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DAFTAR HARGA SERAGAM 

BATIK MUMTAZ 

A.  SERAGAM SISWA 
Seragam batik siswa terbagi menjadi dua kategori yaitu motif (1) Seragam dengan motif yang 

sudah dan (2) motif khusus. 

1) Motif Sudah Ada 

Maksudnya adalah membuat seragam batik dengan motif yang sudah ada di kami. Ini 

sangat cocok untuk jika Anda ingin membuat seragam batik yang berkualitas tapi tetap 

terjangkau oleh siswa. Harga mulai dari 35.000/pcs. Logo sekolah bisa dibordir dan 

ditempel di saku baju. Misalnya seperti ini. 

 
 

Sesuaikan motif dengan warna logo yang sesuai.  Jika Anda memesan bordir logo 

sekolah di kami, harganya Rp. 3.500,-/pcs. 
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Banyak pilihan motif di kami. Kunjungi 

https://grosirbatikmumtaz.wordpress.com/category/motif-terbaru/ 

Untuk melihat motif-motif terbaru. 

Ok. Berikut ini adalah daftar harga pembuatan seragam batik dengan motif yang sudah 

ada di kami. 

 SERAGAM TK & SD 

Model Hem (Lengan pendek) 

 1 Kodi Rp. 43.000,-/Pcs 

 2 kodi Rp. 38.000,-/Pcs 

 > 3 kodi Rp. 33.000,-/Pcs 

  Model lain silahkan hubungi kami. 

 SERAGAM SMP & SMA 

Model Hem (Lengan pendek) 

 1 Kodi Rp. 45.000,-/Pcs 

 2 kodi Rp. 40.000,-/Pcs 

 > 3 kodi Rp. 35.000,-/Pcs 

  Model lain silahkan hubungi kami. 

Model Atasan Wanita 

 Lengan pendek, ¾, 7/8 

 1 Kodi Rp. 55.000,-/Pcs 

 2 kodi Rp. 50.000,-/Pcs 

 > 3 kodi Rp. 45.000,-/Pcs 

 Lengan Panjang (muslim) 

 1 Kodi Rp. 60.000,-/Pcs 

 2 kodi Rp. 55.000,-/Pcs 

 > 3 kodi Rp. 50.000,-/Pcs 

 

 

 

 

 

 

 

https://grosirbatikmumtaz.wordpress.com/category/motif-terbaru/
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Contoh: 

 
 

2) Motif Khusus 

Seragam motif khusus adalah seragam dengan motif khas sekolah. Biasanya terdapat 

logo sekolah. Ini sangat cocok untuk anda bagi Anda yang ingin membuat seragam 

batik yang tidak ada yang sama. Selain itu bisa juga menjadi kebanggaan dan identitas 

sekolah. 

Harga Batik dengan motif khusus adalah: 

a. Masih berbentuk kain : Rp. 68.000,-/Lembar. 1 Lembar ukurannya 210 x 110 cm. 

b. Minimum order 200 lembar 

c. Warna motif 1-3 warna 

d. Cara pemesanannya yaitu kirim logo sekolah. Kami akan mendesain sesuai dengan 

bentuk logo Anda. 

e. Untuk desain motif dikenakan harga Rp. 500.000,-. Jika dilanjutkan dengan 

produksi di kami maka biaya tersebut gratis atau dikembalikan. 

f. Waktu produksi kain kurang lebih 1 bulan. 

g. Informasi lebih lanjut hubungi kami. 

h. Contoh: 
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B. SERAGAM GURU 
Seragam guru kita bagi menjadi 4 kategori yaitu Prima, Super Prima, Premium, dan 

Super Premium. Berikut ini perbedaan keempat kategori tersebut. 

 

Keterangan: 

Katun prima 

Adalah bahan katun yang umum digunakan untuk membuat batik. Bahannya adem/tidak 

panas. 

Katun Premium 

Adalah bahan katun yang memiliki serat sangat rapat. Bahannya adem/tidak panas. 

Kualitasnya sangat tinggi. 

Untuk motif, silahkan kunjungi berikut ini. 

https://grosirbatikmumtaz.wordpress.com/category/motif-terbaru/ 

 

https://grosirbatikmumtaz.wordpress.com/category/motif-terbaru/
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C. UKURAN 

SD 

 

SMP, SMA, dan Guru 
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D. HUBUNGI KAMI 
 Untuk informasi lebih lanjut, konsultasi model dan perhitungan harga silahkan hubungi 

kami Batik Mumtaz 

Alamat: Jl. Asemdoyong Rt 31 Rw 6, Taman, Pemalang, Jawa Tengah 

Telp./SMS : 085640877121 (Fast Respon) 

Email: batikmumtaz@gmail.com 

Facebook: SeragamBatikMumtaz 

BBM: 76B3AF0F (Nol bukan O) 

Website: grosirbatikmumtaz.wordpress.com 

 

mailto:batikmumtaz@gmail.com

