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Manisnya Bisnis Butik Batik 

 

 

Tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and 

Culture Organization) secara resmi memberikan pengakuan batik Indonesia sebagai warisan 

budaya dunia (World Heritage). Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Batik. Pengakuan 

ini membawa dampak positif bagi usaha batik di Indonesia yakni terjadinya peningkatan 

permintaan dan penjualan batik. Kenyataan ini tentunya memberi peluang untuk 

bertumbuhnya bisnis butik batik.   

Bisnis butik batik bisa dijalankan secara offline dan bisa juga dijalankan secara online. Bisnis ini 

sangat cocok dijadikan sebagai pekerjaan sampingan untuk mencari tambahan penghasilan bagi 

ibu rumah tangga, remaja puteri hingga pegawai kantoran. Tak perlu modal besar untuk 

memulai bisnis ini. Anda juga tak perlu menyiapkan ruangan khusus atau butik untuk memajang 

koleksi batik Anda. Bisnis ini bisa dimulai dengan modal yang terbatas. Kuncinya terletak pada 

relasi yang Anda miliki dan kemampuan Anda dalam menjual.   

 

Bisnis Butik Batik Berbekal Kreativitas 

Ada beragam cara yang bisa Anda pilih untuk memulai bisnis butik batik ini. Anda bisa memilih 

masing-masing cara sesuai dengan waktu yang Anda miliki dan tentunya sesuai dengan modal 

yang Anda punya.  

Nah, bila Anda memiliki kemampuan menjahit, memiliki kreativitas menciptakan model busana 

batik dan memiliki waktu luang yang cukup banyak, maka Anda bisa membuka butik batik yang 

berisi karya-karya Anda. Buatlah beberapa potong pakaian batik hasil rancangan Anda dan coba 

tawarkan ke teman-teman dan juga kerabat. Atau Anda juga bisa memajangnya di akun 

Facebook Anda untuk membuka pasar yang lebih luas secara online.  
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Butik batik semacam ini memiliki peluang yang bagus untuk berkembang. Sebab ada 

sekelompok konsumen yang ingin memiliki busana batik unik dan tidak diproduksi secara 

masal. Kelompok konsumen seperti ini berpeluang menjadi langganan Anda jika Anda bisa terus 

menghasilkan produk-produk busana batik yang unik.  

Selain memajang busana batik hasil karya sendiri, Anda juga bisa menawarkan jasa membuat 

busana batik sesuai pesanan. Dalam hal ini, Anda cukup menyediakan beberapa kain batik dan 

beberapa desain busana yang dapat dipilih konsumen. Berikan juga kesempatan kepada 

konsumen untuk membawa model busana yang mereka inginkan. Lantas bantu mereka untuk 

mewujudkan busana batik yang diinginkan.  

 

Bisnis Butik Batik Berbekal Kemampuan Menjual  

Tak perlu berkecil hati bila Anda tidak memiliki kemampuan menjahit atau merancang busana. 

Bisnis butik batik bisa juga dimulai hanya dengan mengandalkan kemampuan Anda dalam 

menjual dan relasi yang Anda miliki. Saat ini sudah banyak bisnis butik yang mengandalkan cara 

ini.  

Nah untuk memulai bisnis butik batik dengan cara ini, Anda perlu berbelanja beberapa potong 

batik sesuai dengan modal yang Anda miliki. Untuk itu Anda perlu melakukan survei untuk 

mendapatkan grosir batik yang memiliki harga terjangkau, berkualitas baik, mengikuti tren yang 

berkembang dan mempunyai stok yang cukup.  

Lantas jika Anda memiliki modal yang cukup, Anda bisa menyewa lokasi usaha untuk butik batik 

ini. Misalnya di mall atau di ruko dekat perumahan. Namun bila Anda hanya memiliki modal 

terbatas, bisnis butik batik ini bisa dimulai di rumah Anda saja yakni dengan menyulap garasi 

atau ruang tamu menjadi butik batik.  

Pilihan lainnya, Anda bisa menjalankan bisnis butik batik ini tanpa lokasi atau tempat untuk 

memajang koleksi busana butik dagangan Anda. Caranya, Anda bisa menawarkannya secara 
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langsung kepada rekan-rekan di kantor, ibu-ibu di sekitar kompleks rumah Anda, para kerabat 

dan juga memajangnya di akun Facebook atau blog Anda.  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis butik batik dengan 

mengandalkan kemampuan berjualan ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa Anda gunakan saat 

memulai bisnis butik batik.  

 Sebelum berbelanja barang dagangan sebaiknya lakukan survei kecil-kecilan mengenai 

jenis busana batik yang banyak peminatnya dan kisaran harga yang terjangkau segmen 

pasar Anda. Survei ini bisa Anda lakukan di lingkungan terdekat seperti di lingkungan 

rumah atau kantor yang kelak akan menjadi target pasar Anda.  

 Lakukan pengamatan dan belajarlah dari pesaing Anda. Pengamatan ini diperlukan 

misalnya saja untuk menentukan harga jual produk Anda. Jangan sampai Anda menjual 

terlampau mahal sehingga sulit untuk mendapatkan pelanggan.  

 Pilihlah busana batik yang unik untuk dijual kembali. Kriteria unik ini dapat dilihat dari 

motif batik pada busana dan juga desain busana batik tersebut.  

 Pastikan Anda memilih busana batik dengan kualitas kain yang cukup baik. Sebab ada 

banyak busana batik yang memiliki kualitas kain kurang baik sehingga tidak nyaman 

digunakan dan membuat gerah penggunanya.  

 Bila Anda berniat untuk menjualnya secara online, tampilkan koleksi busana batik dalam 

foto yang menarik. Hindari mengambil gambar busana batik asal-asalan. Anda bisa 

membeli manekin (Mannequin) plastik yang cukup murah harganya sehingga tampilan 

foto busana batik Anda lebih menarik.   

 Ikuti tren batik yang sedang berlangsung mulai dari tren motif batik hingga model 

busana batik yang disukai. Wawasan ini menjadi modal Anda untuk memilih busana 

batik yang hendak dijual di butik batik Anda.  
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 Sebaiknya hindari mencampur butik batik Anda dengan beragam produk bukan batik. 

Misalnya, tas, sepatu, jeans, pakaian bayi dan produk-produk lainnya. Sebab hal ini akan 

mengaburkan segmen pasar yang hendak Anda bidik. Idealnya, bila Anda membuka 

butik batik, maka koleksi produk yang Anda miliki memiliki kaitan dengan batik. Dengan 

cara ini butik Anda akan selalu menjadi acuan bagi konsumen yang ingin membeli batik.  

 

Berbisnis Butik Batik Tanpa Modal 

Bisnis butik batik juga bisa dijalankan secara online. Anda bisa memanfaatkan Facebook dan 

blog gratisan seperti Multiply untuk berjualan secara online. Anda juga bisa berjualan di situs-

situs penjualan online seperti kaskus, berniaga.com, dinomarket dan masing banyak lagi 

lainnya.  

Nah, saat ini berbisnis tanpa mengeluarkan modal sudah bukan hal yang tidak mungkin 

dilakukan. Bisnis butik batik tanpa modal ini banyak ditemukan di internet dan dikenal dengan 

istilah reseller dropship. Dalam sistem bisnis yang dijalankan secara online ini yang diperlukan 

adalah kemampuan Anda dalam menjual barang.  

Reseller dropship merupakan sistem penjualan produk tanpa harus membeli barang yang akan 

dijual. Jadi Anda tak perlu membeli stok busana batik dan mengurusi pengiriman barang ke 

konsumen. Urusan pengiriman sepenuhnya akan ditangani oleh pusat grosir busana batik.  

Dalam sistem reseller dropship ini, tugas utama Anda adalah mempromosikan produk busana 

batik milik pusat grosir busana batik yang menjalin kerjasama dengan Anda. Biasanya pusat 

grosir batik akan memberikan katalog yang berisi produk-produk mereka. Selanjutnya Anda bisa 

mempromosikan produk-produk tersebut di akun Facebook atau di blog Anda.  

Nantinya bila konsumen Anda berminat pada sebuah produk, lakukan pengecekan stok produk 

di pusat grosir batik melalui media komunikasi yang telah ditentukan bersama. Misalnya 

melalui email, Yahoo Messenger atau SMS. Jika stok produk tersedia, konsumen bisa 

melanjutkan transaksi dengan Anda. Bila pembayaran telah dilakukan, selanjutnya Anda bisa 
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melakukan pemesanan dan pembayaran produk ke pusat grosir batik agar produk segera 

dikirimkan kepada konsumen Anda.  

Keuntungan yang Anda peroleh adalah selisih harga produk busana batik yang Anda peroleh 

dari pusat grosir batik. Beberapa pusat grosir batik menerapkan sistem diskon harga untuk para 

reseller dropship mereka. Sedangkan beberapa pusat grosir batik lainnya sedari awal 

menetapkan harga khusus untuk reseller dropship dan harga jual untuk konsumen. 

Nah, ada begitu banyak pusat grosir batik yang menawarkan program reseller dropship saat ini. 

Karena itu dibutuhkan kejelian dan kecermatan Anda dalam memilih pusat grosir batik yang 

tepat sebagai rekan berbisnis.  

Beberapa pusat grosir batik sama sekali tidak memungut biaya untuk bergabung menjadi 

reseller dropship. Namun beberapa pusat grosir batik lainnya menerapkan beberapa ketentuan 

khusus. Dalam memilih pusat grosir batik ini, pertimbangkan pula mengenai koleksi busana 

batik yang mereka miliki dan selisih keuntungan yang bisa Anda dapatkan.  

Dari ketiga cara memulai bisnis butik batik tersebut, manakah yang Anda pilih? Apapun pilihan 

Anda, bisnis butik batik memiliki peluang yang bagus untuk berkembang. Namun tentu saja 

semua itu bergantung pada ketekunan, keuletan dan kreativitas Anda dalam berbisnis. Semoga 

sekilas informasi ini bisa menambah wawasan Anda untuk memulai bisnis butik batik.  

 

 

 

 


