS 

yang berkomitmen membantu kesejahteraan 

umum, menjadi yang terbaik di Asia, serta 

melayani semua lapisan berbasis teknologi tinggi.



PETROKIMIA GRESIK

Batik Petrokimia Gresik merupakan motif 

kontemporer abstraksi rumpun padi dengan 

batang-batang bulirnya menjuntai. Butiran gabah 

tersebar mengisi seluruh bidang motif 

menggambarkan kesuburan dan kemakmuran.

Taburan gabah adalah lambang kemakmuran, 

sesuai dengan visi misi perusahaan, yakni 

produsen pupuk dan produk kimia yang berdaya 

saing tinggi. Komitmen kuat yang dipercaya 

sebagai penyediaan pupuk nasional untuk 

tercapainya program swasembada pangan 

nasional.



PRODIA CLINICAL LABORATORY

Batik Prodia Clinical Laboratory merupakan 

motif kontemporer yang bernuansa klasik. 

Perpaduan antara stilasi ranting, daun dan bunga 

kapas dengan secara simetris, menciptakan motif 

batik yang mapan dan berwibawa sebagai 

representasi kualitas dan kapabilitas. 

Prodia Clinical Laboratory yang melayani 

penunjang medis dengan visi dan misi yang 

mengutamakan ketepatan, kecepatan, dan 

kenyamanan pelanggan. Mutu layanan, kerjasama 

dan keterbukaan yang berorientasi kepada 

kepuasan dan kesehatan pelanggan menjadi 

prioritas utama.           



HARTONO ELEKTRONIK

Batik Hartono Elektronik menampilkan pola 

klasik lèrèng yang dipadukan dengan geometrika 

logo perusahaan. Motif klasik truntum digunakan 

secara acak mengisi alur miring pola lèrèng untuk 

memberikan nuansa dinamis pada motif 

kontemporer ini.

Truntum simbol kerukunan dan kebersamaan 

berpadu dengan lèrèng yang bermakna semangat 

dan keteguhan; sejalan dengan moto perusahaan 

Your Lifetime Partner. Elaborasi bentuk, formasi 

dan komposisi batik ini mampu menggambarkan 

visi misi perusahaan untuk selalu menjaga 

profesionalitas layanan, saling menguntungkan, 

menyebarkan kebermanfaatan, serta 

mengutamakan nilai-nilai kehidupan.  



RUMAH SAKIT TELOGOREJO

Batik Rumah Sakit Telogorejo menggambarkan 

filosofi pelayanan mereka melalui visual pohon 

yang kuat dengan daun mengembang di alam luas 

dengan tebaran motif truntum. Pohon kuat dengan 

daun mengembang adalah harapan akan kesehatan 

sementara telaga bertali bermakna ikatan hidup 

dengan para pasiennya. Sementara truntum adalah 

simbol kebersamaan, kerukunan dan cinta-kasih.

Hal ini sejalan dengan visi misi Rumah Sakit 

Telogorejo yang mengedepankan etika 

profesionalitas, tulus melayani, kebersamaan 

berkesinambungan, mengutamakan kesehatan 

masyarakat, serta peduli lingkungan hidup.        



PAN PACIFIC INSURANCE

Batik Pan Pacific Insurance merupakan motif 

batik kontemporer yang didominasi oleh abstraksi 

burung dengan sayap yang terbentang. Visualisasi 

ini dapat diartikan sebagai usaha membangun 

sistem perlindungan yang mengutamakan mutu 

dan kecepatan layanan. Bulu jambul pada kepala 

burung merupakan simbol kecerdasan, sementara 

tumbuhan sulur meliuk diperkaya bermakna 

berbagai lapisan konsumen yang dapat dilayani. 

Desain batik yang minimalis dengan nuansa 

tenang ini secara simbolis memiliki arti kerja 

keras, jangkauan tanpa batas, keindahan, 

perlindungan, dan kebermanfaatan. 



DHL

Batik DHL menampilkan motif klasik kawung 

secara kontemporer. Motif ini dilengkapi dengam 

abstraksi burung dan angin yang merupakan 

stilasi gerak, kelenturan serta ketepatan. Logo 

DHL ditempatkan dalam koordinat belah ketupat, 

sebagai simbol yang terkait dengan kualitas 

layanan, kecepatan gerak, dan ketepatan tujuan. 

Latar belakang motif batik klasik kawung 

merupakan representasi dari kebersamaan dan 

sebaran ke segala arah sesuai dengan moto DHL, 

Global Fowarding. Elaborasi berbagai ornamen 

membangun karakter dinamis dan akurat. Sejalan 

dengan visi misi perusahaan sebagai penyedia 

layanan logistik kelas dunia yang esien dan 

efektif, serta terbuka terhadap berbagai kerjasama. 



PLAZA AMBARRUKMO

Batik Plaza Ambarrukmo merupakan motif 

minimalis kontemporer yang menampilkan 

abstraksi ranting dan dedaunan sebagai ornament 

utamanya. Batik ini menggunakan latar belakang 

motif klasik kawung, yang bermakna kebersamaan 

dan kesetaraan.

Bentuk, arah dan komposisi stilasi ranting dan 

dedaunan membangun nuansa dinamis dan 

atraktif Plaza Ambarrukmo sebagai ‘ruang 

keluarga berbelanja’ terbaik dan terlengkap. 



TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL

Batik Taman Impian Jaya Ancol merupakan 

elaborasi objek dan motif batik klasik yang 

menghasilkan kesan kontemporer. Motif truntum 

yang merepresentasikan kebersamaan, kerukunan 

serta kegembiraan digabungkan dengan abstraksi 

elemen wisata pantai seperti garis pantai, butiran 

pasir, ombak laut hingga ikan lumba-lumba.

Batik ini menggambarkan moto Taman Impian 

Jaya Ancol yakni Life Re-creation sebagai 

pengembang kawasan wisata terpadu, jaringan 

sentra rekreasi terluas, pembaharu pola kehidupan 

masyarakat melalui rekreasi berbasis seni budaya 

dan pengetahuan.



DHARMA WANITA PERSATUAN

Batik Dharma Wanita Persatuan menampilkan 

ornamen flora dan fauna dengan stilasi bentuk 

yang eksotik. Hal ini merupakan representasi dari 

visi Korp Dharma Wanita Persatuan dimana istri 

Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pendamping 

dan pengawal profesionalitas suami yang kokoh 

dan mandiri.

Abstraksi burung-burung dengan sayap 

terbentang mengawasi liukan sulur tanaman dan 

bunga memberikan nuansa simbolik, bahwa korp 

harus aktif menjaga aset negara, proaktif dalam 

membangun kesejahteraan, persatuan dan 

kesatuan. 



SAMATOR GAS INDUSTRI

Batik Samator Gas Industri merupakan batik 

kontemporer hasil re-abstraksi motif parang 

dengan ranting-ranting penuh bunga yang 

menggambarkan semangat untuk memberi 

layanan terbaik pada masyarakat dengan tetap 

bertanggungjawab terhadap lingkungan. 

Sementara motif klasik parang mempunyai arti 

optimisme, keteguhan, dan kekuatan sebagai dasar 

mengembangkan potensi. 

Hal ini sejalan dengan visi misi Samator Gas 

Industri yang berkomitmen mendayagunakan 

sumber daya alam untuk memberi manfaat bagi 

masyarakat. 



IGM (INDO GLOBAL MANDIRI)

Batik IGM menampilkan nuansa kontemporer 

yang menggambarkan stilasi gerak, kelenturan 

serta abstraksi dari proses dan sasaran. Motif ini 

didominasi ornamen liukan dinamis daun 

panjang, diselingi bunga dan daun-daun kecil 

yang berarti pertumbuhan dan target yang 

diinginkan. Abstrasi motif burung 

membentangkan sayap bermakna kekuatan dan 

semangat kerja keras. 

Motif batik ini merepresentasikan visi misi IGM, 

dimana memiliki semangat tinggi untuk mendidik  

anak bangsa, menjadikan generasi unggul yang 

profesional dan berintegritas, serta menghasilkan 

lulusan yang kompetitif. 



HEAD OFFICE

Jl. Laksda Adisucipto 101

Surakarta 57144

T. 0271 722 937  |  F. 0271 721 590

JAKARTA OFFICE

Jl. Tomang Raya 54

Jakarta 11430

T. 021 566 7568  |  F. 021 567 3210

CUSTOMER SERVICE

T. 0811 263 990

yunita.purwaningtyas@batik-semar.com

www.batik-semar.com
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