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Pengertian Batik
Menurut R.J Katamsi (1956:23) kata batik berasal dari bahasa jawa kuno yaitu :
Ba

= bo-hobo-hob = bayangan dan

Tik = tika = huruf, tulisan, gambar. Maka kata batik berarti suatu tulisan atau
gambaran yang seakan-akan mempunyai bayangan. Kain batik dengan garis-garis
yang membentuk motif berwarna merah muda kekuning-kuningan berdekatan
dengan warna kecoklat-coklatan memberi kesan seakan-akan terdapat bayangan
antara gelap dan terang. Garis-garis pada kain batik dapat menggambarkan tulisan
tangan yang mengungkapkan gerak jiwa penulisnya.

Kata batik dalam bahas Jawa Kromo mengandung arti serat. Serat yang dimaksud
adalah seratan atau tulisan, yaitu coretan atau gambar dengan garis yang mempunyai
arti tertentu. Perkataan seratan mengandung arti suatu pekerjaan tulisan tangan
semacam kegiatan yang dalam bahasa Inggris disebut handwork.
Pengertian lain dari kata batik khususnya bunyi kata “tik” menurut Encyclopedia
Britannica (1949:20) sama artinya dengan tes yaitu menitikkan lilin keluar dari
canting hingga menjadi lukisan yang terdiri dari susunan titik lalu dihubungkan
menjadi garis oleh goresan canting.

Batik adalah sehelai wastra yaitu sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan
terutama digunakan dalam matra tradisional beragam hias pola batik tertentu yang
pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan malam atau lilin batik
sebagai bahan perintang warna. Dengan demikian suatu wastra dapat disebut batik
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bila mengandung dua unsur pokok yaitu teknik celup rintang yang menggunakan
lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik.
Pada dasarnya seni batik termasuk seni lukis. Alat yang digunakan untuk melukis
adalah canting. Canting memiliki berbagai macam ukuran tergantung pada jenis dan
halusnya garis atau titik yang diinginkan.

Canting berbentuk mangkuk kecil dari tembaga yang memiliki carat atau moncong,
dengan tangkai dari bambu atau kayu yang dapat diisi cairan malam sebagai bahan
untuk melukis. Canting yang bercarat satu dipakai untuk membuat garis, titik atau
cecek yang mempunyai beberapa carat (dapat sampai 7 carat jumlahnya) dipakai
untuk membuat hiasan berupa kumpulan titik-titik.

Hasil lukisan ini yang kemudian antara lain disebut ragam hias. Menurut Nian S.
Djoemena (1990:1) ragam hias umumnya sangat dipengaruhi dan erat hubungannya
dengan faktor-faktor :
1. Letak geografis daerah pembuat batik.
2. Sifat dan tata penghidupan daerah yang bersangkutan.
3. Kepercayaan dan adat istiadat yang ada di daerah yang bersangkutan.
4. Keadaan alam sekitarnya termasuk flora dan fauna.
5. Adanya kontak atau hubungan antar daerah pembatikan.

Jenis – jenis Batik di Indonesia
Di Indonesia, batik dibuat di berbagai daerah terutama di Pulau Jawa. Jawa Tengah
merupakan pusat kegiatan pembatikan. Setiap daerah pembatikan

mempunyai

keunikan dan ciri khas baik dalam ragam hias maupun tata warnanaya. Namun
demikian dapat dilihat adanya persamaan maupun perbedaannya.
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Persamaan atau perbedaan bahkan perkembangan batik yang terjadi dapat
disebabkan karena tata kehidupan

dan alam sekitar daerah pembuat, selain itu

perpaduan kebudayaan antar daerah, situasi sosial pada waktu tertentu dan
pengaruh budaya dari luar. Hal ini membuktikan batik masih berkembang secara
dinamis tanpa menghilangkan ciri-ciri khas daerah yang bersangkutan.

Batik berdasarkan gayanya menurut Nian S. Djoemena (1990;1- 9) dan H. Santosa
Doellah (2002: 52-200)yang di sarikan oleh penulis, ada dua jenis pola batik yaitu :
a. Batik Pedalaman
Batik pedalaman adalah batik yang berasal dari kraton dan mendapat pengaruh yang
sangat kuat dari lingkungan keraton baik ragam hias maupun warnanya. Batik
keraton merupakan wastra batik dengan pola tradisional terutama pada batik yang
tumbuh dan berkembang di keraton Jawa. Tata susun ragam hias dan pewarnaannya
merupakan paduan antara matra seni, adat, pandangan hidup, kepribadian lingkungan
yang melahirkannya ditunjang dengan teknologi yang ada di lingkungan keraton.

Sebagian pola-pola batik keraton mencerminkan pengaruh Hindu-Jawa yang pada
zaman Pajajaran dan Majapahit berpengaruh sangat besar dalam seluruh tata
kehidupan dan kepercayaan masyarakat Jawa dan kemudian menampakkan muansa
Islam dalam bentuk stilasi bentuk hiasan yang berkait dengan bentuk manusia dan
satwa.

Pada awalnya pembuatan batik keraton secara keseluruhan sejak penciptaan dan
pembuatan ragam hias sampai pencelupan akhir dikerjakan dalam keraton oleh para
putri istana sedang pekerjaan lanjutan dilaksanakan oleh para abdi dalem. Dengan
demikian jumlah wastra yang dihasilkan terbatas. Seiring dengan kebutuhan wastra
batik di lingkungan keluarga dan kerabat keraton yang semakin meningkat
pembuatan wastra batik tidak mungkin lagi hanya bergantung pada para putri dan
abdi dalem keraton. Keadaan ini menyebabkan munculnya kegiatan pembatikan di
luar istana.
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Batik yang termasuk jenis batik pedalaman atau berasal dari lingkungan keraton
yaitu batik dari Keraton Surakarta, Pura Mangkunegaran, Keraton Yogyakarta, Pura
Pakualaman, Keraton Cirebon dan Keraton Sumenep.

Pada perkembangannya batik keraton berkembang di daerah-daerah yang terutama
bersentuhan atau terlibat dalam sejarah Mataram abad ke-17 antara lain daerah
Banyumas, Garut, Indramayu dan Cirebon.

b. Batik Pesisiran
Batik pesisir adalah batik yang sarat dengan pengaruh luar baik pada ragam hias dan
warna yang mengandung unsur-unsur budaya luar. Batik pesisir merupakan istilah
untuk produk – produk batik yang dibuat selain batik yang diproduksi oleh
lingkungan keraton. Berdasarkan pembuatnya, jenis batik di Jawa terdiri dari :
a. Batik Sudagaran
Batik sudagaran merupakan wastra batik yang dihasilkan oleh kalangan saudagar
batik, polanya bersumber pada pola-pola batik keraton baik pola larangan (pola
yang dibakukan oleh keraton dan dilarang dipakai masyarakat luas) maupun pola
batik lainnya. Ragam hias utama serta isen polanya diubah sedemikian rupa sesuai
selera kaum saudagar. Mereka juga menciptakan pola-pola baru, baik ragam hias
utama maupun isen-nya.

Pembatikan di luar istana mulanya hanya dalam bentuk kegiatan rumah tangga yang
dikelola oleh para kerabat dan abdi dalem yang tinggal di luar keraton. Ketika
kebutuhan batik meningkat pesat, usaha rumah tangga berkembang menjadi industri
yang dikelola oleh para saudagar. Mereka mempekerjakan para pembatik terampil
dan mengawasi seluruh proses pembatikan. Oleh karena itu hasilnya menjadi lebih
halus dan lebih indah.
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Kehadiran para saudagar batik di luar keraton yang semula hanya untuk memenuhii
kebutuhan lingkungan istana, mendorong masyarakat luas yang
tadinya memakai kain tenun untuk kebutuhan sehari-hari menjadi memakai batik.
Maka para saudagar mempergunakan kesempatan ini untuk membuat batik yang
diperuntukan bagi pasar masyarakat luas.

Pembuatan batik untuk masyarakat luas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
mengenai pemakaian pola batik di luar lingkungan keraton yang disebut pola
larangan.

Usaha batik oleh para saudagar berkembang pesat, selain memenuhi kebutuhan batik
masyarakat luas, bahkan kebutuhan wastra batik bagi kalangan keluarga raja mulai
dipesan kepada para saudagar. Akhirnya tahun 1850 tumbuhlah industri batik yang
dikelola saugadar. Mereka pun menciptakan canting cap untuk mengganti canting
tulis agar dapat menghasilkan produksi massal yang dapat memenuhi jumlah
permintaan pasar.

Batik sudagaran hanya berkembang di daerah-daerah kawasan keraton terutama di
daerah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Di Surakarta seperti
daerah Kauman, Kratonan dan Laweyan. Di daerah Yogyakarta seperti
Prawirotaman, Tirtodipuran dan Sentul.

b. Batik Petani
Batik petani atau batik pedesaan adalah batik yang digunakan oleh kaum petani
setelah pemakaian batik sebagai bahan busana merambah ke masyarakat luas sampai
ke pedesaan. Pola-pola batik petani bersumber pada pola batik keraton dan diubah
oleh para petani dengan ragam hias yang berasal dari alam sekitar berupa tumbuhtumbuhan, buah-buahan dan burung-burung kecil. Batik petani di daerah pesisir
menampilkan pola-pola yang tersusun dari ragam hias yang berasal dari lingkungan
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kehidupan bahari seperti ganggang, ikan dan satwa laut lainnya, begitu juga
warnanya.
Tumbuhnya batik petani bersamaan dengan diminatinya batik di luar lingkungan
keraton. Para pengrajin yang bekerja pada para saudagar kebayakan para petani yang
bekerja saat mereka sedang tidak mengerjakan sawah. Di samping bekerja pada
saudagar-saudagar batik, mereka juga membatik untuk memenuhi permintaan para
petani yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan masyarakat saudagar.

Pada proses pembuatannya batik petani dikerjakan dengan canting cap. Dari dulu
hingga sekarang batik petani tidak banyak mengalami perubahan baik dalam pola
maupun cara pembuatannya.

Daerah penghasil batik petani antara lain :
Propinsi
Jawa Tengah

Kota
Surakarta

Desa
Bayat-Klaten, Pilang-Sragen, Matesih-Karang
Anyar dan Bekonang-Sukoharjo.

Yogyakarta

Desa Sanden dan Desa Wijirejo di Kabupaten
Bantul, yang dikenal dengan batik Rinen.
Disekitar makam raja-raja Mataram di Imogiri
yaitu Desa Wukir sari dan Girirejo dan Banyumas

Jawa Timur

Tuban

Tulungagung

Kecamatan Kerek meliputi Desa Margorejo,
Kedungrejo, Gaji.
Kecamatan Merak Urak yaitu Desa Bongkol
Trenggalek, Ponorogo, Pacitan

c. Batik Wong Cilik
Batik wong cilik adalah batik yang dikerjakan oleh para pekerja dari berbagai
lapangan usaha dengan keterampilan yang berkembang dari pengalaman kerja
tangan. Mereka itu adalah buruh batik yang meliputi pembatik tulis, tukang celup,
tukang ketel, tukang colet, tukang lorod, tukang kuwuk dan pembatik cap.
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Batik yang dihasilkan wong cilik disebut batik Pegon. Pengertian Pegon terkait
dengan tulisan Pegon yang berarti tulisan Arab yang tidak menggunakan tanda-tanda
bunyi atau tulisan Arab gundul. Biasanya tulisan Pegon dipakai untuk menuliskan
bahasa Jawa dengan tulisan Arab.

Umumnya fungsi batik Pegon terkait erat dengan fungsi-fungsi tradisional seperti
selendang, sarung, kain panjang dan ikat kepala. Sehingga secara turun temurun
komposisi corak, ragam hias dan motif tidak mengalami perubahan dan tetap
dipertahankan dan terkait tradisi kedaerahan yang berlaku.

Daerah penghasil batik Pegon adalah Pekalongan terutama di pinggiran kota seperti
Kalimati, Kletan dan Paesan. Selain itu di Pauman – Indramayu, pinggiran Trusmi
dan Kalitengah – Cirebon, pinggiran Tegalwangi- Tegal, pinggiran Juana, Lasem,
Jonggol dan Kerek – Tuban, Bangkalan, Sampang dan Pamekasan.

d. Batik Wong Kaji
Batik wong kaji adalah batik yang dibuat oleh golongan para haji yaitu orang yang
telah melaksanakan ibadah haji. Batik ini disebut juga batik komoditas karena
sampai tahun 60-an batik merupakan komoditas tekstil bercorak yang lebih unggul
daripada tekstil printing.

Para pengusaha muslim atau yang dikenal dengan istilah santri dalam menjalankan
usahanya yaitu membuat dan menjual batik sebagai komoditas dagangannya selalu
berpegang teguh pada ajaran Islam. Kepatuhannya pada ajaran Islam tercermin salah
satunya pada desain batik yang dibuatnya.
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Batik tidak saja dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan sandang tetapi juga
sebagai alat dalam menyiarkan agama Islam melalui desain motif dan tata letak serta
maksud pengungkapan motif pada kain batik.
Berdasarkan motifnya batik pesisiran terdiri dari :
a. Batik India atau Batik Sembagi
Batik India adalah wastra batik yang menerapkan ragam hias wastra dari India yaitu
kain Patola dan Chintz atau Sembagi. Jenis batik ini mulai dibuat oleh pedagang
Arab dan Cina pada awal ke-19 di kawasan pantai utara Pulau Jawa terutama
Cirebon dan Lasem.

Motif Patola berasal dari Gujarat dan motif Chintz atau Sembagi berasal dari pantai
Coromandel, keduanya dari India. Kain dengan kedua motif tersebut merupakan
mata dagang yang digemari bangsawan Nusantara, masyarakat Indo-Belanda dan
pribumi dari golongan kaya raya. Kehadiran kedua jenis kain ini dimulai sejak
abad ke-7 pada zaman kerajaan Sriwijaya. Ragam hias geometris tenun Patola serta
bunga-bunga ragam hias utama Chintz merupakan ragam hias anggun yang
mencerminkan kedudukan sosial pemakainya.

Setelah perdagangan Nusantara dengan India menurun mengakibatkan sulitnya
masyarakat memperoleh kedua kain tersebut, maka awal abad ke-19 atau akhir abad
ke-18 banyak pengusaha batik terutama orang Cina dan Arab membuat tiruan Patola
dan Chintz guna mengisi kekosongan pasar, melalui kedua jenis kain inilah unsur
budaya India mempengaruhi ragam hias batik. Batik yang menggunakan ragam hias
dari kain Sembagi disebut batik Sembagi sementara kain yang menampilkan tiruan
pola tenun Patola disebut batik Jlamprang atau batik Nitik.

Dibawah ini beberapa contoh motif batik Sembagi, yaitu :
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Gbr. 1 Batik Sembagi dengan motif Patola dari Gujarat India
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 157)

Gbr. 2 Batik Sembagi dengan motif Chintz dari Koromandel India
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 158)
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Gbr. 3 Batik Sembagi dengan motif ceplok
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 159)

Gbr. 4 Batik Sembagi dengan motif ceplok
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 159)
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Daerah penghasil batik India atau batik Sembagi adalah Cirebon, Lasem dan
Pekalongan. Kegemaran bangsawan keraton Surakarta dan Yogyakarta memakai
kain Patola mengakibatkan kain batik ini masuk ke lingkungan keraton dan para
pengrajin batik keraton meniru pola ini.

Tiruan pola-pola tenun Patola di Pekalongan, Surakarta dan Yogyakarta berbeda dan
menghasilkan batik dengan warna berbeda. Hal ini terjadi karena pengaruh
lingkungan tempat pembuatan berkembang berbeda. Pengaruh lingkungan pada batik
Nitik sangat kuat, terbukti di Pekalongan tiruan pola tenun Patola dengan batik
menghasilkan batik Jlamprang.

Gbr 5. Batik Jlamprang
Sumber : Ungkapan Sehelai Batik
Nian S. Djoemena (1990 : 69)
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b. Batik Belanda
Batik Belanda adalah jenis batik yang tumbuh dan berkembang antara tahun 18401940. Pada mulanya batik ini hanya dibuat untuk masyarakat Belanda dan IndoBelanda yang pada umumnya berbentuk sarung. Para pemakainya semula terbatas
pada kalangan sendiri kemudian menyebar ke lingkungan orang Cina dan para
bangsawan Jawa.

Bangsa Belanda datang ke Pulau Jawa dengan bendera VOC (Vereenigde Oost
Indische Compagnie) pada awal abad ke-17 untuk berdagang. Keberhasilan di
bidang niaga membuat sebagian di antara mereka memilih tinggal menetap di
kawasan yang dikenal dengan sebutan Hindia Belanda yang beriklim tropis. Mereka
mengenakan Chintz dari India untuk busana sehari-hari.

Pada awal abad ke-19 terjadi penurunan import Chintz dari India. Hal ini membuat
para pemakainya beralih ke batik dengan pola yang menyerupai Chintz atau polapola yang menampilkan paduan aneka bunga atau buket, pohon bunga dengan ragam
hias burung terutama burung bangau, angsa dan burung-burung kecil serta kupukupu, dapat pula pesawat terbang, bangunan atau sosok manusia. Ada pula ragam
hias dongeng Eropa dan pengaruh budaya Cina.

Ketika impor tekstil dari India terhenti, terbukalah peluang bagi pengrajin batik
untuk membuat dan memasarkan batiknya. Runtuhnya VOC tahun 1799 dan
kemudian digantikan oleh pemerintahan Belanda menyebabkan makin banyak orang
Belanda menetap di Pulau Jawa dan berarti meningkat pula permintaan terhadap
batik.

Antar tahun 1840-1940 Pekalongan merupakan tempat mulai tumbuhnya batik
Belanda. Banyak perusahaan batik Belanda bermunculan di Pekalongan yang dibuat
oleh wanita Indo-Belanda seperti diantaranya Catharina Carolina van Oosterom,
(batik Panastroman) dan Williams, disusul oleh perusahaan milik pengusaha Cina
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dan Arab yang membuat batik Belanda. Ada pula E. van Zuylen, Metz dan Yans
yang melahirkan batik van Zuylen.

Selain itu daerah Semarang, Ungaran,

Banyumas, Pacitan, Surakarta dan Yogyakarta. Tahun 1910 muncul batik Belanda
milik orang Jawa di Banyumas.

Di bawah ini beberapa motif batik yang tergolong batik dengan pengaruh Belanda,
yaitu :

Gbr 6. Batik pengaruh Belanda (Frannquemont) dengan pola Hanzel dan Gretel
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 169)
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Gbr 7. Batik pengaruh Belanda (J. Jans) dengan pola Buketan dengan isen latar
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 173)

Gbr 8. Batik pengaruh Belanda (Wollweber) dengan pola Limaran
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 174)
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c. Batik Cina
Batik Cina adalah jenis batik yang dibuat orang-orang Cina atau peranakan yang
menampilkan pola-pola dengan ragam hias satwa mitos Cina seperti naga, singa,
burung Phoenix, kura-kura, kilin atau anjing berkepala singa, dewa dewi. Selain itu
ragam hias dari keramik cina, mega dan bunga-bunga.

Meskipun orang Cina datang ke Nusantara lebih dulu dibandingkan orang Belanda
namun batik Cina baru muncul setelah ada batik Belanda. Orang-orang Cina mulai
membatik pada awal abad ke-19.

Kepandaian berdagang serta keuletan dalam

berusaha membuat mereka akhirnya dapat menempatkan batik Cina sebagai mata
dagangan ekspor.

Mereka bersaing dengan pedagang Islam, India dan Arab. Karena mendapat hak-hak
khusus dari pemerintah jajahan Belanda, para pedagang Cina memiliki kedudukan
lebih tinggi dari para pendatang lain serta orang pribumi.

Orang-orang Cina dapat dikatakan komunitas pertama kali yang mengembangkan
batik sebagai kebutuhan busana, selain itu sebagai perlengkapan upacara keagamaan.
Batik Cina yang dibuat tahun 1910 dianggap sebagai adikarya di samping batik
Belanda. Batik Cina menyaingi batik Belanda, pada saat batik Belanda banyak
digemari masyarakat dengan membuat batik dengan ragam hias yang mengandung
unsur budaya Eropa. Batik Cina sesudah tahun 1910 dibuat di daerah Cirebon,
Pekalongan, Demak, Kudus dan Lasem.

Di samping batik Cina dengan pengaruh budaya Eropa, para pedagang Cina juga
membuat berbagai jenis batik untuk pasar di pedalaman Jawa yang tetap menyukai
ragam hias dan warna batik keraton. Batik ini disebut batik dua negri atau batik tiga
negri karena dibuat di dua atau tiga daerah di Jawa Tengah. Batik Cina lebih
mengandung unsur filosofis dibandingkan batik Belanda.
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Batik Cina berkembang di darah pesisir maupun pedalaman. Kawasan pesisir antara
lain Cirebon, Pekalongan, Lasem, Demak dan Kudus. Di Pekalongan terdapat
perusahaan batik Cina yang menghasilkan batik terbaik seperti Oey Soe Tjoen, The
Tie Siet, Oey Soen King, Liem Siok Hien dan Oey Kok Sing.

Beberapa contoh batik dengan pengaruh Cina adalah :

Gbr 9. Batik pengaruh Cina dengan pola Buketan
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 191)

Gbr 10. Batik pengaruh Cina dengan pola Buketan
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 191)
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d. Batik Djawa Hokokai
Batik Djawa Hokokai adalah batik yang diproduksi orang Cina dengan pola dan
warna yang dipengaruhi budaya Jepang dengan latar pola batik keraton. Batik ini
mulai berkembang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Ragam hias yang biasa ada pada batik Djawa Hokokai adalah bunga sakura, krisant,
dahlia dan anggrek dalam bentuk buketan atau lung-lungan dan ditambah ragam
hias kupu-kupu, selain itu ada pula ragam hias burung merak yang memiliki arti
keindahan dan keagungan.

Batik Djawa Hokokai diciptakan para pengusaha Cina dengan tujuan menyesuaikan
diri dengan pemerintahan Jepang. Nama Djawa Hokokai diambil dari nama
organiosasi yang membantu kegiatan Jepang menciptakan kemakmuran di Asia yang
dalam berbagai kegiatan bekerjasama dengan orang Jawa. Salah satu kegiatannya
memesan batik kepada pengusaha batik Pekalongan dan menghadiahkannya kepada
orang-orang Indonesia yang banyak berjasa pada Jepang.

Salah satu penataan ragam hias yang sangat jelas menunjukkan pengaruh Jepang
adalah bagian pola yang disebut Susomoyo yaitu pola pinggiran yang tediri atas
ragam hias bunga dan kupu-kupu yang diatur dari pojok ke arah bawah atau pojok
bawah kearah samping seperti tata susun pola kimono. Batik Djawa Hokokai dibuat
dalam bentuk batik pagi-sore sebagai akibat kelangkaan bahan batik pada Perang
Dunia II dan sampai sekarang terus bertaha dalam bentuk itu.

Contoh batik dengan pengaruh Jepang adalah :
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Gbr 11. Batik pengaruh Jepang dengan pola Parang dan kawung
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 205)

Gbr 12. Batik pengaruh Jepang dengan pola Bunga Kupu dan Lereng Bunga
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 207)

Daerah perkembangan batik Djawa Hokokai hanya dibuat oleh pengusaha batik
Pekalongan sampai akhir tahun 1945. Batik ini digemari sampai tahun 1950 dengan
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nama Djawa Baru. Perkembangan selanjutnya batik ini menerapkan pola Jlamprang
dan Tirtareja, dan parang sebagai isen latar yang dipadu dengan warna sesuai selera
orang Indonesia. Contoh batik Djawa Baru adalah :

Gbr 13. Batik Djawa baroe dengan pola Tirtateja dan Jlamprang
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 209)

Kegunaan Batik Sebagai Sandang
Sandang

merupakan kebutuhan pokok manusia, di samping kebutuhan pokok

pangan dan papan. Pada hakekatnya tuntutan terhadap kebutuhan pokok diupayakan
karena keinginan manusia mempertahankan hidup dibumi. Dengan demikian, bentuk
kebutuhan pokok yang paling penting ialah yang paling dekat dan berpengaruh pada
jasmani. Sandang, pangan dan papan dibutuhkan karena di pakai terutama untuk
perlindungan dan pertumbuhan jasmani.

Wastra batik tidak selalu dikenakan sebagai busana . pada zaman dahulu misalnya di
samping sebagai busana dan hiasan tambahan, wastra batik sering digunakan sebagai
kelengkapan berbagai upacara. Hal ini tampak antara lain pada masyarakat Cina di
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daerah pantai utara pulau Jawa yang menggunakan wastra batik sebagai penutup
altar. Di samping itu juga dikenal ada umbul-umbul batik untuk upacara kerajaan.
Seiring perkembangan zaman, wastra batik kemudian merambah ke sektor
perlengkapan rumah tangga antar lain taplak meja, hiasan dinding, serbet makan,
bedcover, boneka sampai tirai.

Pada permulaannya sebagai busana, wastra batik meliputi kain panjang, sarung,
kemben dan penutup dada. Sebagai busana tambahan berupa selendang, ikat kepala,
dan selendang gendhongan. Di lingkungan keraton terdapat wastra batik yang
digunakan sebagai busana upacara yakni dodot.

Penggunaan batik berkembang sesuai perkembangan zaman dan lingkungan.
Sebelum Perang Dunia II, misalnya sebagian masyarakat Belanda, Cina dan Melayu
mengenakan celana panjang batik yang dipadukan dengan busana sehari-hari dan
tahun 1950-an kain batik mulai digunakan sebagai bahan kemeja berlengan pendek.
Tahun 1970-an batik mulai memasuki dunia adibusana moderen dari gaun malam
sampai busana anak-anak serta perlengkapan rumah tangga.

Fungsi busana dalam masyarakat yang memiliki peradaban maju dewasa ini dapat
ditinjau beberapa aspek, yaitu :
1. Aspek fisis
Busana merupakan pokok kefungsian yang berhubungan dengan materi busana dan
badan. Materi busana berfungsi sebagai pelindung badan dan kenyamanan yang
dirasakan badan. Cuaca mempengaruhi badan, tetapi terhambat pengaruhnya dengan
perlindungan dari materi busana yang melekat pada badan. Tetapi karena badan juga
menghasilkan energi dibutuhkan bahan busana yang dapat menyerap keringat yang
plastis untuk mempermudah gerakan badan, dan ringan agar badan tidak terasa
menanggung beban.
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Dengan adanya tuntutan fisis terhadap materi busana, maka diperlukan syarat-syarat
fisis bahan busana, seperti :
a) tingkat ketebalan yang dapat membentuk keplastisan dan wujud struktur busana
tingkat keringanan yang dibentuk oleh keringanan serat.
b) tingkat serapan yang dihasilkan oleh sifat dan daya serap serat.
c) tingkat kehalusan untuk memperoleh kenyamanan yang dihasilkan olejsifat dan
daya lenting serat.

2. Aspek normatif
Fungsi busana terkait aspek normatif. Bertolak dari kelaziman secara umum bahwa
tiap kebudayaan mengenal cara dan bentuk busana. Kelaziman berkembang sebagai
adat kebiasaan yang melekat secara umum sehingga menjadi suatu kesepakatan yang
tidak tertulis. Kesepakatan atau aturan bertolak

dari rasa malu memperlihatkan

bagian tubuh tertentu dari pandangan umum.

Aturan, cara dan bentuk busana tiap kebudayaan berbeda-beda. Perbedaan itu
dipengaruhi tingkat peradaban dan keadaan lingkungan. Perubahan cara dan bentuk
busana dapat terjadi sesuai perkembangan yang dituntut oleh kehendak zaman.

Aspek normatif busana erat juga hubungannya dengan perkembangan norma-norma
yang diatur oleh agama yang diyakini masyarakat. Norma agama cenderung
mengklasifikasi busana atas dasar perbedan jenis kelamin, pelaksanaan peribadatan,
upacara keagamaan, termasuk busana untuk orang yang meninggal.

Wujud busana tidak lepas dari nilai-nilai keindahan yang menjadi kebutuhan batin
setiap manusia. Bahkan hakekat busana pada dasarnya adalah perhiasan yang
menjadi daya tarik secara artistik. Ungkapan artistik busana melekat juga pada
perlengkapan yang menyertai busana yaitu assessoris dan millineris.
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3. Aspek estetis
Setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai estetik yang berkembang dipengaruhi
lingkungan dan pengalaman peradaban. Ungkapan estetis bangsa Indonesia sebagai
bangsa yang berkepulauan, dalam berbusana akan tampil beragam dengan berbagai
media yang berlainan seperti : batik, jumputan, sungkit, tenun ikat dan sulaman.

Ungkapan estetik busana untuk pria dan wanita umumnya berbeda. Perbedaan
didasarkan pada kodrat yang dimiliki kedua jenis kelamin. Ungkapan estetis busana
wanita lebih peka, halus, emosional, tinggi daya tariknya. Nilai estetis setiap orang
dipengaruhi dari usia, pendidikan, pengalaman dan lingkungan

4. Aspek simbolis
Aspek simbolis busana dapat dikelompokkan dalam beberapa fungsi yaitu sebagai
lambang kekuatan, lambang kedaerahan, lambang keyakinan, lambang kedisiplinan,
lambang status sosial dan lambang kemajuan.

Sebagai lambang kekuatan, busana

memiliki kecenderungan sugesti untuk

memperoleh kekuatan yang ditimbulkan melalui jenis busana atau perhiasan tertentu.

Busana dapat menjadi lambang kedaerahan karena tiap daerah memiliki tradisi
berbusana sesuai adat dan budayanya. Ciri keadaerahan ini bukan hanya bentuk pola
dan cara pakaiannya saja , tapi kadangkala sampai pada ciri ragam hias dan warna.

Lambang keyakinan dapat tampil dengan ciri busana yang dipakai. Seperti busana
muslimah dan busana pendeta Budha.

Lambang kedisiplinan

banyak dijumpai pada busana seragam. Kedisiplinan

diterapkan dengan bentuk keteraturan atau persamaan pada warna dan ragam hias.
Keteraturan akan mempengaruhi sikap kebersamaan dalam kesatuan, ketaatan dan
sisiplin yang kokoh sehingga berfungsi sebagai kekuatan yang solid, susah ditembus
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dan efektif untuk,menghadapi tantangan dan rintangan. Keteraturan dapat digunakan
sebagai ukuran dalam menjalankan perintah tanpa keraguan.

Status sosial dilambangkan dengan bentuk busana. Dengan memilih materi yang
berbeda, warna dan ragam hias yang beraneka maka akan mudah ditunjukkan suatu
perbedaan. Golongan bangsawan dan hartawan cenderung memilih mutu busana
yang berbeda dengan masyarakat biasa. Apalagi kalau perbedaan itu berpengaruh
pada prestise yang sengaja ingin ditonjolkan.

Sebagai lambang kemajuan busana mengikuti tuntutan zaman dan sebagai mode
yang terus menerus serta silih berganti. Perkembangan teknologi mempercepat
temuan barang baru dan mendesak barang lama. Daur hidup barang makin pendek
karena itu pengenalan barang baru sebagai inovasi dibutuhkan mendesak. Busana
sebagai barang inovasi adalah lambang kemajuan.
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Pengelompokan Ragam Hias Batik Pekalongan
Berdasarkan perkembangan batik di pulau Jawa, pola batik dapat dirinci menjadi tiga
unsur pokok yaitu :
a. Ragam hias utama (klowongan)
Klowongan adalah bentuk hiasan yang menjadi unsur penyusun utama pola batik.
b. Isen-isen
Isen adalah hiasan pengisi bagian-bagian ragam hias utama, seperti cecek, sawut,
cecek sawut dan sisik melik.
c. Ragam hias pengisi
Ragam hias pengisi adalah hiasan yang ditempatkan pada latar pola sebagai
penyeimbang bidang agar pola secara keseluruhan tampak serasi. Misal ukel,
galar, gringsing. Ragam hias isen kemungkinan dalam beberapa susunan
berfungsi sebagai ragam hias pengisi seperti sedhah, rembyang, sekar pacar.

Secara garis besar ragam hias batik Pekalongan dapat dikelompokkan dalam 5
golongan, yaitu :
1. Ragam hias geometris

: Mengacu pada bentuk ilmu ukur sebagai
kerangka pola ulang atau rincian bentuk atau
motif. Misal :
a. meniru anyaman
b. pilin dan jalinan
c. meander dan bentuk “T”
d. swastika dan bentuk kunci
e. bulatan, cakra, jlamprang dan kawung
f. segitiga tumpal dan kerangka ceplok ilmu
ukur
g. bintang dan persilangan garis
h. strip lurus, zikzak dan gelombang
i. kotak dan belah ketupat
j. kerangka dasar ragam hias lereng

2. Ragam hias flora

: Misalnya bentuk :
a. Lunglungan dan sulur-suluran
b. Ceplok bunga

24

c. Buketan
d. Pohon hayat
e. Ragam hias semen
: Misalnya bentuk :
a. Binatang melata
b. Binatang berkaki empat
c. Binatang bersayap
d. Binatang laut
e. Binatang dalam mitologi

3. Ragam hias fauna

4. Ragam
manusia

hias

bentuk : Misalnya bentuk :
a. Figur manusia secara keseluruhan
b. Bentuk muka (kedok)

5. Ragam hias alam benda

: Meliputi bentuk bentuk yang secara nyata
tampak sebagai pengalaman sehari-hari,
seperti :
a. Api, kilat
b. Air sungai, air laut, hujan, awan
c. Guning cadas, batu, sawah
d. Perahu, kereta
e. Panah, busur, tombak, perisai
f. Rumah, kraton
g. Kipas, kendi, payung

Gbr 15. Batik Sembagi dengan motif Nitik sebagai contoh bentuk ragam hias geometris
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 160)
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Batik sembagi dengan motif Nitik di atas merupakan paduan berbagai bentuk
geometris seperti lingkaran, segitiga, belah ketupat, bujur sangkar, segitiga dan
persegi panjang. Bentuk-bentuk tadi digabungkan membentuk botif baru. Sekilas
motif yang terbentuk seolah-olah berupa kumpulan titik-titik yang rapat dan padat
membentuk motif geometris. Di Pekalongan motif ini menjadi sangat khas karena
ukuran motifnya yang lebih kecil dan halus membentuk motif Jlamprang. Pada
dasarnya ragam hias nitik merupakan akibat pengaruh ragam hias kain Cinde (patola)
dari India.

Gbr 16. Batik pengaruh Belanda (Van Zuylen) dengan pola teratai latar galar
sebagai contoh ragam hias bentuk flora
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 176)

Batik di atas merupakan contoh motif yang menggunakan ragam hias flora. Flora
yang dimaksud adalah bunga teratai. Bunga teratai dibuat dengan arah melengkung
atau menjalar ke atas yang dipadukan dengan motif burung. Baik motif flora maupun
fauna dalam batik ini sudah distilasi sehingga tidak menyerupai bentuk aslinya.
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Gbr 17. Batik pengaruh Belanda (Scharff van Dop) dengan pola Merak Cohung
sebagai contoh ragam hias bentuk fauna
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 172)

Bentuk motif fauna pada batik ini adalah burung. Motif burung dipadukan dengan
sedikit motif bunga yang diletakkan secara bersilangan dalam setiap barisnya
membentuk alur tertentu. Motif burung pada batik ini di bentuk secara stilasi untuk
menghindari motif yang menyerupai makhluk hidup.
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Gbr 18. Batik pengaruh Belanda (Metzelaar) dengan pola Little Red Readinghood (dongeng)
sebagai contoh ragam hias bentuk manusia
Sumber : Batik pengaruh zaman dan lingkungan
H. Santosa Doellah (2002: 168)

Gambar 19. Batik tulis motif Nona Si Topi Biru sebagai contoh
ragam hias bentuk manusia dan fauna. Motif ini menyerupai motif Red Readinghood
sumber : Gelar Kain Nusantara (2004:9).
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Kedua motif pada kedua batik di atas mempergunakan bentuk makhluk hidup yaitu
manusia dan hewan pada ragam hiasnya namun bentuknya sudah di stilasi
sedemikian rupa untuk tidak menyerupai bentuk sesungguhnya. Perubahan bentuk
terjadi pada struktur tubuh, bentuk muka dan bentuk anggota tubuh lainnya. Baik
motif manusia atau hewan memiliki ragam hias utama. Isen dan pengisi yang sama
baik itu bentuk maupun warnanya.

Gambar 20. Batik tulis motif kereta. Batik ini dikenal dengan sebutan batik kompeni karena
motifnya menggambarkan masa kompeni di Indonesia
Sumber : Gelar Kain Nusantara (2004: 10)
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Motif kereta pada batik diatas merupakan motif yang menggunakan ragam hias dari
bentuk benda. Bentuk kereta dibuat menyerupai bentuk kereta api sesungguhnya
dengan berbagai ornamen yang menunjukkan rangkaian kereta api lengkap. Namun
pada sebagian motif penunjang seperti burung dan bunga dibuat dengan sedikit
perubahan bentuk.

Ragam hias yang digunakan lebih banyak merupakan gabungan berbagai bentuk dari
pada satu jenis ragam hias saja. Kelompok ragam hias yang dominan umumnya
berupa ragam hias flora, gemetris dan fauna.

Berdasarkan hadist yang melarang pembuatan gambar makhluk hidup yang dapat
menimbulkan syirik maka prioritas pemilihan ragam hias flora dan geometris lebih
banyak dibuat karena para pengrajin pada umumnya santri dan bertujuan
menghindari penentangan terhadap sunnah Rasul.

Nama Ragam Hias Batik Pekalongan
Nama ragam hias batik Pekalongan pada umumnya berasal dari :
a. Nama benda
1) Tanaman
Misal : kembang kapas, kembang waluh, pacar Cina, lung-lungan, sulur-suluran,
sekar jagat, kawung, kembang seruni, kembang mawar, cempaka kantil, pisang
Bali, ganggeng.
2) Binatang
Misal : urang-ayu,iwak etong, ayam alas, dara-kipu, sawat gunting, gemek
setekem, manuk-branajangan.
3) Alam benda
Mega-mendung, wadasan Suniaragi, piring-aji, kapal kandas.
4) Geometris dan meniru anyaman
Misal : banji, krompol,kijing miring, nitik
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5) Manusia
Dari bentuk manusia jarang dipakai kecuali bentuk wayang.
b. Mitologi
Mitologi dianggap sebagai suatu cerita yang menarik sehingga sering ditirukan.
Misal : Naga seba, Paksi Naga Liman, Burak, Gua Suniaragi.
c. Do’a sebagai harapan
Misal : Sida Mukti, Sida Mulya, Sida Luhur, Nur Laila, hitam manis. Pemakaian
sandang dimaksudkan sebagai simbolis memperoleh perlindungan dari Tuhan.

d. Peristiwa
Suatu peristiwa dianggap memiliki nilai memori yang dalam sehingga memberikan
kesan untuk diabadikan sebagai nama batik, misal : granat muncrat, usdek.

Tata Letak Ragam Hias pada Batik Pekalongan
Tata letak ragam hias pada batik Pekalongan didasarkan pada tata letak ;
a. Ragam hias pinggir
Terletak pada batas pinggir kain dan batas antara kepala dan awak.
Diterapkan pada kain panjang, sarung, selendang, ikat kepala.
Ditujukan untuk memperkuat batasan kefungsian, selama batas itu ada tidak
diperbolehkan kotor terkena najis yaitu segala sesuatu yang dianggap kotor
menurut hukum Islam.
Berukuran mulai dari paling rendah yaitu 1 cm sampai yang paling tinggi yaitu
10 cm.
Berfungsi sebagai :
1) Pinggiran strip, carat siji atau carat loro. Untuk membatasi antara bidang
pinggir dengan awak atau kepala.
2) Pinggiran serit dipakai sebagai ragam hias pinggir atau ujung kain,
merupakan pola pinggir terkecil dengan ketebalan 1 cm.
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3) Pinggiran untu walang, dipakai sebagai ragam hias pinggir atau ujung kain,
merupakan pola pinggir lebih besar dengan ketebalan 3 cm.
4) Pinggiran buk, dipakai sebagai ragam hias pinggir yang membatasi awak,
merupakan pola pinggir lebih besar lagi dengan ketebalan 5-7 cm.
5) Pinggiran papan, dipakai sebagai ragam hias pinggir yang membatasi antara
awak dan kepala, merupakan pola ketebalan 10-12 cm.

b. Ragam hias kepala
Ragam hias kepala biasanya lebih menarik dari pada ragam hias awak, baik dari
wujud bentuk, tingkat kerumitan atau rinci isen-isennya. Warna dalam ragam hias
kepala dibedakan dari warna bagian awak.

Kepala simbol wujud keseluruhan dan diumpamakan imam, pemuka agama dan
orang alim. Penghormatan kepala mengandung arti memperindah tata hias yang
merupakan penjabaran sikap rasional.
Ragam hias yang ada pada bagian kepala antara lain :
1) Berbagai jenis tumpal

:

mulai dari tumpal kecil sampai besar.
Tumpal mainan, tumpal lonjong, tumpal sama kaki.
Isi tumpal bermacam-macam tetapi pada umumnya berupa ragam hias flora.
2) Berbagai jenis sorot

:

Mulai sorot pasung sampai sorot paduan berbagai ragam hias.
Sorot paduan memakai ragam hias buket diselingi dengan ragam hias tabur
kecil-kecil yang mengisi di antara sela buket kosong.
c. Ragam hias awak
Ragam hias awak merupakan tiga perempat bagian sarung atau sembilan
persepuluh kain jarit.
Merupakan pengulangan yang disusun memadati bagian awak .
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Pembagian tata letak ragam hias pada batik Pekalongan mempunyai maksud untuk
menjelaskan :
a. Secara fisis batas kain batik dinyatakan dengan ragam hias pinggir. Batas kain
batik merupakan batas luar sandang yang berfungsi sebagai penutup aurat.
Dengan demikian ragam hias pinggir berfungsi sebagai batas perlindungan aurat
yang wajib ditutup dari pandangan orang lain, selain muhrim.

Secara simbolis, batas aurat merupakan batas identitas muslim. Muslim yang
patuh akan menutup auratnya sehingga jelas batas antara muslim dan non
muslim. Ragam hias pinggir berfungsi secara simbolis untuk menunjukkan antara
muslim dan non muslim melalui bentuk sandang yang dipakai.

Kecenderungan meletakkan ragam hias pinggir, seperti dalam tesis desain karya
Hasanudin (1997 :204-205) bahwa telah berkembang dan menjadi ciri tekstil
Islam sejak Dinasti Fatimiah di Mesir pada awal abad 10. Tekstil yang banyak
menggunakan ragam hias pinggir atau jalur hias antara lain sajadah, permadani,
surban, kain untuk sandang, kerudung dan ikat kepala.

Ragam hias pinggir merupakan simbol memagari keimanan dari pengaruh setan,
sehingga seorang muslim secara penuh dapat mengabdikan dirinya kepada Allah
dan menyerahkan segala pesoalan hidup kepada Allah setelah berupaya secara
maksimal.
b. Posisi pemakaian dinyatakan dengan jelas bagian mana yang harus ditampilkan
dan bagian mana pula yang menutup dalam lipatan
c. Bagian yang ditampilkan umumnya daerah kepala yang memiliki daya tarik dan
kerumitan ragam hias.
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Cara dan Tujuan Pembuatan Motif Batik Pekalongan
Desain batik Pekalongan dalam menampilkan ragam hiasnya agar tampak indah,
dilakukan pengrajin dengan berbagai cara dan tujuan, yaitu :
a. Dekorasi
1) Bertujuan menonjolkan semua aspek hias atau unsur ragam hias atau keindahan
saja secara seimbang dan indah.
2) Ada bagian yang diseleksi atau dihilangkan untuk tidak diungkapkan apa adanya.
3) Terdapat kecenderungan mengungkapkan ragam hias secara datar dengan
mempertimbangkan unsur keseimbangan bentuk, komposisi, irama, isi kekhasan
dan hubungan pengulangan sehingga semua unsur ditampilkan dalam kedudukan
yang sama dan jarak yang sama.
4) Pengungkapan dekoratif dapat diartiakan sebagai usaha visualisasi yang
menentang atau menghindari konsep realisme terutama terhadap penggambaran
makhluk hidup yang berakibat pada syirik. Penggambaran dekoratif cenderung
tidak sepenuhnya meniru tetapi merupakan kreasi dengan kebebasan menambah
dan mengurangi yang dianggap tepat dan perlu.

b. Stilasi
1) Merupakan imajinasi visualisasi bentuk yang menekankan pada gaya suatu
bentuk hasil pengamatan.
2) Ketepatan bentuk dan persesuaian bentuk dengan obyek bukan tujuan utama
tetapi penampilan hasil imajinatif diasosiasikan dengan inti kehidupan, seperti
gerak, pertumbuhan dan energi.
3) Yang diutamakan adalah unsur gerak dari ragam hias yang ditampilkan sehingga
bentuk ragam hias memiliki kesamaan arah yang terpadu sebagai gaya.
4) Ragam hias yang banyak di stilasi adalah ragam hias fauna yang merupakan
penggambaran makhluk bernyawa distilasikan sebagai bentuk flora yang meliukliuk, ritmis dan hidup. Sedangkan ragam hias flora distilasikan menjadi gerakan
spiral ukel yang dekoratif dan dirancang tepat untuk bidang tertentu.
5) Bentuk-bentuk stilasi terkesan dinamis, terpadu dan harmonis.
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6) Stilasi dalam pandangan Islam dapat memberikan pemecahan masalah terhadap
larangan penggambaran makhluk hidup bernyawa yang mengakibatkan syirik.

c. Penghalusan
Penghalusan terjadi karena faktor teknis yaitu penggunaan canting tulis yang
menapakkan garis dan titik secara lembut. Juga berhubungan dengan watak bangsa
Indonesia yang

mengutamakan pekerjaan yang menonjolkan kerajinan karena

memiliki kepekaan perasaan dan mengutamakan jiwa dan batin. Bangsa Indonesia
memandang seni sebagai kebutuhan batin sehingga bersikap rileks dan
menyenangkan serta tanpa beban dalam mengerjakan pekerjaan rumit.

Bagi pengrajin batik yang umumnya dari kalangan santri sesuai dengan ajaran Islam
mengerjakan batik dengan hati-hati dan sungguh-sungguh sebagai aktivitas hidup
merupakan suatu ibadah kepada Allah. Pekerjaaan yang dilakukan dengan baik dan
sungguh-sungguh, mengutamakan kerajinan akan dicatat sebagai amal shalih untuk
memperolh ridlo Allah. Sehingga penghalusan pada batik dilakukan pengrajin batik
tanpa suatu beban.

d. Abstraksi
1) Ditujukan untuk mencari bentuk yang lebih essensial yaitu karakter bentuk.
2) Konsep keindahan pada batik dapat diartikan sebagai :
Aspek kerajinan, tercermin dalam ketajaman tapak canting tulis berupa garis dan
titik yang seimbang dan tajam. Garis dan titik disusun secra teratur dengan
besaran yang terstandar dari mata canting sehingga memberi kesan keterampilan
yang tinggi dalam membuatnya.
Aspek babaran yakni keserasian warna, tingkat kerataan warna dan keterampilan
membabar yang dapat dilihat dari pengaruh lekukan dan pegangan yang kurang
hati-hati sehingga menyebabkan retakan malam diluar rencana desain motif.
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3) Kerumitan ragam hias batik memancarkan nilai yang berpangkal pada kesabaran,
ketelitian, kerajinan, kehalusan rasa dan kesucian batin. Nilai-nilai tersebut
merupakan abstraksi dari kerumitan corak yang tampak secara visual.
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KESIMPULAN
1. Pekalongan merupakan daerah penghasil batik terbesar di Indonesia karena :
a. Memiliki potensi pembatik tulis, pembatik cap, pembabar dan pengusaha
yang cukup banyak sehingga jumlah produksi dan variasinya cukup besar.
b. Batik di Pekalongan merupakan lapangan usaha yang telah lama berkembang
dan memiliki sejarah pembatikan yang panjang sejak masa sebelum Islam,
saai berkembang pengaruh Islam, jaman kolonial sampai sekarang.
c. Memiliki penyedia bahan baku dan penyalur hasil produksi yang cukup
banyak sehingga perusahaan batik dapat berkembang.
d. Jumlah pengusaha muslim cukup dominan.
e. Produknya merupakan produk batik yang berorientasi pasar sehingga
memiliki corak yang dinamis dan daya tembus pasar yang kuat karena pada
umumnya dapat memenuhi selera pasar.
2. Motif yang menjadi ciri khas batik Pekalongan berasal dari bentuk – bentuk alam
di lingkungan sekitar tempat pembuatan batik, selain itu tulisan atau huruf Arab.
motif tersebut mengalami perubahan karena pengaruh motif batik India yaitu
motif tenun Patola.
3. Warna yang menjadi ciri khas batik Pekalongan adalah warna-warna mencolok.
Pada umumnya pada sehelai kain batik Pekalongan terdapat delapan warna
berbeda yang mencolok.
4. Pengaruh unsur religi Islam pada ragam hias batik Pekalongan tampak pada
penggunaan motif flora, fauna dan bentuk geometris yang susunannya berupa
gabungan bentuk- bentuk tersebut sebagai cara menghindari perbuatan yang
dapat menimbulkan syirik sehingga pada umumnya bentuk motif tampak
tersamarkan dari bentuk asalnya.
5. Batik khas Pekalongan banyak dibuat oleh golongan wong cilik dan wong kaji
yang pada umumnya merupakan para pedagang muslim yang dibina berdagang
dengan semangat ajaran Islam. Mereka menjadikan batik selain sebagai sandang
juga sebagai alat untuk syiar Islam ke berbagai daerah.

37

6. Batik sebagai sandang selain berfungsi sebagai bahan untuk pembuatan busana
juga mencerminkan budaya cara berbusana dan norma masyarakat. Selain itu
batik menjadi media pengungkapan rasa keindahan suatu masyarakat dan
lambang kekuatan kedaerahan, keyakinan, kedisiplinan, status sosial dan
kemajuan jaman.
7. Pengaruh unsur religi Islam pada tata letak ragam hias pada batik Pekalongan
tampak pada penempatan ragam hias yang mencerminkan penutup aurat dan
pembeda dengan golongan non muslim serta digunakan pada sandang yang
berfungsi untuk ibadah seperti sajadah, surban dan kerudung.
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