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1. Pendahuluan  

Batik masih merupakan barang mewah, yang hanya dipakai oleh 

masyarakat kelas atas sebab hanya merekalah yang dapat membelinya. Kain batik 

pada masa itu dalam masa konteks hubungan dagang antara India dengan 

kepulauan Nusantara, adalah merupakan komoditi utama (Mari S. Condronegoro, 

1995). Berawal dari kontak dengan para pedagang India, batik masuk ke 

hubungan perdagangan di seluruh kepulauan Nusantara.  

Pada tahun 1877, dalam sebuah artikelnya tentang pakaian Jawa Poensen 

menyatakan bahwa kain batik pada akhir abad XIX terutama dikenakan oleh kaum 

pria, meskipun dibuat oleh wanita (Adjied Swastedi, 2002). Pada saat itu batik 

merupakan pakaian eksklusif dari golongan atas atau ningrat. Kepercayaan akan 

dapat terciptanya suasana religius magis dari pancaran batik membuat para 

bangsawan lebih mengutamakan corak batik yang mengandung arti simbolik.  
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Yogya dan Solo adalah merupakan lingkungan keraton di mana seni batik 

tradisional dipelihara dan dikembangkan secara turun temurun (Darsiti, 1989). 

Dalam perkembangannya, generasi penerus kebanyakan hanya mengagumi nilai 

keindahan visualnya saja, mereka kurang mengetahui nilai keindahan simbolik 

(makna keindahan) yang terkandung dalam setiap motif-motifnya (Kartini dkk, 

1992).  

Setiap daerah mempunyai keunikan dan ciri khas masing-masing, baik 

motif  maupun tata warnanya. Namun demikian, dapat dilihat adanya  persamaan 

maupun perbedaan antar batik di berbagai daerah tersebut  (Kodiron, 1989). Tiga 

motif batik lainnya yang menjadi standar istana adalah corak semen, sawat dan 

udan liris. Kata semen mempunyai konotasi semi atau tumbuh. Corak semen 

penuh dengan simbolisme yang menunjukkan pemujaan terhadap kesuburan dan 

tata tertib alam semesta.  

 

2. Metode Pewarisan Nilai Tradisional 

Batik merupakan busana warisan para leluhur. Menurut Kartini dkk (1992) 

batik adalah hasil karya atau produk yang menggunakan lilin sebagai bahan bakar 

untuk menutup design atau motif yang diinginkan, sebelum produk atau hasil 

karya tersebut diproses sampai final. Sedangkan kata tradisional adalah berasal 

dari  kata tradisi yang berarti sesuatu yang turun-temurun dari nenek moyang atau 

menurut adat.  

Secara garis besar dapat dikatakan ciri-ciri khas batik dari kedua kelompok 

tersebut sebagai berikut  : Batik Solo Yogya  (Vorstenlanden) memiliki ciri-ciri  : 
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Ragam  hias bersifat simbolis berlatarkan  kebudayaan Hindu Jawa. Warna sogan,  

indigo   (biru),  hitam dan putih. Batik pesisir memiliki ciri-ciri  : Ragam hias 

bersifat naturalis  dan pengaruh berbagai kebudayaan asing terlihat kuat. Warna 

beraneka ragam  (Rian S. Djoemena,  1986). Selain yang disebutkan di atas, corak 

cemukiran/cemungkiran berpola sinar merupakan salah satu corak larangan pula.  

Corak ini biasa dipergunakan sebagai garis pemisah antara bidang berpola 

dengan bidang kosong yang terdapat pada tepi blumbangan kampuh atau pada ikat 

kepala. Pola mirip sinar itu diibaratkan sinar matahari yang melambangkan 

kehebatan dan keagungan, atau diibaratkan sebagai lambang Syiwa. Dewa Syiwa 

menurut kepercayaan Jawa diyakini menjelma dalam diri raja, sehingga fungsi 

cemungkiran sama dengan huk yaitu hanya berhak dipakai oleh raja dan putra 

mahkota (Sewan Susanto, 1973).  

Motif batik udan liris termasuk dalam pola geometris yang tergolong 

motif lereng, disusun secara garis miring (Mari S. Condronegoro, 1995). Karena 

sifat dan warnanya inilah maka batik dari daerah Garut, Banyumas, Ponorogo dan 

sejenisnya dimasukkan dalam kelompok batik pesisir, meskipun daerah-daerah   

ini tidak terletak di pesisir. Pada batik pesisir dari berbagai daerah, warna dan 

tatawarna biru putih (kelengan), merah putih (bang-bangan), merah biru (bang-

biru), merah-putih-hijau (bang biru ijo) hampir selalu ada, tentu saja dengan 

perbedaan nuansa warna menurut selera daerah yang bersangkutan.  

Selanjutnya Kartini dkk, (1992) mengatakan bahwa mengenai ragam hias 

alasan yang berarti hutan, adalah lambang kesuburan atau kemakmuran. Ragam 

hias ini sering dipakai untuk kain dodot. Suatu keunikan di daerah ini sering klta 
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lihat pada upacara adat dan acara resmi, suami istri beserta putra putri mereka 

mengenakan batik dengan  ragam hias yang sama yang dinamakan kembaran. 

Pada batik Solo dan Yogya terdapat banyak persamaan dan perbedaan, baik dalam 

ragam hias maupun warnanya. 

Babaran adalah proses pencelupan terakhir dengan sogan. Tiap pembatik 

mempunyai selera tersendiri dalam hal warna, dan masing-masing pembatik 

memiliki keahlian dalam pembuatan ramuan sogan. Babaran merupakan stempel 

(ciri tersendiri) bagi juragan batik yang bersangkutan. Beberapa babaran yang 

terkenal antara lain adalah dari Kanjeng Wonogiri dan Harjonegoro. Selain 

babarannya yang khas, Kanjeng Wonogiri juga terkenal akan batik remukannya. 

Daerah Solo dan Yogya memiliki kekhususan tersendiri Yogya terkenal dengan 

berbagai ukel, kawung dan nitik di samping isen-isen Dele Kecer. Sementara itu 

di lain pihak, Solo terkenal dengan sawutannya yang halus dan berbagai jenis 

parangnya (Rian S. Djoemena, 1986).  Di desa Bayat yang terletak antara Solo 

dan Yogya berkembang Jenis batik rakyat yang dibatik oleh sebagian besar 

masyarakat setempat.  

 
 

3. Metode Pengokoh Jati Diri 

Busana ini ada tiga macam, pertama busana sabukwala nyamping batik 

sebagai busana harian atau untuk menghadiri upacara alit. Kedua, busana 

sabukwala nyamping praos khusus untuk acara resepsi tetesan yang diadakan 

apabila resepsi itu diselenggarakan bersamaan dengan upacara supitan.  
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Sesungguhnya makna terdalam dari tata laksana upacara pengantin Jawa 

masih berkaitan dengan keterangan berikut. Perhiasan yang dipakainya terdiri dari 

subang, kalung emas dengan liontin berbentuk mata uang (dinar), gelang 

berbentuk ular atau gligen, atau dapat pula memakai gelang model sigar penjalin. 

Bagi yang berambut panjang disanggul dengan model konde. Kainnya bermotif 

parang ceplok atau gringsing (Mari S. Condronegoro, 1995). Batik, pada dasarnya 

termasuk karya seni khususnya seni lukis. Alat yang digunakan untuk melukis 

adalah canting, yang di dalam penggunaannya memiliki berbagai macam ukuran 

tergantung pada jenis dan halusnya garis atau titik yang  diinginkan. Canting 

mempunyai berbagai ukuran dan jenis. Canting yang bercarat satu untuk membuat 

garis, titik atau cecek  dan yang mempunyai carat lebih dari satu (sampai dengan 

tujuh) dapat dipakai untuk membuat hiasan berupa kumpulan titik- titik atau garis-

garis (Kartini dkk, 1992) 

Hasil lukisan ini disebut ragam hias. Ragam hias ini umumnya 

dipengaruhi dan erat hubungannya dengan faktor-faktor : Letak geografis daerah 

pembuat batik yang bersangkutan. Sifat dan tata penghidupan daerah yang 

bersangkutan. Kepercayaan dan adat istiadat yang ada di daerah, yang 

bersangkutan. Keadaan alam sekitarnya, termasuk flora dan fauna. Adanya kontak 

atau hubungan antar daerah pembatikan (Rian S Djoemena, 1986). Selanjutnya 

Kartini dkk (1992) mengatakan bahwa seni batik, dapat dilihat dari berbagai aspek 

seperti antara lain:  proses pembatikan atau pembuatan,  mutu pembatikan, ragam 

hias dan tata warna. Batik sebagai karya seni, dalam arti batik diciptakan oleh 

nenek moyang dalam bentuk  (motif) yang beraneka ragam. Batik termasuk seni 
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lukis yang unik, di samping itu warna yang digunakan juga warna khas, yang 

melalui proses yang rumit.  

Batik juga dapat digunakan sebagai “seni berguna”, sebab batik dapat 

digunakan dalam berbagai keperluan. Batik dapat digunakan untuk kain 

pelengkap busana tradisional untuk baju, tas, taplak meja, seprei, dan masih 

banyak lagi kegunaan batik secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Batik di 

samping sebagai seni indah dan seni berguna maka motif dan warna yang 

diciptakan juga sarat akan makna simbolis yang berguna bagi manusia untuk 

petunjuk hidupnya, supaya berbuat dan bertingkah-laku yang baik.  

Motif batik itu merupakan salah satu manifestasi dari  kepercayaan raja atau 

masyarakat pada waktu itu, atau diciptakan  untuk sesuatu harapan yang baik 

biasanya tercantum pada  nama-nama dari motif batik tersebut. Misalnya motif 

semen. Semen berasal dari kata semi (tumbuh). Polanya berbentuk kuncup 

tanaman. Pola ini mengandung pengharapan agar barang siapa yang menggunakan 

akan mendapat rejeki penghidupannya terus tumbuh (semi). Secara garis besar ada 

dua golongan ragam bias  batik, yaitu ragam hias geometris dan ragam hias non 

geometris (Rian S. Djoemena, 1986). Yang termasuk golongan geometris adalah : 

Garis miring atau Parang, misalnya: parang rusak, parang curiga, parang parung, 

parang wenang, parang kusuma, parang gondosuli, parang pari sauli, parang 

seling naga. Garis silang atau ceplok dan kawung.  Misalnya: kawung, kawung 

prabu, tambal, klitik bligo, ceplok sari remboko, madu bronto. Anyaman dan 

limar, misalnya: anyaman, linar.  
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Makna terdalam dari tata laksana upacara pengantin Jawa masih berkaitan 

dengan keterangan berikut. Dengan demikian letak wirupun menjadi salah satu 

ciri identitas seseorang. Berdasarkan kegunaannya, busana pinjung dapat 

dibedakan menjadi busana pinjung harian, pinjung untuk bepergian, pinjung untuk 

upacara alit, pinjung untuk tarapan (upacara inisiasi haid pertama bagi anak 

perempuan) yang termasuk dalam upacara alit, serta pinjung untuk upacara 

garebeg. Kelengkapan busana pinjung harian (pinjung padintenan) terdiri atas 

kain batik, tanpa baju, lonthong tritik, kamus songketan, memakai udhet tritik 

(semacam selendang sebagai hiasan pinggang yang dikenakan di bawah lonthong 

kamus), mengenakan subang, kalung dinar, gelang gligen atau sigar penjalin. 

Sanggulnya berbentuk sanggul tekuk polos tanpa hiasan.  

Busana pinjung dikenakan para putri raja sampai usia remaja (Mari S. 

Condronegoro, 1995). Untuk remaja atau dewasa, dalam kesehariannya 

mengenakan busana semekanan. Semekan dalam pengertian ini berupa kain 

panjang dengan lebar separo dari lebar kain panjang biasa, berfungsi sebagai 

penutup dada. Rangkaian busana semekanan untuk harian yang disebut 

semekanan padintenan terdiri dari nyamping (kain) batik, baju kebaya katun, 

semekan tritik, mengenakan asesori berupa subang, gelang ular atau gelang 

gligen, serta cincin.  

Ragam busana laki-laki lebih sedikit jumlahnya. Busana bagi mereka 

terdiri dari busana anak-anak dan busana dewasa. Busana anak-anak berupa kain 

batik yang dikenakan dengan model kencongan, baju surjan, lonthong tritik, ikat 

pinggang berupa kamus songketan dengan cathok atau timang terbuat dari suwasa 



 9

(emas berkadar rendah). Anak usia balita mengenakan perhiasan berbentuk kalung 

bagong atau kalung bintang, sedang anak di atas usia balita memakai kalung dinar 

dengan ujung penanggalan. Bagi pria remaja atau dewasa, dalam kesehariannya 

mengenakan baju surjan, kain batik dengan wiru di tengah, lonthong tritik, kamus 

songketan, timang, serta memakai dhestar sebagai tutup kepala. Dalam 

perkembangannya ada motif batik yang pemberian nama dari motif batik tersebut 

melibatkan nama dari perusahaan pembuatnya, misalnya Batik  Danarhadi  dibuat 

oleh perusahaan Danarhadi dan Batik Semar,  buatan perusahaan Batik Semar.  

Di samping itu sekarang ada motif batik yang tidak bernama lagi atau 

sering disebut lukisan batik abstrak. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi,  serta kreatifitas dari si seniman batik,  dikhawatirkan batik tradisional 

akan luntur dalam arti lama kelamaan akan tersisih dan kehilangan makna 

simboliknya, karena mungkin sudah tidak sesuai dengan alam pikiran modern ini 

(Kartini dkk, 1992). Seni Batik Tradisional merupakan sistem simbol yang 

lengkap, dikatakan demikian karena simbol-simbol tersebut diciptakan adanya 

hasrat untuk menyampaikan pesan-pesan serta amanat untuk diwariskan ke 

generasi penerusnya. Busana tetesan untuk putri raja yang sedang dikhitan, terdiri 

dari nyamping cindhe yang dikenakan dengan model sabukwala, lonthong kamus 

bludiran jenthir (Mari S. Condronegoro, 1995). Sedangkan busana para pangeran 

berupa busana kampuhan sikepan lugas dengan kuluk kanigara.  

Makna simbolik yang terkandung di dalam batik tradisional dapat ditinjau 

dari dua segi. Pertama dari segi warna dan kedua dari segi motifnya. Di dalam hal 

warnanya, batik tradisional tidak selengkap batik modern bahkan warna-warna 
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yang ada pada batik tradisional berbeda dengan warna yang sebenarnya. 

Misalnya, warna  biru tua pada batik tradisional diartikan sama dengan warna 

hitam. Warna-warna di dalam batik ini dipadukan sehingga menghasilkan 

perpaduan warna yang indah, dan mempesona (Kartini dkk, 1992). Pada usia 

dewasa para bangsawan mulai terlibat di dalam beberapa kegiatan seremonial 

kraton.  

4. Metode Penghormatan Pesta Pengantin 

Batik menjadi sarana metode untuk penghormatan pesta pengantin. Salah 

satu cara menghormati pengantin adalah menggunakan busana batik. Pengertian 

upacara ageng adalah kegiatan yang berupa supitan, perkawinan, upacara garebeg, 

tingalan dalem tahunan, jumenengan dalem, Agustusan, serta sedan (pemakaman 

jenasah raja). Busana kebesaran yang dipergunakan untuk kegiatan itu disebut 

busana keprabon. Busana keprabon yang dimaksud adalah busana khusus yang 

diperuntukkan bagi para putra sultan. Jenis busana keprabon untuk pria terdiri dari 

busana dodotan, busana kanigaran, dan busana kaprajuritan. Busana dodotan atau 

kampuhan, merupakan rangkaian busana untuk putra dalem terdiri dari kuluk biru 

dengan hiasan mundri (nyamat), kampuh konca setunggal, clana cindhe gubeg, 

moga renda berwarna kuning, pethat jeruk sak ajar, rante, karset, kamus, timang 

(kretep), dan kering branggah (Mari S. Condronegoro, 1995).  

Menurut Kartini dkk (1992), batik tradisional mempunyai warna yang khas 

bila dilihat dari segi nuansanya, maka bisa dikategorikan bernuansa gelap atau 

suram. Secara langsung maupun tidak langaung warna-warna batik tradisional 

mempunyai makna simbolik. Secara langsung warna-warna yang tampak 
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mempunyai makna simbolis menurut faham kesaktian, sedangkan makna yang 

tidak langsung bahwa warna-warna tersebut mempunyai warna yang dihubungkan 

dengan makna simbolis motifnya. Jadi terdapat kesetangkupan makna antara 

motif dan warna batik tradisional. Warna-warna di dalam motif  batik tradisional 

itu di antaranya : Warna biru tua pada batik tradisional diartikan sama dengan, 

warna hitam. Warna coklat soga diartikan sebagai warna merah. Warna hijau 

digambarkan di dalam motif  batik bentuk garuda. Warna kuning dan warna putih.         

Warna kuning adalah simbol nafsu supiyah, asalnya dari unsur air yang 

disimbolkan motif binatang air seperti naga, ikan dan katak nafsu supiyah 

bersemayam di dalam tulang sum-sum, dan sifatnya mengalir seperti air dan 

apabila  tidak dapat dikendalikan maka akan membahayakan diri sebab mengarah 

kepada keinginan untuk berbuat jahat, kerusakan, malas dan membangkitkan 

syahwat, nafsu supiyah mempengaruhi nafsu amarah dan nafsu aluamah, untuk 

membantu kehendaknya. Kehendak nafsu supiyah muncul melalui indera mata 

atau  penglihatan, yang menyebabkan perasaan tertarik dan kasih sayang. Warna 

kuning sebagai simbol nafsu supiyah, dapat memberi kesan kegembiraan, longgar 

dan santai, senang menunda masalah, mempunyai cita-cita setinggi langit, 

bersemangat tinggi, berubah-ubah dan penuh harapan.  Di samping itu, warna 

kuning juga sebagai lambang kemuliaan, keagungan dan bercita-cita luhur. Warna 

hijau merupakan simbol dari nafsu mutmainah atau moyang. Di dalam motif batik 

digambarkan bentuk garuda. Nafsu mutmainah mempunyai sifat budi luhur, 

membela kebenaran, kebijaksanaan dan penuh pengorbanan. (Ki Siswomiharsojo, 

1966). Di samping itu nafsu ini juga dapat memberikan petunjuk kearah kebaikan 
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(Sevan Susanto, 198). Warna hijau memberi kesan pengharapan, usaha mencapai 

hidup lestari, ketabahan dan kekerasan hati, berkuasa, meningkatkan rasa bangga, 

perasaan lebih superior dari yang lain.  

Warna putih merupakan simbol dari nafsu mutmainah, berasal dari unsur 

udara yang disimbolkan motif burung atau binatang bersayap. Nafsu mutmainah 

berada di dalam hidung atau indera penciuman, sifat dari nafsu ini adalah suci,  

berterus terang, bakti, belas kasih serta teguh. Sesuai dengan kesan warna putih 

yang suci, bersih, murni, tenteram bahagia dan luhur. Nafsu ini merupakan 

penerang bagi nafsu-nafsu yang lain. Nafsu ini merupakan penerang bagi nafsu-

nafsu yang lain untuk berbuat kearah kebaikan. Kelengkapan busana kanigaran 

pada dasarnya sama dengan busana dodotan, hanya saja jika busana dodotan 

dikenakan tanpa baju, maka busana kanigara ini dilengkapi dengan baju sikepan 

bludiran. Mengenakan sikepan bludiran biasanya dilengkapi dengan memakai 

kuluk kanigara, namun ada kalanya memakai kuluk biru.  

Perbedaan itu akan nampak di antara busana keprabon untuk para putra 

mahkota, dengan pangeran lainnya. Begitu juga perbedaannya akan terlihat di 

kalangan putra dalem pria berstatus pangeran biasa yang lahir dari permaisuri, 

dengan putra ampeyan dalem. Batik Tradisional Yogya dan Solo mempunyai 

motif yang beraneka ragam dan motif-motif ini masih lestari sampai sekarang. 

Penulis tidak membahas semua motif-motif batik tradisional yang ada, tetapi 

hanya mengambil 6 (enam) macam motif yaitu: Parang rusak, Kawung, Grompol, 

Sido mukti, Semen Rama dan Truntum. Keenam macam motif ini peneliti 
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berpendapat sudah dapat mewakili motif-motif yang lain.  Makna simbolis dari 

motif-motif  batik itu adalah : 

Motif batik tradisional Parangrusak diciptakan oleh Sultan Agung di 

Mataram yang sampai sekarang motif ini masih tetap lestari. Motif ini 

mengandung perlambang yang dalam dan luhur, sehingga jaman dahulu yang 

diperkenankan mempergunakan motif Parangrusak hanyalah para bangsawan 

tinggi. Pada waktu itu para bangsawan tinggipun tidak diperkenankan memakai 

motif Parangrusak untuk harian, tetapi hanya untuk upacara-upacara kenegaraan. 

Motif  Parangrusak terdiri dari unsur ornamen lidah api dan ornamen blumbangan 

atau mlinjon (Kartini dkk, 1992). Lidah api melambangkan Dewa api atau agni 

yang merupakan simbol nafsu amrah.  

Sedangkan motif blumbangan atau mlinjon menggambarkan unsur air yang 

melambangkan nafsu supiyah. Air adalah salah satu unsur kehidupan. Sifat 

manusia dapat digambarkan seperti keadaan air samodra yang luas, kadang bisa 

tenang dan apabila diterjang badai sifat air menjadi sangat berbahaya. Motif lidah 

api dan blumbangan yang terdapat pada batik parang rusak keduanya mempunyai 

makna yang saling  menopang. Unsur api yang berkobar dapat dipadamkan 

dengan unsur air, tetapi airpun dapat dipanasi dengan unsur api. Selanjutnya 

Kartini dkk, (1992) mengatakan bahwa nafsu amarah yang disimbolkan unsur api 

akan berkobar atau padam apabila memperoleh daya dari unsur air sebagai simbol 

nafsu supiyah.  

Motif batik tradisional Parangrusak mempunyai  makna agar manusia di 

dalam hidupnya dapat mengendalikan nafsunya sehingga mempunyai watak dan 
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perilaku yang luhur. Motif kawung dilhami oleh pohon kawung yaitu sejenis 

pohon aren atau palem yang buahnya berbentuk bulat lonjong berwarna putih 

jernih atau disebut kolang kaling. Motif kawung juga dihubungkan dengan 

binatang, bentuknya bulat lonjong yaitu kuwangwung (Sewan Susanto, 1960). 

Bila, ditinjau menurut gambaran buah aren atau kolang-kaling, maka motif 

kawung mempunyai makna simbolik sebagai berikut : 

Pohon aren sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dari batang, daun,  

ijuk, nira, buah, secara keseluruhan dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. 

Hal ini mengingatkan agar manusia dalam hidupnya dapat berdaya guna bagi 

bangsa dan negaranya seperti pohon aren. Motif kawung mempunyai makna 

simbolis yang dalam, agar pemakai motif tersebut menjadi manusia unggul dan 

kehidupannya bermanfaat dan bermakna. Pada jaman dahulu kawung merupakan 

motif larangan dalam arti hanya boleh dipakai oleh sekelompok golongan 

masyarakat tertentu walaupun sekarang sudah menjadi milik masyarakat (kawung, 

parang rusak, barong, sawat).  

Menurut Kartini dkk, (1992) bahwa pada pemerintahan Sultan Hamengku 

Buwana VII, motif kawung diperuntukkan cucu-cucu Sultan sehingga bagi 

mereka yang menggunakan motif kawung, kemungkinan besar adalah cucu 

Sultan. Ada bermacam-macam motif kawung di antaranya : Kawung picis, 

Kawung bribil, Kawung sen, Kawung beton, dan Kawung prabu. Batik dengan 

motif ini hanya boleh dipakai oleh raja-raja beserta keluarga dekatnya. Ini ada 

hubungannya dengan arti atau makna filosofis dalam kebudayaan Hindu Jawa, 

dan motif ini dianggap sakral. Motif batik tradisional grompol merupakan ragam 
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hias khas Yogya yang biasa dikenakan pada upacara perkawinan. Grompol berarti 

berkumpul atau bersatu. Dengan menggunakan kain ini si pemakai mengharapkan 

berkumpulnya segala sesuatu yang baik-baik seperti rezeki, kebahagiaan, 

keturunan dan hidup rukun (Djoemena, 1986). Berkaitan dengan keterangan di 

atas, maka tembang di bawah ini bisa digunakan sebagai kaca benggala untuk 

bercermin diri. 

Kinanthi 

Yen wis tinitah wong agung, 
aja sira nggunggung dhiri, 
aja raket lan wong ala, 
kang ala lakunireki, 
nora wurung ngajak-ajak, 
satemah anenulari. 
 

Dengan mengutip tembang di atas sesungguhnya makna terdalam dari tata 

laksana upacara pengantin Jawa masih berkaitan dengan keterangan berikut. Motif 

batik ini biasa dipakai oleh pengantin wanita dan pria pada pernikahan. Sido 

berarti terus-menerus dan mukti berarti hidup dalam berkecukupan dan 

kebahagiaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ragam hias ini melambangkan 

harapan masa depan yang baik, penuh kebahagiaan yang kekal untuk kedua 

mempelai tersebut.  

Motif batik tradisional semen, mempunyai corak yang beraneka ragam, 

baik itu yang dipakai sebagai pakaian upacara kebesaran adat atau keagamaan 

(Semen Gedhe Sawat Gurda, Semen Huk, Semen Panca Murti) maupun yang 

dipakai dalam kegiatan lain. Di antara motif-motif batik tradisional yang ada dan 

biasa dipakai oleh golongan masyarakat luas adalah motif  batik Semen Rama. 

Motif ini melambangkan kesetiaan seorang istri, sebagaimana digambarkan 
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seharusnya seorang istri yang baik (Kartini dkk, 1992). Motif batik tradisional 

Truntum merupakan lambang cinta yang bersemi.    
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