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MOTTO 

 

1. “Tidakkah engkau lihat bahwa malam itu bila telah sempurna 

kegelapannya, pasti akan datanglah pagi hari dengan cahayanya”. Allah 

berfirman: “ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. 

2.  It is not the hours put in, but it is what we put in the hours. 

 Tidaklah penting berapa jam Anda bekerja, tetapi yang penting adalah apa 

yang Anda kerjakan pada jam-jam itu ? 

 Al idarah faiqatus sur’ah kaifa tuhakqiqu qashbas sabaq laka wa 

limunadzdzamatik. (Jhon Jhones, 1993) 

3. Tempat yang paling dibanggakan di dunia adalah yang mempunyai 

penerangan dan sebaik-baik teman duduk sepanjang masa adalah buku. 
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ABSTRAK 

 

Fauzun Nurish Sholihah, Batik Indonesia Karya K.P.A. Hardjonagoro: Kajian 
Tentang Makna Filosofis dan Simbolis Batik Motif Kembang Bangah sebagai 
Bentuk Protes Kebudayaan, Skripsi: Jurusan Kriya Seni/ Tekstil Fakultas Sastra 
dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana 

perwujudan batik motif Kembang Bangah?; (2) Bentuk protes budaya yang 
bagaimana sehingga K.P.A. Hardjonagoro menciptakan batik Kembang Bangah?; 
 (3) apa makna filosofis dan simbolis yang terkandung pada batik motif Kembang 
Bangah? 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) mengkaji batik Indonesia karya K.P.A. 
Hardjonagoro yang merupakan bagian dari perkembangan sejarah dunia batik di 
Indonesia; (2) Mengetahui sejarah perkembangan dunia batik di Indonesia, 
khususnya lahir dan berkembangnya batik Indonesia yang dipelopori oleh K.P.A. 
Hardjonagoro; (3) Mengetahui latar belakang pembuatan batik motif Kembang 
Bangah; (4) Mengetahui makna filosofis dan simbolis yang terkandung pada batik 
motif Kembang Bangah. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Bentuk 
strategi penelitian adalah studi kasus terpancang. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara kepada sumber data, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis interaktif.  

 Dari hasil analisis dapat disimpulkan beberapa hal: (1) Batik Kembang 
Bangah karya K.P.A. Hardjonagoro, jika dilihat dari perwujudannya terdiri dari 
motif baku yang diulang-ulang; (2) Batik motif Kembang Bangah merupakan 
perwujudan rasa kecewa, bentuk protes, tolak bala dan permohonan keselamatan, 
yang kemudian disusun oleh K.P.A. Hardjonagoro menjadi sehelai kain batik; (3) 
Ditinjau dari makna filosofis, batik motif Kembang Bangah tidak hanya memuat 
protes yang dilakukan oleh Hardjonagoro saja, lebih dari itu ternyata batik 
Kembang Bangah juga memuat protes kebudayaan yang dilakukan oleh R. Ng. 
Ronggowarsito dan Gesang; (4) Terlepas dari protes kebudayaan yang dilakukan 
oleh K.P.A. Hardjonagoro, batik akan terus berkembang sesuai zaman dan 
kebudayaan yang mempengaruhi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1st. Latar Belakang Masalah 

Setiap daerah sudah tentu memiliki kebudayaan, adat istiadat dan 

nilai-nilai luhur yang bersifat turun-temurun. Adat istiadat adalah tata 

kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain 

sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku 

masyarakat (KBBI, 1996: 6).  

Batik sebagai salah satu warisan budaya bangsa yang lahir dari 

rakyat, telah berkembang seiring dengan perubahan zaman dan lingkungan 

di sekitarnya. Pelbagai fakta pada perjalanan sejarah telah membuktikan 

bahwa kedua unsur ini telah banyak berpengaruh terhadap kehadiran dan 

berkembangnya batik di Indonesia. Zaman dan lingkungan, tak 

terbantahkan lagi, tidak dapat dipisahkan dari proses perkembangan batik 

hingga kapan pun (Santosa, 2002: 7). 

Sejak zaman keagungan kerajaan Mataram Hindu sampai 

masuknya agama demi agama ke Pulau Jawa; dari datangnya pedagang-

pedagang India, Cina, Arab, disusul kemudian para pedagang Eropa, dari 

hadirnya karaton Surakarta, Yogyakarta dan Cirebon, hingga munculnya 

zaman kemerdekaan; batik sebagai salah satu contoh bentuk kekayaan hasil 

desain permukaan di Indonesia,  selalu hadir dengan corak dan warna yang 

dapat menggambarkan zaman dan lingkungan yang melahirkannya 

(Santosa, 2002: 7).  
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Ditinjau dari sudut daerah pembatikan, sejak zaman penjajahan 

Belanda pengelompokan batik dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu:  batik 

Vorstenlanden dan batik pesisiran, yang disebut batik Vorstenlanden adalah 

batik dari daerah Solo dan Yogya. Di zaman penjajahan Belanda kedua 

daerah ini merupakan daerah kerajaan yang disebut daerah Vorstenlanden. 

Batik pesisir adalah semua batik yang pembuatannya dikerjakan di luar 

daerah Solo dan Yogya. Pembagian asal batik dalam dua kelompok ini, 

terutama berdasarkan sifat ragam hias dan warnanya (Nian, 1990: 7-8).  

Keanekaragaman inilah yang kemudian menghasilkan berbagai 

macam nama, pola dan warna batik sesuai ciri khas daerah asal dan zaman 

yang mempengaruhinya. Sebagai contoh batik pedalaman Solo-Yogya, 

mudah dikenal karena memiliki ciri khas ragam hias yang bersifat simbolis 

berlatarkan kebudayaan Hindu-Jawa dan warna-warna khas yang terdiri 

dari warna sogan, indigo (biru), hitam dan putih.  Batik  pesisiran juga 

mudah dikenal karena ragam hiasnya yang bersifat naturalis, pengaruh 

berbagai kebudayaan asing juga terlihat sangat kuat pada ragam hias dan 

warna-warnanya yang  beraneka ragam, seperti: biru-putih (kelengan), 

merah-putih (bang-bangan), merah-biru (bang-biru), merah-putih-hijau 

(bang-biru-ijo) (Nian, 1990:.8-9).  

Batik tidak pernah berhenti berkembang, bahkan selalu berubah 

mengikuti perkembangan zaman dan kebudayaan masyarakat yang 

membuatnya. Sebagai contoh batik Pekalongan, sewaktu pendudukan 

Jepang para pengrajin batik di Pekalongan termotivasi untuk menciptakan 

batik Jawa Hokokai dan sekitar tahun enam puluhan mereka membuat batik 
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rakyat dengan ragam hias yang diberi nama Trikora (Nian, 1990: 70). 

Sejarah perkembangan batik di Indonesia pun telah mencatat, bahwa 

berdasarkan waktu pembuatannya lahirlah istilah-istilah batik, seperti: 

batik Karaton, batik Saudagaran, batik Petani, batik Belanda, batik 

pengaruh India, batik Cina, batik Djawa Hokokai, batik Djawa Baru sampai 

lahirnya istilah batik Indonesia.  

Sejalan dengan pendapat K.P.A. Hardjonagoro, bahwa zaman kuno 

batik dipakai untuk hampir semua keperluan manusia Jawa, dari kopohan 

bayi, pakaian kebesaran Raja, mempelai, sampai lurubnya layon. Sekarang  

juga untuk furniture dan produk cinderamata pariwisata (Hardjonagoro, 

1997: 1). Hal ini membuktikan bahwa lahir dan berkembangnya batik di 

Indonesia benar-benar telah menyatu dengan keseharian masyarakat 

Indonesia. 

Munculnya batik untuk pertama kali di Indonesia memang belum 

ada penelitian yang secara tepat membuktikan, faktanya masih menjadi 

pertentangan. Bagi orang yang pernah membaca buku tentang batik, akan 

menjawab bahwa konon batik di Indonesia berasal dari India, karena 

Indonesia pernah dipengaruhi kebudayaan India (Sewan, 1980: 293). 

Terlepas dari benar tidaknya  sejarah munculnya batik di Indonesia 

terpengaruh dari kebudayaan India, keberadaan dan perkembangan batik 

selama ini telah banyak berubah seiring berkembangnya kebudayaan 

masyarakat Indonesia, terutama di pulau Jawa. 

Batik berkembang dengan pesat di pulau Jawa, tetapi batik juga 

dihasilkan oleh masyarakat di luar pulau Jawa, seperti Toraja, Madura dan 
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Jambi, yang sebagian masyarakatnya telah menganggap batik sebagai salah 

satu mata pencaharian utama (Nian, 1990: 9). Potensi yang cukup besar 

dalam mendukung perekonomian masyarakat, membuat batik kian 

berkembang seiring tingkat kebutuhan hidup yang semakin tinggi terhadap 

produk-produk batik. Batik menjadi aset bisnis yang tidak ada habisnya. 

Perasaan bangga dan saling mengunggulkan batik buatan daerahnya, 

seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya persatuan dan rasa saling 

memiliki sebagai satu bangsa yang utuh.   

 Berkat kesadaran budaya yang tinggi serta kemampuan melihat 

potensi besar yang terdapat dalam dunia batik, Ir. Soekarno-presiden 

pertama Republik Indonesia memprakarsai penciptaan batik yang 

menampilkan pesan persatuan Indonesia (Santosa, 2002: 212). Ditunjuklah 

Kanjeng Pangeran Arya (K.P.A.) Hardjonagoro yang saat itu bernama 

Hardjono Go Tik Swan sebagai pelopor kelahiran batik Indonesia. 

Batik Indonesia yang saya lahirkan dengan prakarsa Bung Karno 
juga hanya sampai suatu perubahan kemajuan teknik pembatikan. 
Kalau dahulu dunia pembatikan Solo hanya kenal latar hitam, latar 
putih dengan sogan, dan pantai utara, seperti Pekalongan hanya 
kenal kelengan berwarna, batas-batas itu dengan lahirnya Batik 
Indonesia menjadi hapus.  
Nilai-nilai falsafah dan pola-pola lama masih dipertahankan. Pola 
kebanggaaan saya masih bernama Kembang Bangah, masih agraris, 
maupun pola itu saya mencoba untuk dikenal sebagai protes 
kebudayaan (Hardjonagoro, 1997: 30). 
 

 K.P.A. Hardjonagoro dengan Batik Indonesia yang beliau lahirkan 

telah menghasilkan banyak sekali pola dan warna batik yang benar-benar 

mampu mewakili ciri khas batik dari berbagai wilayah di Indonesia, 

terutama batik-batik motif lama dari wilayah pedalaman, yaitu batik daerah 

Solo-Yogya yang banyak dikombinasi dengan motif dan warna batik 
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pesisiran. Terlebih latar belakang budaya Cina yang telah mendarah daging 

pada dirinya, hal ini membuat batik Indonesia semakin kaya warna dan 

budaya. Ciri khas lain dari batik Indonesia karya K.P.A. Hardjonagoro 

adalah batik dengan nilai simbolis dan filosofis yang sangat dalam, setiap 

batik yang beliau ciptakan terdiri dari simbol-simbol yang sarat akan 

falsafah hidup. Sebagai contoh batik Pisan Bali yang dibuat dengan sangat 

halus berlatar warna merah muda, polanya melambangkan kehormatan, 

derajat dan pangkat, yang terus diulang-ulang dan bersifat abadi.  

Karya-karya lainnya, seperti Slobog Jamangan, Slobog Cuken, 

Tumurun Sri Narendro dan Gajah Birawa pun memiliki makna simbolis dan 

filosofis yang tidak kalah tinggi, tetapi dari sekian banyak karyanya, batik 

motif Kembang Bangah merupakan karya yang paling dibanggakan. Motif 

maupun warnanya merupakan simbol yang penuh makna.  

Batik motif Kembang Bangah merupakan bentuk protes dan luapan  

rasa kecewa Hardjonagoro karena budaya, khususnya batik tidak lagi 

dihargai dan hanya dijadikan ladang bisnis yang sangat menguntungkan. 

Ekspresi rasa kecewa ini  sama dengan protes Ronggowarsito yang kecewa 

dengan raja dan lingkungan, yang kemudian diekspresikan melalui tulisan 

berjudul Kala Tida. Demikian pula kekecewaan Gesang yang dituangkan ke 

dalam syair lagu keroncong yang berjudul Caping Gunung. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 
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1. Masyarakat tidak lagi melihat batik sebagai warisan budaya yang tak 

ternilai harganya, melainkan hanya sebagai suatu peninggalan sejarah.  

2. Batik masih menjadi aset bisnis yang sangat menguntungkan. 

3. K.P.A. Hardjonagoro mencoba melahirkan batik wajah baru dengan 

ide dan filosofis lama ke bentuk batik baru, yaitu Batik Indonesia. 

4. K.P.A. Hardjonagoro berusaha merealisasikan bentuk kecewanya 

melalui batik motif Kembang Bangah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Masalah yang akan diteliti, terkait dengan penelitian batik Indonesia 

karya K.P.A. Hardjonagoro kajian tentang makna filosofis dan simbolis 

batik motif Kembang Bangah sebagai bentuk protes kebudayaan, perlu 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Sejarah perkembangan dan latar belakang pembuatan batik 

Indonesia motif Kembang Bangah karya K.P.A. Hardjonagoro sebagai 

bentuk protes kebudayaan. 

2. Kajian tentang makna filosofis dan simbolis batik motif Kembang 

Bangah  

 

D. Perumusan Masalah 

Bertolak dari maksud untuk mempelajari makna filosofis dan 

simbolis, batik motif kembang bangah karya K.P.A. Hardjonagoro  sebagai 

bentuk protes kebudayaan, diperlukan perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perwujudan batik motif Kembang Bangah? 
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2. Bentuk protes budaya yang bagaimana sehingga K.P.A. 

Hardjonagoro menciptakan batik Kembang Bangah? 

3. Apa makna filosofis dan simbolis yang terkandung pada batik motif 

Kembang Bangah ? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji batik 

Indonesia karya K.P.A. Hardjonagoro yang merupakan bagian dari 

perkembangan sejarah dunia batik di Indonesia. 

2. Tujuan Khusus: 

One. Mengetahui sejarah perkembangan dunia batik di Indonesia, 

khususnya  sejarah lahir dan berkembangnya batik Indonesia yang 

dipelopori oleh K.P.A. Hardjonagoro. 

Two. Mengetahui latar belakang pembuatan batik motif Kembang 

Bangah karya K.P.A. Hardjonagoro, yang dilahirkan sebagai bentuk 

protes kebudayaan. 

Three. Mengetahui makna filosofis dan simbolis yang terkandung 

dalam batik motif Kembang Bangah  

 

F. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah wacana keilmuan kepada Jurusan dan mahasiswa Kriya 

Seni Tekstil, Fakultas Sastra dan Seni Rupa tentang sejarah lahir dan 
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berkembangnya batik Indonesia yang dipelopori oleh K.P.A. 

Hardjonegoro. 

2. Memberi motivasi bagi pengusaha dan pemerhati batik untuk 

mengembangkan sekaligus melestarikan nilai budaya batik, sehingga 

batik tidak hanya dikembangkan  sebagai alat pencetak uang atau yang 

lebih terkenal sebagai a multi million busines saja, karena batik 

merupakan warisan budaya yang tak ternilai harganya. 

3. Mengajak masyarakat sebagai pengguna batik untuk lebih 

menghargai batik sebagai warisan budaya dan kebanggaan bangsa. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Tulisan ini dibagi dalam lima kajian utama, yaitu :  

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta susunan penulisan skripsi batik 

Indonesia karya K.P.A. Hardjonagoro, kajian tentang makna filosofis dan 

simbolis  batik motif Kembang Bangah sebagai bentuk protes kebudayaan.  

Bab II berisi tentang aspek-aspek teoritik yang mendukung 

penulisan penelitian batik Indonesia karya K.P.A. Hardjonagoro, kajian 

tentang makna filosofis dan simbolis batik motif Kembang Bangah sebagai 

bentuk protes kebudayaan, yang meliputi pengertian batik, makna filosofis 

dan simbolis, perlambangan pada motif dan warna batik, penamaan batik, 

teknik pembuatan batik dan sejarah batik Indonesia, tokoh dan karyanya. 
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Bab III menerangkan metodologi penelitian yang meliputi objek 

penelitian, bentuk penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data dan model analisis data yang digunakan 

dalam proses penelitian. 

Bab IV berisi temuan yang diperoleh dari pengumpulan dan analisis 

data, tentang gambaran umum perkembangan sejarah batik Indonesia, 

perwujudan batik motif Kembang Bangah, bentuk protes budaya yang 

melatarbelakangi terwujudnya batik motif Kembang Bangah serta makna 

filosofis dan simbolis yang dikandungnya. 

  Bab V merupakan kesimpulan berikut saran, berdasar hasil 

penelitian dan analisis data yang dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

1st. Pengertian Batik 

Pengertian kata batik cukup populer di kalangan masyarakat 

Indonesia khususnya Jawa. Ihwal orang yang memperkenalkan kata batik 

dalam dunia internasional tidak diketahui dengan jelas. Berdasarkan catatan 

sejarah, pada tahun 1705 seorang Belanda bernama Chastelein telah 

menggunakan istilah “batex” (batik) dalam laporannya kepada Gubernur 

Belanda Rijcklof Van Goens (Veldhuisen, 1993: 22). 

Sekitar tahun 1811-1816, Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia 

yang bernama Thomas Stamford Raffless menyebutkan kata batik untuk 

pertama kali dalam laporannya, yaitu saat melihat pola ragam hias kain di 

India. (Veldhuisen, 1993: 23-26). 

Pengertian batik menurut Wahono, dkk. adalah: 

Dilihat dari asal katanya, kemungkinan kata batik berasal dari 
aktivitas orang saat menggambar kain berbentuk titik. Aktivitas 
membuat titik sebagai kata kerja menggunakan kata matik. Ma 
sebagai awal artinya perbuatan mengerjakan sesuatu. 
Perkembangan berikutnya kata matik menjadi mbatik dan akhirnya 
batik. 
Batik dalam arti sederhana adalah suatu gambar yang berpola, 
motif dan coraknya dibuat secara khusus dengan menggunakan 
teknik tutup celup. Bahan yang digunakan untuk teknik tutup adalah 
malam dan alatnya adalah canting tulis, canting cap, kuas atau alat 
lainnya. Cara membuatnya dengan ditulis, dicap atau ditera dilukis 
pada kain (mori, katun, teteron, sutera dan lain-lain)” (Wahono, 
dkk. 2004: 31-32). 
 

Garis besar pengertian tersebut sesuai dengan pengertian yang 

dikemukakan Shadily (1990: 417): 
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…Batik adalah suatu cara untuk melukis di atas kain (mori, katun, 
teteron katun, adakalanya kain sutera, dll) dengan cara melapisi 
bagian-bagian yang tidak berwarna dengan lilin yang disebut juga 
malam (bahasa Jawa: lilin), yang biasanya dibuat dari lilin lebah 
yang kuning dicampur dengan paraffin damar atau colophonium…. 
….Bilamana hendak dibatik tangan, kain itu dipasang pada 
semacam rak dan bilamana hendak dibatik cap, maka kain 
dibentangkan di atas meja yang sudah dilapisi semisal kasa. Batik 
tangan dilakukan dengan memakai canting (alat penyendok lilin 
yang sudah dipanaskan di atas api). 
 Batik dilakukan dengan blok yang dibuat dari tembaga bertangkai, 
yang setelah dibasahi dengan lilin cair yang panas, ditempelkan 
pada kain. Kemudian kain yang telah dilapisi lilin tersebut 
dicelupkan ke dalam zat warna yang dikehendaki dan dikeringkan 
(Shadily, 1990: 417). 
 

Seminar Nasional tentang batik yang pernah dilaksanakan pada 

tanggal 12 Maret 1996 di Jakarta, telah menghasilkan standar nasional 

mengenai pengertian batik yaitu : seni kain yang menggunakan proses 

perintang lilin atau malam sebagai bahan media untuk menutup permukaan 

kain dalam proses pencelupan warna (Syafrina, 1996: 1). 

Pengertian di atas memiliki makna apabila sebuah kain bermotif 

pada saat pengerjaannya menggunakan lilin atau malam maka kain tersebut 

dapat dianggap sebuah kain batik. Sedangkan sehelai kain meskipun 

bercorak batik tidak bisa disebut batik bila tidak menggunakan proses 

perintang lilin atau malam dan kain tersebut hanya disebut kain bercorak 

batik.  

Mengenai penulisan kata “batik”, menurut KRT. DR. HC. Kalinggo 

Hanggopuro (2002, 1-2) dalam buku Bathik sebagai Busana Tatanan dan 

Tuntunan menuliskan bahwa, para penulis terdahulu menggunakan istilah 

batik yang sebenarnya tidak ditulis dengan kata “batik” akan tetapi 

seharusnya “bathik”. Hal ini mengacu pada huruf Jawa “tha” bukan “ta” 
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dan pemakaian bathik sebagai rangkaian dari titik adalah kurang tepat atau 

dikatakan salah. 

 

1. Pengertian Motif Batik 

Pengertian motif batik menurut Nanang Rizali (2002) adalah 

susunan terkecil dari gambar atau kerangka gambar pada benda. Motif 

terdiri atas unsur bentuk/ objek, skala/proporsi dan komposisi. Menurut 

unsur-unsurnya motif batik dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: 

One. Motif Baku 

Motif baku dalam peristilahan batik disebut pola baku, dapat juga 

disebut motif utama pada kain batik. Sebagai contoh, motif baku yang 

terdapat dalam batik semen rama. Ada 9 bentuk motif baku, yaitu meru, 

modang, baita, dampar, lar, burung, pusaka, binatang dan pohon hayat. 

Setiap motif baku tersebut memiliki makna perlambangan.  

Two. Anggitan 

Anggitan atau motif pelengkap sering pula disebut motif tambahan, 

dipakai untuk mengisi ruang kosong di antara motif baku, dan tidak 

memiliki arti perlambangan seperti halnya motif baku.   

Three. Isen 

Isen ialah unsur penghias pada motif baku dan anggitan. Isen-isen 

tersebut berupa titik-titik, garis-garis, maupun gabungan yang sering disebut 

isen motif batik (Widiastuti, 1993: 15). 

Menurut Wahono, dkk. (2004: 87-89) isen-isen motif batik tersebut 

pada awalnya berjumlah banyak, namun sekarang di antaranya tinggal 
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namanya saja. Bentuk-bentuk isen yang masih banyak kita jumpai dalam 

motif-motif yang berkembang sampai saat ini, antara lain : 

 

Tabel 1 

Bentuk isen-isen yang masih banyak dipakai 

 
No. Nama Isen Bentuk Isen Makna  

1. Cecek-cecek 

 

 Titik-titik 

2. Cecek-pitu 

 

 Titik-tujuh 

3. Sisik- melik 

 

 Sisik bertitik 

4. Cecek-sawut 

 

 Garis-garis dan titik 

5. Cecek sawut daun 

 

 Garis-garis menjari dan 

titik-titik 

6. 

 

Herangan  Gambaran pecahan 

yang berserakan 

7. 

 

Sisik  Gambaran sisik 

8. 

 

Gringsing  Penutupan 

9. Sawut  Bunga berjalur 
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10. 

 

Galaran  Seperti galar 

11. 

 

Rambutan atau rawan  Seperti rambut atau air 

rawa 

12. 

 

Sirapan  Gambaran atap dari 

sirap 

13. 
 

Cacah gori 
 

 
 
 
 

Seperti gori dicacah 

 
Sumber : Sewan, 1980: 280 
 

Gambar 1 

Contoh penerapan isen-isen 

 
Sumber: Rahyono, 2004: 15 

2. Pengertian Pola Batik 

Pola merupakan bagian gambar pada kain yang terdiri atas berbagai 

motif, dengan kata lain pola adalah kesatuan bentuk daripada motif.  
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3. Pengertian Corak Batik 

Corak merupakan kerangka gambar yang terdiri dari perulangan 

pola dan motif.  

4. Pengertian Imba 

Imba ialah gambar sebagai tiruan bentuk alam. Banyak motif batik 

yang mengimba bentuk alam seperti air, api, awan, bebatuan, gunung, 

tumbuhan serta bermacam-macam benda. Motif batik tradisi pada 

khususnya banyak mengimba tumbuh-tumbuhan, baik bunga maupun buah. 

Setelah masuknya pengaruh Hindu di Indonesia di awal tahun 

Masehi, batik tradisi banyak dihiasi oleh bentuk binatang, terutama yang 

dalam kepercayaan agama Hindu dianggap keramat, seperti sapi, banteng, 

kerbau, gajah dan burung. 

Beberapa jenis tumbuhan bunga dan buah yang dijadikan motif 

batik, misalnya raditya puspita (bunga matahari), kembang bangah (bunga 

kecil makanan ular), kembang kantil (bunga kantil), blanggreng (bunga 

kopi), sawut (bunga perdu), wora-wari (bunga sepatu), glageh waloh (buah 

labu), kawung (sejenis buah kelapa), lombok (cabai), mundu (buah mundu), 

kelan (buah untuk sayur), pelem (buah mangga), salak sategal (buah salak), 

pisang Bali, manggis, anggur sawunggaling (seuntai anggur) (Widiastuti, 

1993: 15). 

 

B.  Pengertian Makna 

1. Makna Filosofis 

Filosofis berkaitan erat dengan kata filsafat. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  gg

Kata filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu Philosophia yang 
merupakan kata majemuk yang berasal dari 2 kata philein yang 
artinya mencintai, atau philia yang artinya cinta dan shopia yang 
artinya kearifan atau kebijaksanaan, atau berarti pula tahu dengan 
mendalam. Jadi filsafat berarti ‘cinta kebijaksanaan’ atau mencintai 
pengetahuan yang sedalam dalamnya (Herusatoto, 2000: 62). 
 

Selaras dengan Kattsoff (1992: 4) yang berpendapat bahwa filsafat 

merupakan suatu analisa secara hati-hati terhadap penalaran-penalaran 

mengenai suatu masalah, dan penyusunan secara sengaja serta sistematis 

suatu sudut pandangan yang menjadi dasar suatu tindakan. Pemahaman 

secara mendalam tersebut dapat terjadi diberbagai ilmu, demikian halnya 

dengan kebudayaan yang memiliki beberapa bagian salah satunya simbol 

atau lambang yang digunakan sebagai wakil dari sesuatu (Aprila, 2004: 10). 

2. Makna Simbolis 

Kata simbolis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu 

yang berkaitan  dengan lambang. Kata simbol sendiri berasal dari kata 

Yunani symbolos  yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu 

hal kepada seseorang. Simbol tidak berupa kata-kata, melainkan suatu objek 

yang menjadi wakil dari sebuah artian (Herusatoto, 2000: 10).  

Kebudayaan manusia penuh diwarnai dengan simbol. Gerzt melihat 

simbol-simbol pada keseharian hidup manusia seperti jaring laba-laba yang 

saling kait-mengkait dan ingin berusaha menguraikan maknanya. Simbol 

tersebut bersifat abstrak dan maknanya diberikan oleh orang yang 

menggunakannya. Simbol dalam sebuah kain batik dapat berbentuk warna 

maupun pola ragam hiasnya (Wahono, dkk. 2004: 145). 

 

C.  Perlambangan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  hh

Perlambangan pada batik meliputi:  makna filosofis dan simbolis 

yang terkandung dalam motif maupun warna batik. 

 

1. Makna Perlambangan pada Motif Batik 

Simbol yang terdapat pada motif batik biasa disebut sebagai motif 

perlambangan. Motif perlambangan berasal dari motif baku yang terdapat 

di dalam batik larangan dan upacara adat Karaton. Zaman dahulu, 

masyarakat pembuat batik selalu mengaitkan simbol-simbol yang 

terkandung dalam motif batik dengan pandangan hidup dan 

kepercayaannya. Zaman sekarang, memaknai perlambangan batik hanya 

dilanjutkan oleh sebagian masyarakat, terutama oleh mereka yang mengerti 

arti perlambangan tersebut. Umumnya perlambangan pada motif baku batik 

larangan dan upacara tidak terlepas dari paham Jawa Kuno, Hindu dan 

unsur alam pertanian (Widiastuti, 1993: 19).  

      Menurut paham Jawa Kuno, hidup manusia berasal dari empat 

unsur, yaitu siti atau tanah, geni atau api, banyu atau air dan maruta atau 

angin. Keempat unsur tersebut memberikan watak dasar dalam hidup 

manusia, yakni angkara murka atau tamak, candala murka atau perbuatan 

hina, dusta atau kebohongan dan adil suci atau perbuatan baik. 

Digambarkan pula, adanya kekuasaan tertinggi yang menguasai jagad raya. 

Beberapa motif baku yang didasari paham Jawa Kuno adalah sebagai 

berikut: 

1) Meru, menggambarkan tanah atau bumi, melambangkan 

kehidupan manusia di dunia ini. 
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2) Modang, menggambarkan matahari sebagai lambang sumber 

kekuatan dan tenaga. 

3) Naga, menggambarkan air, melambangkan sumber 

kehidupan. 

4) Kukila atau burung, menggambarkan angin yang 

melambangkan dunia atas tempat tinggal para dewa. 

5) Gurda atau lar, atau disebut juga sawat, menggambarkan 

burung garuda yang kadangkala hanya digambarkan dalam bentuk 

sayap, melambangkan mahkota atau kekuasaan tertinggi di atas 

jagad raya. 

6) Joli, menggambarkan alat angkutan di zaman dahulu, 

melambangkan dunia tempat manusia hidup. 

7) Baita, menggambarkan air sebagai lambang sumber 

kehidupan. 

8) Dampar, menggambarkan tahta raja sebagai lambang 

kekuasaan. 

9) Pusaka, menggambarkan bermacam-macam senjata dan alat 

pertanian yang dikeramatkan oleh Karaton Mataram, 

melambangkan ketenangan dan kegembiraan (Widiastuti, 1993:20). 

     b. Paham Hindu menggambarkan bahwa hidup manusia yang tidak kekal 

berada di mayapadha, jika selama hidupnya manusia dapat mengendalikan 

diri dengan banyak berbuat baik, maka setelah kematiannya ia akan masuk 

ke dunia atas atau kemuliaan abadi. Sebaliknya, jika manusia salah dalam 

mengendalikan hidupnya, setelah mengalami kematian ia akan masuk ke 
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dunia bawah atau kesengsaraan. Dunia atas, tengah dan bawah ini pada 

motif baku digambarkan sebagai : 

1) burung, lambang dunia atas; 

2) pohon, lambang dunia tengah; 

3) ular, lambang dunia bawah. 

     c. Setelah masuknya batik ke dalam lingkungan Karaton sekitar abad ke-

15, motif baku batik tradisi yang dibuat oleh masyarakat petani berupa 

bermacam-macam tumbuhan, juga dipakai oleh pembatik Karaton. 

Beberapa di antaranya masuk dalam kelompok batik larangan, yaitu 

Kawung, Udan Riris, Semen dan Alas-alasan. 

1) Batik Kawung mempunyai motif baku berupa buah kawung 

(sejenis buah aren), yang melambangkan kesuburan. 

2) Batik Udan Riris mempunyai motif baku bermacam tumbuh-

tumbuhan yang melambangkan kesuburan. 

3) Batik Semen dengan motif baku tumbuhan dan binatang, 

melambangkan kesuburan. 

4) Batik Alas-alasan mempunyai motif baku tumbuhan dan 

binatang, yang melambangkan kehidupan (Widiastuti, 1993: 21).       

2. Makna Perlambangan pada Warna batik 

Beberapa contoh perpaduan warna batik yang memiliki arti 

perlambangan, sebagai berikut : 

One. gula kelapa, perpaduan warna merah dan putih yang 

melambangkan kesuburan dan kemakmuran. 
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Two. Klabang ngatup, perpaduan warna hijau tua dan merah, 

melambangkan kekuatan untuk melindungi. 

Three. Mayang mekar, perpaduan warna hijau tua dan muda, 

melambangkan hidup baru. 

Four. Godong melati, perpaduan warna hijau dan putih yang 

melambangkan kemakmuran. 

Five. Podang nyesep sari, perpaduan warna merah keunguan 

dengan kuning yang melambangkan kehidupan yang baru. 

Six. Pare anom, perpaduan warna hijau dan kuning yang melambangkan 

kemakmuran. Pasangan warna ini adalah warna kebesaran Karaton 

Mangkunegara Surakarta. 

Seven. Bangun tulak, perpaduan warna hitam atau biru tua dengan 

putih yang melambangkan kekuatan. 

Eight. Manten anyar, perpaduan warna hijau dan jingga, 

melambangkan kebahagiaan (Widiastuti, 1993: 28). 

 

D. Teknik Pembuatan Batik 

Teknik membuat batik adalah proses-proses pekerjaan yang harus 

dilalui dalam membuat batik sejak dari permulaan sampai selesai, yaitu dari 

kain masih berupa mori sampai menjadi kain batik. Proses pengerjaannya 

dibagi menjadi 2 tahap, yaitu : 

1. Persiapan 

 Yaitu pengerjaan pada mori hingga siap menjadi kain untuk dibuat 

batik. Pekerjaan persiapan meliputi: 
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One. Nggirah (mencuci) atau ngetel 

 b. Nganji (memberi kanji) 

 c. Ngemplong (seterika atau kalander) (Sewan, 1980: 5). 

2. Proses Pembatikan 

Yaitu pekerjaan dalam pembuatan batik yang sebenarnya, pekerjaan 

ini meliputi 4 macam pekerjaan utama, yaitu: 

One. Penggambaran pola diatas kain 

Penggambaran pola terutama dilakukan untuk pengerjaan batik 

tulis. Biasanya penggambaran pola dilakukan dengan menggunakan pensil, 

agar pola tidak membekas ke kain. Sedang untuk batik cap tidak 

memerlukan pola.  

Two. Membatik   

Pelekatan lilin batik (membatik) pada kain bertujuan untuk 

membuat motif batik yang dikehendaki. Pengerjaannya dapat ditempuh 

melalui beberapa cara, ditulis dengan canting tulis, dicap dengan canting/ 

stempel cap dan dilukis dengan kuas atau jegul. Fungsi dari lilin batik adalah 

untuk resist (menolak) terhadap warna yang diberikan ke atas kain pada 

pengerjaan berikutnya. Lilin batik terdiri dari campuran unsur-unsur lilin 

batik, yang terdiri dari gondorukem, matakucing, paraffin atau microwax, 

lemak atau minyak nabati dan kadang-kadang ditambah dengan lilin dari 

tawon atau dari laceng (Sewan, 1980:5). 

Tahapan dalam membatik meliputi : 

1) Nglowong atau mencap klowong, pekerjaan ini 

merupakan pelekatan lilin pertama yang akan membentuk 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  mm

kerangka motif batik. Pada batik sogan, permukaan bekas 

klowong ini nantinya menjadi warna soga atau cokelat. Klowongan 

memiliki dua tingkatan, yang pertama disebut “ngengrengan” dan 

selanjutnya disebut “nerusi”. 

2) Nembok, maksudnya menutup kain setelah diklowong, 

dengan lilin yang lebih kuat pada tempat-tempat yang tertutup, 

agar nantinya tetap berwarna putih. 

3) Mbironi dan menutup, agar tempat-tempat yang 

berwarna tidak ketumpangan warna lain. Pekerjaan ini dilakukan 

setelah proses medel. 

4) Cap jeblok, dilakukan jika pada pencapan lilin batik tidak 

dibedakan atas bagian klowong (Sewan, 1980:8). 

c. Pewarnaan batik 

1) Zat warna batik 

Pada awalnya, penggunaan warna batik terbatas pada zat 

warna yang terdapat di alam, pewarna ini diperoleh dari berbagai 

tumbuhan yang terdapat dilingkungan sekitar. Warna sogan, merah 

mengkudu dan biru tarum merupakan contoh pewarna tumbuhan 

yang lazim digunakan pada batik. Pohon soga misalnya merupakan 

penghasil warna cokelat pada batik. Warna pohon soga ini sering 

disebut “warna sogan”. Pada batik karaton warna sogan merupakan 

salah satu ciri khas warnanya. 

Proses pewarnaan dengan menggunakan zat warna alam harus 

melalui proses pencelupan secara berulang. Oleh karena itu 
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pencapaian suatu warna memerlukan kesabaran dan waktu yang 

cukup lama. Walaupun demikian, pencelupan warna dengan cara 

tersebut justru menambah nilai-nilai keindahan dan bentuk yang 

khas sebagai akibat dari pencelupan warna tersebut. Zat warna alam 

ini tidak hanya memerlukan tumbuhan sebagai bahan pokoknya, agar 

rona warna lebih terlihat biasanya ada bahan pembantu yang lebih 

dikenal dengan istilah “mordant”. Pembangkit warna ini 

dicampurkan dengan zat warna tumbuhan melalui proses tertentu 

sehingga nantinya dapat diperoleh warna-warna yang dikehendaki. 

Fungsi mordant adalah sebagai penguat warna agar tidak mudah 

luntur. Mordant yang biasa digunakan adalah sebagai berikut : 

- jeruk sitrun  - gula aren  - tawas  

 - kapur 

- belimbing wuluh - pisang kelutuk - tape 

- pijer   - jeruk nipis  - sendawa 

- jambu kelutuk  - tetes tebu  - cuka  

(Sewan, 1980:71). 

Zat warna sintesis baru dikenal sekitar akhir abad 19, 

penggunaannya pada proses batik ternyata mampu menghemat 

waktu dan dapat menghasilkan beraneka macam warna. Zat warna 

sintesis yang populer dikalangan pembatikan antara lain ; naptol, 

indigosol, basa dan procion, masing-masing mempunyai ciri berbeda 

dalam proses dan hasil warnanya (Sewan, 1980: 180). 

2) Teknik pewarnaan 
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Teknik pewarnaan pada batik umumnya terdapat dua cara, 

yaitu; teknik celup dan teknik colet.  

One) Teknik Celup 

 Teknik ini dilakukan dengan cara mencelupkan kain batik ke 

dalam larutan warna yang dihasilkan pada pencelupan pertama 

digabungkan atau dilanjutkan dengan warna selanjutnya. Secara 

urutan pencelupan batik adalah sebagai berikut: 

(1) Medel (nila) 

Medel adalah memberi warna biru tua pada kain setelah kain 

dicap klowong dan dicap tembok atau selesai ditulis (Sewan, 

1980:8). Medel adalah warna pertama yang diberikan pada kain. 

Lilin batik pola dikerok setelah kain selesai dimedel, sedangkan 

lilin tembokan yang lebar (penutup bidang yang akan tetap 

berwarna putih) dibiarkan. 

(2) Soga 

Soga artinya memberi warna soga pada kain. Untuk batik Solo – 

Yogya, pewarnaan soga merupakan pewarnaan terakhir. Warna 

soga berasal dari pohon Soga. Untuk daerah Solo – Yogya sering 

disebut “soga Jawa” yang merupakan ciri khas warna daerah 

tersebut. 

Two) Teknik Colet 

Pencoletan tidak memerlukan perendaman seperti teknik 

pencelupan. Proses colet dilakukan dengan membentangkan kain di 

atas bidang datar atau digantungkan kemudian pewarnaan dilakukan 
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dengan menggunakan kuas. Zat warna yang biasanya digunakan zat 

warna indigosol. Warna yang dihasilkan proses colet lebih beragam 

dari proses celup, karena proses colet lebih mudah dan cepat. 

d.  Pelorodan (penghilangan lilin batik) 

Pelorodan (penghilangan lilin batik), yaitu menghilangkan lilin batik 

yang telah melekat pada permukaan kain. Menghilangkan lilin batik 

dilakukan pada sebagian lilin di tempat-tempat tertentu dengan cara ngerok 

atau menghilangkan lilin batik secara keseluruhan (Sewan, 1980: 9). 

 

5th. Istilah Penamaan Batik 

Dilihat dari sejarah batik di Indonesia, tidak  semua batik memiliki 

nama. Kebiasaan memberi nama pada batik hanya dilakukan di wilayah 

Solo dan Yogya saja, sisanya biasa menyebut batik disesuaikan dengan nama 

pembuat, daerah asal batik atau dari teknik pembuatannya. Keterangan 

lebih jelas untuk istilah penamaan pada batik dapat ditinjau dari berbagai 

hal, antara lain :    

 

1. Sistem Penamaan pada Batik Tradisi dan Modern  

One. Nama batik tradisi biasanya diambil dari: 

1) Motif bakunya, contoh: batik Sawat, dinamakan 

demikian karena motif bakunya berupa sawat. 

2) Gabungan pola dan motif baku, contoh: batik Lereng 

Curiga. 
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3) Gabungan motif baku dengan nama pembatik, contoh: 

batik Kukila Puspaningrat. 

4) Natar atau babarannya, contoh: batik Natar Ireng, batik 

Babaran Wonogiren. 

5) Tokoh pewayangan, contoh: batik Parikesit. 

6) Harapan pembatik yang ditujukan pada pemakai batik, 

contoh: batik Truntum. 

7) Peristiwa pada saat batik dikerjakan, contoh: batik Solo 

Banjir (dibuat ketika terjadi banjir bandang yang menyebabkan 

sebagian besar kota Surakarta terendam, sekitar tahun 1965). 

Two. Penamaan pada batik modern, umumnya diambil dari nama 

sebagai berikut: 

 1) Motif bakunya, contoh: batik Katemas (ayam Katemas). 

 2) Bahan dasar kain, contoh: batik Sutera. 

 3) Sifat kain, contoh: batik goyor (lemas). 

 4) Perusahaan atau pembatiknya, contoh: batik Keris. 

 5) Pemesan batik, contoh: batik Camat (Widiastuti, 1993: 21).    

 

2. Ditinjau Menurut Daerah Asal Pembatikan  

Ditinjau dari sudut daerah pembatikan, sejak zaman penjajahan 

Belanda pengelompokan batik dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu:  batik 

Vorstenlanden dan batik pesisiran., yang disebut batik Vorstenlanden adalah 

batik dari daerah Solo dan Yogya. Di zaman penjajahan Belanda kedua 

daerah ini merupakan daerah kerajaan yang disebut daerah Vorstenlanden. 
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Batik pesisir adalah semua batik yang pembuatannya dikerjakan di luar 

daerah Solo dan Yogya. Pembagian asal batik dalam dua kelompok ini, 

terutama berdasarkan sifat ragam hias dan warnanya (Nian, 1990 : 7-8).  

Menurut Wahono, dkk., batik bila ditinjau dari daerah asalnya  

dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: 

One. Batik Pesisiran, adalah batik dengan berbagai motif yang dibuat 

di daerah pesisir utara Pulau Jawa seperti, Pekalongan, Batang, 

Lasem (Rembang) dan sebagainya. 

Two. Batik Pedalaman, adalah batik dengan berbagai macam motif 

tertentu yang dibuat di daerah pedalaman seperti, Yogyakarta, 

Banyumas, Klaten maupun Surakarta (2004: 91, 124). 

3. Ditinjau dari Teknik Pembuatan Batik Tradisional 

Batik menurut Sewan Susanto (1980: 10-14), bila ditinjau dari 

teknik pembuatan batik tradisional (batik dengan motif dan gaya tertentu  

yang sesuai nilai-nilai tradisi), dapat dibagi menjadi: 

One. Batik Kerokan 

Batik sogan kerokan merupakan tipe proses pembuatan batik di 

daerah Yogyakarta dan Solo, tetapi kemudian daerah Solo membuat batik 

secara lorodan. Ciri khas batik kerokan adalah proses ngerok , yaitu proses 

penghilangan lilin klowong dengan cara digaruk menggunakan cawuk.  

Proses penyempurnaan pada kain batik biasanya dengan dikanji, 

kemudian setelah kering dilipat dan dipres dingin selama satu malam, 

selanjutnya kain batik siap untuk disimpan atau langsung dipasarkan.    

Two. Batik Lorodan 
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Perbadaan batik sogan lorodan dengan batik kerokan terletak pada 

pekerjaan ngerok yang diganti dengan proses nglorod (menghilangkan lilin 

seluruhnya dengan mencelupkan ke dalam air panas), sehingga kain tersebut 

mengalami dua kali proses nglorod (Sewan, 1980: 10). 

Three. Batik Bedesan 

Kain batik sogan bedesan, adalah proses pembuatan batik secara 

cepat dan biasanya hanya untuk pembuatan batik secara cap saja. Pada 

proses pembuatan batik ini, urutan pekerjaan dibalik dan tidak terdapat 

pengerjaan ngerok atau nglorod dan mbironi kain. Batik yang dibuat dengan 

secara proses bedesan tidak terdapat warna biru seperti pada proses kerokan 

dan lorodan, tetapi hanya berwarna cokelat dan hitam. Warna hitam terjadi 

karena warna cokelat ditumpang warna biru tua.  

Four. Batik Radioan 

Batik cap sogan radioan dibuat secara cepat dan biasanya hanya 

untuk membuat kain batik kasar atau sedang. Pada proses pembuatan batik 

radioan terdapat pengerjaan perusakan warna, yaitu pemutihan. Maka zat 

warna soga yang dipakai ialah warna yang dapat diputihkan, tetapi tahan 

terhadap tutupan lilin, biasanya soga yang dipakai dari jenis soga ergan 

(Sewan, 1980: 11).  

Ciri dari batik yang dibuat dengan proses radioan ialah bahwa tidak 

terdapat warna hitam, ini berarti tidak terdapat warna tumpangan antara 

cokelat dan biru tua. Kecuali kalau warna wedelan yang dipakai adalah 

warna hitam. Proses batik radioan ini jarang dipakai karena memakai warna 

dan obat pemutih yang asing bagi para pembuat batik didesa-desa.  
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Five. Batik Pekalongan 

Batik Pekalongan pada umumnya berbentuk sarung, dengan motif 

dan cara pembuatan yang khusus. Pada kain batik sarung, kurang lebih 

seperempat bagian dari panjang kain memiliki corak yang berbeda dari 

corak kain sesungguhnya, bagian ini disebut “kepala” atau “sorot” (seret) 

dari kain tersebut.  

Pembuatan batik Pekalongan tidak melalui proses khusus medel 

atau khusus sogan. Warna-warna yang biasa digunakan adalah warna yang 

tajam. Karena keindahan warna dan corak yang dimiliki, kain sarung ini 

banyak digemari (Sewan, 1980: 12).  

Gambar  2 

Batik Pekalongan Pola Buketan Karya Eva Van Zuylen 

 
Sumber : Rahyono, 2004: 30 

 

Six. Batik Kalimantan 

Perkembangan batik di daerah Kalimantan dapat dikategorikan 

baru, bila dibandingkan dengan batik di daerah lainnya, tetapi batik dari 

daerah ini mempunyai corak tersendiri dan gaya warnanya juga unik. Batik 
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Kalimantan dibuat secara sederhana, ternyata hal ini disesuaikan dengan 

bahan-bahan batik yang tersedia didaerah itu. Batik dari daerah ini 

motifnya semacam “kawung”, sedangkan warnanya hanya warna soga atau 

warna cokelat saja. Proses pembuatannya adalah sebagai beriukut: 

1) Mencap mori, setelah mori melalui proses persiapan, 

yaitu dipotong, dicuci, dikanji dan dihaluskan kembali, lalu dicap 

dengan satu macam lilin. Rupanya lilin yang dipakai sesederhana 

pula, yaitu campuran paraffin dengan hars (gondo) atau lilin tawon. 

2) Menyoga, setelah kain selesai dicap, disoga atau direndam 

dalam extract zat warna dari tumbuh-tumbuhan, pencelupan 

dilakukan secara berulang-ulang sampai warna yang cukup tua. 

3) Dilorod, semua lilin batik dihilangkan dengan 

memasukkan kain ke dalam air mendidih, maka lilin lepas dari 

kain dan selesailah proses pembuatan batik secara sederhana ini. 

Kain batik  Kalimantan dapat dikatakan semacam batik “kelengan”, 

tetapi bukan berwarna biru melainkan berwarna cokelat (Sewan, 1980: 13). 

Seven. Batik Kelengan 

Batik Kelengan ialah kain batik yang hanya terdiri dari satu warna 

saja, yaitu warna wedelan atau warna biru tua. Pada proses pembuatannya, 

batik kelengan hanya diwedel setelah mori dicap, kemudian kain dilorod dan 

selesailah pembuatan batik  tersebut. 

 Dilihat dari teknik pembuatannya, batik kelengan termasuk cara 

pembuatan batik yang sudah sangat tua. Sebagai contoh untuk 

perbandingan, kain Simbut merupakan cara pembuatan batik yang paling 
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tua. Kain Simbut saat masih berupa kain putih, dilukis dengan bubur ketan 

kemudian dicelup dengan warna biru dan akhirnya bubur ketan tersebut 

dihilangkan. Akhirnya jadilah kain-kain biru dengan gambar-gambar putih. 

 Konon sebelum teknik batik berkembang, pembuatan batik hanya 

sampai pada batik kelengan saja. Batik kelengan masih disenangi oleh 

beberapa penggemarnya, contoh motif paling digemari adalah batik 

kelengan truntum. Batik kelengan sempat berkembang dan memiliki 

beberapa variasi, yaitu pada sekitar tahun 1964 terkenallah apa yang disebut 

“batik Ganefo”, yaitu suatu tipe batik semacam batik kelengan, tetapi bukan 

berwarna biru tua melainkan warna-warna yang tajam seperti merah, hijau, 

violet, oranye dan sebagainya. Motifnya sangat beraneka macam sehingga 

cocok untuk rok wanita dan kemeja. 

Gambar 3 

Batik Ganefo 

  
Sumber: Rahyono, 2004: 27 

Eight. Batik Monochrome 

Batik monochrome ialah kain batik dengan satu warna semacam batik 

kelengan, tetapi tidak menggunakan warna wedelan, melainkan dicelup 

dengan warna-warna yang tajam seperti warna merah, violet, hijau dan 
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sebagainya. Pemakaiannya sebagai rok wanita, kemeja laki-laki, pakaian 

anak-anak dan taplak meja. 

Proses pembuatan batik monochrome sama dengan batik kelengan, 

dimana wedelan diganti dengan celupan berwarna, sedangkan motifnya 

beraneka ragam. Pembuatannya menggunakan cap klowong atau cap 

tembokan atau cap lain yang dibuat khusus untuk batik monochrome. 

Nine. Kain Jumputan 

Kain jumputan sepintas lalu seperti batik yang proses pembuatan 

menggunakan lilin sebagai resist (penolak) warna. Pada kain jumputan cara 

penolak atau resist terhadap warna yaitu dengan ikatan tali. Kain sebelum 

dicelup, pada tempat yang harus tidak kena warna di “jumput” (diambil, 

ditarik) kemudian diikat dengan tali. Tempat-tempat yang tertutup oleh tali-

tali tersebut pada pencelupan menjadi tidak berwarna. 

Kain setelah dicelup, tali-tali dibuka, kemudian pada bagian tengah-

tengah dari warna-warna putih bekas ikatan tali diberi warna dengan 

coletan. Salah satu ciri kain jumputan ialah memiliki batas antara warna 

dasar dengan warna putih yang bukan merupakan garis, melainkan suatu 

garis yang menggelombang yang terlihat sangat indah. Kain jumputan biasa 

dibuat untuk selendang wanita, dapat dibuat dari bahan sutera ataupun 

sutera tiruan. Kain jumputan terkenal dengan sebutan “kain pelangi” 

(Sewan, 1980: 14).  

Ten.  Batik Becak 
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Batik becak ialah suatu jenis batik yang dibuat dengan keadaan dan 

corak khusus dikarenakan kondisi ekonomi dan sejarah perjuangan bangsa 

Indonesia pada masa itu. 

Batik becak merupakan percikan dari pada sejarah batik Indonesia, maka 

disertakan pada uraian ini sebagai kelengkapan sejarah perkembangan batik 

Indonesia. 

 Batik ini dibuat pada saat bangsa Indonesia sedang mengalami 

penderitaan yang sangat hebat, yaitu antara tahun 1943-1944, karena Perang 

Dunia ke-II. Bangsa Indonesia saat itu sedang dikuasai dan ditindas oleh 

tentara pemerintah Jepang. Pada waktu itu, Indonesia dalam kondisi 

kekurangan sandang dan pangan, maka muncullah suatu jenis kain batik 

yang mutunya jauh dibawah mutu kain batik pada kondisi normal.  

 Kain becak dibuat dari bahan kain putih kasar yang disebut “keci” 

ukuran lebar 91 cm dengan panjang dua kacu atau kurang lebih 182 cm. 

Kain setelah dicap dengan satu macam lilin batik kasar (mungkin hanya 

paraffin), kemudian kain dicelup dan dilorod (Sewan, 1980: 14).  

Batik becak terdiri dari satu macam warna, ada yang berwarna biru 

dan ada pula yang berwarna merah. Kain ini memiliki ukuran lebar yang 

kurang memadai untuk kain wanita, sehingga wanita yang memiliki tinggi 

badan berlebih, terpaksa harus menambah lebar kain batik dengan kain lain 

secara dijahit. Bagi orang laki-laki, karena kain kurang panjang maka kain 

dijahit seperti sarung meski bukan motif sarung. Pada umumnya batik 

becak bermotif lereng. Batik becak merupakan batik mode karena keadaan 

pada waktu itu dan sekarang sudah tidak lagi dijumpai (Sewan, 1980: 14).  
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4. Ditinjau dari teknik pelekatan lilin (malam) 

Teknik batik sebenarnya termasuk dalam teknik celup rintang atau 

resist dyeing, yaitu suatu cara menghasilkan ragam hias dengan menutup 

bagian-bagian tertentu dari motif sehingga terlindung dari pewarnaan. Motif 

yang muncul dihasilkan dari bagian-bagian yang ditutup cairan malam 

tersebut. Bila melihat dari proses pembuatan batik, cara penempelan lilin 

(malam) dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu : 

One. Teknik Tulis (Batik Tulis) 

Teknik tulis atau yang biasa disebut batik tulis, adalah pemberian atau 

pelekatan  malam pada kain dengan menggunakan alat yang bernama 

“canting”. Alat tersebut terbuat dari tembaga yang berbentuk seperti corong 

yang berlubang pada satu sisinya, corong tersebut nantinya diisi malam yang 

dipanaskan dan digoreskan pada kain sehingga membentuk ragam hias 

batik. Cara bekerjanya berprinsip pada “bejana berhubungan” . 

Gambar 4 

Canting 
 

 

 

 

    Sumber: Sewan, 1980: 25 

Canting tulis terdiri dari berbagai jenis dan ukuran yang disesuaikan 

dengan fungsinya, seperti ; canting reng-rengan dan canting isen-isen. 

Canting reng-rengan difungsikan untuk menutup bagian yang akan diberi 
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warna cokelat, kecuali cecek pada awal pemalaman di kain, sedang canting 

isen-isen dipakai untuk mengisi bagian dalam dari pola (Sewan, 1980: 25). 

 Terdapat pula canting dengan jumlah cucuk yang berbeda, seperti; 

canting klowong kecil untuk membuat garis kecil; canting lorong, bercucuk 

ganda digunakan untuk membuat garis rangkap; canting token, canting 

bercucuk tiga; canting prapatan, bercucuk empat; canting liman, bercucuk 

lima; dan canting byok, bercucuk tujuh untuk membuat lingkaran yang 

berbentuk titik-titik.  

Two. Teknik Cap (Batik Cap) 

Pada awal ditemukannya stempel cap untuk batik, bahannya terbuat 

dari kayu, tetapi gambar yang dihasilkan pada kain tidak halus. Orang 

kemudian mulai berpikir untuk membuat stempel cap dari bahan yang lain. 

Ditemukanlah stempel dengan bahan logam, yang terbuat dari plat tembaga 

yang bertahan hingga saat ini. Jenis stempel dari bahan logam ini 

diperkenalkan pertama kali oleh orang Cina yang diadaptasikan oleh para 

pengrajin emas dan perak yang sekaligus menjadi pengrajin batik 

(Veldhuisen, 1993: 59). Canting cap atau stempel cap terdiri dari 3 bagian, 

yaitu: 

1) Bagian muka, berupa susunan plat tembaga yang 

membentuk pola batik. 

2) Bagian tengah atau dasar, sebagai tempat melekatnya 

plat tembaga bagian muka. 

3) Tangkai cap, untuk tempat memegang bila sedang 

digunakan.  
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Gambar 5 

Canting Cap atau Stempel Cap 

 

 

 

 

 

   

    Sumber: Sewan, 1980: 30 

 Berdasarkan motif batik dan bentuk capnya, terdapat beberapa 

cara menyusun cap pada permukaan kain, yang disebut jalannya (lampah) 

pencapan. Beberapa jalannya pencapan antara lain : 

1) Bergeser satu langkah kekanan dan satu langkah 

kemuka, yang biasa disebut sistem “tubrukan.” 

2) Bergeser setengah langkah kekanan dan satu langkah 

kemuka atau satu langkah kekanan dan setengah langkah 

kemuka, disebut sistem “onda-onde.” 

3) Jalannya cap menurut garis miring, bergeser satu 

langkah atau setengah langkah dari sampingnya, sistem ini biasa 

disebut “parang” 
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4) Jalannya cap digeser melingkar, salah satu sudut dari 

cap itu tetap terletak pada satu titik, sistem ini disebut “mubeng” 

atau berputar. 

5) Menggunakan dua cap secara bersamaan, dengan cara 

mencapkan stempel sehingga saling berdampingan, sistem ini 

disebut “mlampah sareng” (Sewan, 1980: 31). 

Pemanasan lilin batik cap harus disesuaikan hingga panas tertentu, 

agar didapatkan hasil pencapan yang baik, yaitu tidak terlalu rendah dan 

tidak terlalu tinggi. Pengerjaan batik cap dimulai dengan memanaskan lilin 

ke dalam dulang tembaga yang pada dasarnya diletakkan beberapa lapis 

kasa dari anyaman kawat tembaga. Cap yang akan dipakai diletakkan diatas 

dulang yang berisi lilin cair, tunggu beberapa saat sampai cap menjadi 

panas, kemudian cap dipegang, diangkat dan dicapkan pada kain yang 

diletakkan diatas bantalan meja cap, pencapan dilakukan terus menerus 

hingga memenuhi seluruh permukaan kain yang diinginkan (Sewan, 1980: 

31). 

Three. Teknik lukis (batik Lukis) 

Teknik lukis biasa dilakukan secara spontan tanpa pola bagi pelukis-

pelukis yang telah mahir. Dan dibuat pola kerangka atau coretan bagi 

pelukis yang belum mahir atau kurang berpengalaman. Variasi dan 

penyempurnaan batik lukis dapat dikerjakan dengan batik tulis atau dapat 

pula digabung  dengan batik cap. Hasil batik lukis biasanya digunakan 

untuk keperluan dekorasi, sehingga pengerjaan lukisan tidak perlu 
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dikerjakan pada kedua belah muka kain, melainkan hanya sebelah muka 

saja (Sewan, 1980: 33).  

5. Ditinjau dari Zaman atau Kebudayaan yang Mempengaruhi 

Batik bila ditinjau dari zaman atau kebudayaan yang mempengaruhi 

dapat dibedakan menjadi: 

Tabel 2 

Batik Ditinjau dari Zaman atau Kebudayaan yang Mempengaruhi 

Tahun Jenis Batik Contoh 

1700 a. Batik Karaton  

Adalah batik dengan pola 

tradisional terutama yang 

semula tumbuh dan 

berkembang di Kraton-kraton 

Jawa 

 

 Ragam pengisi Taru 

(tetumbuhan) 

- Ragam hias Utama Garuda  

- Ragam hias Pohon Hayat 

1755 Perjanjian Giyanti (Politik pecah 

belah Belanda) 

Batik Keraton terpecah menjadi 

dua: 

 Kasunanan Surakarta 

 Kasultanan Yogyakarta 

 

1757 Kasunanan Surakarta pecah 

menjadi dua: 

a) Kraton Surakarta 

 

 

 

- Parang Barong 

- Parang Curigo 
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Two) Pura Mangkunegaran  Buketan Pakis (karya Ibu Bei 

Mardusari) 

 Liris Cemeng ( karya Ibu 

Kanjeng Mangunkusumo) 

1813 Kasultanan Yogyakarta pecah 

menjadi dua: 

One) Kraton Jogyakarta 

 

 

 

 

Two) Pura Pakualaman  

 

 

 

Kraton Cirebon  

 

 

Kraton Sumenep 

(Ujung timur pulau Madura) 

 

 

 

 

 

 

 Pola Golang-galing ( Yogya ) 

 Pola Parang Sarpa 

(Surakarta) 

- Pola Rujak Senthe 

(Yogyakarta) 

 Pola Candi baruna, Peksi 

Manyura (R.M. Notodisuryo) 

- Pola Babon Angrem 

- Pola Dodot 

- Pola Mega Mendhung  

- Pola Wadasan 

- Pola Semen Rama 

 Pola Sabet Rantay dari 

Sampang yang menyerupai 

Pola Semen Rama 

 Pola Semen Bali dari 

Pamekasan yang 

menampilkan ragam hias Lar 
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b. Batik Pengaruh Kraton 

Adalah jenis batik yang 

memadukan ragam hias utama 

batik Kraton Mataram dengan 

ragam hias daerah setempat 

sebagai penyusun pola dan 

kemudian dikembangkan 

sedemikan rupa sesuai selera 

masyarakat tempat batik 

berkembang 

1) Daerah perkembangan 

One) Batik Indramayu (Utara 

Jawa) 

Mendapat pengaruh dari 

Kerajaan Mataram saat para 

petani Mataram dikirim ke 

daerah Indramayu 

Two) Batik Garutan 

 Mendapat pengaruh 

dari Kerajaan Mataram 

yang sudah terpecah/bukan 

Mataram Kuno. 

 Pengaruhnya dari 

Surakarta, Yogyakarta, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pola Parang  

- Pola Lung-lungan 

- Pola Liris 

- Pola Ceplok 

 

- Pola Lereng Arben 

- Pola Lereng Arevy 

- Pola Mega Mendhung 

- Pola Blabag 

- Pola Arjuna Menekung 
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Cirebon, Cina dan Belanda 

Three) Batik Banyumasan 

 Mendapat pengaruh 

dari pengungsi Mataram 

saat perang Diponegoro 

 Pengaruh dari 

Kraton Surakarta dan 

Yogyakarta 

 

- Pola Parang Curigo 

- Pola Lumbon 

- Pola Ayam Puger 

 Pola Parang dengan Lung-

lungan 

- Pola Sidomulyo Banyumasan 

- Pola Panastroman 

1850 c. Batik Saudagaran dan Batik Petani 

 Batik Saudagaran 

Daerah perkembangan: 

One) Surakarta 

 Kauman 

 Kratonan 

 Laweyan 

Two) Yogyakarta 

 Prawironataman 

 Tirtodipuran 

 Sentul  

 

 

 

 Batik Petani/Batik 

Pedesaan 

 

 

 

 Pola Batik Stoppres / 

Klowong Cecek 

- Pola Alas-alasan 

- Pola Sato Warna 

- Pola Urang Watang 

- Pola Gedhog Kosong 

 Pola Parang Surakarta 

digubah dengan 

penambahan ragam hias 

buket, buntal dan ragam 

hias lain 

 Pola Parang Yogyakarta 

digubah dan disisipi pola 
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Adalah batik yang digunakan 

oleh kaum petani stelah 

pemakaian batik sebagai 

bahan busana menembus 

tembok kraton dan merambah 

masyarakat pedesaan 

   Daerah perkembangan: 

One) Jawa Tengah 

 Banyumas 

 Bayat (Klaten) 

 Pilang (Sragen) 

 Matesih (Karang 

Anyar) 

 Bekonang 

(Sukoharjo) 

Two) Yogyakarta 

 Bantul / Batik 

Kidulan 

 Imogiri (Wukirsari, 

Girirejo) 

Three) Jawa Timur 

 Tuban 

 Tulungagung 

 Kerek 

nitik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pola Cuwiri Mentul 

- Pola Semen Kakrasana 

- Pola Sri Katon 

 

 

 

 

 

 

- Pola Batik Tenun Gedhog 

- Pola Batik Tenun Putih 

Gedhog 

 

- Pola Ganggeng Luwak Etong 
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Four) Jawa barat 

   (1) Indramayu 

- Pola Urang Ayu 

1840-

1940 

d.  Batik Belanda 

Adalah jenis batik yang 

tumbuh dan berkembang 

antara tahun 1840-1940, 

hampir semuanya berbentuk 

sarung, pada mulanya hanya 

dibuat pada masyarakat 

Belanda dan Indo Belanda, 

dan kebanyakan dibuat di 

daerah pesisir (Pekalongan) 

   Daerah perkembangan: 

 Pekalongan 

 

 

 Semarang 

 

 Banyumas 

 Pacitan 

 Surakarta   

 

- Pola Buketan dengan isen 

latar  

- Pola Merak Cohung 

 Pola Teratai isen latar 

Blanggreng 

 

 

 

 

 

- Pola Little Red Ridding Hood 

- Pola Snow White 

- Pola Hanzel and Grete 

- Pola Dewi His-Wang Mu 

- Pola Wayang 

Pola Sirkus 

Pola Kipas isen latar Gadhing 

- Pola Semen 

 Pola Lung-lungan isen latar 

Galar 

1900 e. Batik Pengaruh India  
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      Adalah batik yang 

menerapkan ragam hias dari 

India, yaitu kain Patola dan 

Chintz atau Sembagi, serta 

luma dibuat oleh pedagang 

Arab dan Cina pada awal 

abad 19 dikawasan pantai 

utara Pulau Jawa, terutam 

Cirebon dan Lasem. 

      Mendapat pengaruh zaman 

Sriwijaya 

      Tokohnya : Van Oosteron dan 

Van Zuylen 

- Gujarat India 

 Patola (Cindai) 

 Chintz ( Kain Sembang) 

- Lasem / Cirebon 

 Pola Sembagen 

- Surakarta 

 Pola Nitik (Ceplok) 

- Pekalongan 

      Pola Nitik (Ceplok) 

1900 f.   Batik Cina (sebelum 1910) 

Adalah jenis batik yang dibuat 

oleh orang-orang Cina atau 

peranakan. 

 

Ragam hias mega, banji, tok 

wi, muk li 

- Pola Kelelawar 

1910 Batik Cina (setelah 1910)  

Mendapat pengaruh Batik 

Belanda 

Daerah perkembangan : 

 Kudus 

 Kedungwuni 

 Lasem, Kudus, Yogyakarta 

 

 

 

Pola Buketan 

 Pola Buketan 

- Pola Lengko 

- Pola keong, 
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 Demak 

- Pola Buketan Anggrek 

- Pola buketan isen latar 

Lereng 

1942-

1945 

g. Batik Djawa Hokokai 

Adalah batik yang diproduksi 

oleh perusahaan-perusahaan 

batik di Pekalongan, terutama 

para pengusaha batik Cina 

 

- Pola Parang dan Kawung 

- Pola Ceplok Sakura 

- Pola Ceplok dan Parang 

 Pola Lereng Bunga dan 

Bunga Kupu-kupu 

1950 Batik Djawa Baru 

Adalah batik yang dibuat 

akibat zaman penjajahan 

Jepang 

 

- Pola Tirtateja dan Jlamprang 

- Pola Parang dan Jlamprang 

1950 h.   Batik Indonesia 

Adalah batik yang secara 

teknik berupa paduan antara 

pola tradisional batik kraton 

dan proses pesisiran, juga 

mengandung makna persatuan 

Indonesia. 

1) Tokohnya : 

One) K.P.A. Hardjonagoro 

Two) Ibu Bintang Soedibjo 

Three) Iwan Tirta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola Parang Mega Kusumo 

Pola Terang Bulan (Ibu Soed) 
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Four) Ardiyanto Pranata 

Five) Batik Danar Hadi 

2) Daerah perkembangan  

One) Batik Wonogiren 

 

 

Two) Batik Bali 

Three) Pekalongan 

Four) Papua 

Five) Kalimantan 

Six) Sulawesi 

 

 

 

- Pola Sandang Pangan 

- Pola Cattleya 

- Pola Piring Sedhapur 

 

 

6th. Sejarah Batik Indonesia, Tokoh dan Karyanya 

Batik Indonesia yang lahir sekitar tahun 1950 adalah batik wajah 

baru yang merupakan perpaduan antara pola tradisional batik karaton 

dengan proses batik pesisiran yang mengandung makna persatuan 

Indonesia. Batik Indonesia lahir atas prakarsa Ir. Soekarno, selaku presiden 

pertama Republik Indonesia. Berkat suasana kemerdekaan yang menggugah 

semangat persatuan dan kesatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke, 

beliau berinisiatif memprakarsai penciptaan batik Indonesia. 

Gagasan Ir. Soekarno mengenai batik adalah batik yang 

menampilkan nilai seni budaya sebagai jati diri bangsa, sekaligus 

menyuarakan pesan persatuan Indonesia; sehingga batik di kemudian hari 

tidak lagi dikenal sebagai batik dari daerah penghasil batik, tetapi batik 
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yang mencerminkan persatuan Indonesia. Batik yang dapat dilihat dari 

unsur-unsurnya, baik pola maupun warnanya. (Santosa, 2002: 212). 

Berkat kesadaran budaya yang tinggi serta kemampuan melihat 

potensi besar yang terdapat dalam dunia batik, Ir. Soekarno menunjuk 

Kanjeng Pangeran Arya (K.P.A.) Hardjonagoro yang saat itu bernama 

Hardjono Go Tik Swan sebagai pelopor kelahiran batik Indonesia. 

Batik Indonesia yang saya lahirkan dengan prakarsa Bung Karno 
juga hanya sampai suatu perubahan kemajuan teknik pembatikan. 
Kalau dahulu dunia pembatikan Solo hanya kenal latar hitam, latar 
putih dengan sogan, dan pantai utara, seperti Pekalongan hanya 
kenal kelengan berwarna, batas-batas itu dengan lahirnya Batik 
Indonesia menjadi hapus.  (Hardjonagoro, 1997: 30). 
 

Pada perkembangannya batik Indonesia bukan hanya menampilkan 

paduan pola batik karaton dengan teknik batik Pesisiran saja, melainkan 

juga memasukkan ragam hias yang berasal dari berbagai suku bangsa di 

Indonesia. Bertumpu pada pola batik Karaton yang kaya makna filosofi dan 

ragam hias kedaerahan yang indah, pewarnaan dilakukan dengan pelbagai 

cara pada pelbagai unsur pola batik. Pewarnaan pada latar dapat dilakukan 

dengan cara celupan, sedangkan pada bagian pola dalam beberapa warna 

secara coletan, atau gabungan dari kedua cara perwarnaan tersebut 

(Santosa, 2002: 212).  

Batik Indonesia hadir dalam berbagai bentuk, antara lain kain 

panjang, sarung dan setelan kain atau sarung dengan selendangnya. 

Penampilan corak baru ini banar-benar menambah semarak, terlebih lagi 

setelah pencanangan tata busana kain batik dengan kebaya sebagai pakaian 

nasional wanita. Kedudukan ini kian mantap ketika menjelang dasawarsa 
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70-an, kemeja batik diunggulkan sebagai pakaian resmi di Indonesia oleh 

Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. 

Batik Ali Sadikin, adalah nama yang saat itu diberikan kepada 

batik-batik yang digunakan untuk kemeja resmi nasional. Gagasan Ali 

Sadikin untuk pencanangan kemeja batik resmi ini, dilatar belakangi oleh 

keadaan dikalangan pegawai Pemerintah Daerah D.K.I. Jakarta yang 

diwajibkan untuk berpakaian sipil lengkap pada saat upacara-upacara resmi 

yang saat itu banyak diselenggarakan, sedang harganya sangat mahal dan 

hampir tak terjangkau. Ketika beliau berkunjung ke beberapa negara 

antara lain Philipina dan Pakistan, beliau melihat bahwa kedua negara 

tersebut mempunyai pakaian nasional tersendiri.  

Kedua kondisi tersebut menyebabkan Bapak Ali Sadikin membuat 

keputusan, khususnya untuk pegawai Pemerintah daerah D.K.I. Jakarta 

dalam menghadiri acara-acara resmi mengenakan kemeja batik lengan 

panjang, sedangkan untuk pakaian sehari-hari kemeja batik lengan pendek. 

Demikian kemeja batik lengan panjang pada saat itu menggantikan pakaian 

sipil lengkap yang biasa dikenakan pada acara-acara resmi. Di kemudian 

hari pakaian batik resmi menjadi pakaian nasional sebagai pengganti jas 

pada acara-acara tertentu. Perkembangan pemakaian batik yang tidak 

hanya sebagai bahan busana memungkinkan penerapan ragam-ragam hias 

kedaerahan sebagai penyusun pola batik. (Santosa, 2002: 213). 

Saat pertama kali muncul, batik Indonesia banyak berkembang di 

Surakarta dan Jakarta. Kemungkinan hal ini disebabkan karena di kedua 

kota tersebut terdapat seniman-seniman batik Indonesia seperti K.P.T. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  nnn

Hardjonagoro dan Ibu Bintang Soedibjo yang potensial. Khasanah batik 

Indonesia semakin berkembang setelah masa batik Wonogiren yang 

mengangkat ragam hias naturalistik dan ragam hias daerah yang 

dilanjutkan oleh berbagai daerah-daerah lainnya seperti, Pekalongan, Bali, 

Papua, Kalimantan dan Sulawesi (Toraja) yang menciptakan batik sesuai 

selera masing-masing daerah.  

Batik Indonesia kemudian berkembang luas menjadi busana 

modern yang dibuat dengan bermacam-macam bahan baku untuk produk 

pakaian sehari-hari maupun adibusana. Sebagian besar pola-polanya berasal 

dari batik karaton dan ragam hias daerah nusantara. Seiring dengan 

berkembangnya batik Indonesia, muncullah tokoh-tokoh batik Indonesia 

lainnya, antara lain: Iwan Tirta dari Jakarta, Ardiyanto Pranata dari 

Yogyakarta dan Batik Danar Hadi dari Solo. 

Karya-karya batik yang sudah dihasilkan antara lain K.P.A. 

Hardjonagoro dengan karya batik Parang Mega Kusuma (gbr. 6) dan batik 

Tumurun Sri Narendra (gbr. 7), Ibu Bintang Soedibjo (alm.) menciptakan 

batik Terang Bulan (gbr. 8), Iwan Tirta dengan karya batik pola Buketan 

Naga Sinawur (gbr. 9) dan M.D. Hadi dengan karya batik Pring Sedhapur 

(gbr. 10) (Santosa, 2002: 214). (lihat lampiran ) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1st.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ditinjau dari lokasinya dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

penelitian laboratorium, perpustakaan dan kancah atau lapangan. Jenis 

penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan yang 

dipadukan dengan penelitian kancah atau lapangan, diharapkan data yang 

diperoleh bisa saling mendukung dan melengkapi.  

Penelitian dilakukan di rumah K.P.A. Hardjonagoro yang beralamat 

di jalan Yos Sudarso 176 Serengan, Surakarta. Bangunan yang didirikan di 

atas tanah seluas 2.000 m², dilengkapi dengan pabrik pembuatan batik tulis 

yang mampu menampung ± 20 orang pembatik, pendopo, ruang pameran, 

perpustakaan, dan sebagainya (denah, lihat lampiran). 

 

2nd. Bentuk dan Strategi Penelitian 

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu 

mengenai batik Indonesia karya K.P.A. Hardjonagoro kajian tentang makna 

filosofis dan simbolis batik kembang bangah sebagai bentuk protes 

kebudayaan, maka yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif 

deskriptif. Jenis penelitian ini menangkap informasi kualitatif atau data 

deskriptif melalui metode-metode kualitatif, seperti observasi langsung, 

wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dititikberatkan pada pendekatan 
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kualitatif yang mempunyai ciri –ciri deskriptif dan holistik. Strategi atau 

model penelitiannya adalah studi terpancang, yang artinya studi ini tidak 

bersifat holistik penuh dan sudah terpancang pada variabel-variabel yang 

telah ditentukan sebelum penelitian ke lapangan. 

 

3rd. Sumber Data 

Suatu penelitian membutuhkan sumber data yang dapat 

memperkaya hasil  penelitian. Pemahaman mengenai berbagai macam 

sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena 

ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan 

ketepatan dan kekayaan data yang diperoleh, dan data tidak akan diperoleh 

tanpa adanya sumber data”( Sutopo, 2002: 49). Sumber data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Informan 

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian, ia dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi pada kancah penelitian (Moleong, 1995:90). Beliau K.P.A. Hardjonagoro beserta keluarga 

merupakan informan utama (key informent) pada penelitian ini, karena beliau adalah tokoh perintis batik 

Indonesia sekaligus pencipta batik motif kembang Bangah yang akan diteliti.   

2. Tempat atau Lokasi Penelitian 

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian 

adalah rumah sekaligus pabrik batik tulis “Surolayan” milik K.P.A. 

Hardjonagoro, yang beralamat di jalan Yos Sudarso 176 Serengan, Surakarta.  

 

3. Dokumentasi 
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Dokumen merupakan laporan tertulis dari suatu peristiwa, terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap 

peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan dan meneruskan keterangan mengenai peristiwa 

tersebut.  

Sesuai dengan pengertian dokumen di atas, sumber data yang dibutuhkan dapat berupa buku–buku tentang 

batik, gambar-gambar, foto-foto, ceramah-ceramah dan tulisan tangan K.P.A. Hardjonagoro maupun tokoh 

batik lainnya. Sumber-sumber tersebut dapat digunakan untuk mengetahui sejarah lahir dan berkembangnya 

batik Indonesia, terutama untuk mengungkap makna filosofis dan simbolis batik motif Kembang Bangah. 

  

4th. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam rangka pengujian 

hipotesis. Untuk memperoleh data tentang makna filosofis dan simbolis batik 

Kembang Bangah sebagai bentuk protes kebudayaan, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data, yang terdiri dari; observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi berperan pasif atau 

tidak berperan, karena peneliti tidak terlibat secara penuh dalam melakukan 

observasi. Kegiatan observasi ditujukan hanya untuk pengamatan secara 

langsung lokasi dan situasi tempat penelitian sampai dengan langkah-

langkah pembuatan batik di rumah sekaligus pabrik batik milik K.P.A. 

Hardjonagoro. 

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan 

tanya-jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dengan berlandaskan 
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tujuan penelitian.(Marzuki, 2002: 62). Wawancara tidak hanya pada satu 

informan saja, untuk menjaga kevaliditasan data, maka peneliti memerlukan 

informan lain sebagai pembanding yang terdiri dari : 

One. Kanjeng Pangeran Arya (K.P.A.) Hardjonagoro, tokoh Batik 

Indonesia sekaligus pencipta batik kembang bangah yang sedang 

diteliti. 

Two. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Hardjosuwarno beserta 

isteri, kerabat sekaligus asisten K.P.A. Hardjonagoro. 

Three. Dra. Theresia Widiastuti, M.Sn., dosen jurusan Kriya Seni/ 

Tekstil Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, selaku peneliti sejarah 

batik Surakarta. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui  

peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Penggunaan dokumentasi 

dimaksudkan untuk lebih mempermudah dan memperlancar pengumpulan 

data. Sekaligus digunakan sebagai metode pelengkap dari berbagai metode 

yang dipergunakan. 

Dokumentasi diambil dari foto-foto batik hasil observasi, perekaman 

hasil wawancara berupa rekaman video dan tape recorder, tinjauan pustaka, 

beberapa makalah, ceramah, majalah dan buku-buku batik, terutama hasil 

karya tulis K.P.A. Hardjonagoro. 
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5th. Teknik Sampling 

Pengertian sampling menurut Sutrisno Hadi (1989: 222) “ Sampling adalah cara atau teknik yang digunakan 

untuk mengambil sampel”. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive 

random sampling. Menurut Marzuki teknik ini dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dan maksud 

tertentu (purpose).  Informasi yang mendahului tentang keadaan populasi sudah diketahui benar dan tidak 

perlu diragukan lagi. Penyelidik hanya mengambil beberapa daerah atau kelompok “kunci” yang disebut key 

areas, key groups, key cluster. Jadi tidak semua daerah atau kelompok diwakili atau diambil sampelnya.( 2002: 

51)  

Teknik purposive random sampling penulis gunakan karena ingin 

meneliti lebih jauh makna simbolis dan filosofis batik motif kembang bangah 

karya K.P.A. Hardjonagoro. Terlebih batik motif kembang bangah tercipta 

sebagai bentuk protes K.P.A. Hardjonagoro terhadap kemerosotan budaya yang 

terjadi di Tanah Air dan ternyata hal ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat 

luas. 

 

6th. Validitas Data 

Validitas data dapat dibuktikan dengan menggunakan teknik trianggulasi. Teknik 

trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong, 1995: 178).  

 

Teknik trianggulasi yang digunakan, meliputi : 

1. Trianggulasi Data 

Trianggulasi data adalah pengumpulan data sejenis melalui beberapa sumber data 

yang berbeda seperti informan atau nara sumber, tempat, arsip dan dokumen 
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yang berhubungan dengan makna filosofis dan simbolis batik motif Kembang 

Bangah karya K.P.A. Hardjonagoro.  

2. Trianggulasi Metode 

Trianggulasi metode meliputi pengumpulan data tentang makna filosofis dan 

simbolis batik motif Kembang Bangah dengan menggunakan beberapa metode 

atau teknik yang berbeda, seperti: observasi, wawancara, mengkopi beberapa 

foto dan mendokumentasikan berbagai benda yang berkaitan dengan batik 

Kembang Bangah.  

 

7th.  Teknik Analisis Data 

Model analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. Komponen-komponen 

analisisnya berupa pengumpulan data yang meliputi reduksi data dan sajian 

data, penarikan kesimpulan/verifikasi baru dilaksanakan setelah kegiatan 

pengumpulan data selesai (Sutopo, 2002: 96).  

Gambaran lebih jelas mengenai proses penelitian yang dilakukan 

bersamaan dengan pengumpulan data, maka model analisis interaktif 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 11 

Model Analisis Interaktif 
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 Sumber : Sutopo, 2002: 96 

Keterangan : 

- Pengumpulan data merupakan kegiatan pencatatan data, yang terdiri 

dari data deskriptif untuk kajian teori dan data refleksi hasil 

temuan di lapangan. 

- Reduksi data adalah rumusan pengertian, berupa pokok-pokok 

temuan yang diperoleh dari sumber data dan lokasi penelitian.   

- Sajian data merupakan bentuk narasi dari data yang diperoleh, 

supaya data hasil penelitian mudah dipahami. 

- Penarikan kesimpulan, dilakukan setelah proses pengumpilan data 

berakhir.  

 

 

pengumpulan data  

Sajian data  Reduksi data  

Penarikan simpulan   
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

 Sejarah Singkat Batik Indonesia Karya K.P.A. Hardjonagoro 

K.P.A. Hardjonagoro yang memiliki nama kecil Hardjono Go Tik 

Swan, dilahirkan di tengah-tengah keluarga keturunan etnis Cina yang 

kesehariannya dekat dengan dunia batik. Ibunya yang bernama Nyonya 

Go Dhiam Ik merupakan keturunan dari seorang pengusaha batik kaya 

raya yang bernama Tjan Khay Sing.  

Latar belakang keluarga telah mengantarkan Hardjonagoro 

menjadi seorang seniman. Saat masih menjadi mahasiswa UI (Universitas 

Indonesia) Fakultas Sastra di Jakarta, Hardjonagoro sering dipanggil 

untuk menari Gambir Anom di Istana Negara.  

Nasib telah mempertemukannya dengan Ir. Soekarno. 

Ketertarikan Soekarno yang mendalam terhadap bakat yang dimiliki 

Hardjonagoro membuat mereka semakin dekat, bahkan Ir. Soekarno 

yang saat itu masih menjabat sebagai kepala negara menganggap 

Hardjonagoro sebagai anaknya sendiri.  

Ir. Soekarno presiden pertama Republik Indonesia adalah tokoh 

yang pertama kali memprakarsai penciptaan batik Indonesia, dengan 

harapan batik tersebut mampu membawa pesan persatuan Indonesia 

(Santosa, 2002: 212). Ditunjuklah Kanjeng Pangeran Arya (K.P.A.) 
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Hardjonagoro yang saat itu bernama Hardjono Go Tik Swan sebagai 

pelopor kelahiran batik Indonesia. 

Batik Indonesia yang saya lahirkan dengan prakarsa Bung Karno 
juga hanya sampai suatu perubahan kemajuan teknik pembatikan. 
Kalau dahulu dunia pembatikan Solo hanya kenal latar hitam, latar 
putih dengan sogan, dan pantai utara, seperti Pekalongan hanya 
kenal kelengan berwarna, batas-batas itu dengan lahirnya Batik 
Indonesia menjadi hapus. Nilai-nilai falsafah dan pola-pola lama 
masih dipertahankan. (Hardjonagoro, 1997: 30). 
 

 K.P.A. Hardjonagoro dengan Batik Indonesia yang beliau lahirkan 

telah menghasilkan banyak sekali pola dan warna batik yang benar-benar 

mampu mewakili ciri khas batik dari berbagai wilayah di Indonesia, 

terutama batik-batik pola lama dari wilayah pedalaman, yaitu batik daerah 

Solo-Yogya yang banyak dikombinasi dengan pola dan warna batik 

pesisiran. 

Karya–karya yang sudah beliau hasilkan antara lain; Slobog 

Jamangan, Slobog Cuken, Parang Mega Kusuma, Tumurun Sri Narendro, 

Gajah Birawa, Kembang Bangah, dan sebagainya. Selain untuk 

diperdagangkan, beliau sering pula menghadiahkan karya batiknya kepada 

kerabat dan orang-orang dekat beliau. 

 

 Ciri Khas Batik Indonesia Karya K.P.A. Hardjonagoro 

Latar belakang budaya Cina yang telah mendarah daging pada 

dirinya, membuat batik Indonesia karya Hardjonagoro kaya akan warna 

dan budaya. Beliau banyak memadukan ornamen atau ragam hias batik pola 

lama dari wilayah pedalaman, terutama batik daerah Solo-Yogya yang 

banyak dikombinasi dengan pola dan warna batik pesisiran, sehingga batik 
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yang dihasilkan masih menggunakan pola-pola batik lama namun warnanya 

cenderung mengarah kepada warna batik pesisir yang cerah dan beraneka 

ragam. 

Ciri khas lain dari batik Indonesia karya K.P.A. Hardjonagoro 

adalah batik dengan nilai simbolis dan filosofis yang tinggi, seperti batik 

Pisan Bali yang dibuat sangat halus dengan latar warna merah muda, 

polanya melambangkan kehormatan, derajat dan pangkat, yang terus 

diulang-ulang dan bersifat abadi.  

Warna latar dan ornamen motif  batik yang beliau hasilkan 

terkadang berbeda satu dengan lainnya, seperti batik Pisan Bali dapat 

berlatar merah muda maupun cokelat soga tergantung untuk siapa batik itu 

dibuat. Hal ini dikarenakan  setiap warna memiliki makna filosofis sendiri-

sendiri. 

Dilihat dari ragam hias motif maupun pola yang dihasilkan, K.P.A. 

Hardjonagoro memiliki ketepatan dalam penggunaan prinsip maupun unsur 

desain. Batik yang beliau hasilkan pun terkenal sangat halus dan bermutu 

tinggi. Rata-rata peminat batiknya terbatas pada kolektor-kolektor batik 

maupun pencinta batik dari kalangan atas. 

 

 Latar Belakang Pembuatan Batik Motif Kembang Bangah 

Ornamen motif Kembang Bangah merupakan perwujudan dari 

ekspresi rasa kecewa, bentuk protes, tolak bala dan permohonan 

keselamatan, yang kemudian disusun oleh K.P.A. Hardjonagoro menjadi 

sehelai kain batik. Beliau merasa kecewa karena budaya (khususnya 
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batik) tidak lagi dihargai sebagai warisan budaya, melainkan hanya 

sebagai aset bisnis yang menguntungkan.  

Bentuk protes terhadap kemunduran penilaian masyarakat 

terhadap budaya, yang diwujudkan Hardjonagoro melalui batik motif 

Kembang Bangah adalah sama seperti protes Ronggowarsito yang kecewa 

dengan raja dan lingkungan, yang kemudian diekspresikan melalui 

tulisannya yang berjudul Kala Tida. Sama juga dengan kekecewaan 

Gesang dalam syair keroncong karyanya yang berjudul Caping Gunung. 

 

Perwujudan Batik Motif Kembang bangah 

Batik motif kembang bangah karya K.P.A. Hardjonagoro merupakan batik 

kebanggaan yang tercurah dari bentuk protes dan ekspresi kecewa beliau 

terhadap kemerosotan budaya. Protes dan rasa kecewa ini kemudian 

diwujudkan dalam bentuk  motif, pola dan corak pada sehelai kain yang 

akhirnya  terwujud menjadi batik motif Kembang Bangah.  

 

Gambar 12 

Batik Motif Kembang Bangah 
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   Sumber: Hardjonagoro, 1997: 11 

 

Batik Kembang Bangah jika dilihat melalui lima aspek desain, yang terdiri dari; 

bahan, teknik, warna, ragam hias dan fungsinya, dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

 

 

1. Bahan 

Pada dasarnya bahan/kain yang digunakan dalam pembatikan dikenal 

dengan istilah kain mori. Kain mori sudah dipergunakan sejak awal 

berkembangnya batik sampai sekarang. Kain ini memiliki empat tingkatan 

kualitas, dari yang paling halus sampai yang terrendah, yaitu; mori primissima, 

mori prima, mori biru (medium) dan mori blaco. 

Batik Kembang Bangah dibuat dari mori jenis primissima kualitas 1 cap 

cent. Mori ini diperdagangkan dalam bentuk gulungan dengan ukuran lebar 42 

inchi dan panjang 17,5 yard. Kepadatan benang untuk lungsi antara 105-125 

per inchi dan untuk pakan 100-120 per inchi. Karena kehalusannya, mori ini 

harus dikerjakan secara tulis. 

2.  Teknik 

Pabrik batik Surolayan milik K.P.A. Hardjonagoro, memiliki perhatian 

khusus dalam mempertahankan teknik batik tulis. Batik Kembang Bangah 
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merupakan salah satu contoh batik yang pembuatannya masih menggunakan 

teknik tulis. 

 Langkah-langkah pembuatan batik Kembang Bangah adalah sebagai 

berikut : 

One. Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan bertujuan untuk mempersiapkan kain sebelum 

proses pembatikan dimulai. Proses persiapan diawali dengan memotong 

kain, kemudian kain dicuci (ngetel), nganji dan diakhiri dengan proses 

ngemplong.  

 

 

Two. Tahap Pembatikan 

Urut-urutan pekerjaan dalam membuat batik Kembang Bangah 

adalah sebagai berikut: 

1) Setelah kain dipersiapkan untuk dibatik, kemudian dipola 

dengan menggunakan pensil. 

2) Kain yang telah dipola, dibatik (dicanting) dengan 

menggunakan  lilin tembokan, dengan tujuan gambar isen-isen cecek 

yang ditutup lilin tetap ber warna putih. 

3) Menyoga, yaitu kain dicelup dengan warna cokelat soga. 

4) Bagian pola yang akan tetap berwarna cokelat soga ditutup 

dengan lilin klowong. 
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5) Medel, yaitu mencelup kain dengan warna biru tua, tetapi 

karena kain telah berwarna cokelat maka warna wedelan berubah 

menjadi warna hitam. 

6) Nglorod, yaitu menghilangkan seluruh lilin dengan air mendidih. 

Jadilah batik Kembang Bangah dengan warna cokelat soga pada 

bagian motif, hitam pada bagian latar dan putih pada bagian isen cecek.  

3. Warna  

Proses pewarnaan pada batik Kembang Bangah dikerjakan dengan dua 

kali pencelupan warna. 

One. Pencelupan warna pertama 

Pewarnaan pertama dilakukan sesaat setelah kain selesai dibatik dengan 

lilin tembokan. Kain tersebut kemudian dicelupkan ke dalam larutan zat warna 

soga, zat warna ini dibuat dari extract tumbuhan yang disebut “soga Jawa”.  

 

Two. Pencelupan warna kedua 

Pewarnaan kedua dilakukan setelah kain yang berwarna soga selesai 

dibatik klowong pada bagian-bagian tertentu. Pewarnaan kedua biasa disebut 

medel, yaitu mencelup kain dengan warna biru tua, tetapi karena kain sudah 

berwarna cokelat maka warna wedelan berubah menjadi hitam. Zat warna yang 

biasa digunakan dalam proses medel  di antaranya indigo sintetis dan naptol. 

Warna soga yang menjadi ciri khas batik Kembang Bangah, pernah 

sekali diubah menjadi warna merah keunguan, hal itu dilakukan karena batik 

tersebut akan dihadiahkan kepada salah seorang teman Hardjonagoro. Beliau 

memberi keterangan bahwa warna dapat diubah karena disesuaikan dengan 
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kepribadian orang yang akan menerima, karena warna juga memiliki makna 

filosofi. Namun demikian  perubahan warna tidak akan merubah makna yang 

dikandungnya.   

4. Ragam Hias  

Kembang Bangah merupakan salah satu contoh motif batik yang 

mengimba (meniru) bentuk alam. Motif Kembang Bangah diambil dari nama 

bunga kecil makanan ular yang banyak tumbuh di sekitar selokan. Alasan 

Hardjonagoro mengimba kembang bangah sebagai motif batik, karena ia 

merasa bahwa dirinya hidup di tengah kubangan kotoran, sebab budaya tidak 

lagi dihargai: “everything is sale for money”. Beliau mengatakan, 

”Hardjonagoro hanya cubluk, maka dalam kecewanya terhadap raja dan 

lingkungan lahir kembang bangah” (Hardjonagoro, 1997: 12). 

Corak ragam hias batik Kembang Bangah tidak pernah sekalipun 

mengalami perubahan, sejak pertama kali dibuat. Unsur ragam hiasnya masih 

terdiri dari motif segitiga, belah ketupat dan isen-isen.  

Gambar 13 

Unsur Ragam Hias batik Kembang Bangah       

Keterangan : 

         1. Motif baku : distorsi kembang 

bangah. 

Terbentuk dari susunan segitiga 

kecil menjadi motif belah ketupat.  

2. Anggitan  : berupa garis- garis 

silang seperti bentuk kincir angin. 
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3. Isen-isen : cecek (titik). 

 

5. Fungsi  

Secara fungsional batik motif Kembang Bangah memiliki kegunaan 

seperti kain batik lainnya, yaitu sebagai nyampingan (kain bawahan). Batik 

Kembang Bangah tidak diproduksi secara masal, maka selain pengguna banyak 

pula kolektor batik yang ingin mengoleksi. 

 

Batik Motif Kembang Bangah Ditinjau dari Proses Desain 

Batik Kembang Bangah jika dilihat dari perwujudannya terdiri dari motif baku yang terus diulang-ulang. 

Penampilan secara keseluruhan sangat memenuhi prinsip maupun unsur-unsur desain, meskipun K.P.A. Hardjonagoro 

 sebagai pembatik tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus di bidang pembatikan. Proses desain batik motif 

Kembang Bangah dibagi menjadi tahapan sebagai berikut : 

 

Gambar 14 

Proses Desain Motif Kembang Bangah 

 

 

 

          A 

 

 

          B 

                                                        D                               

E              

 
O 
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          C 

 

                                            F 

Keterangan : 

A. Motif Baku     D. Pola  

B. Anggitan     E. Corak 

C. Isen      F. Batik Motif Kembang Bangah 

Makna Filosofis dan Simbolis Batik Motif Kembang Bangah 

sebagai Bentuk Protes Kebudayaan 

Batik Kembang Bangah merupakan bentuk protes Hardjonagoro karena 

budaya tidak lagi dihargai, semua hal dinilai dengan uang,  “Everything  is sale 

for money”. Beliau merasa hidup ditengah kubangan kotoran, sehingga dalam 

wujud protesnya beliau mengangkat kembang bangah, yang pada hakekatnya 

hanya bunga liar dipinggir selokan  atau bunga ditengah kubangan kotoran. 

Simbol belah ketupat melambangkan tolak bala dan bentuk segitiga 

melambangkan permohonan keselamatan, artinya beliau berharap agar 

kebobrokan dalam kebudayaan yang semuanya dihargai dengan uang dapat 

berangsur membaik.  
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Warna biru tua melambangkan rasa marah dan kekecewaan R. Ng. 

Ronggowarsito terhadap raja dan lingkungan, yang tertuang dalam serat Kala 

Tida. Beliau menyampaikan, bahwa meskipun pemerintahan saat itu terdiri dari 

orang-orang yang terbaik, akan tetapi perilaku kejahatan semakin menjadi. 

Masyarakat semakin tidak terkendali karena setiap orang mengunggulkan 

kepentingan masing-masing.  Maka  orang yang paling beruntung di antara 

mereka, adalah yang senantiasa mengingati diri dan waspada.   

Kala Tida 

Ratune ratu utama 
Patihe patih linuwih 

Pra nayaka tyas raharja 

Panekare becik-becik 

Parandene tan dadi 
Paliyasing kala bendu 

Malah sangkid andadra 

Rubeda kang ngreribedi 

Beda-beda hardane wong sanagoro 

Hamenangi zaman edan 

Ewuh aya hing pambudi 

Melu edan ora tekan 

Yen tan melu hanglakoni 

Boya kaduman melik 

Kaliren wekasanipun 

Dilalah kersa Allah 
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Begja-begjane kang lali 

Luwih becik kang eling lan waspada 

 

Warna cokelat muda melambangkan kekecewaan Gesang dalam syairnya 

yang berjudul Caping Gunung. Syair ini menggambarkan keprihatinan Gesang 

terhadap pemerintah kala itu. Beliau mengingatkan besarnya jasa masyarakat 

pedesaan yang turut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan, akan tetapi tidak 

ada balas jasa dari pemerintah untuk lebih mensejahterakan nasib mereka. 

Caping Gunung 

Dek jaman berjuang 

Njur kelingan anak lanang 

Mbiyen tak openi 

Gek saiki ana ngendi 

Jarene wis menang 

Keturutan sing digadang 

Mbiyen ninggal janji 

Gek saiki apa lali 

Reff: 

Neng nggunung, tak cadongi 

Sega jagung 

Yen mendung, tak silihi 

Caping nggunung 

Sukur bisa nyawang 

Gunung desa dadi reja 
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Dene ora ilang 

Nggone pada lara lapa. 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang mengacu pada perumusan masalah, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

Batik Kembang Bangah karya K.P.A. Hardjonagoro, jika dilihat dari perwujudannya terdiri dari motif 

baku yang terus diulang-ulang. Dilihat dari segi bahan, teknik pembuatan dan fungsinya, sama dengan batik-batik pada 

umumnya, yang membedakan adalah dari warna dan makna ragam hias yang dikandungnya.  

Ornamen motif Kembang Bangah merupakan perwujudan dari ekspresi 

rasa kecewa, bentuk protes, tolak bala dan permohonan keselamatan, yang 

kemudian disusun oleh K.P.A. Hardjonagoro menjadi sehelai kain batik. Simbol 

belah ketupat melambangkan tolak bala dan bentuk segitiga melambangkan 

permohonan keselamatan, artinya beliau berharap agar kebobrokan dalam 

kebudayaan yang semuanya dihargai dengan uang dapat berangsur membaik.  

Warna-warna yang digunakan pun memiliki arti perlambangan, warna biru 

tua melambangkan rasa marah dan kekecewaan R. Ng. Ronggowarsito terhadap 

raja dan lingkungan, yang tertuang dalam serat Kala Tida. Warna cokelat muda 

melambangkan kekecewaan Gesang dalam syairnya yang berjudul Caping 

Gunung. Hal ini menunjukkan bahwa batik motif Kembang Bangah bila ditinjau 
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dari makna filosofis, tidak hanya memuat protes yang dilakukan oleh 

Hardjonagoro saja, lebih dari itu ternyata batik Kembang Bangah juga memuat 

protes kebudayaan yang dilakukan oleh R. Ng. Ronggowarsito dan Gesang. 

Terlepas dari kenyataan bahwa budaya sudah tidak lagi dihargai atau batik 

hanya dijadikan sebagai alat penghasil uang, seperti yang dikemukakan 

Hardjonagoro dalam protesnya. Kebudayaan yang terdiri dari manusia dan adat 

istiadat akan terus berkembang. Dahulu batik dibuat oleh rakyat dan 

dipersembahkan kepada Raja sebagai hadiah, kemudian batik berkembang dan 

menyatu kembali ke tengah kehidupan masyarakat.  

Secara fungsional pemakaian batik juga sudah mengalami perubahan, 

kini batik tidak hanya digunakan sebagai pakaian Raja atau untuk nyampingan 

(kain bawahan). Batik telah  berkembang masuk ke semua bidang kehidupan, dari 

produk furniture, cinderamata, sampai keperluan rumah tangga. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan kepada 

pihak terkait, seperti mahasiswa, pengusaha dan pemerhati batik adalah sebagai 

berikut :  

Batik merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang tidak akan 

berhenti berkembang, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan tentang keragaman batik di nusantara. Tingginya makna 

filosofis dan simbolis batik Indonesia karya K.P.A. Hardjonagoro, diharapkan 

dapat menjadi inspirasi untuk penelitian selanjutnya. 
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Batik sepatutnya dilestarikan dan dijaga keberadaannya, para pengusaha batik 

hendaknya senantiasa melakukan upaya pelestarian selain mengambil 

keuntungan dari hasil produksi dan penjualan batik. Batik tidak akan berhenti 

memberikan manfaat, tetapi jika tidak diadakan upaya untuk pelestarian batik 

dan nilai-nilainya, suatu ketika batik bisa mengalami kepunahan. 
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Lampiran 1 

DAFTAR ISTILAH 

 

Alas-alasan (hutan) : ragam hias yang terdiri dari flora dan fauna yang merupakan 

lambang kesuburan. 

Anggitan : motif pelengkap untuk mengisis ruang kosong diantara motif baku. 

Bang-bangan : batik dengan warna latar putih atau ecru dengan ragam hias warna 

merah, atau sebaliknya. 

Bang-biru   : batik dengan warna latar putih atau ecru, dengan ragam hias warna 

merah dan biru. 

Bang-biru-ijo : batik dengan warna latar putih atau ecru, dengan ragam hias warna 

merah, biru dan hijau. 

Bangun tulak : berarti penolak bahaya, memiliki warna khas biru tua atau hitam 

dan putih. 

Batex : batik dalam bahasa Belanda. 

Buketan   : gabungan ragam hias flora. 

Cacah gori : isen batik berbentuk seperti gori dicacah. 

Canting   : alat untuk menggambar lilin ke atas kain. 

Cap : stempel untuk melekatkan lilin batik yang terbuat dari tembaga 

Cecek : isen batik berbentuk titik –titik kecil. 

Cecek pitu : titik tujuh. 

Cecek sawut : isen batik berbentuk garis-garis dan titik. 

Cecek sawut daun : isen batik berbentuk garis-garis menjari dan titik-titik. 

Celup   : pewarnaan dengan merendam kain ke dalam larutan warna. 
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Colet   : pewarnaan secara langsung pada kain dengan kuas. 

Colophonium : getah pohon damar yang digunakan sebagai bahan pembuat lilin. 

Damar   : salah satu bahan untuk membuat batik yang diperoleh dari getah pohon 

damar; disebut juga mata kucing. 

Extract : larutan 

Galaran : ragam hias berupa garis-garis sejajar yang ditata sebagai latar suatu 

pola 

Gondorukem : salah satu bahan untuk membuat lilin batik yang diperoleh dari sisa 

(residu) penyulingan getah pohon pinus. 

Godong melati : daun melati, istilah untuk perpaduan warna hijau dan putih, yang 

melambangkan kemakmuran. 

Gringsing : ragam hias batik berupa lingkaran atau bujur sangkar dengan titik 

hitam di tengahnya, yang menyerupai sisik ikan. 

Gula kelapa : gula dari buah kelapa, istilah untuk perpaduan warna merah dan 

putih, yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran. 

Herangan : isen batik berupa gambaran pecahan yang berserakan. 

Imba : gambar sebagai bentuk tiruan alam. 

Isen-isen : ragam hias pengisi bidang atau ruang. 

Jambal : pohon yang menghasilkan ekstrak warna cokelat untuk pewarnaan batik. 

Ekstrak didapat dari kulit pohonnya. 

Jegul : kuas 

Kawung : ragam hias silang. Termasuk golongan ragam hias geometris. 

Kelengan   : batik yang hanya terdiri dari dua warna, latar putih ecru dengan ragam 

hias warna biru, atau sebaliknya. 
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Kepala   : bagian tumpal pada kain sarung. 

Klabang ngatup : sejenis serangga berkaki banyak, istilah untuk perpaduan warna 

hijau tua dan merah, yang melambangkan kekuatan untuk melindungi. 

Klowong : garis-garis utama pembentuk ragam hias penyusun pola batik. 

Pengerjaannya diistilahkan dengan nglowong. 

Kopohan bayi : ompolan bayi. 

Lar : ragam hias yang berbentuk sayap garuda. 

Lilin tembokan : lilin yang digunakan untuk menutup bagian –bagian pola yang 

akan tetap berwarna putih. 

Liris : sebutan untuk ragam hias garis miring di daerah Cirebon. 

Lurubnya layon : kematian. 

Malam : bahan perintang yang digunakan pada proses pembuatan batik. 

Manten anyar : pengantin baru, istilah untuk perpaduan warna hijau dan jingga, 

yang melambangkan kebahagiaan. 

Matik   : aktivitas membuat titik. 

Mayang Mekar : kuncup bunga yang sedang mekar, istilah untuk perpaduan 

warna hijau tua dan muda, yang melambangkan hidup baru. 

Mbatik   : pekerjaan membuat batik. 

Mbironi : pemberian warna biru pada kain. 

Medel : memberi warna biru tua pada kain. 

Meru : Lambang gunung, tanah atau bumi. 

Modrant : zat pembangkit warna pada zat warna alam. 

Mori   : kain putih yang terbuat dari kapas untuk bahan pembuatan batik. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  pppp

Microwax   : salah satu bahan semacam parafin untuk membuat lilin batik, diimport 

dari Amerika. 

Nembok   : menutup bagian pola yang akan tetap berwarna putih dengan 

menggunakan lilin tembokan. 

Ngerok : menghilangkan lilin batik dengan cara digaruk. 

Nggirah : mencuci kain sebelum dibatik. 

Nglorod   : penghilangan lilin seluruhnya dengan menggunakan air panas. 

Paraffin : bahan dasar lilin. 

Pare anom : buah muda, istilah untuk perpaduan warna hijau dan kuning, yang 

melambangkan kemakmuran. 

Podang nyesep sari : burung podang penghisap sari tumbuhan, istilah untuk 

perpaduan warna merah keunguan dan kuning, yang melambangkan 

kehidupan yang baru.  

Pohon hayat : ragam hias batik yang berupa stilasi pohon, pengaruh dari agama 

Hindu. 

Rambutan atau rawan : isen batik yang berbentuk seperti rambut atau rawa. 

Resist : menolak warna 

Sawat : ragam hias berbentuk sayap garuda. 

Sawut   : bunga berjalur, sebagai pengisi bidang. 

Sembagi : kain yang berasal dari pantai Koromandel India dengan ragam hias 

bunga-bunga 

Semen : ragam hias non-geometris yang terdiri dari lar, meru, flora dan fauna. 

Simbut   : kain yang berasal dari Jawa Barat. 

Sirapan   : isen batik yang berbentuk seperti genting sirap. 
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Sisik   : gambaran sisik. 

Sisik melik : sisik bertitik. 

Soga : warna cokelat pada batik yang berasal dari kulit pohon jambal. 

Tanahan : ragam hias latar. 

Vorstenlanden : daerah kerajaan Solo-Yogya pada zaman kekuasaan Belanda di 

Indonesia. 

Wedelan : warna biru tua yang biasa terdapat pada batik tradisional. 

Wonogiren : batik dengan teknik pecahan dari Wonogiri.  

Zat warna alam : zat warna yang berasal dari ekstrak tumbuh-tumbuhan. 

Zat warna sintetis : zat warna yang berasal dari hasil sintesa bahan-bahan 

kimiawi.   
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GAMBAR MOTIF BATIK KARYA TOKOH  
BATIK INDONESIA  

Gambar 6 

Batik Parang Mega Kusumo Karya K.P.A. Hardjonagoro 

 
Sumber: Hardjonagoro, 2001: 10 

Gambar 7 

Batik Tumurun Sri Narendra Karya K.P.A. Hardjonagoro 

 

Sumber: Hardjonagoro, 2001: 10 

Gambar 8 

Batik Terang Bulan Karya Ibu Bintang Soedibjo 
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Sumber: Santosa, 2002: 217 

 

 

Gambar 9 

Batik Buketan Naga Sinawur Karya Iwan Tirta 

 

Sumber: Santosa, 2002: 224 

 

Gambar 10 
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Batik Pring Sedhapur Karya M.D. Hadi 

 

Sumber: Santosa, 2002: 221 
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1. Bagaimanakah sejarah awal mula lahirnya Batik Indonesia? 

Jawab: Saat masih menjadi mahasiswa UI (Universitas Indonesia) 

Fakultas Sastra di Jakarta, saya sering dipanggil untuk menari Gambir 

Anom di Istana Negara. Nasib telah mempertemukan saya dengan Ir. 

Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Kedekatan Pak Karno dengan 

saya sudah seperti ayah dan anak. Seringkali beliau meminta saya 

datang ke rumahnya, biasanya untuk sharing pendapat tentang ide 

atau gagasannya atau sekedar menemani beliau. 

  Saat itu sekitar tahun 1950-an, Pak Karno mempunyai ide untuk 

membuat batik yang mampu menampilkan jati diri dan mampu membawa 

pesan persatuan bangsa. Kemudian beliau menunjuk saya untuk 

mewujudkannya. Maka kemudian saya kembali ke Solo, untuk mewujudkan 

lahirnya batik Indonesia.  

2. Adakah batik yang menjadi kebanggaan Anda? Mengapa demikian ? 

Jawab: Ada. Batik Kebanggaan saya adalah batik Kembang Bangah, batik ini 

saya lahirkan karena saya kecewa bahwa budaya tidak lagi dihargai. Semua 

hal dinilai dengan uang, “everything is sale for money”. Termasuk batik yang 

saat ini perkembangannya sudah sangat dipolitisir sebagai alat pencetak uang. 

Orang tidak lagi menghargai batik sebagai karya adiluhung, karena semua hal 

dilakukan agar batik bisa mendatangkan keuntungan.  

 Jadi, batik Kembang Bangah adalah perwujudan dari perasaan dan protes 

saya terhadap kebobrokan budaya yang terjadi. 
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3. Apa yang menjadi inspirasi Anda menciptakan batik motif Kembang 

Bangah? 

Jawab: Karena saya melihat kenyataan bahwa budaya tidak lagi dihargai 

“Everything  is sale for money”. Saya merasa seperti hidup ditengah kubangan 

kotoran, kemudian saya berniat mengangkat kembang bangah sebagai motif 

utama pada batik yang akan lahir sebagai bentuk protes saya. Pada hakekatnya 

Kembang Bangah adalah bunga liar yang banyak hidup dipinggir selokan atau 

di sekitar kubangan kotoran. 

 Bentuk protes yang saya wujudkan dalam bentuk karya batik ini, banyak 

terinspirasi dari protes R.Ng. Ronggowarsito.  Beliau seorang Pujangga 

wekasan nagari Surakarta Hadiningrat, yang waktu itu karena kecewa kepada 

Raja dan lingkungan, kemudian protes tersebut beliau wujudkan dalam tulisan 

serat Kala Tida. Saya juga terinspirasi dari Gesang yang mewujudkan 

kekecewaannya menjadi sebuah syair Caping Gunung.  

4.  Apakah ada perkembangan pada batik Kembang Bangah baik dari segi 

motif, warna maupun desain, antara dulu dengan sekarang? 

Jawab: Batik Kembang Bangah tidak pernah berubah sejak pertama kali 

dibuat. Hanya sekali saja saya pernah merubah warnanya menjadi merah 

keunguan, karena waktu itu saya ingin menghadiahkannya kepada seorang 

teman. Warna itu dapat diubah, tergantung dari siapa yang akan menerimanya. 

 Warna tua pada latar saya artikan sebagai wujud protes R.Ng. 

Ronggowarsito dalam serat Kala Tida, dan warna mudanya sebagai bentuk 

protes gesang dalam syair Caping Gunung.  
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5.  Apa jenis kain atau bahan yang digunakan untuk membuat batik 

Kembang Bangah ? 

Jawab: Batik Kembang Bangah dibuat dari kain sent atau mori jenis 

primissima no.1. 

6. Bagaimana teknik pembuatannya?  

Jawab: semua batik di sini dibuat dengan teknik tulis. 

7. Bagaimana proses pewarnaannya? Apakah menggunakan warna alam atau 

sintetis? 

Jawab: pewarnaan yang digunakan tidak selalu dangan zat warna alami, tetapi 

gabungan dari keduanya. Warna sogan dengan pewarna alami dan warna 

wedelan dengan pewarna sintetis.  

8. Ragam hias motif Kembang Bangah apakah murni mengambil dari bentuk 

alam atau mengambil dari jenis isen-isen yang kemudian dikembangkan ? 

Jawab: motif Kembang Bangah adalah murni mengambil dari alam, dan bukan 

berasal dari jenis motif isen-isen yang dikembangkan. 

9. Apa fungsi pakai atau kegunaan batik Kembang Bangah? 

Jawab: batik Kembang Bangah biasa digunakan sebagai nyampingan, tetapi 

ada juga yang membeli untuk dikoleksi. 
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