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Belajar Membatik bersama Hotel Borobudur Jakarta di Hari Batik Nasional 

 

 

Batik merupakan salah satu warisan tradisi Indonesia yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. 

Batik tidak lagi dianggap kuno dan dimodifikasi untuk mengikuti perkembangan selera busana masa 

kini. Di Indonesia, Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober dan tahun ini tepat jatuh 

di hari Senin. Semua orang dengan bangga mengenakan batik di hari Senin yang lalu. Tidak mau 

ketinggalan, Hotel Borobudur Jakarta merayakan Hari Batik Nasional dengan mengundang 

pengrajin batik dari Kampoeng Batik Palbatu untuk mengajari tamu belajar membatik.  

 

Pengrajin batik dari Kampoeng Batik Palbatu mempersiapkan kain yang dapat digunakan para tamu 

untuk belajar membatik dan memperkenalkan alat-alat yang digunakan untuk membatik. Dari 

semua motif, sebagian besar merupakan motif flora atau bunga yang memang menjadi favorit. 

Aktivitas belajar membatik ini dilaksanakan di area depan Bogor Café, sehingga sebagian besar 

tamu yang telah selesai menyantap makan siang tertarik untuk melihat dan mencoba. Hasil batik 

yang sudah selesai dapat dibawa pulang oleh tamu sebagai suvenir.  

 

Karyawan Hotel Borobudur Jakarta pun turut mendukung Hari Batik Nasional dengan mengenakan 

batik dengan berbagai motif dan warna. Selain itu, para eksekutif Hotel Borobudur Jakarta berfoto 

di tangga utama lobi hotel dengan pakaian batik untuk mengabadikan momen spesial tersebut. 

Dengan partisipasi di Hari Batik Nasional ini, Hotel Borobudur Jakarta berharap dapat ikut ambil 

bagian dalam melestarikan dan menjaga batik yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan 

budaya milik Indonesia.  

 

*** 

 

Hotel Borobudur Jakarta, the leading five star diamond hotel and ‘Grand Old Lady of Hospitality’ in 

Jakarta, features 695 guest rooms and suites as well as extensive meeting facilities, all set in 23 

acres of landscaped tropical gardens. Located right in the heart of town, the hotel offers a wide 

selection of restaurants: Italian, Chinese, Japanese and International cuisine. Klub Borobudur is 

amongst the finest and best-equipped health club and spa in town. 


