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ABSTRAK 

 Batik adalah seni kerajinan yang perlu dilestarikan kebaradaannya karena 
merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah di Indonesia 
yang mempunyai hasil kerajinan batik mempunyai ciri motif atau corak yang berbeda-
beda. Batik sangat bervariasi baik dari bahan, proses pembuatannya, maupun 
penggunaannya. Seiring dengan perkembangan jaman penggunaan  bahan batik tidak 
hanya sebagai bahan sandang saja, namun juga kebutuhan lainnya seperti lenan rumah 
tangga ( seprey, bantal kursi, taplak meja, korden ).  
 Agar supaya batik tetap diminati  oleh masyarakat baik dalam negeri maupun 
luar negeri maka batik maupun produknya harus dipertahankan dan ditingkatkan  
kualitasnya.  baik dari bahan, motif, proses, pewarnaan maupun  teknik jahit pada 
pembuatan produk batik. 
 
 

PENDAHULUAN 

 Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, yang masing-masing mempunyai 

ciri atau budaya tersendiri. Budaya dari suatu daerah tersebut dapat dilihat dari berbagai 

macam, antara lain kesenian, makanan, pakaian, hasil kerajinan yang masing-masing 

mempunyai potensi untuk dikembangkan. 

 Di daerah  Jawa Tengah pada tahun 1700 sudah ada kerajinan batik yang 

sekarang berkembang dengan pesat dan banyak diproduksi dalam berbagai corak dan 

bahan sebagai pakaian adat, pakaian resmi, pakaian seragam, pakain harian maupun 

lenan rumah tangga.  

 Batik adalah kesenian yang diturunkan oleh nenek moyang kita yaitu salah satu 

kerajinan khas Indonesia terutama daerah Yogyakarta. Batik ini bukan warisan budaya 

local, namun sudah benar-benar menjadi warisan budaya bangsa yang wajib 

dilestarikan. Batik bukan hanya pakaian daerah yang hanya dikenakan saat upacara adat 

akan tetapi batik sudah menjadi identitas nasional yang mulai dikenal di manca Negara. 

Banyak orang asing yang khusus ke Yogyakarta untuk belajar membatik. 
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 Batik yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia saat ini telah berkembang 

baik lokasi penyebaraan, teknologi, desain, maupun penggunaannya yang semula hanya 

dikenal di lingkungan kraton saja. Batik dilingkungan kraton, pewarnaan yang  

digunakan terbatas pata warna soga dan nila yang berasal dari pewarna alami. 

 Selanjutnya lokasi penyebarannya berkembang sampai daerah-daerah  lain 

seperti : Banyumas, Tulungagung, Wonogiri, Tasikmalaya, Garut juga didaerah pesisir 

pantai utara seperti ; Jakarta, Indramayu Cirebon, Pekalongan Lasem, Tuban, Gresik, 

Sidoarjo dan Madura yang menggunakan perpaduan warna lebih banyak seperti merah, 

kuning, hijau, ungu dll. 

    Perkembangan batik di Pulau Jawa lebih pesat baik motif, pewarnanya, 

maupun kegunaannya. Batik selain digunakan untuk upacara tradisional ( adat ) juga 

digunakan untuk pakaian pesta pria wanita, pakaian kerja pria wanita, pakaian pesta 

anak pria wanita, seragam sekolah, seragam kerja juga lenan rumah tangga untuk 

menghiasi rumah.   Permasalahan yang ada sekarang adalah  berkembangnya tekstil 

bermotif batik dengan sistim printing yang dapat menghasilkan kain bermotif batik 

secara masal dan cepat bahkan tahan luntur, sehingga mempengaruhi keberadaan 

pengrajin batik tradisional. Dengan memanfaatkan batik dalam segala bentuk baik 

dalam upacara tradisional, pakaian pesta, pakaian seragam sekolah, pakaian seragam 

kerja maupun lenan rumah tangga disertai dengan teknik penjahitan yang benar 

merupakan salah satu usaha ikut melestarikan batik sebagai budaya Bangsa Indonesia.   

 

PEMBAHASAN 

 Batik adalah karya seni rupa pada kain dengan pewarnaan rintang yang 

menggunakan lilin batik sebagai perintang warna ( konsensus nasional 1996 ). Menurut 

konsensus tersebut yang membedakan batik dengan tekstil pada umumnya adalah 

proses pembuatannya.  

Proses pembuatan batik meliputi : 

a. Persiapan 

 Pada persiapan  pembuatan batik ada beberapa pekerjaan yang harus 

 dilakukan lebih dahulu yakni : 

1. Nggirah : mencuci kain sebelum proses pembatikan, bertujuan untuk 

menghilangkan resin atau kotoran yang melekat pada mori . 
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2. Nganji :  bahan yang akan dibatik terlebih dahulu setelah dicuci dikanji 

tipis, supaya proses pelekatan lilin dapat lebih baik dan  sempurna. 

3. Ngemplong  : menyeterika bahan yang telah dikanji. 

 

b.   Proses pembuatan batik meliputi tiga pekerjaan, yaitu : 

1. Pelekatan lilin batik 

       Fungsi dari lilin batik adalah untuk menolak terhadap warna 

yang  diberikan  pada kain pada pekerjaan berikutnya. Pelekatan lilin 

pada kain bertujuan untuk membuat motif batik yang dikehendaki.   

  Pelekatan lilin batik ini ada beberapa cara  yaitu dengan canting tulis, 

  dengan cap, dengan canting cap atau  dengan kuas. 

2. Pewarnaan batik 

   Pekerjaan pewarnaan dapat berupa mencelup kain yang sudah 

  dirintangi  dengan lilin, dapat secara coletan, lukisan atau pinting.  

  Pewarnaan dilakukan  secara dingin ( tanpa pemanasan ) dan zat  

  warna yang dipakai tidak hilang warnanya pada saat pengerjaan  

  menghilangkan lilin atau tahan terhadap tutupan lilin. Zat warna yang 

  dipakai dapat berasal dari zat warna alam maupun zat  warna  

  kimiawi. 

3. Menghilangkan lilin. 

 Menghilangkan lilin batik yang telah melekat pada permukaan 

kain secara keseluruhan disebut melorot, sedangkan  penghilangan 

sebagian pada  tempat-tempat tertentu disebut mengerok atau mengerik. 

 

Bahan untuk pembuatan batik. 

 Sebagian besar batik menggunakan mori atau katun, karena disamping harganya 

relatif murah juga mudah dalam proses pembuatan. Kwalitas batik dapat dibedakan 

menurut proses pengerjaan, disain maupun bahan yang digunakan. Ada tiga 

golongan mori yang diguanakan dalam proses pembatikan, yaitu : 

a. Mori, ada beberapa mori yang kwalitasnya berbeda : 

- Mori Primisima, mori primisima ini adalah golongan mori yang 

paling halus dan digunakan khusus untuk batik tulis halus. 
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- Mori Prima, mori prima adalah golongan mori halus kedua, dan 

digunakan untuk batik tulis dan batik cap. 

- Mori Biru, adalah golongan kwalitas ke tiga yang diguanakan untuk 

batik kasar atau sedang tidak untuk batik tulis. 

b. Kain Sutera. 

 Seiring dengan perkembangan jaman bahan kain batik juga 

 menggunakan bahan sutera. Kain sutera  dapat digunakan  untuk batik  tulis 

 dan batik  cap. 

c. Bahan lain yang sering digunakan untuk batik yaitu shantung, polyester, 

  dobby  biasanya bahan tersebut digunakan untuk bahan  batik cap. 

Sedangkan motif batik di Indonesia digolongkan menjadi 3 macam, yaitu : batik 

tradisional, batik modern, dan batik kontemporer. 

a. Batik Tradisional 

 Batik tradisional yaitu batik yang memiliki corak dan gaya motif terikat 

oleh aturan-aturan tertentu dan dengan isen-isen yang sudah ditentukan dan 

tidak mengalami perkembangan atau biasa dikatakan sudah pakem. 

Pembuatan motif dilakukan dengan menutupkan malam pada bagian 

tertentu, menggunakan alat berupa canting dan pewarnaan dengan zat 

warna.alam. 

b. Batik Modern 

 Batik modern yaitu motif batik dan gaya seperti pada batik tradisional, tetapi 

 penentuan motif dan ornament tidak terikat. 

c. Batik Kontemporer 

 Batik motif kontemporer yaitu batik yang dibuat seseorang secara spontan 

tanpa menggunakan pola, tanpa ikatan atau bebas, sifatnya lebih condong ke 

seni lukis. 

 

Zat Warna Batik 

 Salah proses pembuatan batik yaitu pencelupan, ialah suatu proses pemasukan 

zat warna ke dalam serat-serat bahan tekstil sehingga diperoleh warna yang sifatnya 

kekal. 

Ada dua zat warna batik yaitu zat warna alam dan zat warna sintetis. 
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a. Zat warna alam 

 Dahulu sebelum zat warna sintetis banyak digunakan pembuatan batik 

menggunakan zat warna alam. Zat warna alam ini berasal dari tumbuh-

tumbuhan yang dapat diambil dari bagian akar, batang, kulit batang, daun dan 

bunga. Proses pembuatan zat warna  lebih lama dibanding dengan zat warna 

sintetis, penggunaannya kurang praktis dan pencelupannya dilakukan berulang-

ulang pada larutan yang cukup pekat. Setelah itu dilakukan fiksasi supaya warna 

menjadi kuat. Bahan untuk fiksasi antara lain gula jawa, gula batu, gula aren, 

jeruk nipis, jeruk sitrun, cuka, sendawa, borax, tawas, prusi, air kapur, tape, 

pisang klutuk, dan daun jambu klutuk. 

 

b. Zat warna sintetis 

 Zat warna sintetis adalah bahan kimia yang khusus diproduksi untuk 

pewarnaan bahan tekstil. Penggunaan zat warna sintetis lebih praktis, karena 

tidak harus membuat zat warna lebih dahulu dan mempunyai banyak variasi 

warna.  Zat warna sintetis yang sering digunakan adalah indigosol dan naptol. 

  

Produk Batik 

 Kegunaan batik dahulu hanya terbatas hanya kain pajang, kain sarung, 

selendang atau tutup kepala yang hanya digunakan pada upacara-upara tertentu di 

lingkungan kraton, namun sesuai dengan perkembangan da kemajuan zaman batik 

dipakai sebagai pakaian wanita, yaitu rok, blus, gaun panjang, dasterdan pakaian 

pria yaitu kemeja, safari dll. Disamping itu batik digunakan sebagai perlengkapan 

dan dekorasi rumah tangga ( lenan rumah tangga ).  

 

Menurut kegunaan kain batik di buat atau diproduksi sebagai : 

 1.  Kain panjang ( Jarit ) 

 Batik yang diproduksi untuk kain panjang ( jarit ) digunakan seseorang 

untuk berkain kebaya pada acara-acara tertentu. Hampir setiap motif batik 

mempunyai filosofis dan simbolis ( mempunyai makna dan tujuan ). Bahan 

yang digunakan lebih halus dan proses pembuatannya menggunakan 

canting, yang dikenal sebagai batik tulis atau klasik. Batik tulis ini biasanya 
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disebut batik tradisional, proses pembuatannya lama, tahan lama bahkan 

sampai ratusan tahun.  

Contoh :  

a.   Batik Sidomukti 

Kain batik Sidomukti biasa dikenakan oleh pasangan penganten pada 

acara pernikahan. Sido berarti jadi atau terus menerus, sedangkan mukti 

berarti kecukupan dan penuh kebahagiaan. Diharapkan pengantin yang 

memakai batik ini kelak akan bahagia dan sejahtera. 

 b.   Kain Batik Truntum atau Taruntum 

Kain batik ini dikenakan oleh kedua orang tua baik pria maupun wanita 

pada saat upacara pernikahan anaknya. Truntum   berarti  menuntun, 

diharapkan si pemakai ( orang tua mempelai berdua ) mampu memberi 

petunjuk atau memberi contoh pada kedua puteranya untuk memasuki 

kehidupan baru berumah tangga yang penuh lika-liku.   

 2.  Setelan Kain Panjang ( Sarimbit ) 

Kain batik untuk Setelan Kain Panjang ( Sarimbit ) terdiri dari kain panjang 

dan selendang untuk wanita dan bahan kemeja untuk pria. Setelan ini 

digunakan untuk acara-acara resmi, acara nasional. Bahan yang digunakan 

tidak hanya bahan primisima seperti pada kain panjang tradisional 

tetapi sudah mulai berkembang yaitu sutera dan dobby. 

Cara membuatnya selain dengan cara batik tulis juga ada dengan cara batik 

cap, biasanya setelan kain panjang  motifnya boleh bebas. Sehingga  kita 

bisa tahu dari mana asalnya batik bila bahan tersebut kita bentangkan. 

3.   Bahan Kemeja. 

 Selain bahan sarimbit batik juga diproduksi khusus untuk bahan kemeja 

pria, bahan ini biasanya sudah dipola sejak awal pembuatannya. Industri 

batik membuat potongan dan menjual bahan kemeja pria sudah dipola mana 

bagian badan, krah, lengan, saku, dan motifnyapun sudah jelas untuk 

masing-masing bagian.. Hal ini disebabkan karena desain kemeja pria tidak 

pernah berubah, berbeda dengan dengan busana wanita yang modelnya 

selalu berubah sesuai dengan tren yang ada.  Oleh karena itu bahan busana 
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yang di buat oleh industri batik jika diperuntukkan wanita biasanya hanya 

berbentuk kain batik dengan ukuran panjan 2 m atau 3m. 

Begitu  pula bahan batik yang dibuat untuk busana anak, biasanya motif  serak 

dan tidak terpola. Untuk busana wanita, maupun busana anak bahan batik bisa 

digunakan untuk pakaian pesta, pakaian kerja maupun seragam khusus sekolah.  

4.   Bahan batik untuk Lenan Rumah Tangga 

Industri batik biasanya tidak hanya memproduksi bahan batik untuk kain 

panjang, setelan ( sarimbit ), maupun untuk busana wanita , pria dan anak 

saja, namun juga  memproduksi kain batik untuk lenan rumah tangga seperti 

bahan untuk sprei, taplak meja, bantalan kursi, korden bahkan loper. Bahan 

batik untuk Lenan rumah tangga yang diproduksi biasanya motif sudah 

terpola. Bahan yang digunakan  biasanya dari katun ( mori ) sehingga enak 

dipakai dan perawatannya  mudah. 

Pengrajin batik yang juga memproduksi benda jadi seperti busana pria, busana 

wanita, lenan rumah tangga dll, pada pembuatannya perlu memperhatikan teknik 

jahit yang benar agar barang yang diproduksi lebih berkwalitas. Dengan kualitas 

produk yang baik pada bahan, proses pembuatan, motif yang bervariasi maupun 

teknik jahit akan menarik konsumen lebih banyak. 

Contoh teknik jahit yang harus diperhatikan pada pembuatan kemeja batik : 

- Teknik penyambungan : 

Kampuh yang dibutuhkan untuk penyambungan satu dengan lainnya 2 

cm. Pada bagian sisi dikerjakan dengan kampuh tutup yang diobras. 

Sedangkan pada bagian bahu dikerjakan dengan kampuh balik atau pipih.  

- Teknik pelapisan 

Yang harus diperhatikan yaitu tebal tipisnya visilin yang digunakan, 

bagian yang mana yang harus diberi viselin. Hal ini bertujuan agar busana 

lebih indah dan nyaman dipakai. 

- Teknik pemasangan krah dan lengan bermanzet. 

Tingkat kesulitan pada pembuatan kemeja terletak pada pemasangan krah 

dan pemasangan lengan beserta manzet. Maka apabila melakukan 

pemasangan krah dan lengan bermanzet harus betul-betul diperhatikan 

supaya kemeja dapat indah dipandang dan nyaman dipakai. 



 8 

PENUTUP 

  Batik sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia sangat perlu 

dilestarikan dari ancaman kepunahan yang diakibatkan oleh berkurangnya tenaga 

terampil batik dan munculnya industri tekstil yang bermotif batik. Seperti 

dikatakan oleh Sigit Wijaya ( KR Minggu 4 Nop.2007 ) batik lasem nyaris habis 

karena adanya kontaminasi dari luar dan karena kurangnya sumber daya manusia 

pembatik yang terampil.   

 Maka diperlukan inovasi baik dalam hal bahan, motif maupun warna batik, 

tetapi tetap tidak meninggalkan  motif dan warna aslinya sebagai ciri khas batik 

suatu daerah di Indonesia.   
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Contoh  Motif Batik 

 

 

 

 

 

 

 Motif Truntum         Motif Sido Mukti  ( Solo )                                        

 

 Motif Kawung              Motif Tambal Kanoman 

 

 

 

 

 

 

Motif Tirto Tejo     Motif Pamiluto  

 

 

 

 

 

 

 

Motif Semen  Romo Sawat Gurdo               Motif Sido Mukti( Yogya )  
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