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Seragam Batik Pernikahan 

Saat ini batik pernikahan memang menjadi trend di masyarakat. Cuma permasalahannya adalah 

dimakah tempat pembuatan seragam batik yang bisa dipesan sesuai ukuran. Kalau di pasar umumnya 

ukurannya sudah seri. Padahal, kebutuhan seragam tentu ukurannya berbeda-beda. Apalagi jika ada 

anak-anak, ukuran jumbo, dan ukuran small size. Tentu ini menjadi masalah tersendiri. Nah, kami hadir 

memenuhi kebutuhan Anda. 

Model 

Pria 
Untuk model baju pria umumnya sama, cuma ada modifikasi bagian tertentu yaitu: 

1. Lengan pendek atau panjang? Jika pendek disebut Hem, jika panjang disebut kemeja. 

2. Kerah biasa atau koko (sanghai)? Biasa maksudnya adalah kerh baju hem pada umumnya. Kerah 

sanghai atau koko seperti baju muslim. 

3. Kancing dalam atau luar? Kancing dalam adalah kancing tertutup, jadi tidak terlihat. Sedangkan 

kancing luar adalah terlihat dari luar. 

Umumnya tiga hal tersebut model baju pria. Untuk model perempuan sangat banyak sekali. 

Wanita 
Khusus wanita kita memberi kebebasan Anda untuk mencari model sendiri. Misalnya dari Internet, 

majalah, atau yang lain. Umumnya yang sering dipesan di kami untuk acara pernikahan adalah model 

stelan kebaya kutubaru. Yaitu kebaya yang dipadukan atasan dan rok. Harga stelan kebaya di kami 

adalah Rp. 105.000/stel (Kebaya dan rok). Anda tinggal pilih motif dan warna yang diinginkan. 

Contohnya seperti ini. 

Untuk motif batik yang dipilih bisa disamakan dengan yang pria. Dibagian bawah, kita sediakan beberapa 

model yang bisa dijadikan referensi seragam batik pernikahan. 

Motif 
Motif selalu berganti-ganti dengan cepat. Silahkan lihat motif yang ready di menu motif. 

Harga 

Pria 
1. Hem (Lengan pendek, All Size) : Rp. 45.000/pcs 

2. Kemeja (Lengan panjang, All Size): Rp. 55.000/pcs 
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Wanita 
1. Blus lengan pendek Rp. 45.000/pcs 

2. Blus lengan pendek Rp. 55.000/pcs 

Catatan: Harga blus tergantung tingkat kerumitan, tapi umumnya berkisar harga tersebut. 

Ukuran 
Silahkan lihat daftar ukuran di menu ukuran. 

Cara Pemesanan 
Jika sudah punya model dan motif, silahkan berkomunikasi dengan kami. Bisa lewat telp/SMS/WA ke 

085640877121. Atau jika Anda sedang berkunjung ke jawa tengah, silahkan mampir ditempat kami. 

Alamat dan peta ada pada bagian bawah website kami. 

Pembayaran 
Untuk tanda jadi, Anda kita kenakan biaya DP 50% dari total biaya. Untuk pelunasannya bisa dilakukan 

ketika barang sudah siap dan mau dikirim. 

Lama produksi 
Rata-rata 2-3 minggu. Bahkan bisa lebih cepat. Waktu tergantung pada jumlah pesanan dan jumlah 

order yang sedang masuk di kami. Namun, rata-rata waktu produksi 2-3 minggu. 

Contoh 
Berikut ini adalah beberapa contoh yang bisa dijadikan referensi Anda. Sekali lagi, Anda bisa membuat 

dengan model lain. Carilah model di google. 

Ongkos kirim 
Untuk daerah pulau jawa, kami biasanya menggunkan expedisi J&T Express, pos, dan JNE. Namun untuk 

ongkos yang lebih murah dan kita gunakan Expedisi kereta api, bus, dan cargo. Kirim alamat ke kami dan 

kita akan menghitungkan ongkos kirimnya. Ongkos kirim bisa dibayar bersamaan pelunasan, atau sistem 

COD yang dibayarkan ke kurir (khusus J&t). 

Yang sering ditanyakan 

Boleh campur-campur ukuran? 
Boleh. 
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Apakah setiap ukuran harga sama? 
Sama. 

Berapa minimum ordernya? 
Tidak ada, artinya sesuai kebutuhan seragam. 

Berapa ongkir ke tempat kami? 
Silahkan kirim alamat ke kami agar kami bantu hitung. 

Berapa lama pengerjaan? 
Rata-rata 2-3 minggu. 

Di mana tempat produksinya? 
Proses batik di pekalongan, sedangkan jahit kami di pemalang. 

Luntur tidak? 
Tidak. 

Panas tidak? 
Tidak. 

Bagaimana cara mengukurnya? 
Silahkan ukur lingkar badan kemudian lihatlah tabel ukuran. Jika tidak ada meteran, bisa gunakan tali, 

kemudian ukur dengan penggaris. 

Itulah beberapa informasi tentang seragam perniakahan. Jika ada yang belum jelas, silahkan tanyakan ke 

kami. 


