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KATA PENGANTAR

Modernisasi membawa dampak terhadap perkembangan
seni rupa di kota Surakarta yang kental dengan kekayaan seni
budaya tradisi Jawa. Modernisasi dan kemajuan teknologi
informasi telah memicu tumbuhnya genre seni lukis kontemporer
yang mengandung makna ‘kekinian’ atau sesuai kondisi saat ini.
Sebagai genre baru, seni lukis kontemporer tidak terikat oleh
aturan-aturan (pakem sebelumnya, tetapi berkembang sesuai
jaman sekarang. Gagasan penciptaannya sering menggunakan
strategi peminjaman bentuk dari budaya yang berbeda. Citra
teknologi modern seperti kecepatan, kesederhanaan, rasional,
berkesan metalik, dan keakuratan diekspresikan dalam bentuk,
garis, warna, dan material pada karya seni lukis sehingga tampak
adanya kebaruan dari aspek visual (Haryanto, 2015:4).

Meskipun terlihat baru, melalui praktik seni lukis
kontemporer yang dipengaruhi citra modern tersebut, sulit
ditemukan adanya ‘identitas lokal’ di dalamnya.  Secara visual,
karya-karya seni lukis yang dihasilkan terlihat stereotif dan
memiliki citra modern yang hampir sama, karya antar seniman
sulit dibedakan dan kurang memunculkan karakter budayanya.
Dalam kondisi  ini diperlukan kontrol yang baik pada diri seniman
saat menentukan arah dan pengembangan penciptaan karya seni
lukisnya. Terlebih bagi seniman yang tinggal di Surakarta, perlu
upaya menggali kembali kekayaan seni rupa tradisi/klasik untuk
menemukan nilai-nilai estetika dan filosofisnya agar karya seni
lukis yang dihasilkan memiliki identitas dan karakter kuat.

Salah satu karya seni rupa tradisi Surakarta yang bisa
dijadikan sumber inspirasi penciptaan seni lukis adalah nilai
estetika batik klasik.  Sebagai warisan seni rupa tradisi Surakarta,
batik klasik hingga saat ini masih dilestarikan oleh  masyarakat.
Aktualisasinya dalam bentuk kain jarit, masih sering dijumpai
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dalam upacara adat, ritual tradisi, dan peristiwa-peristiwa penting
lainnya di wilayah Surakarta. Batik klasik dipercaya sebagai
cerminan sofistikasi ketrampilan, konsepsi, dan ideologi
masyarakat Surakarta. Di dalam estetika motif dan simbolisasi
visualnya termuat makna, petuah serta nilai-nilai filosofis yang
mendalam.  Karya batik klasik  Surakarta mengajarkan nilai-nilai
tentang cita-cita, harapan hidup, eksistensi, kemapanan, perilaku,
kemuliaan, dan tuntunan luhur, sebagaimana  contoh nilai filosofis
yang  terdapat dalam simbol-simbol motif batik;  sidodadi,
sidomulyo, sidomukti, sidodrajat, sidoluhur (Budi, 2017:39-44).

Berangkat dari pemikiran di atas maka nilai estetika dan
corak ragam motif simbolik dalam batik klasik Surakarta dapat
dijadikan dasar pijakan dan sumber inspirasi untuk menciptakan
karya seni lukis kontemporer. Materi yang berkaitan dengan
bentuk, makna, norma dan nilai-nilai estetika dapat
dikembangkan, dieksplisitkan, dan dikaitkan dengan kehidupan
saat ini. Dengan demikian, nilai-nilai karakter dan kearifan lokal
akan terimplementasi ke dalam ide, tema, bentuk, teknis, serta
media karya seni lukis kontemporer yang sesuai dengan jiwa
zaman namun tetap memiliki identitas dan karakter. Upaya ini
sekaligus menjadi bentuk rekontekstualisasi nilai filosofis dari
khasanah seni rupa tradisi.

Gagasan rekontekstualisasi nilai filosofis dalam ragam jenis
batik klasik ini menjadi pijakan dalam proses penciptaan karya
lukisan kontemporer yang akan dikaji dalam penulisan
manuskrip ini. Fenomena budaya yang erat dengan komodifikasi
dan wacana pasar, diskontinuitas nilai, hingga upaya-upaya
menggali mode pengetahuan dari khasanah tradisi menjadi
tarikan isu dalam penulisan ini. Maka dalam praktiknya, akan
ada beberapa metode kajian dan pembacaan seni batik.
Diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Mendudukkan batik sebagai khasanah medium, sebuah karya

seni serat (tekstil), yang memiliki keunikan dari medium dan
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material pembuatan. Implementasi yang muncul nantinya
adalah penciptaan karya seni lukis batik kontemporer.

2. Batik sebagai metodologi pengetahuan. Batik dibaca dalam
keunikan dalam metode penciptaan, secara konsep maupun
teknis. Implementasi dalam konsep ini adalah kajian kritis dan
penulisan tentang nilai-nilai filosofis yang muncul dalam
tradisi batik klasik khas Surakarta.

3. Batik sebagai bagian dari gramatika tubuh, kaitan batik
dengan performativitasnya, singgungan dengan aspek-aspek
diluar material seperti ;  isu gender, strategi legitimasi, dan
proses pemaknaan dari fungsinya. Implementasi dalam kajian
ini nantinya adalah terciptanya produk-produk fashion yang
mempunyai nilai dan filosofi tradisi batik klasik, yang inovatif
dan bernilai kebaruan sesuai dengan konteks masa kini.

4. Batik sebagai perspektif baru dalam pemikiran maupun
penciptaan karya. Bagaimana batik (material, konsep,
wacana), mampu menjadi pemicu pemikiran untuk
menciptakan praktik kekaryaan yang baru, melompat dan
menyintas dari medium awalnya.

Dalam spektrum ini pula penulis melihat luasnya
cakrawala gagasan dalam batik klasik yang ketika dikaji nantinya
akan memunculkan praktik resepsi dan dialog estetik, yang
bernilai kebaruan, inovasi sesuai dengan perkembangan ipteks
dan sosial kebudayaan, sehingga produksi makna atas khasanah
batik klasik Surakarta menemu simpul pengetahuan yang lebih
luas. Gagasan penulisan buku ini berpijak pada sekian pertanyaan
reflektif dalam proses penciptaan karya batik lukis, seperti ;
1. Bagaimana mendeskripsikan dan mendokumentasikan bentuk

visual, material, teknis, dan makna filosofis pada karya batik
klasik Surakarta sehingga dapat dijadikan sumber penciptaan
seni lukis batik kontemporer ?

2. Bagaimana menciptakan bentuk karya seni lukis batik
kontemporer dengan pengembangan ide, tema, bentuk, teknis,
dan media yang bersumber dari nilai-nilai filosofis, estetika,
dan ragam corak artistic batik klasik Surakarta ?
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Penulisan buku ini bertujuan untuk menemukan kembali
nilai-nilai kearifan lokal dan  estetika tradisi dalam batik klasik
Surakarta sehingga dapat dijadikan sumber penciptaan karya seni
lukis batik kontemporer yang berkarakter dan memiliki identitas
yang kuat. Mempertemukan tradisi klasik dan pendekatan seni
rupa modern dalam wujud penciptaan karya seni lukis batik
kontemporer sehingga diciptakan karya seni yang inovatif dan
bernilai kebaruan.

Adapun manfaat dari kajian-kajian yang dituliskan dalam
buku ini diantaranya adalah,
1. Sebagai dokumentasi ilmiah dalam bidang penelitian terapan,

khususnya ragam praktik seni kontemporer, secara khusus seni
lukis batik kontemporer.

2. Sebagai bahan rujukan dan  referensi dalam pelestarian nilai-
nilai estetik dan filosofis batik klasik Surakarta.

3. Sebagai bahan pembanding dan referensi bagi seniman lain,
khususnya dalam strategi penciptaan karya seni lukis berbasis
budaya tradisi/lokal.

4. Sebagai pendukung citra industri kreatif di Kota Surakarta,
karena karya seni lukis batik kontemporer yang diciptakan
memiliki identitas budaya lokal dan menunjukkan potensi-
potensi estetik-artistik seni rupa tradisi Surakarta.

Terwujudnya buku Filsafat Batik tidak terlepas dari
bantuan berbagai pihak oleh karenanya penulis sampaikan
ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kemenristek Dikti,
Ketua dan seluruh staf LP2MP3M ISI Surakarta sehingga buku
ini dapat diterbitkan.  Penulis menyadari dalam penulisan buku
ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap
sumbang dan saran dari pembaca dan penikmat seni demi
kesempurnaan penelitian ini.

Penulis
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1Filsafat Batik

BAB 1. SEJARAH BATIK

Batik telah berabad-abad lamanya dikenal sebagai
pakaian adat Jawa yaitu sejak jaman Hindu. Bukti-buktinya
dapat dilihat pada candi-candi peninggalan zaman kejayaan
Hndu dan Budha yang menggunakan motif batik pada ragam
hiasnya. Di arca candi Ngrimbi dekat Jombang, Jawa timur
diberi hiasan seperti motif batik “kawung”, yaitu pada arca
Kertarajasa, Raja Majapahit I (1216- 1231).1 Candi Borobudur
dan candi Prambanan pada beberapa pahatannya juga dihias
dengan motif-motif batik.2

Asal mula seni batik berdasar dua pendapat yang
saling bertentangan, pertama mengatakan bahwa batik
berasal dari India karena Indonesia pernah berhubungan
dengan India; pendapat kedua mengatakan bahwa batik
merupakan seni asli Indonesia. G.F. Rouffer berpendapat
bahwa asal mulanya seni batik Jawa adalah dari India.
Padagang-pedagang India mempengaruhi Jawa dalam agama
dan kebudayaan sejak kurang lebih abad ke-4.3 Pendapat
tersebut didukung oleh Fruin Mess yang mengatakan:

1 A.N.J. Th. A Th. Van der Hoop, Ragam-ragam Perhiasan Indonesia,
(Koninklijk Bataviasch: Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1949), hlm.
81.

2 Joseph Fischer, op. cit., hlm. 49.
3 G.P Rouffaer dan H.H. Joynboll, De Batikkunst in Nederlandsch-Indie en

Haar Geschiedenis, (Utrecht: A Gosthookte, 1914), hlm. 36.
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..... tetapi orang Pasundan meniru juga kepandaian orang
Hindu seperti membuat kain batik.4 Pendapat-pendapat
tersebut bertentangan dengan teori Dr. J. Brandes yang
mengatakan kalau seni batik betul- betul dari Jawa dan
merupakan kebudayaan yang memerlukan banyak belajar
dan bukan dari Hindu.5 Sebelum kebudayaan Indonesia
bertemu dengan kebudayaan India, bangsa Indonesia
telah mengenal seni membuat batik6 hanya dalam
perkembangannya terdapat pengaruh agama Hindu terutama
dalam motif- motifnya. Misalnya pintu gerbang candi telah
distilir dan dipakai dalam motif batik Jawa.

Pada abad ke 6-7 di India sudah mengenalkan
pekerjaan membatik dan menenun seperti tenun ikat Lasem/
Tuban atau model batik Grobogan yang ditenun dan dibatik.
Di Benggala, India Selatan modal batik purbawi, warnanya
coklat, kuning, dan hitam (Sastroatmodjo.1993:27). Dalam
catatan sejarah diketahui pada abad 17, bahwa para pedagang
dari Gujarat (India) yang datang ke Jawa antara lain
membawa batik (Tempo. 11 April 1987:51). Mattiebelle
Gittinger (1979:31), berpendapat bahwa batik di Jawa
mempunyai persamaan dengan Cina dalam bentuk stensil.
Desian pertama-tama dicetak di atas kertas, lalu dipotong-
potong kemudian proses pembekasan dengan jalan perekatan
stensil pada kain. Proses stensil bersama-sama dengan
perkatan dipergunakan sebagai penutup saat kain dicelup.

4 Fruin Mees, Sedjarah Tanah Djawi Jilid 1, diterjemahkan oleh S.M. Latief,
(Weltevreden: Balai Pustaka, 1921), hlm. 12.

5 J. Brandes, “Een JaJayapatta of Acte van eene Rechterlijke Uitspraak van
Caka 849”, Tijdshrijf voor Indische Taal-Land-en Volenkunde vol. XXXII, 1889, hlm.
125

6 Sutjipto Worjosuprapto, Bunga Rampai Sedjarah Budaja Indonesia, (Djakarta:
Jembatan, 1964), hlm.
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Unsur Cina tampak sekali mulai Kerajaan Majapahit
sekitar tahun 1368, yaitu ketika utusan Majapahit pergi ke
Negara Cina sampai pulangnya memboyong putri Cina (putri
Cempo). Dibabat Tanah Jawa juga disebut- sebut bahwa putri
Cempo adalah isteri Prabu Brawijaya di Majapahit yang
menghasilkan keturunan Raden Patah (Romawi.1989:39).
Unsur Cina terhadap batik Keraton tampak pada motif yang
ditampilkan, seperti Naga sebagai simbol hujan dan
kesuburan, Burung Huk sebagai simbol umur panjang, dan
Kupu menunjukkan kemujuran dalam perkawinan
(Veldhuisen.1988:28).

Dari pendapat tersebut di atas seakan- akan batik yang
ada di negara kita khususnya Jawa dipengaruhi atau berasal
dari negara lain. Namun kalau diperhatikan arca peninggalan
zaman Sriwijaya-Syailendra dalam penerapan pakaian yang
ditampilkan menggambarkan perkembangan desain batik.
Patung Syiwa dan Singosari Malang (abad 13) terdapat motif
Kawung dengan isen yang hampir menyerupai Ceplok
(Susanto.1980:2).

Dasar-dasar tersebut menunjukkan bahwa motif yang
ada pada batik hampir sama dengan relief candi. Hal ini
menunjukkan adanya hubungan penerapan ragam hias
batik. Apakah relief candi terlebih dahulu atau motif batik
yang mempengaruhi relief candi, tapi yang jelas bahwa
motif batik sudah ada semenjak berdirinya candi di Jawa.
Pada abad 500 Masehi, Kerajaan Taruma Negara
menggunakan mengkudu (jenis tumbuh-tumbuhan) untuk
mencelup warna merah yang tidak didapat di daratan India
(Sutaarga,1964:3). Motif Swastika pada batik yang telah ada
pada zaman Perunggu, yaitu ornamen untuk menghormati
matahari yang berarti kebahagiaan.
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Motif Kawung sudah ada sejak zaman Hindu-Jawa
yaitu zaman Majapahit tahun 1216-1231 (Van Der Hop,
1949:80). Begitu juga di Patung Budha Prajnyaparamita tahun
1350 dan Patung Ganesha di Kediri tahun 1239 (Rouffaer dan
De Batik-Kunst in Nederlansch-Indie). J .G. Hijser
menunjukkan adanya kemungkinan ragam hias pilin
berganda berhubungan dengan motif Parang Rusak. Ia
memberi contoh ragam hias pilin yang terdapat di Papua
Utara yang bersamaan dengan kebudayaan Perunggu (Pra
Sejarah) atau kebudayaan Dong-Son (Van Der Hop,1949:38-
47).

Gambar motif ceplok yang juga memiliki kesamaan
dengan motif dari india selatan, dimana motif-motif

tersebut digayakan di Gresik
Sumber : Djajasoebrata. 1972:39
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Sekalipun tidak mungkin menemukan lembar kain
batik sebagai bukti arkeologi pada masa silam, tetapi bukti
sejarah tentang teknik rintang celup warna, ragam hias
dekoratif, simbolik, keseimbangan dinamis dan menjiwai
bentuk batik sudah dikenal sejak zaman pra sejarah.

Temuan arkeologi berupa arca dalam Candi Ngrimbi
dekat Jomban menggambarkan sosok Kertajasa, Raja pertama
Majapahit yang memerintah pada tahun 1294-1309 memakai
kain beragam hias kawung (Van der Hoop 1949:9)

 
Gambar motif ceplok yang muncul pada patung siwa

di candi Singosari

Selain itu, bila mengungkap seni sastra Jawa Tengahan
di zaman Majapahit, seperti Kudang Sundayana, Rangga
Lawe, Serat Pararaton dan Bima Suci yang mengetengahakan
pemikir-pemikir agama dan menceritakan keadaan pada
zaman tersebut, salah satunya adalah perkembangan batik
(Hardjonagoro.1978:1). Karya-karya tersebut antara lain:
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1. Serat Pararaton Serat Pararaton berisi antara lain adalah
sebagai berikut :
“Raden Wijaya amacal sisisngkalaning amaluku,
Dadanipun Kebo mundarung tekeng mukanipun kebek
endut,
Mundur tur anguncap :‘Aduh, tuhu yan dewa si pakenira
Raden’
Semangka Raden wijaya adum lancingan gerising Ring
kawunalira sawiji sowing Ayun sira angamuka Kang
dinuman sira sora, sira Rangga Lawe, Sira Pedang, Sira
Dangdi, Sira Gajah”

Artinya :
Raden Wijaya menginjakkan kaki untuk
memulai perjalanannya,
Dada Kebo Mundarung hingga mukanya penuh Lumpur,
Jalan mundur sambil berkata :‘ Aduh, pasrah kepada
dewaku ya Raden’
Saat itu Raden Wijaya sedang membagikan celana gerising
Kepada rakyatnyaA gar segera menentang Yang kamu
bicarakan sora, kamu RanggaLawe, Kamu Pedang, Kau
Dangdi, Kamu Gajah.

2. Tembang Durma

Tembang Durma no. 74 dalam Rangga Lawe yang
diterbitkan oleh C.CBerg (1939: 148) menerangkan tentang
pemakaian kain dodot untuk penutup mayat di zaman
Majapahit seperti yang tertulis di bawah ini:

“Tan-Dwana usungan pan atawan brana
Sang Nata kon nastari
Mangkat tan ingundang
Teka adodot petak
Winingkis pupune kalih
Tikeng Kacuran
Atuntnan limaris.”

Artinya :
Tidak bermaksud menangis karena mayat
Sang Raja suruh lestari
Barangkat tidak diundang
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Dengan memakai dodot putih
Digulung pada kedua kakinya

Semenjak runtuhnya Kerajaan Majapahit yang ditandai
dengan Condrosangkolo Sirno Hilang Kertaning Bumi yang
berarti tahun 1400 (tahun Jawa), yang diperintah oleh Sang
Prabu Brawijaya V yang beragama Budha, maka berdirilah
Kerajaan Demak di Bawah pemerintahan Raden Patah atau
Sultan Alam Akbar I seorang Putra Raja Majapahit dari Istri
Cina (H.J. De Graff dan Pigend,1986:56). Perkembangan
kekuasaan Demak yang disebabkan oleh kelemahan-
kelemahan yang dialami oleh pusat Kerajaan Majapahit
akibat pemberontakan perebutan kekuasaan di kalangan
keluarga Raja setelah wafatnya Gajah  Mada (1364) dan Hayam
Wuruk (1389). Dengan demikian runtuhnya Majapahit
bukanlah semata- mata disebabkan oleh kaum Muslim,
melainkan dinasti Girindra Wardhana dari Kediri yang
berhasil merebut kekuasaan dari Majapahit (1468). Agama
Islam terus berkembang, mula- mula dari daerah Pesisir,
kemudian bergerak sampai ke daerah Pajang dan akhirnya
ke pedalaman lagi seperti Kerajaan Mataram
(Prabawati,1991:9 dan 75).

Masuknya agama Islam ke Kerajaan Mataram yang
beragama Hindu-Jawa menambah kasanah baru dalam karya
seni yang diciptakan oleh punggawa-punggawa atau seniman
Kerajaan, seperti wayang kulit, sastra, falsafah dalam batik
seperti “manunggaling kawula Gusti”, dan munculnya sifat-
sifat manusia di dalam mitologi Jawa seperti amanah, luamah,
supiah, dan muthmainah. Hardjonagoro (1989:31)
menyatakan bahwa pada zaman Borobudur, putri dari
Pajajaran sering mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera
yang dicelup rintang menggunakan ketan sebagai perintang.
Barangkali inilah yang dipakai sebagai ide untuk
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menciptakan batik. Pada zaman Sultan Agung, batik
dipersembahkan untuk upacara, kepercayaan atau tradisi
sebagai perlambang sejarah, sehingga setiap coretan dalam
motifnya memiliki makna sejarah yang melambangkan
tradisi-tradisi, filsafat hidup, dan kepercayaan.

Cikal bakal batik Keraton dikerjakan oleh masyarakat
luar Keraton (petani), maka tidak mengheranlan motif-motif
yang ditampilkan masih di lingkungan atau sekitar
kehidupan petani. Pekerjaan membatik pawa awalnya
dilakukan oleh petani pada waktu senggang yaitu sebelum
mereka turun ke sawah apabila musim padi tiba, sehingga
pekerjaan membatik sementara dihentikan (Sutaarga,1964: 4).

K.R.T. Hardjonarogo memberikan contoh bahwa
semua motif batik klasik menggambarkan alam pertanian,
misalnya: Sidoluhur, Sidomukti, dan alas-alasan yang
ditampilkan dengan ornamen dedaunan atau bunga di negeri
agraris. Diperkirakan pula bahwa teknik pembatikan masuk
Keraton sekitar abad 13 guna membuat perlengkapan yang
dihubungkan upacara- upacara ritual di dalam keraton,
seperti nyamping (kain panjang).

Kain batik sebagai kreasi sendiri yang berasal dari
rakyat, dimana motif atau corak yang ditampilkan merupakan
refleksi maya di zamannya. Tidak mengherankan apabila
suasana dan keadaan zaman yang agraris feodalis melahirkan
karya seni dengan corak atau motif yang mencerminkan rasa
manembah dengan simbol-simbol tentang kesuburan. Corak
dan motif yang begitu sederhana selanjutnya direkrut
kalangan Keraton, kemudian ditampilkan sebagai produk
yang diagungkan serta dilengkapi dengan persepsi kultural
untuk kepentingan keraton. Penciptaan batik keraton pada
waktu itu difungsikan sebagai pakaian upacara ritual. Oleh
karena itu, batik yang diciptakan harus mencerminkan
upacara dan menambah daya magis. Maka batik tidak hanya
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enak dipandang saja, tetapi juga memberi makna atau arti
yang erat hubunganya dengan falsafah hidup, pesan, dan
harapan yang tulus serta luhur semoga membawa kebaikan
dan kebahagiaan bagi si pemakai.

Proses pembuatan batik sebelum mengenal lilin
memakai kanji (aci) seperti yang dilakukan di Banten dan
dikenal sebagai kain simbut.7 Kain simbut dianggap sebagai kain
batik yang paling tua dan hanya dipergunakan dalam upacara
kelahiran, sunatan, pengikiran gigi. Proses pembuatan kain
tersebut masih sangat primitif dengan alat dari belahan
bambu untuk mengeluarkan kanji di atas kain. Jika kanji telah
kering, kain dicelup dalam warna dan diulang beberapa kali
untuk mendapatkan warna yang dikehendaki. Kain yang telah
selesai diberi warna merupakan kain dengan gambar putih
dan cara yang sama ditemukan juga di Toraja, Sulawesi Selatan
dan di Sumatra.

Canting diperkirakan asli Indonesia yang digunakan
oleh orang Jawa yang ditempat lain tidak ada. Oleh karena
itu batik Jawa mempunyai ciri khas karena menggunakan
canting. Canting dapat menghasilkan gambar yang rapi dari
garis- garis dan titik-titik. Canting diperkirakan sudah dikenal
pada abad ke-12 jika dilihat dari motif batik pada ragam hias
candi.8 Kata batik juga diperkirakan dikenal setelah ada
canting, karena alat tersebut yang dapat menghasilkan gambar
yang bermacam-macam. Sebelum canting dikenal, maka
potongan bambu dipakai dengan sendirinya tidak dapat
menghasilkan gambar yang rumit.

7 J.E. Jasper dan Mas Pirngadie, op. cit., hlm. 18.
8 Joseph Fischer, op. cit., hlm. 13.
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Pengertian Batik

Batik mempunyai banyak pengertian dan arti yang
luas, beberapa pengertian diberikan dari akhiran “tik” dari
kata menitik atau menetes.9 Batikan dalam bahasa Jawa berarti
seratan, dibatik sama dengan dipun-serat,10 yaitu diberi gambar
dengan lilin. Dari pengertian itu maka batik dapat diartikan
sebagai menulis diatas kain dengan menggunakan alat
canting dan memakai bahan lilin yang disebut rengrengan dan
apabila telah selesai dibatik diberi warna.11 Kata batik dalam
ensiklopedi Indonesia adalah:

“cara menulis di atas kain-kain mori, katun, tetoron,
adakalanya kain sutera, dengan cara melapisi bagian-bagian
yang tidak berwarna dengan lilin yang disebut juga malam....
kemudian kain yang telah dilapisi lilin tersebut, dicelupkan
ke dalam zat warna yang dikehendaki dan
dikeringkan....Proses demikian diulangi untuk setiap wrna
yang digunakan.....”12

Berdasar teknik pembuatannya, maka batik berarti:
“pemberian warna dengan pencelupan warna dingin pada kain dasar
putih yang sebelumnya telah diberi pola dengan menggunakan
canting yang telah diberi lilin.13

9 W Kertscher, Perindustrian Batik di Pulau Djawa, diterjemahkan oleh Poey
Ken Sin (Leverkusen: Pabrik Tjat pewarna, 1954), hlm. 4.

10 W.J.S. Poerwodarminto, Bausastra Jawa, (tanpa kota terbit, penerbit dan
tahun terbit), hlm. 33.

11 S. Soetopo, “Batik” dalam Majalah Batik No. 9, 1956, hlm. 29.
12 W. Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia, (Bandung: Gravenhage, 1980), hlm.

417.
13 Clair Holt, Art in Indonesia Continuitica and Changes, (Ithaca, USA: Uni-

versity Press, 1967), hlm. 149.
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Batik bagi orang Jawa adalah kata kerja karena
membatik adalah membuat ‘bintik-bintik’.14 Membatik juga
berarti menulis karena alat yang digunakan yaitu canting.
Canting adalah sebuah alat dari tembaga yang mempunyai
satu atau beberapa lubang kecil dan melalui lubang-lubang
itu aliran lilin dengan berbagai ukuran dapat keluar dan
menempel pada kain. 15Pegangan dari bambu dan
penggunaannya hampir sama dengan alat tulis tulis yang lain.
Gambar yang dihasilkan seolah-olah diciptakan dari titik-titik,
maka membatik atau mbatik dapat diterjemahkan sebagai
sepotong kain yang telah diberi gambar dengan titik- titik,16

atau menggambar dengan garis patah.17

Kain yang selesai dibatik disebut jarit atau jarik,18

merupakan bahasa Jawa ngoko dan dalam bahasa Jawa Kromo
berarti tapih atau bebed,19 yaitu kain panjang yang dipakai
wanita sebagai pakaian adat Jawa. Satu potong kain batik
mempunyai ukuran tradisional yang disebut kacu. Kacu
adalah sapu tangan yang berbentuk persegi empat, maka
sekacu adalah ukuran perseginya mori dan satu potong kain
batik memerlukan 2,5 kacu.20

14 S. Koperberg, De Javansche Batik Industrie, (tanpa kota terbit, penerbit
dan tahun terbit), hlm. 14.

15 J.E. Jasper dan Mas Pirngadie, De Batikkunst, (‘S Gravenhage:
Kunstdrukkerij v/h Mouton & Co., 1916), hlm. 16.

16 Arts and Crafts in Indonesia, (Jakarta: Departmen of Information Repub-
lic of Indonesia, 1974), hlm. 38.

17 W.J.S. Poerwodarminto, log. cit.
18 Joseph Fischer, ed., Treads of Tradition, (Los Angeles: Andreson Litho-

graph Company, 1979), hlm. 44.
19 J. Paulus, “Batikken” dalam Encijclopedie Nederlandsch Indie II, (Leiden:

Martinus Nijhof en J. E. Brill, 1917), hlm. 194.
20 Hamzuri, Batik Klasik, (Jakarta: Jambatan, 1981), hlm. 99.
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