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Berawal dari koleksi Tinari yang diluncurkan pada bulan Agustus 2021 kemarin, November ini bateeq 

meluncurkan koleksi kedua dari tema “Nostalgia” dengan nama Danadyaksa. Koleksi ini akan 

ditampilkan secara ekslusif dalam acara Jakarta Fashion Week 2022, pada tanggal 27 November 2021 dan 

bisa didapatkan di Fashion Link, Senayan City. Dalam Bahasa Sansekerta, Danadyaksa disebut sebagai 

penjaga kejayaan. Menyambungkan arti dari motif kawung yang diangkat, yaitu dalam filosofi jawa 

mencerminkan satu titik pusat kekuatan dan kekuasaan di dalam alam semesta dan juga manusia. Motif 

Kawung dalam koleksi ini tidak seperti Kawung pada umumnya, namun didistorsikan menjadi lebih 

panjang dari bentuk biasanya. Danadyaksa diaplikasikan dengan nuansa retro dalam motif batik dan 

dikemas dengan gaya sartorial dan sentuhan preppy. Tekstur batik Kawung pada kain Jacquard dihadirkan 

dalam 2 (dua) warna; biru tua dan krem. Daya tarik utama dalam keseluruhan koleksi ini ada pada detail 

layer dan kerah yang dapat difungsikan menjadi pita atau scarf dengan siluet yang loose. Terdiri dari 16 

(enam belas) look, 10  (sepuluh) untuk koleksi wanita dan 6 (enam) koleksi pria.  

 

Menghadirkan motif Batik di setiap koleksi merupakan upaya dalam melestarikan budaya Indonesia. 

Namun tidak berhenti di situ, dalam membentuk ekonomi sirkular, bateeq mulai turut andil dalam 

melestarikan lingkungan dengan menggunakan sebagian koleksi nya dari bahan olahan dan berperan 

dalam membangkitkan karya pekerja masyarakat kota kecil. Sejak tahun 2019, bateeq mengirimkan 

benang hasil olahan sisa kapas milik PT. Dan Liris kepada 30 pengrajin lansia di Klaten untuk dijadikan 

bahan Lurik dengan motif original. Dalam koleksi Danadyaksa, lurik yang dihadirkan ialah bernuansa 

navy cokelat. Masih linear dengan usaha dalam melestarian lingkungan, selain menggunakan bahan 

Lurik, koleksi ini juga menggunakan bahan katun rayon. Menghasilkan bahan yang lebih nyaman, dapat 

terurai secara hayati dan secara luas dipuji sebagai alternatif kapas yang ramah lingkungan.  
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bateeq merupakan merek pakaian ready-to-wear dengan keunggulan motif orisinil kreasi dari tim designer sendiri. 

Mengambil inspirasi dari elemen batik tradisional, digabungkan dengan sentuhan motif modern yang mengikuti 

tren. Dikombinasikan dengan berbagai teknik pola dan pemilihan bahan untuk menciptakan pakaian yang 

memberikan kenyamanan yang sempurna untuk dipakai. Koleksi nya terbagi dalam 2 (dua) kategori; yaitu koleksi 

Regular dan koleksi Runway. Koleksi Regular merupakan pakaian dengan model basic, sedangkan koleksi Runway 

merupakan pakaian berbahan premium dengan desain dan model yang lebih unik dan beragam. Hingga saat ini, 

koleksi Runway sudah ditampikan di berbagai macam acara fesyen dunia, yaitu Jakarta Fashion Week yang turut 

serta sejak tahun 2015, Tokyo Fashion Week dan Seoul Fashion Kode. Koleksi Runway dapat ditemui di mall-mall 

yang menyebar di pulau Jawa; yaitu AEON BSD City, Fashion Link Senayan City, Central Grand Indonesia, 

Tunjungan Plaza 6 Surabaya, Pakuwon Mall Surabaya, dan Mall Olympic Garden Malang. 


