
SARI 
 

Yusuf, Arif Mokhammad. 2012. Kajian Fenomenologi Mengenai Upaya Pelestarian 
Batik Batang sebagai Warisan Budaya Masyarakat. Skripsi. Jurusan Sosiologi 
dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Dra. Rini Iswari M.Si, Pembimbing II Hartati Sulistyo Rini S. 
Sos, M.A. 98 halaman. 

Kata kunci : Upaya Pelestarian, Batik Batang, Warisan Budaya 
 
 Batik Batang sebagai suatu bentuk ekspresi seni budaya yang dimiliki oleh 
masyarakat Batang memiliki motif dan corak yang khas Batangan. Batik Batang 
digunakan dalam lambang Pemerintah Kabupaten Batang untuk menunjukkan bahwa 
seni kerajinan batik di Kabupaten Batang adalah seni kerajinan rakyat yang sudah 
mendarah daging dan diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat 
Batang. Batik Batang memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan batik dari 
daerah lainnya, akan tetapi batik Batang belum begitu dikenal, bahkan oleh sebagian 
masyarakat Batang sendiri. Bentuk-bentuk upaya yang telah dilakukan untuk menjaga 
kelestarian Batik Batang tentu dapat menjadi merupakan acuan untuk mengetahui 
mengapa Batik Batang kurang begitu dikenal masyarakat. Permasalahan yang diangkat 
dalam peneliitian ini antara lain: 1) Bagaimana gambaran keadaan Batik Batang sebagai 
warisan budaya masyarakat Batang? 2) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk 
melestarikan batik Batang? 3) Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat 
upaya pelestarian batik Batang? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui 
gambaran keadaan batik Batang sebagai warisan budaya masyarakat Batang. 2) 
Mengetahui bentuk-bentuk upaya pelestarian batik Batang. 3) Mengetahui faktor-faktor 
pendukung dan penghambat upaya pelestarian batik Batang. 

Penelitian menggunakan teori fungsionalisme struktural dengan metode 
penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi untuk melihat permasalahan 
berdasarkan konstruksi pemikiran subjek penelitian. Lokasi penelitian di Kelurahan 
Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Sumber data primer meliputi subjek 
dan informan penelitian. Subjek penelitian terdiri dari dua pemilik tempat pengrajinan 
batik Batang, lima pengrajin batik Batang, tiga pemasar batik Batang, dan anggota 
masyarakat yang turut berperan dalam upaya pelestarian batik Batang. Informan 
penelitian meliputi seorang Kabid. di Disbudpar Kabupaten Batang dan dua orang 
pegawai Disperindag Kabupaten Batang serta empat anggota masyarakat Batang yang 
memberikan informasi mengenai upaya pelestarian batik Batang. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data 
diperoleh dengan triangulasi sumber data. Teknik analisis data penelitian meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pelestarian batik Batang sesuai 
dengan konsep AGIL dalam teori fungsionalisme struktural Parsons yang antara lain: 
Adaptation (A) dalam inovasi motif dan corak; busana batik Batang disesuaikan 
perkembangan jaman; dan aplikasi kain batik Batang menjadi berbagai macam benda, 
Goal attaiment (G) dengan pengembangan usaha batik Batang; pengenalan-pengenalan 
serta pengadaan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan pengetahuan masyarakat 
mengenai batik Batang, Integration (I) dalam klaster batik Batang sebagai bentuk 
jaringan yang mempunyai rantai nilai dalam upaya pelestarian batik Batang, Latent 



pattern maintenance (L) meliputi proses pewarisan pengetahuan dan ketrampilan serta 
penjagaan kualitas batik Batang. 

Kesimpulan dalam penelitian ini: 1) Batik Batang diidentifikasikan sebagai batik 
keratonan karena bercorak warna sogan ireng-irengan, akan tetapi masyarakat Batang 
sebagai masyarakat pesisiran banyak mendapatkan pengaruh dari budaya luar jawa, 
terutama ajaran agama Islam, sehingga batik Batang rifa’iyahan yang cenderung lebih 
berkembang. 2) Upaya pelestarian batik Batang oleh Pemerintah Kabupaten Batang 
pada umumnya bertujuan untuk melestarikan sekaligus mengembangkan industri batik 
Batang, sedangkan masyarakat Batang yang berperan dalam upaya pelestarian batik 
Batang cenderung memiliki kepentingan usaha batik Batang. 3) Upaya pelestarian batik 
Batang terdukung oleh adanya kegiatan-kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk 
memperkenalkan batik Batang kepada khalayak umum serta adanya beasiswa dari 
UNESCO. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai batik Batang serta pemasaran 
batik Batang yang jarang memberikan identitas batik Batang menjadi faktor 
penghambat upaya pelestarian batik Batang. Kabupaten Batang yang bersebelahan 
dengan Kota dan Kabupaten Pekalongan menyebabkan batik Batang kurang begitu 
dikenal. 4) Solusi terhadap faktor penghambat upaya pelestarian batik Batang 
ditekankan pada upaya publikasi batik Batang. 

Saran yang penulis rekomendasikan dari penelitian ini bagi Pemerintah 
Kabupaten Batang dalam acara sarasehan ”Bupati Batang Mendengar” yang diadakan 
setiap malam jum’at kliwon di halaman rumah dinas Bupati Batang, penulis akan 
menyampaikan bahwa upaya-upaya pelestarian batik Batang yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu ditingkatkan dengan sosialisasi sekaligus 
pembelajaran mengenai batik Batang kepada masyarakat Batang yang dapat lebih 
efektif apabila materi pengetahuan serta wawasan mengenai batik Batang dimasukkan 
ke dalam kuruikulum sekolah yang dalam pelaksanaannya juga diberikan praktek-
praktek pengrajinan batik Batang, selain itu optimalisasi peranan dari klaster batik 
Batang juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dari keberadaan klaster 
batik Batang sebagai bentuk jaringan yang mempunyai rantai nilai dalam upaya 
pelestarian batik Batang. 
 


