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SARI 
 

 
Erita Pratiwi. 2013. Perkembangan Batik Pekalongan tahun 1950-1970. Jurusan 
Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci  : Batik Pekalongan, Perkembangan, Tahun 1950-1970 

Pekalongan berkembang menjadi pusat batik terbesar di Jawa. Di kota 
Pekalongan batik tumbuh menjadi sebuah industri yang makin lama makin 
berorientasi komersial bukan lagi sekedar seni atau kriya. Batik Pekalongan 
dipengaruhi oleh ide-ide dan warna-warna dari luar negeri termasuk dari Eropa dan 
lebih bebas tidak terikat secara kuat dari pakem kraton. Pada tahun 1950, sentra-
sentra pengrajin batik yang dahulu merupakan pusat industri batik mulai bangkit 
kembali dan merambat sampai keluar kota, misalnya Kedungwuni, Pekajangan, 
Wiradesa, Tirto dan sampai Setono. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) 
Bagaimanakah perkembangan batik Pekalongan tahun 1950 – 1970?, (2) Faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan batik Pekalongan tahun 1950 - 
1970?. 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian 
sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada masa 
lampau. Lokasi penelitian  terletak di kota Pekalongan. Informan dalam penelitian 
adalah pemandu Musium Batik Pekalongan, mantan pembatik dan pengurus 
Koperasi Batik Pekalongan. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
studi dokumen, wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis interaktif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan batik di Pekalongan 
dipicu oleh kebijakan ekonomi kerakyatan oleh pemerintah, perkembangan fungsi 
batik dan terbukanya peluang memenuhi kebutuhan sandang di daerah-daerah 
pendudukan Belanda mendorong perkembangan pemasaran industri batik semakin 
meningkat baik dilihat dari jumlah atau omset penjualan maupun daerah jangkauan 
pemasaran. Perkembangan pemasaran batik berakibat positif bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Pekalongan dan pelaku bisnis batik pada umumnya. 
Perkembangan pesat industri batik Pekalongan pada tahun 1950 sampai dengan 
tahun 1970 mampu merubah kehidupan ekonomi rakyat dari kemiskinan menuju 
kesejahteraan. Tedapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan batik 
Pekalongan pada kurun waktu tahun 1950-1970. Faktor-faktor tersebut adalah 
pertama kebijakan Pemerintah bidang ekonomi yaitu meliputi upaya pemerintah 
mendorong pendirian koperasi batik, pemberian lisensi kepada pengusaha pribumi, 
pemberian kemudahan dalam mendapatkan pinjaman modal dari bank, kampanye 
pemakaian produk dalam negeri dan pembatasan sandang impor, kedua yaitu 
maraknya pendirian koperasi batik yang mampu menjalankan peran dalam memupuk 
solidaritas, menyediakan bahan baku dan obat-obatan, dan mengispirasi kebangkitan 
pengusaha pribumi muslim dan ketiga perkembangan fungsi batik dari yang semula 
hanya berupa pakaian pria dan jarik menjadi aneka asesoris kebutuhan manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Batik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya bangsa 

Indonesia karena batik telah diangkat sebagai warisan budaya bangsa yang 

mempunyai ciri khas dan menunjukkan identitas bangsa. Batik dikenakan oleh 

pejabat maupun masyarakat luas dalam berbagai acara formal maupun non 

formal. Bila ditelaah secara mendalam batik tidak sekedar pakaian saja tetapi 

juga sudah berkembang dalam berbagai keperluan lain misalnya sprei, sarung 

bantal dan guling, tas dan lain-lain. 

Batik merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang saat ini telah 

berkembang, baik lokasi penyebaran, teknologi dan desainnya. Semula batik 

hanya dikenal di lingkungan kraton di Jawa. Pada masa itu batik hanya dibuat 

dengan sistem tulis sedangkan pewarna yang digunakan berasal dari alam baik 

tumbuh-tumbuhan maupun binatang ( Riyanto, dkk, 1997: 1 ). Seiring 

perkembangannya, teknologi pembuatan batik semakin maju. Hal ini dapat 

dilihat dari peralatan membatik yang sudah canggih, seperti canting yang 

menggunakan aliran listrik.  

Batik dari daerah Pekalongan termasuk batik pesisir yang paling kaya 

akan warna. Sebagaimana ciri khas batik pesisir, ragam hiasnya bersifat 

naturalistik. Batik dari daerah Pekalongan inilah yang sangat dipengaruhi selera 

serta gaya para pendatang keturunan China dan Belanda (Djoemena, 1990:59).  
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Batik Pekalongan sudah ada sejak sekitar tahun 1800. Namun, 

perkembangan secara signifikan baru terjadi setelah Perang Diponegoro atau 

disebut juga Perang Jawa (1825-1830) di kerajaan Mataram.  Terjadinya 

peperangan ini mendesak keluarga kraton serta para pengikutnya meninggalkan 

daerah kerajaan. Mereka kemudian tersebar ke arah Timur dan Barat. Kemudian 

di daerah-daerah baru itu para keluarga dan pengikutnya mengembangkan batik. 

Dari arah timur, batik Solo dan Yogyakarta menyempurnakan corak batik yang 

telah ada di Mojokerto serta Tulungagung hingga menyebar ke Gresik, Surabaya 

dan Madura. Dari arah Barat batik berkembang di Banyumas, Kebumen, Tegal, 

Cirebon dan Pekalongan. Dengan adanya migrasi ini, maka batik Pekalongan 

yang telah ada sebelumnya semakin berkembang.  

Pekalongan berkembang menjadi pusat batik terbesar di Jawa. Di kota 

Pekalongan batik tumbuh menjadi sebuah industri yang makin lama makin 

berorientasi komersial bukan lagi sekedar seni atau kriya. Batik Pekalongan 

dipengaruhi oleh ide-ide dan warna-warna dari luar negeri termasuk dari Eropa 

dan lebih bebas tidak terikat secara kuat dari pakem kraton. Watak penduduk 

dan naluri bisnis yang pintar menjadikan Pekalongan sebagai tempat yang sangat 

baik bagi para pengusaha bukan jawa yaitu Belanda, China dan Arab. 

Persilangan berbagai budaya yang terjadi di Pekalongan menjadikan batik 

Pekalongan memiliki ciri khas baik pada motif, corak dan perkembangannya 

(Iwan Tirta, 2009: 95). Pada tahun 1950, sentra-sentra pengrajin batik yang 

dahulu merupakan pusat industri batik mulai bangkit kembali dan merambat 
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sampai keluar kota, misalnya Kedungwuni, Pekajangan, Wiradesa, Tirto dan 

sampai Setono (Kusnin Asa,2006:115).  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

bagaimanakah perkembangan batik pekalongan tersebut. Untuk itu judul yang 

akan di ambil dalam penulisan skripsi ini adalah PERKEMBANGAN BATIK 

PEKALONGAN TAHUN 1950 – 1970. 

Penentuan kurun waktu antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1970 

didasarkan pada alasan bahwa pada kurun waktu 1950 sampai dengan tahun 

1970 tersebut batik Pekalongan mencapai puncak kejayaan. Pada tahun 1950-an 

sampai dengan tahun 1970-an batik Pekalongan berkembang pesat sehingga 

mampu memberikan kemakmuran  bagi masyarakat Pekalongan dari berbagai 

kalangan. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perkembangan batik Pekalongan tahun 1950 – 1970? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan batik Pekalongan 

tahun 1950 - 1970? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui perkembangan batik Pekalongan tahun 1950 -1970 
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2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan batik 

Pekalongan tahun 1950 - 1970 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai 

berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kita tentang 

perkembangan batik Pekalongan tahun 1950 - 1970. 

2. Agar dapat memberikan input kepada para pembaca untuk memberikan 

dukungan bagi perkembangan batik Pekalongan. 

3. Agar dapat memperkaya khasanah penulisan sejarah khususnya sejarah 

batik Pekalongan. 

E. RUANG LINGKUP 

Dalam penyusunan skripsi ini perlu adanya pembatasan wilayah 

penelitian. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan 

sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dimengerti dengan mudah 

dan baik. Ruang lingkup penelitian sangat penting dalam mendekatkan pada 

pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga tidak terjadi kerancauan 

dalam memahami hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang 

lingkup spasial dan ruang lingkup temporal. Ruang lingkup spasial yaitu batasan 

tempat atau wilayah yang akan dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini. 

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Pekalongan yang meliputi 

Kota Pekalongan dan kabupaten Pekalongan. 
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Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu dalam penelitian ini. 

Batasan waktu yang digunakan penulis adalah mulai tahun 1950 sampai tahun 

1970. Tahun 1950 sampai dengan tahun 1970 dipilih karena pada tahun ini batik 

Pekalongan mengalami perkembangan yang pesat. 

 

F. TINJAUAN PUSTAKA 

Buku pegangan pertama adalah buku yang berjudul “Katalog Batik 

Indonesia”, karangan Riyanto, B.A yang diterbitkan oleh Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik, tahun terbit 1997, tebal buku 

79 halaman. Buku ini berisi ulasan mengenai batik secara keseluruhan. Pada 

bagian pertama dijelaskan mengenai pengertian batik.  Batik adalah karya seni 

rupa pada kain, dengan pewarnaan rintang, yang menggunakan lilin batik 

sebagai perintang warna”. Selain pengertian batik di sini diulas pula mengenai 

sejarah dan perkembangan batik di Indonesia, mengenai pembagian batik 

menjadi dua golongan yaitu batik Vorstenlanden dan batik pesisir serta beberapa 

pendapat mengenai asal mula batik. Kemudian diterangkan mengenai proses 

pembuatan batik, yang meliputi: pelekatan lilin batik, pewarnaan batik, dan 

menghilangkan lilin. Sedangkan pada batik modern, motif dapat berupa gambar 

nyata (figuratif), semifiguratif, atau nonfiguratif. Setelah itu dibahas mengenai 

zat pewarna untuk batik. Di sini menurut asalnya zat warna batik dibagi menjadi 

dua, yaitu zat warna alam dan sintetis. Zat warna dari alam antara lain kunyit, 

temulawak, akar pohon mengkudu, teh, gambir, dan lain sebagainya. Sedangkan 

zat warna sintetis antara lain soga ergan, soga kopel, cat bejana, dan lain-lain. 

Bahasan berikutnya yaitu mengenai tata warna batik. Pewarnaan batik di 
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samping mempunyai keindahan yang khas juga mempunyai arti simbolis dan 

filosofis. Arti warna dapat dilihat pada wayang, warna pada ajaran Triguna 

(agama Budha) dan warna menurut falsafah uzur hidup “sederek sekawan 

gangsal pancer”. Berikutnya dibahas mengenai bahan yang dipergunakan untuk 

batik, dalam hal ini adalah mori. Mori dalam pembatikan dibagi menjadi tiga, 

yaitu mori primisima, mori, dan mori biru. 

Kelebihan dari buku ini adalah buku ini menjelaskan batik secara detail 

dan rinci. Mulai dari pengertiannya, proses pembuatan batik, motif batik, zat 

warna batik, bahan yang dipergunakan dan berbagai macam motif batik dari tiap 

daerah penghasilnya. Tiap daerah penghasil dijelaskan terlebih dahulu gambaran 

mengenai batik di daerah yang bersangkutan. Batik dari tiap daerah tersebut 

disertai contoh gambar lengkap dengan keterangan yang rinci. 

Kekurangan dari buku ini adalah pada bagian tata warna batik, tidak 

terdapat contoh dari motif batik dan pewarnaannya. Seharusnya pada bagian tata 

warna batik disertai dengan contoh motif batik dan dilengkapi dengan penjelasan 

mengenai arti warna dari batik yang ditampilkan tersebut. Untuk lebih 

memberikan gambaran yang luas, sebaiknya dalam buku ini disampaikan batik 

per wilayahnya saja, seperti batik Surakarta, batik Cirebon, batik Pekalongan, 

dan lain sebagainya. 

Sebagai buku pegangan kedua adalah buku berjudul “Ungkapan Sehelai 

Batik”, karangan Nian S. Djoemena yang diterbitkan oleh Djambatan, tahun 

terbit 1990, tebal buku 104 halaman.  Buku ini berisi penjelasan mengenai batik 

secara luas. Mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi ragam hias batik. 
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Menurut Djoemena faktor yang berpengaruh, yaitu 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, dan adanya 

kontak atau hubungan antar daerah pembatikan. Selain itu dibahas pula 

mengenai perkembangan batik, di sini dijelaskan mengenai kedatangan bangsa 

asing yang meliputi kegiatan bangsa asing tersebut, seperti perdagangan. Dalam 

kegiatan perdagangan tersebut banyak diantara pedatang yang memakai kain 

batik atau membuat barang-barang khas dari batik untuk kebutuhan mereka. 

Dalam buku ini Djoemena membagi ragam hias batik dalam dua golongan besar, 

yaitu ragam hias geometris dan ragam hias non geometris. Sedangkan pada 

zaman penjajahan Belanda pengelompokan batik ditinjau dari sudut daerah 

pembatikan yang dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu batik Vorstenlanden 

dan batik pesisir.  

Kelebihan dari buku ini adalah dalam buku ini dijelaskan ragam hias 

batik yang dikelompokkan berdasarkan daerah penghasil atau wilayahnya. Di 

sini dijelaskan mengenai gambaran umum batik dari tiap-tiap daerah, seperti 

ciri-cirinya, tata warna, maupun makna dari ragam hias tersebut. Buku ini 

terlebih dahulu memberikan gambaran mengenai batik, baik batik dari daerah 

pedalaman maupun daerah pesisir. Pada bagian ini disertai dengan gambar dan 

penjelasan perbandingan ragam hias antar daerah yang memiliki kesamaan. 

Dijelaskan pula pembagian batik menurut daerahnya, tiap-tiap contoh dari ragam 

hias tersebut dilengkapi dengan gambar disertai dengan penjelasan. Di sini tidak 

hanya memuat mengenai batik dengan ragam hias tradisional saja, akan tetapi 
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juga batik dengan ragam hias modern ciptaan dari para seniman lengkap dengan 

profilnya. Buku ini memberikan informasi yang cukup banyak tentang batik 

Pekalongan. 

Kekurangan dari buku ini adalah buku ini kurang memberikan penjelasan 

mengenai arti dari batik. Gambaran yang diberikan masih terlalu umum, proses 

pembuatan maupun bahan untuk membatik tidak dijelaskan. 

Buku pegangan yang ketiga yaitu berjudul “Batik Sebuah Lakon” 

karangan Iwan Tirta diterbitkan oleh PT.Gaya FavoritPress, tahun terbit 2009, 

tebal buku 278 halaman. Dalam buku ini dituliskan tentang batik nusantara 

secara luas. Daerah-daerah penghasil batik dituliskan secara detail disertai 

berbagai contoh gambar yang sangat baik. Seperti halnya daerah pantai utara 

jawa dimana Pekalongan sebagai pusat perkembangan batik. Pelaku perbatikan 

di Pekalongan di lakukan oleh tiga kelompok yaitu etnis China, etnis Arab dan 

Belanda.  

Kelebihan dari buku ini adalah menyajikan secara detail peran kelompok 

pengembang batik  disertai contoh-contoh batik hasil karya kelompok-kelompok 

etnis tersebut dengan sangat baik. Selain itu juga menyajikan  ragam corak batik 

dengan menguraikan makna pada setiap corak batik. Kekurangan buku ini 

adalah belum menyajikan perkembangan batik secara lebih detail menurut kurun 

waktu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

Buku pegangan yang keempat adalah berjudul “Batik Pekalongan Dalam 

Lintasan Sejarah” karangan  Kusnin Asa diterbitkan oleh Paguyuban Pecinta 

Batik Pekalongan, tahun terbit 2006, tebal buku 303 halaman. Buku ini berisi 

uraian tentang sejarah batik Pekalongan dari masa ke masa. Dituliskan industri 
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batik pada masa penjajahan Belanda, Jepang, Pasca kemerdekaan dan masa kini. 

Pada bab XI dituliskan perkembangan batik pasca kemerdekaan disertai peran 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menggerakan industri batik. 

Perkembangan batik didorong oleh kebijakan pemerintah untuk mendidikan 

koperasi dan membagikan lisensi bagi koperasi dan pengusaha namun 

perkembangan pengusaha pribumi tetap kalah bersaing dengan pengusaha 

Tionghoa dan Arab. Perkembangan batik Pekalongan dikalangan pribumi 

ditandai dengan berdirinya koperasi PPIP yaitu Koperasi Persatuan Perbatikan 

Indonesia Pekalongan yang menyediakan bahan baku berupa tekstil, obat-obatan 

batik yaitu  zat warna dan bahan kimianya. Selain itu perkembangan batik 

pekalongan juga disebabkan oleh peningkatan fungsi batik pada tahun 1952 

yaitu dari kain tapih dan sarung menjadi gaun untuk wanita dan kemeja untuk 

pria, bahkan perkembangan selanjutnya batik menajdi bahan aksesoris untuk 

topi, sprei, badcover, taplak meja dll. Perkembangan batik pekalongan mencapai 

puncaknya pada tahun 1952 sampai dengan 1964 dimana batik memberikan 

kemakmuran  bagi masyarakat. Perkembangan pesat ini terjadi karena iklim 

usaha perdagangan yang baik antara lain kebijakan pemerintah untuk 

menggunakan produksi dalam negeri dan membatasi masuknya sandang impor. 

Buku ini juga memberikan informasi dan ulasan tentang kemerosotan batik 

Pekalongan yang mulai terjadi pada tahun 1974 dimana saat itu mulai masuknya 

industri tektil motif batik printing dan membanjirnya produk garmen dan tekstil 

impor. Kekurangan modal serta kurangya  pengetahuan dalam bidang 

manajemen  dan tekhnologi membuat perkembangan batik menjadi stagnan dan 
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kurang inovatif.  Selain menguraikan perkembangn batik Pekalongan, buku ini 

juga memberikan informasi tentang warna-warni batik Pekalongan 

Perkembangan batik Pekalongan di wakili oleh tiga kelompok sosial yaitu 

pertama kelompok penduduk Tionghoa, kedua adalah kelompok muslim Arab 

dan kaum ulama pedagang yang bisa bergerak bebas mengatur dinamika sosial. 

Kelompok ketiga adalah masyarakat perbatikan yang tinggal di pedesaan 

meskipun jumlahnya sedikit namun secara konsisten mewarisi tradisi leluhur 

dari seni batik lama/klasik. Pertemuan ketiga unsur tersebut tekah melahirkan 

pola campuran yang akhirnya menjadi bagian terbesar dari ciri khas batik 

Pekalongan dengan segala ragam warna-warninya.  

Kelebihan buku ini adalah menyajikan informasi batik  secara lengkap 

tidak hanya masalah motif/corak dan proses produksi tetapi juga menyajikan 

perkembangan industri batik dari berbagai aspek termasuk menyajikan berbagai 

kendala dalam perkembangan batik di Pekalongan. Selain itu itu juga di 

paparkan peran dan  perkembangan batik dari masa kemasa. Kekurangan buku 

ini adalah belum menyajikan secara khusus perkembangan batik pada masa 

kejayaan batik Pekalongan secara lebih lengkap dan dituliskan dalam bab 

tersendiri sehingga dapat memberikan kesan penonjolan perkembangan batik 

Pekalongan secara detail termasuk didalamnya data statistik tentang 

kemakmuran masyarakat yang diakibatkan dari perkembangan batik tersebut. 

 

G. METODE PENELITIAN 
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Dalam sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode ilmiah yang 

menyangkut masalah dan cara kerja untuk obyek yang mendasari sebuah kajian. 

Metode ilmiah ialah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan 

runtut, sebagai sifat utama pengetahuan. Oleh karena itu, semua cabang ilmu 

pengetahuan, dan pengembangan metodologi hendaknya disesuaikan dengan 

obyek-obyek ilmu yang bersangkutan, baik tipe maupun jenis penelitiannya. 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 

penelitian sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang 

terjadi pada masa lampau. Menurut Garraghan, metode penelitian sejarah 

merupakan suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-

aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan cara efektif dalam 

pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji 

sumber-sumber itu secara kritis dan meyajikan suatu hasil sinthese (pada 

umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai (Wasino, 2007: 8).   

Menurut Gottschalk (1985: 35) ada 4 langkah kegiatan dalam prosedur  

penelitian sejarah yaitu :  

1. Heuristik ( mencari sumber ) 

Heuristik merupakan suatu teknik  untuk memperoleh berbagai jeja-

jejak masa lalu. Jejjak-jejak sejarah sebagai peristiwa masa lalu merupakan 

sumber-sumber bagi sejarah sebagai kisah (Wasino,2007:18). Heuristik juga 

merupakan kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang berupa 

keterangan-keterangan, kejadian, benda peninggalan masa lampau dan 

bahan tulisan. Sumber dibagi menjadi dua  
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a. Sumber Primer 

Merupakan kesaksian daripada seorang saksi dengan mata 

kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat 

mekanis seperti diktafon yakni orang atau alat yang hadir pada 

peristiwa yang diceritakan. Sumber primer dalam penelitian ini adalah 

para pembatik yang yang melakukan kegiatan pembatikan antaratahun 

1950 sampai dengan 1970 yang masih bidsa ditemukan. Penulis 

menemukan para pelaku pembatik pada tahun 1950-1970 di kampung 

Bendan Pekalongan. Untuk memperoleh informasi dari para pembatik 

tentang kejayaan batik Pekalongan tersebut peneliti melakukan 

wawancara. 

b. Sumber Sekunder 

Merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan 

saksi mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang 

dikisahkan. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah para 

pembatik, pedagang dan pengusaha batik yang yang tidak mengalami 

persitiwa sejarah kejayaan batik Pekalongan pada tahun 1950 sampai 

dengan tahun 1970. Mereka dipilih berdasarkan pengetahuan yang 

mereka miliki atau mewarisi teknik pembatikan, mewarisi usaha dagang 

dari pendahulunya. Pemilihan sumber ini diharapkan mampu 

memberikan informasi tentang perkembangan batik Pekalongan pada 

tahun 1950-1970.  

Dalam pencarian data-data sejarah, penulis berusaha untuk 

menemukan sumber primer dan sumber sekunder dengan berbagai teknik 
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pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah : 

a) Studi dokumen yang berupa arsip untuk memperoleh data berupa 

dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Dokumen 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah catatan-catatan 

perkembangan batik Pekalongan yang terdapat pada Museum Batik 

Pekalongan dan Koperasi batik Pekalongan. 

b) Wawancara yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi dari sumber primer dan sumber sekunder. Wawancara 

dilakukan kepada pembatik, pengusaha dan pedagang, pengurus 

koperasi batik dan petugas museum batik Pekalongan. 

c) Studi Pustaka yaitu kegiatan untuk memeproleh data dengan cara 

mencari, membaca dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan 

permasalahan. Buku yang digunakan yaitu buku-buku yang dipilih 

dalam kajian pustaka, buku-buku koleksi museum Batik Pekalongan 

dan internet.   

2. Kritik Sumber 

Kritik sumber adalah usaha untuk mendapatkan tingkat kebenaranya 

atau kredibilitas yang paling tinggi dengan melalui  seleksi data yang telah 

terkumpul. Kritik  sumber ini dibedakan menjadi dua yaitu Kritik ekstren 

dan kritik intern. 

a. Kritik Ekstern 

Bertujuan untuk menguji intensitas asli tidaknya sumber   yang 

digunakan, caranya dengan kompilasi atau membandingkan antara buku 
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dengan dokumen yang diperoleh, sumber yang dipakai  dari buku yang 

bersangkutan saling diperbandingkan juga. Tidak semua jawaban ditulis 

karena tidak lulus seleksi. Hal ini wajar  karena tiap pribadi mempunyai 

sudut pandang yang berbeda. Kritik ekster juga merupakan penilaian 

atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber tersebut dari sudut 

pandang nilai kenyataan (kebenarannya) semata-mata. Kritik ini 

merupakan tahapan yang sangat penting sebab  sering dikatakan bahwa 

seluruh proses dari metode sejarah disebut sebagai kritisme sejarah 

(Wasino,2007:9). 

Dalam kritik ekstern terdapat tiga pertanyaan yang dapat 

diajukan yaitu apakah sumber  itu memang sumber yang kita 

kehendaki, adakah sumnber itu asli atau turunan, adakah sumber itu 

utuh atau telah diubah-ubah (Wasino,2007:51). 

Penulis melakukan kritik ekster dengan cara mendatangi calon 

informan. Informasn yang dijadikan sumber lisan adalah beberapa 

orang pembatik di kampung Bendan, pengusaha batik di Setono, 

pengurus Koperasi Batik dan petugas Museum batik Pekalongan. 

b.  Kritik Intern 

Kritik Intern adalah kritik yang menilai sumber-sumber yang 

berhasil dikumpulkan. Sumber-sumber itu berupa buku-buku 

perpustakaan guna melihat isinya relevan dengan permasalahan yang 

dikaji dan bisa dipercaya kebenarnya. Membnadingkan kesaksian 

berbagai sumber dengan menjejerkan dari saksi-saksi yang tidak 
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berhubungan satu dengan yang lainnya. Apakah saksi tersebut 

mempunyai keberanian untuk menyatakan kebenaran dari suatu sumber 

ataupun peristiwa (Wasino,2001:55). 

3. Interprestasi 

Setelah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang 

diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu  proses 

menyusun, merangkai, antara saru fakta dengan lainnya sehingga menajdi 

satu kesatuan yang dapat dimengerti dan bermakna (Gottschalk,1975:131).  

Penafsiran atas fakta harus dilandasi oleh sikap obyektif. Kalaupun 

dalam hal tertentu bersikap subyektif, harus subyektif rasional, jangan 

subyektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan 

sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. 

4. Historiografi 

Tahap terakhir dari metode sejarah, dimana penulis sudah menyusun 

ide-ide tentang hubungan satu fakta dengan fakta yang lain melalui kegitan 

interprestasi maka langkah akhir dari penelitian adalah penulisan atau 

penyusunan cerita sejarah. Bentuk dari cerita sejarah ini akan di tulis secara 

kronologis  dengan topik yang jelas sehingga akan mudah untuk di mengerti 

dan dengan tujuan agar pembaca dapat mudah memahaminya. Hasil dari 

penelitian yang diteliti secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang baik 

dan benar sesuai dengan ejaan yang berlaku tanpa mengurangi daya tarik 

untuk membaca yang kemudian di bukukan. 
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H. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusun 

sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu: 

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kajian pustaka, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Batik dan Proses Pembuatan meliputi uraian tentang makna batik,  

proses pembuatan batik, macam-macam batik, dan ragam atau corak batik  

BAB III Sejarah Batik Pekalongan, yang meliputi gambaran umum kota 

Pekalongan, Sejarah Batik Pekalongan,  Karakteristik batik Pekalongan,  

BAB IV Perkembangan Batik Pekalongan, yaitu uraian tentang perkembangan 

batik Pekalongan tahun 1950-1970, faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan batik Pekalongan tahun 1950-1970, pelaku-pelaku perkembangan 

batik Pekalongan, dan faktor-faktor kemerosotan batik Pekalongan 

BAB V     Penutup yang berisi simpulan dan saran. 



BAB II 

BATIK DAN PROSES PEMBUATAN 

 

A. Pengertian Batik 

Kata batik bisa mengacu pada dua hal. Pertama adalah teknik pewarnaan 

kain dengan menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. 

Dalam literatur internasional, teknik ini dikenal sebagai wax-resist dyeing. 

Pengertian kedua adalah kain atau busana yang dibuat dengan teknik tersebut, 

termasuk penggunaan motif-motif tertentu yang memiliki kekhasan.  Kata 

"batik" berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa: "amba", yang bermakna 

"menulis" dan "titik" yang bermakna "titik" sehingga kemudian menjadi 

ambatitik-ambatik-mbatik-batik. Seni pewarnaan kain dengan teknik perintang 

pewarnaan menggunakan malam adalah salah satu bentuk seni kuno. Penemuan 

di Mesir menunjukkan bahwa teknik ini telah dikenal semenjak abad ke-4 SM, 

dengan diketemukannya kain pembungkus mumi yang juga dilapisi malam untuk 

membentuk pola. Di Asia, teknik serupa batik juga diterapkan 

di Tiongkok semasa dinasti T'ang  (618-907) serta di India dan Jepang  semasa periode 

Nara (645-794). Di Afrika, teknik seperti batik dikenal oleh suku Yoruba di Nigeria, 

serta suku Soninke dan Wolof di Senegal (http://id.Wiki pedia.org/wiki/Batik,diakses  

tanggal 10 Maret 2012 jam 19.25). 

Di Indonesia, batik dipercaya sudah ada semenjak zaman Majapahit, dan 

menjadi sangat populer akhir abad XVIII atau awal abad XIX. Batik yang 

dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad XX dan batik cap baru 

dikenal setelah Perang Dunia I atau sekitar tahun 1920-an.  Walaupun kata "batik" 
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berasal dari bahasa Jawa, kehadiran batik di Jawa sendiri tidaklah tercatat. G.P. 

Rouffaer berpendapat bahwa tehnik batik ini kemungkinan diperkenalkan 

dari India atau Srilangka pada abad ke-6 atau ke-7.  Di sisi lain, J.L.A. Brandes 

(arkeolog Belanda) dan F.A. Sutjipto (arkeolog Indonesia) percaya bahwa tradisi 

batik adalah asli dari daerah seperti  Toraja,  Flores,  Halmahera, dan Papua. Perlu 

diketahui bahwa wilayah tersebut bukanlah area yang dipengaruhi oleh 

Hinduisme tetapi diketahui memiliki tradisi kuna membuat batik.  

Pola gringsing sudah dikenal sejak abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Dia 

menyimpulkan bahwa pola seperti ini hanya bisa dibentuk dengan menggunakan 

alat canting, sehingga ia berpendapat bahwa canting ditemukan di Jawa pada 

masa sekitar itu. Detail ukiran kain yang menyerupai pola batik dikenakan 

oleh Prajnaparamita, arca dewi kebijaksanaan buddhis dari Jawa Timur abad ke-13. 

Detail pakaian menampilkan pola sulur tumbuhan dan kembang-kembang rumit 

yang mirip dengan pola batik tradisional Jawa yang dapat ditemukan kini. Hal 

ini menunjukkan bahwa membuat pola batik yang rumit yang hanya dapat dibuat 

dengan canting telah dikenal di Jawa sejak abad ke-13 atau bahkan lebih awal. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Batik,diakses  tanggal 10 Maret 2012 jam 19.25) 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tekhnik pewarnaan kain 

dikenal luas tidak hanya di Indonesia namun tekhnik pewarnaan kain yang 

memiliki pola-pola rumit dengan menggunakan canting sebagaimana yang kita 

kenal dengan nama batik merupakan budaya Jawa.  Berdasarkan pengertian 

membatik diatas maka sesungguhnya yang dimaksud batik adalah tekhnik 
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pewarnaan kain dengan menggunakan canting atau tekhnik tulis sehingga batik 

cap, batik print kurang tepat jika dikatakan sebagai batik 

. 

B. Ragam Motif Batik 

Keanekaragaman motif batik berakibat pada beranekaragam nama-nama 

batik. Motif batik merupakan keutuhan dari subyek gambar yang menghiasi kain 

batik tersebut. Biasanya motif ini di ulang-ulang untuk memenuhi seluruh 

bidang kain. Membentuk motif secara fisik adalah unsur spot (berupa goresan, 

warna dan teksture), line (garis) dan mass (massa/berupa gambar) dalam sebuah 

kesatuan. Kemudian motif tersebut diduplikasikan atau diberi variasi dengan 

perulangan untuk membentuk pola atau field (Riyanto  1997:15).  

Dalam seni batik di Jawa dikenal beberapa pola untuk menyusun motif 

batik yaitu : 

1. Membentuk garis miring atau diagonal, misalnya bermacam-macam motif 

parang. 

2. Membentuk kelompok-kelompok, misalnya motif-motif ceplok. 

3. Membentuk garis tepi (motif pinggiran ) 

4. Membentuk tumpal atau karangan bunga, misalnya batik Buketan 

Pada batik modern dan batik-batik diluar Jawa pola batik lebih variatif 

atau bebas. Penyusunan motif sering dilakaukan secara simetris maupun 

asimetris atau dengan cara memadukan bebarapa pola batik tradisional.  Secara 

umum motif batik terdiri dari motif : 
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1. Motif Figuratif 

Motif figuratif menggambarkan benda-benda sesuai dengan aslinya, 

misalnya bunga, ikan, buah, binatang dan sebagainya. Penyusunan motif 

figuratif pada umumnya juga mempertimbangkan ruang atau jauh dekat, 

warna dibuat mirip aslinya dan lain-lain. Motif ini banyak digunakan pada 

batik modern dan batik-batik luar Jawa. 

2. Motif Semifiguratif 

Jika pada motif figuratif bentuk-bentuk benda yang digambarkan 

masih kelihatan maka pada motif semifiguratif benda-benda dilakukan 

stilisasi dan deformasi.  Penggambaran benda masih bertujuan untuk 

menggambarkan filosofi tertentu namun besar kecilnya benda, proporsi, dan 

perspektif tidak lagi diperhatikan. Pemberian warna juga kebih bebas 

sehingga penyusunan motif ini lebih bersifat dekoratif.  Penggambaran 

motif semifiguratif dapat secara geometris yaitu mengikuti bentuk-bentuk 

ilmu ukur misalnya segitiga, segi empat, lingkaran maupun non geometris 

yaitu masih mengikuti garis-garis objek gambarnya.  

3. Motif Nonfiguratif. 

Motif nonfiguratif disebut juga motif abstrak sehingga bentuk-bentuk 

benda apapun tidak lagi dipersoalkan. Yang diutamakan adalah keindahan 

motif itu sendiri. Motif abstark dapat berupa garis, massa, spot, isian-isian 

batik, bidang atau warna yang serasi antara bagian dan keseluruhan maupun 

bagian dan keseluruhan maupun bagian dengan bagian lainnya. 

Para perancang batik memiliki kebebasan dalam menyaring dan memilih 

motif yang diinginkan. Dalam memilih motif batik yang terpenting adalah 
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ketelitian misalnya dalam memilih motif figuratif perancang perlu 

memperhatikan detail pemotongan agar objek tetap indah (Riyanto  1997:15). 

C. Proses Pembuatan Batik. 

Proses pembuatan batik terdapat perbedaan pada bebarapa daerah 

khususnya  di luar Jawa. Menurut Riyanto ( 1997:12) menjelaskan bahwa secara 

umum proses pembuatan batik  meliputi tiga proses utama yaitu : 

1. Pelekatan lilin batik 

Pelekatan lilin dalam kain batik bertujuan untuk menolak (resist) 

terhadap warna yang diberikan pada kain untuk pengerjaan berikutnya. Lilin 

batik adalah campuran dari unsur-unsur yaitu gondorukem, matakucing, 

paraffin atau microwax, lemak atau minyak nabati, dan kadang-kadang 

ditambah dengan lilin dari tawon atau dari lanceng.  Agar dapat ditempelkan 

pada kain yang akan dibatik, lilin perlu dipanaskan sampai mencapai suhu + 

60-700C. 

Pelekatan lilin pada kain pada umumnya dilakukan dengan 3 cara yaitu 

dengan canting tulis, dengan canting cap dan dengan dilukiskan memakai 

kuas atau jegul. Canting adalah suatu alat untuk menuliskan lilin pada kain 

batik. Canting terbuat dari tembaga, berbentuk seperti kepala burung yang 

prinsip bekerjanya menggunakan prinsip bejana berhubungan.  Bagian 

canting terdiri dari badan canting, cucuk berupa saluran dan tangkai yang 

terbuat dari bambu atau glagah.  Terdapat beberapa jenis canting sesuai 

kegunaannya yaitu  canting  cecek  yaitu canting yang cucuknya kecil, 

canting klowong yaitu canting cucuknya sedang, canting tembokan dan 
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tutupan cucuknya lebih besar dan canting nitik yaitu canting yang memiliki 

ujung cucuknya berbentuk segiempat atau gepeng. Canting terdiri dari cucuk 

(saluran kecil), nyamplungan, dan gagang terong. Cucuk canting ada yang 

terdiri darisatu cucuk, dua cucuk dan tiga cucuk ( Fika handayani, 2009:39). 

Proses pelekatan lilin dengan menggunakan canting biasanya dimulai 

dari mengambil lilin cair kemudian ujung canting dihembuskan udara (ditiup) 

dengan tujuan menurunkan suhu lilin agar lebih dingin dan menghilangkan 

sumbatan dalam saluran. Jika saluran ujung cucuk lancar dan relatif lebih 

dingin maka hasil goresan akan menjadi lebih baik, goresan lebih tebal dan 

tidak mengembang (blobor) . 

Canting cap terbuat dari tembaga yang sudah disusun menurut garis-

garis motifnya. Mula-mula canting cap diselupkan pada wadah yang agak 

lebar yang berisi lilin kemudian dicapkan pada kain berulang-ulang ke 

samping kiri, ke kanan, ke atas maupun ke bawah. Proses ini lebih cepat 

namun hasilnya kurang bagus dalam kesempurnaan goresan dan sering terjadi 

lilin tembus dan hasil goresan mengembang atau blobor.  

Cara lain melekatkan lilin pada kain yaitu dengan melukiskan lilin 

dengan kuas atau jegul.  Kuas dapat digunakan untuk menembok atau 

mengeblok bidang yang luas dan tidak terlalu rumit.  Untuk lukisan atau 

batim modern penggunaan kuas atau jegul bertujuan untuk memperoleh efek 

tertentu. Penggunaan kuas atau jegul tentu saja lebih sulit jika digunakan 

untuk melukis seperti yang dilakukan oleh para pengrajin batik  Pekalongan.  
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2. Pewarnaan batik 

Pewarnaan batik dilakukan dengan teknik celup atau dipping technique, 

dapat juga dilakukan dengan coletan atau lukisan (painting). Pewarnaan 

dilakukan secara dingin (tanpa pemanasan) dan zat warna yang dipakai tidak 

hilang warnanya pada saat pengerjaan menghilangkan lilin atau tahan 

terhadap lilin.  

Teknik melukis dengan kuas sudah lama digunakan para pembatik di 

Pekalongan. Teknik ini dikenal dengan nama natural brushing technique. 

Sistem melukis mempemudah dalam mencapai warna yang dikehendaki pada 

saat yang bersamaan, sehingga setiap detail ragam hias dapat dilukis dan 

diwarnai dengan cepat dan sempurna sesuai dengan aslinya. Kemampuan 

melukis ini dipengaruhi oleh budaya Cina khususnya insdustri kerajinan 

tangan (terutama kerajinan sutera dan porselin) di masa kekaisaran dinasti 

Ming (Kusnin Asa,2006:130). 

3. Menghilangkan lilin 

Yang dimaksud menghilangkan lilin adalah menghilangkan lilin yang 

melekat pada permukaan kain setelah dilakukan pewarnaan. Menghilangkan  

lilin batik ini berupa penghilangan sebagian pada tempat-tempat tertentu 

dengan cara ngerok (ngerik) atau menghilangkan lilin batik secara 

keseluruhan, dan pengerjaan ini disebut “melorod” atau disebut juga nglorod, 

ngebyok, dan mbabar. 

Pembuatan batik di Jawa pada umumnya dilakukan dengan tekhnik 

tradisional yaitu melalui proses kerokan, lorodan, bedesan dan radioan. Sedang 
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teknik  bebas biasanya dugunakan oleh pembuatan batik kreasi baru dan batik-

batik di luar Jawa ( Riyanto, 1997:14). Secara lebih rinci keseluruhan proses 

membatik adalah sebagai berikut : 

1. Nyungging, yaitu membuat pola atau motif batik pada kertas. Tidak semua 

orang bisa membuat motif batik, sehingga pola ini dibuat oleh spesialis 

pola.  

2. Njaplak, memindahkan pola dari kertas ke kain.  

3. Nglowong, melekatkan malam di kain dengan canting sesuai pola. Pada 

tahap ini, motif batik akan mulai tampak.  

4. Ngiseni, memberikan motif isen-isen (isian) atau variasi pada ornamen 

utama yang sudah dilengreng atau dilekatkan dengan malam menggunakan 

canting.  

5. Nyolet, mewarnai bagian-bagian tertentu dengan kuas. Misalnya, gambar 

bunga atau burung yang muncul di sana-sini.  

6. Mopok, menutup bagian yang dicolet dengan malam. Tahap ini diiringi 

dengan nembok, atau menutup bagian dasar kain yang tidak perlu 

diwarnai.  

7. Ngelir, melakukan proses pewarnaan kain secara menyeluruh.  

8. Nglorod, proses pertama meluruhkan malam dengan merendam kain di 

dalam air mendidih.  

9. Ngrentesi, memberikan cecek atau titik pada klowongan (garis-garis 

gambar pada ornamen utama). Untuk menghasilkan cecekan yang halus, 

digunakan canting dengan jarum yang tipis.  
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10. Nyumri, menutup kembali bagian tertentu dengan malam.  

11. Nyoja, mencelupkan kain dengan warna coklat, atau sogan. Batik sogan 

adalah batik yang berwarna dasar coklat, seperti batik yogya atau batik 

solo.  

12. Nglorod, proses peluruhan malam kembali dengan cara merendam kain di 

dalam air mendidih.  

D. Macam-Macam Batik 

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya batik 

yang sangat luar biasa. Batik tidak hanya dikenal di Jawa saja namun hampir 

seluruh wilayah Indonesia memiliki batik dengan kekayaan corak dan motifnya. 

Dari berbagai jenis batik yang ada di Indonesia dapat dikelompokan menurut 

daerah atau geografis, dan menurut cara pembuatannya. Dari sisi geografis batik 

dibagi menjadi 2 yaitu batik pesisir dan non pesisir. 

Batik non pesisir atau disebut juga batik pedalaman adalah batik 

tradisional yang umumnya masih memegang pakem. Pakem yaitu aturan-aturan 

tentang membatik baik dari segi corak maupun tata cara pembuatannya. Batik-

batik ini banyak kita jumpai di daerah Solo dan Jogjakarta. Batik-batik ini 

dahulunya kebanyakan dipakai oleh kalangan terbatas saja (kerabat keraton) dan 

untuk acara tertentu harus menggunakan corak tertentu pula. Acara perkawinan, 

kain batik yang digunakan harus bermotif Sidomukti dan/atau Sidoluhur. 

Sedangkan untuk acara mitoni (7 bulanan), kain batik yang boleh digunakan 

adalah bermotif Ceplok Garuda dan/atau Parang Mangkoro, begitu seterusnya 

untuk acara-acara upacara adat yang lain.  Batik Kraton awal mula dari semua 
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jenis batik yang berkembang di Indonesia. Motifnya mengandung makna filosofi 

hidup. Batik-batik ini dibuat oleh para putri kraton dan juga pembatik-pembatik 

ahli yang hidup di lingkungan kraton. Pada dasarnya motifnya terlarang untuk 

digunakan oleh orang “biasa” seperti motif Parang Kusumo, Parang Rusak 

termasuk Udan Liris, dan beberapa motif lainnya. 

Gambar 3.1 
Batik Kraton/Non Pesisir 

 

 

 

 

 

Parang Kusumo    Parang Rusak 

 

 

 

 

 

 

 
Udan Liris    Kawung 

( Sumber : Batik  Pekalongan. Aliya,2011) 

Batik pesisir adalah batik yang berkembang di daerah pesisir utamanya 

pesisir pantai utara Jawa. Ciri khas batik pesisir adalah memiliki kebebasan 

berekspresi, yaitu corak-corak tidak memiliki pakem, umumnya berwarna 

cerah/berani dan motifnya sangat kaya dan cantik-cantik. Batik pesisir ini telah 
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berakulturasi dengan budaya asing, seperti motif bunga-bunga dipengaruhi oleh 

India dan Eropa (bunga Tulip), warna merah dipengaruhi oleh China sekaligus 

membawa motif burung phoenix. Sedangkan motif-motif hewan laut (kerang, 

bintang laut dsb) adalah motif asli batik tulis pesisir nusantara. Batik pesisir ini 

dapat kita temui di daerah Pekalongan, Cirebon, Tegal, Lasem, Tuban, dan 

Madura, dan sebagian daerah pantai utara Jawa Timur. 

1. Batik Lasem 

Lasem adalah daerah pantai utara Jawa Tengah bagian timur termasuk 

wilayah kabupaten Rembang. Daerah ini merupakan daerah terbuka dan 

sejak lama sudah mendapat pengaruh dari budaya asing. Contoh batik 

Lasem yaitu : 

Gambar 3.2 
Batik Lasem 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Sumber : http://www.facebook.com/pages/Rembang-Indonesia/Lasem) 

2. Batik Tegal 

Batik Tegal atau disebut batik Tegalan didominasi warna coklat dan 

biru. Ciri khas lain batik Tegalan sebagaimana ciri khas batik pesisiran 

Batik Lasem Bledakan 
Motif Burung Hong Merah 

Darah Ayam 
 

Batik Lasem Bledakan 
 Motif Bunga Latoh Ungu  
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adalah berwarna-warni. Batik tulis Tegal itu dapat dikenali dari corak 

gambar atau motif rengrengan besar atau melebar. Motif ini tak dimiliki 

daerah lain sehingga tampak eksklusif. Motifnya banyak mangadaptasi dari 

aneka flora dan fauna disekitar kehidupan masyarakat di kota Tegal. Motif 

Grudo (Garuda) dengan warna terang yang mempertontonkan bentuk-

bentuk sayap burung garuda dan motif Gribigan dengan bentuk khas 

anyaman bambu dalam warna agak gelap. Budaya berpakaian batik di Tegal 

dibawa Raja Amangkurat I (Sunan Amangkurat Mas) dari Keraton 

Kasunanan Surakarta. Sunan Amangkurat yang saat itu menyusuri pantai 

utara membawa pengikutnya yang di antaranya perajin batik. Perajin batik 

inilah yang kemudian mengembangkan batik Tegal. 

Gambar 3.3 
Batik Tegalan 

 

(Sumber: http://www.tegalkota.go.id) 

3. Batik Pekalongan 

Pekalongan merupakan daerah penghasil batik pesisir terbesar. 

Sebagai daerah pesisir pada umumnya maka batik yang dihasilkan memiliki 

warna yang aneka ragam dan cerah. Motif batik Pekalongan antara lain 
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batik Jlamprang, Jawa Hokokai, kain pagi sore dan lain-lain. Batik 

Pekalongan memang memiliki karakter yang berbeda dengan batik dari 

daerah lain. Sebab, batik Pekalongan tak pernah terpaku dengan satu aturan 

atau pakem tertentu. Aturan dan pakem dari batik lain, biasanya jelas dalam 

goresan cantingnya. Siapapun yang membuat cecek harus berdasarkan 

aturan membuat cecek yang sudah dibakukan.  Latar belakang warna pada 

batik Pekalongan juga tidak mengikuti pakem batik dai daerah lain yang 

biasanya hanya terdiri dari dua warna. Ciri-ciri batik Pekalongan yang 

memiliki warna dan corak khas yang telah menjadikannya begitu dikenal di 

nusantara. Bahkan hasil produksi batiknya telah diekspor ke berbagai 

Negara di dunia seperti Amerika, Australia, Jepang, Korea, Timur Tengah 

dan Negara lainnya. Batik Pekalongan merupakan batik pesisir sama halnya 

dengan batik Paoman dari Indramayu yang kaya akan warna dan biasanya 

bersifat naturalis. Batik Pekalongan juga banyak dipengaruhi oleh warga 

pendatang dari bangsa Cina dan Belanda pada zaman dahulu.Meskipun ciri-

ciri batik Pekalongan motifnya mirip dengan batik Yogya atau batik Solo 

namun batik Pekalongan sangat bebas dan menarik karena dimodifikasi 

dengan banyak variasi warna yang atraktif. Kadang, banyak dijumpai juga 

batik Pekalongan yang memiliki hingga 7 warna dengan kombinasi yang 

dinamis. Batik Jlamprang adalah salah satu motif batik Pekalongan yang 

populer dan telah diabadikan menjadi salah satu nama jalan di 

Pekalongan. Batik Pekalongan menjadi sangat khas karena bertopang pada 

banyak pengusaha kecil. Sejak dahulu, batik Pekalongan dikerjakan di 
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rumah-rumah penduduk. Ini mengakibatkan batik Pekalongan menyatu erat 

dengan kehidupan masyarakatnya. Pekalongan memang surganya batik bagi 

para pecinta batik dan disana juga terdapat aksoseris yang dapat anda beli 

untuk di padu padankan dengan batik yang anda pakai. Untuk aksesoris 

rumah tangga misal sprei, sarung bantal, korden dan lain-lain.  

Jenis motif batik Pekalongan yaitu Batik Encim dipengaruhi oleh 

budaya Cina, Batik Belanda yaitu batik yang dihasilkan oleh keturunan 

belanda dengan memasukan budaya mereka misal dalam motif 

menggunakan motif bunga-bunga yang terdapatdi Eropa misalnya bunga 

Tulip. Batik Rifaiyah yaitu jenis batik yang mendapat pengaruh Islam. 

Dalam budaya Islam motif-motif yang berhubungan dengan benda 

bernyawa tidak diperbolehkan untuk dijadikan gambar sama persis sesuai 

aslinya. Batik Rifaiyah ini biasanya diproduksi oleh keturunan Arab di 

Pekalongan. Motif batik Pekalongan yang lain yaitu motif batik Jawa Baru, 

batik Jlamprang, batik terang bulan, batik tiga negeri, batik sogan 

Pekalongan, batik Tribusana, batik Petani, batik Coletan, batik kemodelan, 

dan batik Osdekan (Aliya,2011:58) 

4. Batik Cirebon. 

Salah satu motif batik Cirebon yang terkenal adalah motif megamendung 

Motif yang merupakan akulturasi antara budaya Jawa dengan budaya Cina, 

kemudian dikembangkan seniman batik Cirebon sesuai cita rasa masyarakat 

Cirebon yang beragama Islam. Sebagai suatu karya seni, megamendung 

identik dan bahkan menjadi ikon batik pesisiran Cirebon. Batik ini memiliki 
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kekhasan yang tidak dijumpai di daerah-daerah pesisir penghasil batik lain 

di utara Jawa seperti Indramayu, Pekalongan, maupun Lasem. Kekhasan 

megamendung atau “awan-awanan” tidak saja pada motifnya yang berupa 

gambar menyerupai awan dengan warna-warna tegas seperti biru dan 

merah, tetapi juga pada nilai-nilai filosofi yang terkandung pada motifnya. 

Hal ini sangat erat berkaitan dengan sejarah lahirnya batik secara 

keseluruhan di Cirebon. 

Gambar 3.4 
Batik Cirebon ( motif Megamendung ) 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber : Batik Pekalongan, Aliya,2011:39) 

5. Batik Tuban. 

Batik Tuban merupakan batik yang paling khas di Jawa Timur karena 

proses pembatikannya dimulai dari bahan kain yang digunakan untuk 

membatik dipintal langsung dari kapas. Jadi gulungan kapas dipintal 

menjadi benang, lalu ditenun, dan setelah jadi selembar kain lalu dibatik. 

Batik ini kemudian disebut Batik Gedog. Kekhasan batik Tuban terlihat 

pada penggunaan benang pintal dan penggunaan warna merah dan biru pada 

proses pencelupan.  
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Gambar 3.5 
Batik Tuban 

 

(Sumber: http://tubanstore.com) 
 

Selain batik yang ada di Jawa yang beranekaragam tersebut juga terdapat 

batik-batik yang dibuat oleh penduduk di luar Jawa. Macam-macam batik-batik 

dari luar Jawa tersebut antara lain : 

1. Batik Kalimantan 

Selama ini yang terkenal hanyalah motif Batik dari pulau Jawa. 

padahal Kalimantan juga memiliki motif yang tak kalah menarik dan khas. 

Bila kain Batik Kalimatan Selatan terkenal dengan nama kain Sasirangan, 

kain batik Kalimantan Tengah terkenal dengan nama Batik Benang Bintik-

nya. Motifnya pun variatif dengan warna-warna yang memanjakan selera. 

Motif yang umum adalah Batang Garing (simbol batang kehidupan bagi 

masyarakat Dayak), Mandau(senjata khas suku Dayak), Burung Enggang/ 

Tingang (Elang Kalimantan), dan Balanga. Warnanya lebih berani seperti  

shocking  pink, hijau stabilo, merah terang, oranye, dan masih banyak lagi. 
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Gambar 3.6 
Batik Kalimantan 

 

Batik Benang Bintik (Sumner :http://batikbagoes.multiply.com) 

 

Batik Sasirangan (Sumber: http://sasirangan.multiply.com) 

2.  Batik Sulawesi 

Sulawesi juga memiliki motif batik yang beraneka ragama. Sebagai contoh, 

batik Sulawesi Selatan memiliki motif-motif seperti Toraja, Bugis dan 



 
 

34 
 

Makassar. Batik Sulawesi Selatan umumnya menggunakan teknik 

pembuatan yang sama dengan batik Jawa, namun tetap memiliki kekhasan 

sendiri. Sedangkan di Sulawesi Tengah rata rata mendatangkan bahan baku 

tekstil batik dari Jawa, namun  pembuatan motifnya dilakukan oleh 

masyarakat pengrajin batik di Sulawesi Tengah tepatnya di kota Palu dan 

motifnya sesuai dengan ciri khas motif lokal Palu. Motif yang digunakan 

batik-batik di Sulawesi Tengah kebanyakan menggambarkan motif burung 

maleo, motif bunga merayap, motif resplang, motif ventilasi dan motif 

ukiran rumah adat Kaili ataupun motif bunga dan buah cengkeh. 

Gambar 3.7 
Batik Sulawesi 

 
(Sumber: http://www.tempointeraktif.com) 
 

3.  Batik Papua 

Papua juga memiliki batik dengan motif-motifnya yang khas dibandingkan 

dengan corak batik dari daerah lainnya di Jawa. Batik Papua memiliki 
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perbedaan corak yang cukup mencolok. Batik dari daerah ini cenderung 

lebih gelap namun banyak memiliki motif yang terdiri dari gambaran 

patung. Batik di Papua selama ini yang paling terkenal adalah batik motif 

Asmat. Warnanya lebih cokelat dengan kolaborasi warna tanah dan terakota. 

Soal pemilihan motif batik Papua banyak menggunakan simbol-simbol 

keramat dan ukiran khas Papua. Cecak atau buaya adalah salah 

satunya,selain tentu lingkaran-lingkaran besar.Bahannya macam-macam 

disesuaikan dengan permintaan pasar. 

Gambar 3.8 
Batik Papua 

 
 

(Sumber: http://yiskandar.wordpress.com) 
 

 
4.  Batik Bali 

Di Bali, industri kerajinan batik dimulai sekitar dekade 1970-an. Industri 

tersebut dipelopori antara lain oleh Pande Ketut Krisna dari Banjar Tegeha, 

Desa Batubulan, Sukawati-Gianyar, dengan teknik tenun cap menggunakan 

alat tenun manual yang dikenal dengan sebutan Alat Tenun Bukan Mesin 

(ATBM). Kerapnya orang Bali mengenakan batik untuk kegiatan upacara, 
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sebagai bahan kain maupun udeng (ikat kepala),  sehingga mendorong 

industri batik di pulau ini terus berkembang dang maju. Kini di Bali telah 

tumbuh puluhan industri batik yang menampilkan corak-corak khas Bali, 

juga corak-corak perpaduan bali dengan luar Bali seperti Bali-Papua, Bali-

Pekalongan, dan lain-lain. 

Gambar 3.9 
Batik Bali 

(Sumber: http://batikwongbali.blogspot.com) 
 

5.  Batik Nusa Tenggara 

Daerah Nusa Tenggara juga memiliki batik dengan motif khasnya sendiri. 

Contohnya adalah batik Sasambo (Sasak Samawa Mbojo) yang dijadikan 

sebagai pakaian batik resmi lokal NTB. Di NTT, juga terdapat batik. 

Bahkan setiap pulaunya bisa menghasilkan batik dengan keunikan masing-

masing. Pulau Sumba misalnya batik tenunnya khas dengan motif hewan. 

Pulau Rote khas dengan motif daunnya. 

Motif Alas Nagari 

Motif Pagi Sore 
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Gambar 3.10 
Batik Nusa Tenggara 

 

( Sumber: http://www.facebook.com/pages/BATIK-SASMBO) 

Macam-macam batik juga dapat dikelompokkan menurut cara 

pembuatannya. Batik dari sisi cara pembuatannya dibagi 5 yaitu  

1. Batik Tulis 

Batik tulis yaitu teknik melukis diatas kain, dimana kain tersebut 

akan dihias dengan tekstur dan corak-corak batik dengan menggunakan 

tangan dengan bantuna alat yang disebut canting. Bentuk gambar pada batik 

tulis tidak ada pengulangan yang jelas sehingga gambar nampak bisa lebih 

luwes  dengan ukuran motif garis yang lebih kecil ukurannya dibandingkan 

batik cap. Gambar batik tulis dapat dilihat pada kedua sisi kain (tembus 

bolak-balik). Warna dasarnya lebih muda dibandingkan dengan warna 

goresan motifnya.  

Seperti yang telah ditulis diawal, dipola, digambar, diwarnai 

semuanya secara manual menggunakan tangan dan digambar dengan 
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sepenuh jiwa, maka tidak heran seorang profesional pun hanya mampu 

menghasilkan satu lembar kain batik tulis (225 x 110 cm) paling cepat 

dalam waktu 1 minggu. Inilah alasannya yang menjadikan batik tulis 

menjadi mahal jika hanya dilihat dari jumlah uangnya namun jika dilihat 

dari penghargaan karya seni maka jumlah uang menjadi sangat wajar. 

Merujuk pada pengertian batik tersebut diatas maka batik tulis inilah yang 

sesungguhnya disebut sebagai batik.  

2. Batik Cap  

Yaitu suatu teknik pembuatan batik dengan menggunakan alat dari 

tembaga yang telah dipola dan nanti akan diceplok-ceplokkan ke atas kain 

yang telah disiapkan,  

Bentuk pola pada kain batik cap selalu ada pengulangan yang jelas 

sehingga gambarnya terlihat berulang-ulang dengan bentuk yang sama, 

dengan ukuran garis motif relatif lebih besar dibandingkan dengan batik 

tulis. Gambar batik cap biasanya tidak tembus pada kedua sisi kain. Warna 

dasar kain biasanya lebih tua dibandingkan dengan warna goresan motifnya. 

Hal ini disebabkan batik cap tidak melakukan penutupan pada bagian dasar 

motif yang lebih rumit seperti halnya yang biasa dilakukan pada proses 

batik tulis. 

3. Kombinasi antara batik cap dan batik tulis.  

Batik jenis ini merupakan hasil dari proses pembuatan batik tulis dan 

batik cap. Batik ini tetap mempertahankan seni  dan keindahan batik, karena 

dikombinasikan dengan batik tulis. Cara pengerjaan dari batik jenis ini yaitu 
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dengan menggunakan alat cap untuk membuat motif secara keseluruhannya 

lalu dilanjutkan dengan proses batik tulis. 

4. Batik printing /sablon  

Batik printing adalah cara pembuatan  batik dengan menggunakan 

tekhnik modern yang reltif cepat dan efisien. Proses pembatikan jenis ini 

sangat menyerupai dengan proses penyablonan yaitu dengan cara membuat 

atau mendisain motif batik terlebih dahulu lalu diberi warna. Karena 

produksinya dapat dilakukan secara cepat, masal, sehingga harganya lebih 

murah. Batik jenis ini diperdebatkan oleh kalangan seni dan mereka 

menyebutnya kain bermotif batik bukan kain batik. 

5. Batik Cabut / Batik Bordir  

Batik cabut adalah batik kombinasi antara batik tulis dan printing. 

Proses pembuatannya batik jenis ini yaitu dengan mengkombinasikan proses 

printing dengan proses canting. Biasanya proses pewarnaan pertama 

menggunakan printing, namun proses pewarnaan kedua dan seterusnya serta 

pembuatan motif yang lebih rumit menggunakan canting dan malam 

(Handayani,2009:14). 

 
 

 

 

 

 

 



BAB III 

SEJARAH BATIK PEKALONGAN 

 
A. Gambaran Umum Kota Pekalongan 

1. Sejarah Singkat Kota Pekalongan 

Kota Pekalongan adalah salah satu kota di pesisir pantai utara Provinsi 

Jawa Tengah yang memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. 

Pelabuhan ini sering menjadi transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut 

oleh para nelayan dari berbagai daerah. Selain itu Kota Pekalongan banyak 

terdapat perusahaan pengolahan hasil laut, seperti ikan asin, ikan asap, tepung 

ikan, terasi, sarden, dan kerupuk ikan, baik perusahaan bersekala besar 

maupun industri rumah tangga. 

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya, karena mayoritas 

penduduknya memeluk agama Islam. Ada beberapa adat tradisi di 

Pekalongan yang tidak dijumpai di daerah lain semisal; syawalan, sedekah 

bumi, dan sebagainya. Syawalan adalah perayaan tujuh hari setelah Idul Fitri 

dan disemarakkan dengan pemotongan lopis raksasa untuk kemudian dibagi-

bagikan kepada para pengunjung. 

Nama Pekalongan sampai saat ini belum jelas asal-usulnya, belum ada 

prasasti atau dokumen lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ada 

hanya berupa cerita rakyat atau legenda. Dokumen tertua yang menyebut 

nama Pekalongan adalah Keputusan Pemerintah Hindia Belanda 

(Gouvernements Besluit) Nomer 40 tahun 1931 nama Pekalongan diambil 

dari kata “Halong” (dapat banyak) dan dibawah simbul kota tertulis “Pek-

40 
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Alongan”. Kemudian berdasarkan keputusan DPRD Kota  Besar Pekalongan 

tanggal 29 januari 1957 dan Tambahan Lembaran  daerah Swatantra Tingkat 

I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958, Serta persetujuan Pepekupeda 

Teritorium 4 dengan SK Nomer KTPS-PPD/00351/II/1958 nama Pekalongan 

berasal dari kata “A-Pek-Halong-An” yang berarti pengangsalan  artinya 

pendapatan. 

Pada masa VOC pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, sistem 

Pemerintahan oleh orang pribumi tetap dipertahankan. Dalam hal ini Belanda 

menentukan kebijakan dan prioritas, sedangkan penguasa pribumi ini oleh 

VOC diberi gelar Regant (Bupati). Pda masa ini, Jawa Tengah dan jawa 

Timur  dibagi menjadi 36 kabupaten Dengan sistem Pemerintahan Sentralistis 

Pada abad XIX dilakukan pembaharuan pemerintahan dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang tahun 1954 yang membagi Jawa menjadi 

beberapa Gewest/Residensi. Setiap Gewest mencakup beberapa afdelling 

(setingkat kabupaten) yang dipimpin oleh asisten Residen, Distrik 

(Kawadenan) yang dipimpin oleh Controleur, dan Onderdistrict (Setinkat 

kecamatan) yang dipimpin Aspiran Controleur.Di wilayah jawa Tengah 

terdapat lima Gewest, Yaitu: 

1. Semarang gewest yang terdiri dari semarang, Kendal, Demak, Kudus, 

Pati, Jepara dan Grobongan. 

2. Rembang Gewest yang terdiri dari Rembang, Blora, Tuban, dan 

Bojonegoro 

3. Kedu Gewest yang terdiri dari Magelang, Temanggung, Wonosobo, 

Purworejo, Kutoarjo, Kebumen,dan karanganyar. 
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4. Banyumas Gewest yang terdiri dari Banyumas, Purwokerto, Cilacap, 

Banjarnegara, dan Purbalingga. 

5. Pekalongan gewest terdiri dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, 

Batang. 

Pada pertengahan abad XIX dikalangan kaum liberal Belanda muncul 

pemikiran etis yang selanjutnya dikenal sebagai Politik Etis yang menyerukan 

Program Desentralisasi Kekuasaan Administratip yang memberikan hak 

otonomi kepada setiap Karesidenan (Gewest) dan Kota Besar (Gumentee) 

serta pembentukan dewan-dewan daerah di wilayah administratif tersebut. 

Pemikiran kaum liberal ini ditanggapi oleh Pemerintah Kerajaan Belanda 

dengan dikeluarkannya Staatbland Nomer 329 Tahun 1903 yang menjadi 

dasar hukum pemberian hak otonomi kepada setiap residensi (gewest); dan 

untuk Kota Pekalongan, hak otonomi ini diatur dalam Staatblaad Nomer 124 

tahun 1906 tanggal 1 April 1906 tentang Decentralisatie Afzondering van 

Gelmiddelen voor de Hoofplaatss Pekalongan uit de Algemenee 

Geldmiddelen de dier Plaatse yang berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus oleh dwitunggal Soekarno-Hata di Jakarta, ditindaklanjuti 

rakyat Pekalongan dengan mengangkat senjata  untuk merebut markas tentara 

Jepang pada tanggal 3 Oktober 1945. Perjuangan ini berhasil, sehingga pada 

tanggal 7 Oktober 1945 Pekalongan bebas dari tentara Jepang. 

Secara yuridis formal, Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Jawa Barat/Jawa 
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Tengah/Jawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Selanjutnya dengan 

terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah, maka Pekalongan berubah sebutannya menjadi 

Kotamadya Dati II Pekalongan. 

Terbitnya PP Nomer 21 Tahun 1988 tanggal 5 Desember 1988 dan 

ditinjaklanjuti dengan Inmendagri Nomor 3 Tahun 1989 merubah batas 

wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan sehingga luas wilayahnya berubah 

dari 1.755 Ha menjadi 4.465,24 Ha dan terdiri dari 4 Kecamatan, 22 desa dan 

24 kelurahan. 

Sejalan dengan era reformasi yang menuntut adanya reformasi 

disegala bidang, diterbitkan PP Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan PP Nomer 32 Tahun 2004 yang mengubah sebutan Kotamadya 

Dati II Pekalongan menjadi Kota Pekalongan. 

2. Visi Dan Misi Kota Pekalongan 

a. Visi 

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 

8 Tahun 2008, bahwa RPJMD memuat visi, misi  dan program kepala 

daerah. Visi dan Misi kepala daerah yang dimaksud adalah dalam hal ini 

adalah  pasangan Walikota-Wakil Walikota Pekalongan terpilih untuk 

masa jabatan tahun 2010-2015. Visi dan Misi dimaksud  yang 

selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini  adalah 

Terwujudnya Kota Jasa yang  Berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat 

Madani Berbasis Nilai-nilai Religiusitas. 
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Dalam visi tersebut di atas terdapat empat gagasan pokok yang 

menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kota 

Pekalongan yaitu Pertama, terwujudnya  kota jasa, dimaksudkan sebagai 

pembangunan ekonomi daerah yang mengutamakan keunggulan ekonomi 

berbasis kreativitas, inovasi, pengetahuan, keahlian, pelayanan, etika, 

etos kerja yang tinggi dan potensi daerah di-berbagai bidang kehidupan, 

seperti pariwisata, perdagangan, industri, perikanan, pendidikan, dan 

lain-lain, dalam rangka membentuk masyarakat wirausaha yang mandiri. 

Dengan demikian tewujudnya kota jasa dalam pembangunan ekonomi 

Kota Pekalongan menekankan daya saing yang bersumber pada 

keunggulan Sumber Daya Manusia dibanding pada keunggulan Sumber 

Daya Alam yang semakin hari semakin terbatas. Kedua, berwawasan 

lingkungan, terwujudnya  Kota Pekalongan yang Lestari, nyaman, 

berdaya dukung dan berkelanjutan, bagi generasi sekarang maupun 

generasi yang akan datang. Dengan demikian Kota Pekalongan menjadi 

lingkungan hunian atau tempat tinggal yang nyaman bagi warga, serta 

lestari dan berdaya dukung bagi kelangsungan penyelenggaraan berbagai 

usaha warga Kota Pekalongan. Ketiga, masyarakat madani. Pada 

dasarnya pembangunan dan seluruh aktivitas pemerintahan merupakan 

upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, maju, 

berdaya, mandiri dan beretika dalam menjalankan, mengelola dan 

mengatur kehidupan bersama secara tertib, berkeadilan, bermartabat dan 

berbudi pekerti luhur. Keempat, berbasis nilai-nilai religiusitas menjadi 
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sandaran dan pertimbangan pokok penyelenggaraan proses pemerintahan 

dan pembangunan serta pilar utama masyarakat madani yang dicita-

citakan agar terbentuk keseimbangan antara kemajuan di bidang material 

dengan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan masyarakat. 

b. Misi 

Misi RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010 – 2015 adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong 

masyarakat berwirausaha. 

2. Mengembangkan infrastruktur  dan membangun kerjasama antar 

daerah 

3. Mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, relevan  

dan terjangkau. 

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan 

keluarga berencana. 

5. Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan. 

6. Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi 

masyarakat 

7. Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan 

8. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 

9. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang 

amanah ( RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015) 
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3. Kondisi Geografi 
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Sumber : http://www.pekalongankota.go.id 

Kota ini berbatasan dengan laut Jawa di utara, Kabupaten Pekalongan di 

sebelah selatan dan barat dan Kabupaten Batang di timur. Kota Pekalongan 

terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, 

Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Kota Pekalongan terletak di jalur 

pantai Utara Jawa yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Kota 

Pekalongan berjarak 384 km di timur Jakarta dan 101 km sebelah barat 

Semarang.  

4. Kondisi Demografi 

Jumlah Penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2011 berjumlah  

315.368 jiwa yang terdiri dari  158.239 jiwa laki-laki dan 157.129 jiwa 

PETA KOTA PEKALONGAN 
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perempuan. Jumlah rumah tangga adalah 82.473 KK. Rata-rata setiap rumah 

tangga terdiri dari 3 – 4 jiwa, termasuk kategori rumah tangga kecil. Rata-rata 

kepadatan penduduk sebesar 6.484 jiwa per Km², termasuk tingkat kepadatan 

tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah (1.002 jiwa). Distribusi penduduk 

per kecamatan tidak merata, di mana konsentrasi penduduk terbanyak 

terdapat pada Kecamatan Pekalongan Barat, yakni mencapai 98.832 jiwa. 

Sementara jumlah penduduk terkecil pada Kecamatan Pekalongan Utara, 

yaitu sebanyak 61,120 jiwa. Sedangkan Kecamatan Pekalongan Selatan 

sebanyak 84,189jiwa, dan Kecamatan Pekalongan Timur sebanyak 

71.227jiwa. Perbandingan jumlah penduduk per kecamatan secara rinci dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1 
Persebaran Penduduk di Kota Pekalongan 

No Kecamatan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 Pekalongan Barat 49,650 49,182 98,832 

2 Pekalongan Timur 35,659 35,568 71,227 

3 Pekalongan Selatan 42,132 42,057 84,189 

4 Pekalongan Utara 30,798 30,322 61,120 

  JUMLAH 158,239 157,129 315,368 

Sumber : Bappeda & BPS, Agustus 2011 

5. Kondisi Sosial Budaya 

Pemerintah Kota Pekalongan menyadari bahwa pendidikan merupakan 

landasan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui 
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pembangunan pendidikan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat, 

diharapkan akan berkorelasi positif bagi peningkatan sumber daya manusia 

diseluruh bidang kehidupan yang ada. Sehingga pada akhirnya akan 

memberikan kesejahteraan yang berkesinambungan setiap generasi, dengan 

kata lain pendidikan merupakan sarana transformasi sosial yang sangat 

stratergis untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu pendidikan harus 

dikelola dengan baik dan benar. Pembanguan pendidikan diarahkan pada : 

a. Peningkatan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan dasar dan 

menengah yang terjangkau dan bermutu memiliki daya saing regional 

maupun nasional. Oleh karena itu masyarakat kurang mampu tetap harus 

dapat bersekolah dengan pemberian keringanan dan atau pembebasam 

biaya pendidikan, dan bagi masyarakat yang mampu memberikan subsidi 

silang untuk pembiayaan pendidikan. 

b. Pencitraan dan tata kelola pendidikan yang akuntabel. Pengelolaan 

pendidikan dilaksanakan sengan Sistem Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah. 

c. Penanaman akhlak mulia, perilaku dan budi pekerti yang luhur 

memperhatikan budaya daerah yang agamis. 

Di bidang pendidikan keagamaan, terdapat perbedaan yang cukup 

mencolok jika diperbandingkan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. 

Terdapat 45 Madrasah Ibtidaiyah yang dikelola swasta, sementara tidak ada 

satupun madrasah ibtidaiyah yang berstatus negeri. Demikian pula pada 

jenjang di atasnya yaitu Madrasah Tsanawiyah, terdapt 7 Madrasah 

Tsanawiyah yang berstatus swasta dan tidak terdapat Madrasah Tsanawiyah 
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negeri. Pada tingkat aliyah dan perguruan tinggi, tercatat 2 madrasah aliyah 

negeri dan 4 madrasah aliyah yang dikelola swasta serta terdapat 1 perguruan 

tinggi agama yang berstatus negeri dan tidak ada perguruan tinggi agama 

yang berstatus swasta. 

Saat ini Kota Pekalongan terdapat 67 Taman Kanak – kanak yang 

berstatus swasta dan hanya 3 (tiga) TK negeri, sementara untuk Sekolah 

Dasar Luar Biasa terdapat 2 (dua) unit masing-masing 1 (satu) berstatus 

negeri dan 1 (satu) berstatus swasta. Jumlah SDLB ini dirasa kurang karena 

dengan wilayah Kota Pekalongan yang cukup luas banyak murid-murid 

dengan status “luar biasa“ belum tersentuh layanan pendidikan. 

Pada jenjang pendidikan dasar, sekolah negeri jauh lebih banyak 

dibanding dengan sekolah swasta. Sekolah Dasar (SD) terdapat 99 SD Negeri 

dan 25 SD swasta. Untuk SMP terdapat 17 SMP Negeri dan 9 SMP Swasta. 

Sedangkan untuk SMA dan SMK jumlah sekolah swasta lebih banyak 

dibandingkan sekolah negeri, yaitu 4 SMA Negeri dan 6 SMA Swasta, 3 

SMK Negeri dan 8 SMK Swasta. Demikian juga untuk perguruan tinggi, 

terdapat 6 perguruan tinggi Swasta dan 1 perguruan tinggi Negeri. 

Saat ini, seiring dengan makin meningkatnya tingkat kedewasaan 

masyarakat, keberagaman kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan tidak 

lagi menjadi masalah sosial yang berarti. Terdapat sedikitnya 4 suku/etnis 

yang menjadi warga Kota Pekalongan. Sebagian besar penduduk Kota 

Pekalongan adalah etnis Cina, kemudian etnis Arab dan terdapat sedikit etnis 

India. Demikian halnya dengan bahasa lokal yang digunakan, hampir semua 
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etnis yang ada menggunakan bahas Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Untuk 

organisasi kepemudaan tercatat ada 46 organisasi, hal ini bisa menjadi salah 

satu indikator dinamisnya kegiatan kepemudaan yang ada di Kota 

Pekalongan. 

Pembinaan keolahragaan diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan 

budaya dan kecintaan berolahraga guna meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran, serta untuk meningkatkan prestasi, mendorong dan menggerakan 

masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakekat dan 

manfaat olahraga sebagai kebutuhan hidup melalui gerakan memasyarakatkan 

olahraga dan mengolahragakan masyarakat. 

Salah satu upaya untuk mendukung langkah di atas, yaitu 

menumbuhkan budaya olahraga yang lebih luas bagi seluruh lapisan 

masyarakat khususnya generasi muda, menjadi aspek penting dalam 

peningkatan kualitas penduduk Kota Pekalongan baik jasmani maupun 

rohani. Salah satu indikasi masih belum optimalnya pembinaan olah raga di 

Kota Pekalongan adalah masih belum optimalnya prestasi olah raga atlit Kota 

Pekalongan dalam berbagai event olahraga di tingkat regional maupun 

nasional. Hasil terakhir PORDA Jawa Tengah Tahun 2005, Kota Pekalongan 

menempati peringkat 32 dari 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. Kondisi 

demikan merupakan cermin nyata dari belum optimalnya pembinaan olah 

raga di Kota Pekalongan. Hal ini yang terkait dengan ini adalah masih belum 

adanya kebijakan yang jelas dalam kaitannya dengan upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan atlit-atlit yang berprestasi. 



 
 

51 
 

Belum meratanya sarana prasarana olah raga, hal ini tercermin 

rendahnya kesempatan untuk beraktifitas olahraga karena semakin 

berkurangnya lapangan dan fasilitas untuk berolahraga di tingkat kelurahan, 

dan lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam hal penyediaan ruang publik 

untuk lapangan dan fasilitas olahraga yang memenuhi standar latihan bagi 

masyarakat umum dan tempat pemungkiman. Untuk memfasilitasi kegiatan 

olah raga daerah terdapat 2 tempat olah raga berstandar nasional, yaitu kolam 

renang dan stadion sepak bola 

 

6. Kondisi Perekonomian 

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan ada 

pada sektor swasta baik di bidang industri, perdagangan barang dan jasa. 

Khususnya sektor industri dengan komoditas berupa Batik, tenun, kerajinan 

serat alam, garment, pengolahan ikan serta industri minuman berupa teh. 

Sektor industri dan perdagangan tersebut sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi lokal kota Pekalongan salah satu barometer 

pertumbuhan ekonomi ada pada sektor industri batik dan turunannya 

sehingga Kota Pekalongan di kenal oleh masyarakat industri sebagai kota 

batik. 

Di bidang jasa, Kota Pekalongan telah dikenal oleh Masyarakat 

seantero Nusantara bahwa Kota Pekalongan dikenal sebagai Kota Koperasi 

tingkat Nasional bahkan tingkat Internasional seperti Kospin Jasa, KUD 



 
 

52 
 

Makaryo Mino, KSU Kopena dan Koperasi Lainnyaseperti KJKS Bahtera 

yang tumbuh dan berkembang secara cepat dan pesat. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka peran pemerintah masih sangat 

diperlukan khususnya upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif, 

pemberian fasilitas baik kepada Koperasi maupun UKM melalui bantuan 

stimulan permodalan dan promosi / pameran bagi UKM sentra. Fasilitasi di 

bidang pelatihan, kemudahan dalam pembuatan izin serta pengaturan 

kebijakan / regulasi lainnya yang bersifat mendorong, mendukung 

perkembangan koperasi / UKM serat promosi dan pameran baik lokal, 

regional dan internasional. 

Pemberdayaan Koperasi dan UKM sangat strategis, hal ini didasari 

kenyataan bahwa koperasi dan UMKM telah terbukti mampu eksis dalam 

menghadapi berbagai krisis baik Nasional maupun Internasional, 

keberadaannya dalam jumlah yang cukup besar dalam penanggulangan 

pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Kota Pekalongan disamping 

melakukan penguatan terhadap koperasi dan UKM, juga memberikan 

fasilitasi serat penguatan terhadap BKM, KUBE, maupun lembaga ekonomi 

mikro lainnya yang berkembang di masyarakat dalam rangka 

mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan partisipatif serta pemberdayaan 

masyarakat sebagai salah satu program akselerasi. 

Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dilaksanakan melalui 

berbagai kegiatan meliputi : 

a. Promosi Produk Unggulan baik tingkat lokal, nasional maupun 

internasional. Pada tahun 2010 telah diadakan gelaran Pekan Batik 

Nasional sebagai ajang promosi batik dan daerah Kota Pekalongan 
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b. Pelatihan Kewirausahaan bagi karyawan UMKM dengan pengusaha 

besar / pengelola pasar modern melalui program CSR (Corporate Social 

Responsibility) baik beroperasi melalui wilayah Kota Pekalongan 

maupun di luar Kota Pekalongan seperti di Thamrin city Jakarta. 

c. Memfasilitasi koordinasi dengan asosiasi dagang, BUMN dan BUMD 

melalui kegiatan temu usaha dan “Curhat Bisnis” 

d. Pengembangan pemasaran produk unggulan Kota Pekalongan ke Jawa 

Timur, Jakarta dan Kota-kota besar lainnya di Indonesia. 

Perkembangan jumlah koperasi di Kota Pekalongan tahun 2008 

sebanyak 265 unit koperasi (naik 1,9%) dibandingkan tahun 2007 sebanyak 

260 koperasi. Tahun 2009 jumlah koperasi sebanyak 226 unit koperasi atau 

turun 14,7%. Hal ini disebabkan setelah diadakan identifikasi terdapat 39 

koperasi yang dibubarkan dan dibekukan karena tidak aktif maupun tidak 

operasional melakukan usaha selama 2 tahun berturut-turut, berdasarkan 

peraturan Menkop dan UKM RI nomor : 269/M/IX tahun 1994 tanggal 9 

September 1994 koperasi tersebut harus dibubarkan dan dibekukan. Tahun 

2010 jumlah 237 koperasi atau naik 4,8 % dari tahun 2009. Karena hal ini 

adanya pendirian koperasi baru sebanyak 11 unit. Terkait dengan pembinaan 

koperasi yang telah dipedomani oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah nomor : 22/Kep/M.MUKM/IV/2007 tentang 

Pedoman Pemeringkatan Koperasi, maka klasifikasi koperasi ditiadakan dan 

diganti dengan pemeringkatan koperasi. 
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Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Pekalongan hanya melaksanakan 

Identifikasi Koperasi. Adapun penilaian pemeringkatannya dilaksanakan oleh 

PT. Survyor Indonesia dan yang diperingkat baru 67 Koperasi dari 100 

Koperasi yang diidentifikasi, hasilnya : 

a. Koperasi berkualitas sebanyak 20 Koperasi 

b. Koperasi yang cukup berkualitas 47 Koperasi 

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang 

koperasi dan UKM antara lain yang strategis adalah: 

a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 

Program ini untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam 

mengembangkan peran dan usahanya dalam mempromosikan produk 

produk unggulan kota Pekalongan. Program fasilitasi telah dilakukan 

oleh pemerintah melalui berbagai upaya, peningkatan kualitas SDM 

melalui pelatihan, peningkatan mutu produk, design, perkuatan 

permodalan, akses pasar melalui pameran dan promosi. Namun demikian 

semua usaha akan berhasil apabila ada sinergi serta kerjasama yang baik 

antara semua stakeholder terkait yang mempunyai komitmen kuat guna 

mengembangkan Kota Pekalongan. 

b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

Kelembagaan koperasi di kota Pekalongan telah terkenal dalam skala 

regional dan nasional dalam hal keberadaan dan perannya, sehingga 

sering dijadikan rujukan pembinaan dan pengelolaan bagi daerah lain. 

Oleh karenanya ditingkatkan kualitas kalembagaannya melalui kegiatan 

pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, 
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pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, fasilitasi kegiatan 

dekopinda serta fasilitasi pembentukan koperasi wanita. 

c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetetif 

UKM 

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM untuk 

tahun 2010 diperkuat berbagai kegiatan pendukung antara lain dengan 

terlaksananya sosialisasi hak kekayaan intelektual, pengadaan sarpras 

perluasan jaringan kerja dalam penyelenggaraan layanan konsultatif 

UKM ( telecentre percontohan), pendaftaran merk, batik label serta 

peningkatan kapasitas unit pendampingan langsung UMKM dan IKM. 

Selain itu melalui Bagian Perekonomian Setda, dilaksanakan kegiatan 

pelatihan kewirausahaan. 

d. Program Pendidikan Masyarakat Luar Sekolah 

Program ini dilaksanakan dalam kegiatan pelatihan manajemen 

pengelolaan koperasi/KUD, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 

bagi UKM serta kegiatan pelatihan TIK, community development dan 

manajemen telecenter bagi pelaku usaha UMKM dan aparatur pembina 

TIK 

B. Sejarah Awal Batik Pekalongan 

Sesuai dengan geografis Pekalongan yang berada di pesisir utara Jawa 

sebelah barat maka pertumbuhan batik di daerah itu pada masa Islam yaitu abad 

XV dan XVI. Orientasi perkembangan seni batik pesisiran juga dipengaruhi oleh 

budaya karaton mengingat batik bermula dari dalam tembok keraton.  
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Sejarah pembatikan di Indonesia berkait erat dengan perkembangan 

kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Dalam beberapa 

catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan 

Mataram, kemudian pada masa kerjaan Solo dan Yogyakarta. Kesenian batik ini 

di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dan terus 

berkembang pada kerajaan dan raja-raja berikutnya. 

Batik Pekalongan ssperti halnya kota-kota lain yaitu Tegal, Indramayu 

maupun Cirebon sampai dengan penyebaran ke selatan sampai daerah Pasundan, 

Ciamis, Tasikmalaya dan Garut pola batiknya dipengaruhi oleh ragam hias 

keraton Cirebon. Selain dipengaruhi oleh ragam hias batik Cirebon, batik 

Pekalongan dipengaruhi olehragam hias Cina dan Arab dan pola-pola batik 

keraton Mataram (Khusnin Asa,2006:127). 

Awal perkembangan batik yang erat hubungannya dengan pengaruh masa 

Kesultanan Cirebon terdapat pada batik Pekalongan dan batik Cirebon. 

Perkembangan batik di kedua kota tersebut tidak terlepas dari adanya hubungan 

kultural-lokal yang sumber utamanya bertolak dari sejarah bangunan yang 

ditunjang keomponen pendukungnya. Pola hias batik Keraton Cirebon mendapat 

beberapa pengaruh antara lain bentuk ragam hias dari taman Sunyaragi dan 

keraton Pakungwati. Batik Cirebon sangat mempengaruhi batik Pekalongan. Jika 

batik Cirebon memiliki ragam hias dari taman Sunyaragi dan kraton sedang 

orientasi batik Pekalongan lebih banyak ke arah ragam hias dari keramik Cina 

yang menghiasi Keraton kasepuhan dan makam Raja-raja Cirebon di 

Gunungjati.  

Secara filosofi, para pengrajin batik Pekalongan telah menempatkan hiasan 

keramik Cina sebagai manifestasi ikatan kebudayaan leluhur yang dalam 
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lukisannya memiliki kefasihan dan kelembutan. Pemilihan ragam hias jenis 

tumbuhan yang sebagian besar menjadi objek utama dan banyak terdapat pada 

lukisan kermaik Cina. Selain itu ragam hias berbentuk binatang seperti burung 

pipit, burung merak, ular naga dan kupu-kupu turut melengkapi ragam hias 

tumbuhan. Pola-pola batik untuk kepentingan peribadatan mengadaptasi ragam-

ragam hias bentuk-bentuk manusia dewa dalam kerajaan langit sesuai 

kepercayaam agama leluhur yang disebut Tok-Wi. Batik jenis ini digunakan 

untuk alas altar persembahyangan. Pengaruh batik Cirebon pada perkembangan 

batik Pekalongan juga nampak pada penghargaan yang diberikan keraton 

Cirebon terhadap batik Pekalongan khususnya oleh kalangan ningrat Cina.  

Penghargaan keraton Cirebon terhadap batik Pekalongan nampaknya bukan 

hanya disebabkan oleh ragam hias dari keramik dinasti Ming namun juga 

disebabkan oleh ciri khas batik Pekalongan  yaitu cara pembuatan yang berbeda 

dengan cara pembuatan batik di daerah lain khususnya pada masa itu (Kusnin 

Asa, 2006:128) 

Wilayah Pekalongan merupakan wilayah kerajaan Mataram maka 

perjalanan sejarah batik Pekalongan tidak lepas dari pengaruh kerajaan 

Mataram. Pengaruh batik Keraton atau batik pedalalam terhadap sejarah 

perkembangan batik Pekalongan secara nyata terjadi setelah Perang Diponegoro 

atau juga disebut Perang Jawa (1825-1830) di kerajaan Mataram. Terjadinya 

peperangan ini mendesak keluarga kraton serta para pengikutnya banyak yang 

meninggalkan daerah kerajaan. Mereka kemudian tersebar ke arah Timur dan 

Barat. Kemudian di daerah-daerah baru itu para keluarga dan pengikutnya 

mengembangkan batik. Ke timur batik Solo dan Yogyakarta menyempurnakan 

corak batik yang telah ada di Mojokerto serta Tulungagung hingga menyebar ke 
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Gresik, Surabaya dan Madura. Sedang ke arah Barat batik berkembang di 

Banyumas, Kebumen, Tegal, Cirebon dan Pekalongan. Produksi batik tidak 

berhenti walaupun mereka telah tersingkir dari kehidupan kraton sebab batik 

merupakan sandang yang dipakai sehari-hari sehingga batik merupakan 

kebutuhan pokok.  

Dengan adanya migrasi ini, maka batik Pekalongan yang telah ada 

sebelumnya semakin berkembang. Seiring berjalannya waktu, Batik Pekalongan 

mengalami perkembangan pesat dibandingkan dengan daerah lain. Di daerah ini 

batik berkembang di sekitar daerah pantai, yaitu di daerah Pekalongan kota dan 

daerah Buaran, Pekajangan serta Wonopringgo. Meskipun ciri-ciri batik 

Pekalongan motifnya mirip dengan batik Yogya atau batik Solo namun batik 

Pekalongan sangat bebas dan menarik karena dimodifikasi dengan banyak 

variasi warna yang atraktif. Banyak dijumpai juga batik Pekalongan yang 

memiliki banyak warna yang berbeda dengan kombinasi yang dinamis.  Warna-

warnanya yang mencolok terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan corak 

batik pedalaman seperti batik Solo dan Jogjakarta. Nama-nama batik Solo dan 

Jogya sangat bertolak belakang dengan batik Pekalongan yang memiliki 

beragam warna sesuai karakter masyarakatnya yang terbuka, bebas dan sangat 

marjinal.  Batik Pekalongan menggambarkan ciri kehidupan masyarakat pantai 

yang mudah mengadaptasi pengaruh budaya luar dan juga mampu mengadaptasi 

pengaruh batik pedalaman.  

Perjumpaan masyarakat Pekalongan dengan berbagai bangsa seperti 

Cina, Belanda, Arab, India, Melayu dan Jepang pada zaman lampau telah 

mewarnai dinamika pada motif dan tata warna seni batik. Sehubungan dengan 

itu beberapa jenis motif batik hasil pengaruh dari berbagai negara tersebut yang 
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kemudian dikenal sebagai identitas batik Pekalongan. Motif itu, yaitu batik 

Jlamprang, diilhami dari Negeri India dan Arab. Lalu batik Encim dan 

Klengenan, dipengaruhi oleh peranakan Cina. Batik Belanda, batik Pagi Sore, 

dan batik Hokokai, tumbuh pesat sejak pendudukan Jepang (Majalah Pesona 

Muda Vol.26 Th.2010) 

 Perkembangan budaya teknik cetak motif tutup celup dengan 

menggunakan malam (lilin) di atas kain yang kemudian disebut batik, memang 

tak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya-budaya bangsa pendatang seperti Cina, 

Arab dan India. Ini memperlihatkan konteks kelenturan batik dari masa ke masa. 

Batik Pekalongan menjadi sangat khas karena bertopang sepenuhnya pada 

ratusan pengusaha kecil, bukan pada segelintir pengusaha bermodal besar. Sejak 

berpuluh tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik 

Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya, batik Pekalongan menyatu 

erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan yang kini terbagi dalam dua 

wilayah administratif, yakni Kotamadya Pekalongan dan Kabupaten 

Pekalongan. 

Batik Jlamprang diilhami dari India dan Arab. Batik Encim dan 

Klengenan dipengaruhi dari peranakan Cina. Batik Pagi Sore diilhami dari 

Belanda dan Batik Hokokai diilhami dari Jepang. Perkembangan budaya teknik 

cetak motif tutup celup dengan menggunakan malam (lilin) di atas kain, 

memang tidak lepas dari pengaruh negara-negara tersebut (Majalah Pesona 

Muda Vol.26 Th.2010).  
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Perkembangan batik Pekalongan tidak sepenuhnya dikuasai pengusaha 

bermodal besar, akan tetapi bertopang pada ratusan pengusaha kecil dan hampir 

semua dikerjakan di rumah-rumah. Batik Pekalongan menyatu erat dengan 

kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Kusnin Asa (2006:138) 

bahwa sejarah batik Pekalongan melibatkan sedikitnya tiga kelompok pelaku-

pelaku sejarah batik Pekalongan yaitu pertama kelompok penduduk Tionghoa 

dengan latar belakang budaya yang mereka miliki, kedua kelompok penduduk 

muslim Arab yang memilki sifat inklusif dalam pergaulan sehingga cukup  

menguasai pengaturan dinamika sosial dan ketiga adalah kelompok pribumi. 

Penduduk pribumi yang semula merupakan buruh atau pekerja pada pedagang 

Cina lambat laun mampu memproduksi batik sendiri bahkan kemudian 

berkembang tidak hanya menjadi pembatik rumahan tetapi sebagian mampu 

berkembang menjadi pengusaha batik. Tumbuhnya para pengusaha batik 

pribumi telah memperkaya ragam hias batik Pekalongan karena mereka 

menampilkan pola campuran yang memperkaya ragam hias batik asli dari 

masing-masing budaya. Pertemuan ketiga unsur dari masyarakat pembatikan 

Pekalongan ini akhirnya menjadi bagian terbesar dari ciri khas batik Pekalongan 

dengan segala ragam warna-warninya Contoh ragam batik Pekalongan yang 

merupakan campuran ragam hais adalah ragam hias salur pandan, bunga persik 

dan bunga rose dengan stirilisasi burung pipit serta burung merak yang bercorak 

Cina mendapat isen latar pola kawung, gringsing atau parang yang merupakan 

pola asli tradisional (Kusnin Asa, 2006:131) 
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Sebagai kota pesisir dengan ciri kahas masyarakat yang terbuka 

menerima budaya telah mengantarkan kota Pekalongan menjadi kota yang 

sangat identik dengan perkembangan bartik nusantara. Pekalongan merupakan 

kota yang paling dinamis dalam mengembangkan batik, karena batik sudah 

menjadi nafas hidup sehari-hari warga Pekalongan. Industri batik pekalongan 

mampu menjadi “soko guru” ekonomi masyarakat Pekalongan. Terdapat dua 

alasan yang menunjukan bahwa industri batik pekalongan menjadi “soko 

guru”ekonomi masyarakat Pekalongan yaitu pertama kehidupan pembatikan 

Pekalongan berhasil mengantarkan suatu sejarah pertumbuhan dan perubahan 

sosial yang terjadi di Pekalongan, kedua melihat sejarah pasang surutnya 

industri batik Pekalongan ternyata sulit menjadikan industri batik sebagai 

industri skala besar sehingga batik lebih tepat menjadi industri rumahan yang 

bertumpu pada kehidupan rakyat banyak. Batik Pekalongan selain memiliki nilai 

ekonomis juga memiliki nilai filosofis. Memiliki nilai ekonomis sebab batik 

merupakan produk kerajinan yang diperjualbelikan dan mendatangkan 

keuntungan ekonomis sedangkan memiliki nilai filosofis sebab batik merupakan 

produk kerajinan yang diawali oleh kepentingan keagamaan dan merupakan 

suatu produk yang spesifik sebab diawali oleh peradaban manusia dalam 

membangun citra keindahan (Khusnin Asa,2006:142).   

Perjalanan panjang sejarah batik Pekalongan telah mengantarkan kota 

Pekalongan sebagai sentra industri batik terbesar di Indonesia. Kota Pekalongan 

identik dengan batik dan sudah selayaknya kalau dijuluki sebagai Kota Batik. 
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C. Karakteristik Batik Pekalongan 

Sesuai dengan letak geografis Pekalongan yang berada di pesisir utara 

bagian barat, maka pertumbuhan batik Pekalongan tidak berbeda dengan 

pertumbuhan batik di kota-kota pesisir utara jawa. Orientasi perkembangan batik 

pesisiran juga dipengaruhi oleh kraton sebab batik memang berasal dari kraton.  

Pada abad XV dan XVI Keraton Cirebon merupakan  kiblat bagi budaya dan 

agama bagi penduduk di pesisir utara jawa (Kusnin Asa,2006:127). 

Batik Pekalongan adalah batik yang sangat terkenal dan mempunyai 

potensi besar dalam kegiatan pembatikan yang berkembang dengan pesat. Batik 

juga yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakatnya. Ciri-ciri 

batik Pekalongan adalah memiliki warna dan corak khas yang telah 

menjadikannya begitu dikenal di nusantara. Bahkan hasil produksi batiknya 

telah diekspor ke berbagai Negara di dunia seperti Amerika, Australia, Jepang, 

Korea, Timur Tengah dan Negara lainnya. Batik Pekalongan merupakan batik 

pesisir sama halnya dengan batik Paoman dari Indramayu yang kaya akan warna 

dan biasanya bersifat naturalis. Batik Pekalongan juga banyak dipengaruhi oleh 

warga pendatang dari bangsa Cina dan Belanda pada zaman dahulu. Meskipun 

ciri-ciri batik Pekalongan motifnya mirip dengan batik Yogya atau batik Solo 

namun batik Pekalongan sangat bebas dan menarik karena dimodifikasi dengan 

banyak variasi warna yang atraktif. Kadang, banyak dijumpai juga batik 

Pekalongan yang memiliki hingga 7 warna dengan kombinasi yang 

dinamis. Batik Jlamprang adalah salah satu motif batik Pekalongan yang populer 

dan telah diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Pekalongan.  
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Batik Pekalongan menjadi sangat khas karena bertopang pada banyak 

pengusaha kecil. Sejak dahulu, batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah 

penduduk. Ini mengakibatkan batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan 

masyarakatnya. Pekalongan memang surganya batik bagi para pecinta batik dan 

disana juga terdapat aksoseris yang dapat anda beli untuk di padu padankan 

dengan batik yang anda pakai. 

Menurut gaya dan seleranya, serta dilihat dari segi ragam hiasnya maupun 

tata warnanya, batik daerah Pekalongan dapat digolongkan dalam 3 golongan               

(Djoemena,1990:62). 

1. Batik Encim, yang dikenal dengan tatawarna khas Cina, dan sering 

mengingatkan pada benda-benda porselin Cina. Batik encim Pekalongan 

tampaknya condong pada tata warna porselin famille rose, famille verte 

dan sebagainya. Ragam hiasnya dapat digolongan atas tiga jenis ragam 

hias yaitu : 

a. Ragam hias buketan, yang biasanya memiliki tata warna famili rose, 

famili verte dan sebagainya. 

b. Ragam hias simbolis kebudayaan Cina dengan motif seperti burung 

hong (kebahagiaan), naga ( kesiagaan), banji (kehidupan abadi), kilin ( 

kekuasaan), kupu-kupu dan beberapa lagi.  

c. Ragam hias yang bercorak lukisan, seperti arakan pengantin Cina ada 

pula yang bercorak yang diilhami oleh cerita/dongeng misalnya Batik 

Sam Pek Eng Tay 
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Pemilihan warna yang mencolok dari batik Pekalongan tampaknya 

tidak sekedar sebagai pelengkap pola hias. Selain pengaruh warna biru 

putih keramik Cina dari dinasti Ming yang diproduksi abad XVII –XVIII, 

diproduksi pula batik-batik dengan berbagai warna. Pengkespresian warna 

ke dalam benda-benda yang memiliki mitos kosmologi itu menerangkan 

tentang proses penciptaan alam jagad raya yang melibatkan dua kekuatan 

yaitu ying dan yang ( Khusnin Asa, 2006:129) 

Batik encim juga mendapat pengaruh dari batik Solo-Jogya antara lain 

batik Cempaka Mulya yang merupakan kain batik untuk pengantin Cina. 

Yang menarik lagi adalah penggunaan ragam hias tanahan (latar) batik 

Encim  dai daerah Pekalongan yang dinamakan Semarangan. Yang 

termasuk ragam hias Semarangan antara lain kembang cengkeh, grindilan 

dan semacamnya  

Gambar 1 
Motif Batik Encim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sumber : http://www.pasarbatikpekalongan.com 
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2. Kain batik Pekalongan yang bergaya dan berselerakan Belanda, antara lain 

batik dari juragan batik E. van Zuylen, Metz, Yans dan beberapa nama 

lagi. Namun yang sangat terkenal adalah batik Van Zuylen. Kebanyakan 

batik yang bergaya Belanda ini umumnya merupakan kain sarung. 

Mungkin hal ini dikarenakan kain sarung lebih mudah pemakainnya bagi 

kaum pendatang. Dalam kelompok batik ini terlihat ragam hias buketan 

yang biasanya terdiri dari flora yang tumbuh dinegeri Belanda seperti 

bunga krisan, buah anggur, dan rangkaian bunga Eropa. Dikenal juga 

ragam hias kartu bridge yang merupakan permainan kartu dari kalangan 

pendatang barat. Juga terdapat ragam hais berupa lambang bagi 

masyarakat eropa antaralain cupido (lambang cinta), tapak kuda dan 

klavderblad (lambang keberuntungan) dan juga ragam hias yang berasal 

dari cerita / dongeng misalnya putri salju, cinderella dan lain-lain. 

Gambar 2 
Motif Batik Belanda 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sumber : Museum Batik Pekalongan 
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3. Disamping batik yang bergaya Cina dan Belanda ini ada pula batik yang 

berselerakan pribumi. Batik bergaya pribumi ini umunya sangat cerah dan 

meriah dalam tata warnanya. Tak jarang pada sehelai kain batik dijumpai 8 

warna yang sangat berani, tetapi sangat menakjubkan serta secara 

keseluruhan sangat menarik. Ragam hiasnya sangat bebas, meskipun disini 

banyak terlihat ragam hias tradisional dari Solo-Yogya seperti ragam hias 

lar, parang, meru dan lain-lain yang telah mengalami sedikit perubahan 

dalam gayanya.  Ragam hias yang dikembangkan oleh pribumi antara lain 

Merak kesimpir, Tambal,  Jlamprang yang mempunyai kemiripan dengan 

ragam hias dari Solo-Jogya, ragam hias Terang bulan, dan batik dengan 

ragam hias tenunan palekat. Beberapa orang yang ikut mengembangkan 

batik Pekalongan pada jaman sebelum kemerdekaan adalah Ny. Barun 

Mohammad, Ny.Sastromuljono, dan Ny.Fatima Sugeng. 

Gambar 3 
Motif Batik Jlamprang 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sumber : Museum Batik Pekalongan 
 
Perbedaan karakteristik batik Pekalongan juga dapat dilihat dari cara atau 

tekhnik pewarnaan.  Ketika daerah lain masih menggunakan tekhnik celup                
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(dipping technique) dalam hal pewarnaan, maka selain tekhnik  tersebut, tekhnik 

melukis (natural brushing technique) juga sudah digunakan oleh para pengrajin. 

Tekhnik pewarnaan ini mulai digunakan semenjak bahan pewarna masuk dalam 

industri batik di Pekalongan.  Sistem melukis ini mempermudah dalam 

mencapai warna yang dikehendaki pada saat yang bersamaan, sehingga setiap 

detail ragam hias dapat dilukis dan diwarnai dengan cepat dan sempurna sesuai 

dengan aslinya. Tekhnik pewarnaan dengan menggunakan kuas ini bukan suatu 

yang baru sebab tekhnik tersebut erat kaitannya dengan pengaruh tekhnik 

pewarnaan sutra dan porselin dari bangsa Cina ( Kusnin Asa, 2006: 130). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

PERKEMBANGAN BATIK PEKALONGAN TAHUN 1950-1970 

 

A. Sekilas Perkembangan Batik Pekalongan Sebelum tahun 1950. 

Perkembangan batik Pekalongan mengalami pasang surut. Pada tahun 

1900-an batik Pekalongan mengalami perkembangan pesat karena kenaikan 

permintaan  baik dari dalam maupun luar negeri. Pada akhir abad ke 19 dan awal 

abad ke 20 merupakan periode puncak dari peran kelompok wirausahawan 

pribumi. Industri batik dan garmen mengalami perkembangan pesat yang 

sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan sandang dari golongan elit baru  

yang membawa perubahan besar dalam amsyarakat Indonesia antara lain dalam 

bidang ekonomi terjadi perubahan perindustrian yang membuka pasar dan 

peluang kerja  yang luas. Terlebih lagi dengan dibangunnya jalur kerata api 

pantura sehingga pengangkutan batik dari Pekalongan ke berbagai daerah 

semakin mudah. Perdagangan batik semakin berkembang dengan adanya pasar 

malam setiap tahun (Hayati, 2011:3) 

Pada perang dunia I industri batik mengalami penurunan dan mulai 

berkembang lagi pada tahun 1920-an. Sumber di Kantor Tenaga Kerja pada 

tahun 1927 di distrik Kota Pekalongan terdapat 881 perusahaan batik dengan 

perincian 278 perusahaan batik di Onderdistrik Buwaran, 224di Onderdistrik 

Tirto, 124 di Onderdistrik Poncol dan 225 di Onderdistrik Kota.  

Batik kembali merosot pada masa malaise 1930. P.De Kat Angelino dalam 

Hayati (2011:3) menggambarkan penderitaan akibat merosotnya industri batik di 
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Pekalongan karena batik sedang mati (sek pejah). Orang-orang yang sebelumnya 

kaya seperti tukang cap harus bertahan hidup dengan menangkap ikan di sawah 

dan di sungai. Banyak pengusaha yang ganti usaha membuka warung. Buruh-

buruh diberhentikan dan istri-istri mencari nafkah dengan menjual apapun yang 

bisa dijual.  Banyak orang meninggalkan desanya untuk mencari nafkah 

ditempat lain. Banyak penduduk desa pergi ke luar jawa untuk mencari 

penghidupan baru seperti ke Teluk Betung, Padang, Medan, Kutaraja dan 

tempat-tempat lainnya. Siang hari tidak ada asap yang mengepul dari dapur, 

mereka hanya makan sekali sehari pada sore hari. Kemunduran batik Pekalongan  

disebabkan oleh ketidakprofesionalan dalam usaha, penjualan hasil batik yang 

tidak wajar, ketidak tahuan hubungan antara penawaran dan permintaan, 

pendanaan yang tidak ekonomi, produksi yang tidak terencana, persaingan yang 

ketat dan usaha batik terbagi dalam ratusan usaha kecil.  

Pada tahun 1939 di Pekalongan didirikan dua koperasi batik yaitu 

Koperasi Batik Setono dan Koperasi batik Pekajangan yang didukung oleh 

pengusaha batik seperti Mufti, Mastur, Ridwan, Zen Muhammad, Aman jahri 

dan beberapa tokoh lain. Tujuan pendirian koperais batik ini adalah untuk 

menghadapi persaingan dengan pengusaha Cina (Wawancara dengan Bapak 

Alamul Huda, Pengurus Koperasi Pedagang Batik Setono, 7 Mei 2012)  

Pada awla jaman Jepang, pemerintah Jepang mengambil alih seluruh 

pabrik-pabrik tekstil di Jawa, termasuk perusahaan Belanda di Tegal yang setiap 

tahunnya meminta bahan baku kapas 15 juta rupiah dan memperkerjakan 12.000 



 
 

70 
 

penduduk pribumi.  Produk tekstil ini digunakan untuk kepentingan tentara 

Jepang dan sisanya untuk orang-orang sipil. Bahan katun menjadi langka sebab 

Jepang menyita katun yangada di pasaran dan menyerahkan kepada sejumlah 

perusahaan kecil untuk dijadikan batik dengan kualitas terbaik dengan disain 

sesuai selera Jepang. Pada masa Jepang, pengusaha pribumi yang termasuk 

kaum pergerakan dimanfaatkan untuk menggantikan kedudukan pengusaha Cina 

yang pada masa kolonial Belanda mendapat tempat terhormat. 

Kondisi politik dan keamanan pada awal kemerdekaan masih belum stabil. 

Indonesia masih harus melakukan perjuangan untuk menghadapi  dan melawan 

Belanda yang berkeinginan untuk kembali menancapkan kuku penjajahan di 

Indonesia.  Upaya penjajah Belanda tersebut antara lain dengan melakukan 

penyerangan kepada bumi pertiwi yang dikenal dengan agresi militer Belanda ke 

II tahun 1949. Akibat agresi militer tersebut yaitu  daerah-daerah yang sebelum 

agresi menjadi wilayah Republik Indonesia berubah menjadi wilayah 

pendudukan Belanda. Daerah-daerah pendudukan tersebut harus ditinggalkan 

oleh tentara-tentara Republik Indonesia. Daerah-daerah tersebut berubah 

menjadi daerah isolasi sehingga mengalami berbagai kesulitan terutama 

kesulitan ekonomi antara lain kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sandang             

(Asa,2006:139). Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang tidak 

termasuk daerah pendudukan Belanda sehingga tidak mengalami masa-masa 

sulit  dalam menghadapi blokade Belanda tersebut.  Kondisi kesulitan memenuhi 

kebutuhan sandang yang dialami oleh daerah-daerah pendudukan Belanda justru 
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mendatangkan peluang bagi industri batik Pekalongan untuk memenuhi 

kebutuhan sandang bagi daerah-daerah pendudukan Belanda. Kondisi ini 

merupakan cikal bakal kebangkitan industri batik Pekalongan menuju kejayaan 

yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat Pekalongan secara luas. 

B. Perkembangan Batik Pekalongan Tahun 1950-1970. 

Pertumbuhan ekonomi tidak akan lepas dari kebijakan yang ditempuh 

pemerintah sebagai pemegang dan pengambil keputusan. Kebijakan politik 

ekonomi yang diambil pemerintah sebagai pemegang kekuasan besar 

pengaruhnya terhadap tumbuh dan berkembangnya ekonomi dalam hal ini 

termasuk didalamnya tumbuh dan berkembangnya industri batik. Presiden 

Soekarno menaruh perhatian sungguh-sungguh kepada perkembangan industri 

batik. Pemerintah memandang batik tidak hanya sebagai industri yang 

mendatangkan keuntungan ekonomi tapi batik dijadikan sebagai sarana untuk 

menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah mendorong 

diupayakannya batik nasional yang bisa mewakili batik daerah-daerah nusantara. 

Kebijakan pemerintah dalam mendorong batik nasional sebagai sarana 

mewujudkan persatuan dan kesatuan sangat tepat sebab pada masa itu persatuan 

dan kesatuan sangat diperlukan sebagai modal melawan musuh-musuh negara. 

Dalam bidang ekonomi, pada tahun 1950 pemerintah mengeluarkan 

kebijakan  bidang ekonomi yaitu program ekonomi kerakyatan. Kebijakan 

ekonomi kerakyatan yaitu suatu program bidang ekonomi yang ditujukan pada 

pemberdayaan rakyat dalam bidang ekonomi. Ekonomi kerakyatan hanya bisa 

diwujudkan jika kegiatan ekonomi tersebut melibatkan rakyat sebagai pelaku 
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ekonomi dan sebagai penikmat hasil kegiatan ekonomi. Program ekonomi yang 

bertujuan membangkitkan ekonomi kerakyatan tersebut dinamakan Progam 

Benteng Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kewirausahaan Indonesia 

dan nasionalisme ekonomi (Muhaimin,1990:236). Beberapa kebijakan 

pemerintah dalam menggerakan ekonomi kerakyatan khususnya dalam 

pengembangan industri batik yaitu mendorong pendirian koperasi batik, 

pemberian lisensi kepada pengusaha pribumi, pemberian kemudahan dalam 

mendapatkan pinjaman modal dari bank, dan kampanye pemakaian produk 

dalam negeri. 

Akibat dari kebijakan ekonomi kerakyatan khususnya dalam  bidang 

industri perbatikan adalah tumbuh dan berkembangnya industri batik khususnya 

di kota Pekalongan. Perkembangan industri batik terlihat pada perkembangan 

fungsi batik.  Jika sebelumnya penggunaan busana batik hanya sebatas pada 

busana kainn bawahan untuk perempuan ( jarik ) dan sarung mulai berkembang 

menjadi pakaian jadi misalnya bahan gaun untuk wanita dan kemeja untuk pria 

semenjak awal tahun 1952. Perkembangan selanjutnya batik menjadi aksesoris 

untuk topi, household misalnya sprei, bedcover, taplak meja, serbet dan lain-lain. 

Peningkatan fungsi batik menjadi bahan pakaian jadi mendorong industri-

industri batik meningkatkan produksi dan inovasi baik yang ada di kota 

Pekalongan atau sentra-sentra produksi batik lainnya.  Pada masa itu sulit 

menemukan masyarakat Pekalongan yang menganggur. Semua orang bekerja 

termasuk anak-anak yang masih sekolah. Pulang sekolah anak-anak tersebut 

bekerja membantu orang tua sebagai buruh batik  rumahan. Mereka ikut 

menikmati keuntungan baik secara ekonomi maupun pengetahuan dan 
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ketrampilan membatik. Perkembangan dan peningkatan fungsi batik telah 

mendatangkan keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat perbatikan kota 

Pekalongan secara finansial dan mengembangkan batik baik dalam hal ragam 

dan coraknya (Wawancara dengan Asrofi, tanggal 28 April 2012). 

Perkembangan industri batik di Pekalongan yang dipicu oleh 

perkembangan fungsi batik dan terbukanya peluang memenuhi kebutuhan 

sandang di daerah-daerah pendudukan Belanda mendorong perkembangan 

pemasaran industri batik semakin meningkat baik dilihat dari jumlah atau omset 

penjualan maupun daerah jangkauan pemasaran. Perkembangan pemasaran batik 

berakibat positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekalongan dan 

pelaku bisnis batik pada umumnya. Pemasaran batik melibatkan banyak pihak 

tidak hanya produsen batik tapi juga distributor-distributor dan penjual eceran.  

Pelaku-pelaku industri batik tersebut akan memperoleh keuntungan dari kegiatan 

bisnis batik yang dilakukan sebagai mata rantai pemasaran batik (Wawancana 

dengan Bapak Alamul Huda,  7 Mei 2012) 

Industri batik Pekalongan memiliki ciri khas. Kekhasan industri batik 

Pekalongan tidak hanya terlihat pada ragam atau corak yang yang menyimpang 

dari pakem batik kraton dan cara pembuatan yang berbeda tetapi  juga berbeda 

pada mekanisme produksi. Batik Pekalongan dikerjakaan pada industri rumahan 

atau dikerjakan oleh buruh pabrik namun dikerjakan di rumahan sehingga dapat 

dikatakan bahwa industri batik pekalongan menyentuh langsung pada kegiatan 

ekonomi rakyat kecil. Perkembangan pesat industri batik Pekalongan pada tahun 

1950 sampai dengan tahun 1970 mampu merubah kehidupan ekonomi rakyat 

dari kemiskinan menuju kesejahteraan. Pada masa kejayaan batik Pekalongan, 



 
 

74 
 

suasana kota sangat ramai diwarnai oleh aktifitas masyarakat yang hidup dari 

batik. Setiap kamis malam banyak orang pergi berjalan-jalan dan berbelanja 

karena para buruh batik menerima gaji setiap hari kamis. Masyarakat merasakan 

kebahagian karena kebutuhan hidupnya tercukupi. Tidak ada orang yang 

menganggur, kalaupun ada adalah orang yang memang malas bekerja. Walaupun 

wasyakatsibuk bekerja namun masyarakat Pekalongan tidak melupakan ibadah. 

Mereka masih menyisakan 1 hari dalam satu minggu untuk libur. Hari Jumat 

merupakan hari libur dan digunakan masyarakat Pekalongan sebagai hari untuk 

beribadah (Wawancara dengan ibu Suluriyah dan Ibu Sakhuriyah, 9 Mei 2012). 

Melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut maka tidak berlebihan 

jika industri batik Pekalongan pada kurun waktu 1950 sampai dengan 1970 

mampu menjadi soko guru ekonomi dan mampu memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat Pekalongan secara luas (Wawancara dengan Asrofi, tanggal 24 April 

2012).  Pendapat yang disampaikan oleh Bapak Asrofi tersebut selaras yang 

disampaikan oleh Asa (2006:142) bahwa Batik mampu berperan sebagai soko 

guru ekonomi Pekalongan sebab pertama kehidupan pembatikan Pekalongan 

berhasil mengantarkan suatu sejarah pertumbuhan dan perubahan sosial yang 

terjadi di Pekalongan, kedua melihat sejarah pasang surutnya industri batik 

Pekalongan ternyata sulit menjadikan industri batik sebagai industri skala besar 

sehingga batik lebih tepat menjadi industri rumahan yang bertumpu pada 

kehidupan rakyat banyak. Kenyataan ini menunjukan bahwa untuk 

membangkitkan ekonomi kerakyatan perlu adanya campur tangan pemerintah 

dalam bentuk penerbitan kebijakan ekonomi yang memihak rakyat banyak. 

Bukti nyata industri perbatikan mampu menjadi soko guru ekonomi masyarakat 
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Pekalongan adalah menjamurnya koperasi-koperasi batik. Koperasi batik 

berperan dalam menyediakan bahan baku dan obat-obatan dalam membatik. 

Selain itu koperasi batik juga membangkitkan pengusaha-pengusaha batik di 

kalangan pribumi muslim (Wawancara dengan bapak Khaerudin, Pengurus 

KPBS Pekalongan tanggal 7 Mei 2012). 

Pengaruh perkembangan batik Pekalongan pada masa tahun 1950-an tidak 

hanya nampak pada geliat ekonomi rakyat. Industri batik juga menjadi media 

integrasi sosial ekonomi masyarakat Pekalongan. Integrasi sosial ekonomi 

tampak pada hubungan buruh dan majikan sebagai hubungan saling 

ketergantungan namun juga terjadi hubungan eksploitatif. Pengusaha tidak akan 

mampu menjalankan perusahaannya tanpa keterlibatan para pembatik.  Para 

pembatik desa bekerja sebagai pengobeng, menjadi buruh intern yaitu menginap  

di pabrik dan buruh ektern yang tidak menginap di pabrik. Mereka bekerja 

sebagai pemberi warna biru (blawu), verzeepers (tukang sabun), tukang prada 

(pewarna emas), para bakul dan makelar, pedagang dan lain-lain 

(Hayati,2011:7).   

Perkembangan batik Pekalongan juga nampak pada kegiatan perdagangan. 

Banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pemborong, makelar, pedagang di 

pasar, pedagang keliling dan lain-lain.  Pekerjaan dari perusahaan-perusahaan di 

kota dibawa oleh pemborong ke desa-desa yang terpencil sehingga wanita yang 

dulunya menganggur dapat meningkatkan pendapatan keluarga dengan bekerja 

sambilan sebagai pembatik (Wawancara dengan ibu Sartonah dan Ibu Musiam, 7 

Mei 2012). Makelar yang dikenal dengan istilah congok adalah orang yang 
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mempertemukan antara penjual dan pembeli , untuk jasanya itu ia mendapatkan 

upah.  Ada juga yang berperan sebagai tukang kir yaitu menguji kualitas  dan 

tukang lempit. Lapisan masyarakat yang juga ikut menikmati kesejahteraan 

akibat kemajuan industri batik Pekalongan adalah tukang becak, sopir , tukang 

sablon dan pembuat bahan pembungkus atau kemasan. Ramainya perdaganagan 

batik juga membuka kesempatan ekonomi bagi pengusaha penginapan/hotel, 

pengiriman paket dan rumah makan.  Produsen canting, cap, kain, obat-batan 

dan bahan batik lainnya juga ikut menikmati kesejahteraan akibat maraknya 

indstri dan perdagangan batik pekalongan (Wawancara  dengan Bapak Alamul 

Huda, 7 Mei 2012). 

Industri batik Pekalongan kembali mengalami masa sulit ketika tahun 

1960 ditemukan tekhnik printing yaitu teknik sablon yang mampu memproduksi 

tekstil dengan motif batik. Teknik printing inilah yang mengakibatkan industri 

batik tradisional/batik tulis mulai mundur dan akhirnya gulung tikar. Kondisi 

diperburuk dengan temuan warna-warna baru yang merupakan kombinasi 

warna-warna kimia yang menghasilkan warna cerah dan beragam. 

Pada tanggal  10 Januari 1967 pemerintah memberlakukan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan pada 

tanggal 3 Juli 1968 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).  Pemberlakuan UU ini 

telah mendorong munculnya pabrik tekstil yang dapat menghasilkan tekstil 

printing motif batik, sehingga mengakibatkan kehancuran sebagian besar 

perusahaan batik tradisional atau produsen bumi putera/pribumi diganti oleh 

perusahaan Cina dan Asing. Akibat dari regulasi pemerintah tersebut mencapai 
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puncaknya tahun 1970 dimana pengusaha batik dan tenun di pekalongan banyak 

yang gukung tikar karena pemerintah mengganti industri tradisional dengan 

industri padat modal (Muhaimin, 1990:194).   

Batik Pekalongan telah mengalami masa pasang surut. Ada kalanya suatu 

masa batik Pekalongan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat 

Pekalongan namun ada kalanya jatuh. Namun secara umum batik Pekalongan 

adalah industri batik yang mampu bertahan  dalam menghadapi berbagai 

rintangan. Walaupun telah mengalami masa pasang surut dan sulit untuk 

kembali pada masa jayannya namun industri  dan perdagangan baik Pekalongan 

masih sangat mewarnai kehidupan masyarakat Pekalongan. Daya tahan batik 

Pekalongan antara lain karena industri  dan perdagangan batik memiliki sifat 

sebagai usaha keluarga yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Pola pewarisan ini memudahkan dalam peralihan sumber daya dan 

penguasaan atas usaha.  Batik merupakan produk unggulan dan prestisius bagi 

masyarakat Pekalongan. Masyarakat Pekalongan memiliki rasa senang dan 

memiliki (sense of belonging) serta kebanggan (sense of pride) pada batik 

sehingga mereka begitu mencintai batik.  Setiap warga Pekalongan memiliki 

rasa cinta dan dan tanggung jawab (sense of obligation)  untuk melestarikan dan 

mengembangkan batik.  Berbagai krisis yang mendera batik Pekalongan telah 

memunculkan kreativitas sehingga telah melahirkan produk baru yang inovatif 

dan semakin memperkaya batik Pekalongan. Kemajemukan masyarakat 

Pekalongan sebagai masyarakat pesisir bukan merupakan kendala namun justru 

menjadi modal dalam mengintegrasikan sosial ekonomi dan budaya sehingga 
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semakin memperkaya batik Pekalongan. Intergrasi budaya telah melahirkan 

motif, ragam hias, dan tata warna batik Pekalongan yang spesifik (Hayati, 

2011:12).  

C. Pelaku-Pelaku Yang Berperan dalam Perkembangan Batik Pekalongan 

Perkembangan batik Pekalongan tidak lepas dari peran dari berbagai 

kalangan baik dari pengusaha, pengrajin, distributor, pengepul dan lain-lain. 

Secara garis besar pelaku-pelaku yang ikut berperan dalam perkembangan batik 

Pekalongan terdiri dari beberapa kelompok yaitu : 

1. Kelompok penduduk Tionghoa 

Kelompok etnis Tionghoa merupakan kelompok masyarakat 

pendatang yang memiliki kultur atau budaya leluhur yang dibawa dari tanah 

leluhurnya.  Dalam kaitannya dengan batik, etnis Tionghoa telah 

menciptakan ragam dan corak batik yang berbeda dari budaya Jawa namun 

bersumber pada budaya leluhurnya yaitu ragam hias porselin (keramik) 

China yang penuh warna dan menstilir bentuk-bentuk binatang dari mitos 

Cina misalnya hong, naga, singa, kilin (anjing berkepala singa), dan ragam 

hias medallion yang pada masa kerajaan Majapahit telah  dikembangkan 

oleh ahli ukir dan ahli bangunan dari Cina.  Penerapan dan pengembangan 

ragam hias budaya cina kedalam media seni kerajinan batik didorong oleh 

suatu kenyataan tingginya nilai seni budaya Cina.  Penerapan dan 

pengembangan ragam hias ini membawa akibat meningkatkan status batik 

baik dari segi ekonomis  maupun keindahan batik.  Ragam batik yang 
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dikembangkan oleh etnis Tionghoa dimungkinkan karena keterbukaan 

masyarakat pesisir terhadap kedatangan bangsa luar sekaligus penerimaan 

terhadap budaya-budaya yang mereka bawa.  

Selain berperan sebagai kreator terhadap ragam hias batik di 

Pekalongan, etnis Tionghoa memegang peranan penting dalam 

perkembangan batik Pekalongan. Pada masa perkembangan batik 

Pekalongan mengalami kejayaan, etnis Tionghoa merupakan pemeran besar 

dalam memonopoli perbatikan di kota Pekalongan. Etnis Tionghoa 

menguasai penyediaan bahan baku batik meliputi mori, obat-obatan (dyestuff 

dan chemicals). 

Selain menguasai penyediaan bahan baku batik, etnis Tionghoa juga 

menjalankan peran sebagai pengusaha batik yang mempekerjakan penduduk-

penduduk pribumi sebagai buruh pembatik. Sebagai pengusaha, etnis 

Tionghoa merupakan pelaku bisnis batik yang tangguh. Mereka menguasai 

pemasaran batik di Pekalongan baik dalam skala kecil maupun skala besar. 

Kegiatan industri batik yang dilakukan oleh kelompok etnis Tionghoa 

banyak ditemukan di daerah Sugihwaras dan Pesindon walaupun di daerah-

daerah lain  di Pekalongan juga ditemukan usaha batik oleh kaum etnis 

Tionghoa. 

2. Kelompok Penduduk Muslim Arab 

Kelompok penduduk muslim Arab merupakan salah satu pemeran 

dalam perkembangan batik Pekalongan. Selain sebagai pedagang penduduk 

muslim Arab merupakan ulama yang memiliki kelebihan dam ilmu agama 
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Islam sehingga mereka sangat diterima dalam masyarakat pedesaan. Mereka 

diterima bukan hanya karena kedudukan mereka sebagai pedagang tetapi 

karena faktor agama dan kelebihan ilmu kanuragan.  Kelomppok penduduk 

muslim Arab dianggap sebagai panutan merangkap sebagai kelompok 

pemasaran yang memiliki ciri-ciri sebagai pedagang sambil membawa misi 

keagamaan. Karena sifat inklusifitas ini maka kelompok penduduk muslim 

Arab mampu bergerak bebas mengatur dinamikasosial masyarakat. Mereka 

mampu bersikap egaliter artinya mereka mampu berbaur dalam lingkungan 

sosial yang berbeda sehingga mampu menjadi mediator diatara perbedaan  

dua sub kultur di Pekalongan yaitu kultur desa dan kota serta kultur petani 

dan pelaut. 

Batik-batik yang diproduksi dan dipasarkan oleh pedagang Arab-

muslim merupakan ragam hias campuran yaitu campuran antara batik yang 

tumbuh di daerah Pekalongan dengan unsur ragam hias gaya Timur Tengah 

misla salur daun ara dan pohon anggur yang  bentuknya ramping serta kecil-

kecil. Mereka tidak menggunakan ragam hias binatang atau manusia, hal itu 

disebabkan sebagian pendapat yang melarang penggunaan ragam hias 

tersebut secara utuh. Warna-warna tua dan sudah matang mereka pilih dalam 

pewarnaan batik yang meeka produksi. 

Selain ragam hias batik pada umumnya, mereka juga memproduksi 

kain sarung yaitu kain sarunhg palekat atau polikat. Nama palekat berasal 

dari nama kain  yang dibawa oleh pedagang Malabar India. Polanya 

merupakan garis-garis atau kotak-kotak.  
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Pada abad XVI kampung Arab sudah menjadi pusat industri batik di 

Pekalongan. Semenjak tahun 1952, kampung Arab kembali menjadi pusat 

transaksi jual beli batik antara produsen dan konsumen yang keduanya juga 

menjadi pengusaha dan pedagang.  Kampung Arab menjadi pusat pasar 

pengumpul dan selanjutnya menjadi distributor  ke berbagai pelosok tanah 

air.  Para pengusaha Arab menempatkan diri sebagai kelompok pemasaran 

telah membentuk kelompok pemasaran tersendiri dan berperan sebagai 

pedagang pengumpul. Melalui perannya sebagai pedagang pengumpul, 

pedagang Arab termasuk salah satu mata rantai  sistem ekonomi tradisional 

yang berlaku pada pengusaha pribumi. Para pengusaha pribumi merupakan 

mantan-mantan buruh pada pengusaha Tionghoa dan Arab sehingga mereka 

hanya memiliki ketrampilan sehingga untuk memasarkan produksi batiknya 

mereka masih tergantung pada pedagang pengumpul. 

Sistem penjualan yang dilakukan oleh para pedagang Arab adalah 

sistem kodian artinya nilai penjualan didasarkan pada hitungan 20 lembar 

kain. Harga dihitung pada perkiraan harga terendah, sehingga para penjual 

sering dirugikan. Penjualan secara borongan tidak menjamin stabilitas harga.  

Aspek mutu bahan baku dan ragam disain tidak diperhatikan atau 

dikesampingkan.  Mereka cenderung untuk memenuhi selera pasar  atau 

memenuhi ragam pesanan. Untuk memperoleh suatu disain, mereka sering 

mencontek disain yang telah ada sehingga aspek mutu bahan baku, keaslian 

ragam hias dan mutu batik tidak menjadi prioritas namun cenderung 

dikesampingkan. 
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Sentra kegiatan industri batik yang dilakukan oleh penduduk Muslim 

Arab berada di daerah kampung Arab dan daerah Klego Pekalongan. 

Walaupun demikian penduduk muslim Arab bukanlah kelompok eksklusif 

tetapi mampu berbaur dengan masyarakat sekitar. 

3. Kelompok masyarakat pribumi. 

Kelompok masyarakat pembatik yang tinggal di pedesaan jumlahnya 

tidak banyak, namun mereka adalah kelompok pembatik yang masih 

konsisten mewarisi dan menjaga tradisi leluhur dari seni batik klasik. Daerah 

pedesaan yang dimaksud adalah daerah pinggiran Pekalongan yang 

mendukung perkembangan batik Pekalongan.  

Batik yang dihasilkan oleh para pembatik yang tinggal dipedasaan 

memang kurang bagus kualitasnya namun  batik pedesaan tersebut sudah 

menjadi pilihan dari kalangan bangsawan (priyayi).  Batik pedalaman ini 

dianggap memiliki unsur mistis terutama yang dipakai oleh kalangan mantri 

atau bupati. Karena pemakainya yang terbatas maka perkembangan batik 

pedesaan ini lambat. Ragam hias yang diproduksi oleh masyarakat pedesaan 

adalah batik dengan pola gringsing, kawung, ceplokan, ukel dan jlamparng. 

Pada perkembangan selanjutnya, banyak pembatik-pembatik yang 

dulunya merupakan buruh batik pada pengusaha Tionghoa dan Arab mulai 

mandiri dalam membatik. Para pembatik pribumi ini sebagian berkembang 

pesat dan menjadi pengusaha menengah pribumi muslim. Peran kelompok 

ini adalah sebagai produsen dan penjual. Kelompok ini karena faktor sejarah 

adalah bermula dari buruh-buruh batik maka mereka tidak menguasai sekotr 

pemasaran sehingga mereka masih tergantung pada pedagang pengumpul.  
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Berbeda dengan kelompok pedagang arab yang mengesampingkan 

aspek mutu, kelompok pembatik pribumi ini sangat mengutamakan kualitas 

bahan, tekhnologi maupun pemilihan ragam hias sehingga batik yang 

dihasilkan terjaga kualitasnya. Proses pembatikan ini tentu saja sangat rumit 

sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama.  

Pada masa batik Pekalomgan mengalami kejayaan, peran pembatik 

dan pengusaha pribumi muslim sangat besar sebab secara kuantitas pembatik 

pribumi jumlahnya cukup besar dan batik yang dihasilkan juga terjaga 

kulaitasnya. Peran pengusaha dan pembatik pribumi semakin terlihat jelas 

dan nyata setelah adanya campur tangan pemerintah dalam mengeluarkan 

kebijakan ekonomi pada tahun 1950 tentang pemberian lisensi pada 

koperasi-koperasi batik dan pengusaha sehingga pengusaha dan pembatik 

pribumi tidak lagi tergantung pada pengusaha Tionghoa dan Arab terutama 

dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran hasil produksi batik. 

Kegiatan pembatikan yang dilakukan oleh kelompok pribumi 

menyebardi seluruh wilayah Pekalongan namun daerah yang memiliki 

pembatik dalam jumlah banyak terdapat di daerah Buaran, Medono dan 

Podosugih. 

Ketiga pelaku perkembangan batik Pekalongan tersebut secara bersama-

sama dengan perannya masing-masing telah ikut berperan serta dalam 

memajukan batik Pekalongan sehingga mencapai puncak kejayaan dan beradil 

besar dalam memajukan ekonomi masyarakat Pekalongan. Selain itu mereka 

juga melakukan integrasi secara sosial ekonomi dan membentuk komunitas 

masyarakat batik yang unik dan khas. 
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D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Batik Pekalongan 

Tahun 1950-1970 

Seperti yang diuraikan pada bagian awal bab ini bahwa pada kurun 

waktu tahun 1950 sampai dengan tahun 1970 batik Pekalongan telah mengalami 

kejayaan yang imbasnya dirasakan oleh masyarakat Pekalongan secara luas. 

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 

batik Pekalongan pada kurun waktu tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah : 

1. Kebijakan Pemerintah bidang ekonomi 

Pada tahun 1950 pemerintah melaksanakan program ekonomi rakyat 

yaitu suatu proram bidang ekonomi yang ditujukan pada pemberdayaan 

rakyat untuk  pemberdayaan bidang ekonomi. Beberapa kebijakan 

pemerintah dalam menggerakana ekonomi kerakyatan yaitu : 

a. Mendorong Pendirian Koperasi Batik. 

Koperasi adalah suatu badan usaha ekonomi kerakyatan yang 

berwatak kekeluargaan dan kegotongroyongan. Badan usaha ini dinilai 

tepat oleh pemerintah dalam mengatasi ketidakmampuan golongan 

ekonomi lemah dalam bersaing dengan kelompok ekonomi mapan. 

Dengan pendirian koperasi-koperasi batik di Pekalongan maka sebagian 

permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha dan pembatik pribumi 

dapat terselesaikan terutama dalam penyediaan bahan baku dan 

pemasaran. 

b. Pemberian lisensi kepada pengusaha pribumi. 

Selain mendorong pendirian koperasi, pemerintah juga 

mengeluarkan lisensi atau ijin usaha bagi para pengusaha. Kebijakan 
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pemerintah ini didasarkan pada suatu realitas bahwa walaupun 

pengusaha pribumi dapat berkembang maju namun tetap saja kalah 

bersaing dengan pengusaha timur asing seperti pengusaha Tionghoa dan 

Arab sebab mereka secara kultur sebagai pengusaha yang tangguh selain 

kuat dalam permodalan. Karena kekuatan manajemen dan permodalan 

pengusaha Tionghoa dan Arab telah menguasai kelompok pemasaran dan 

penyediaan bahan baku. 

Dengan pemberian lisensi kepada pengusaha pribumi ini 

diharapkan tumbuh pengusaha-pengusaha pribumi yang mampu 

berkembang dan ikut berperan dalam mensejahterakan masyarakat 

melalui pengembangan industri batik di Pekalongan. 

c. Pemberian kemudahan dalam mendapatkan pinjaman modal dari bank. 

Kelompok pengusaha timur asing yaitu pengusaha Tionghoa dan 

Arab merupakan kelompok pengusaha yang memiliki kekuatan dalam 

hal permodalan. Dengan modal yang dimiliki dan aset yang ada mereka 

tentu saja mendapat kesempatan luas untuk mendapatkan pinjaman 

modal dari bank. Hal sebaliknya adalah terjadi pada para pengusaha 

pribumi yang tergabung dalam koperais batik. Mereka adalah kelompok 

pengusaha yang memiliki kekurangan dalam hal manajemen dan 

permodalan. Mereka masih mengandalkan ketrampilan dalam hal 

membatik  sebagai kekuatan dalam menunjang industri batik.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Presiden Sukarno 

(pemerintah) mengeluarkan kebijakan yaitu memberikan fasilitas berupa 

kemudahan kepada koperasi batik primer yang ada untuk mendapatkan 
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modal dari bank untuk membangun pabrik-pabrik bahan baku tekstil 

(mori) yang kemudian dikelola oleh menteri perekonomian. 

Dengan pemberian fasilitas kemudahan dalam mendapatkan 

modal dari bank, maka terbukalah kesempatan yang luas bagi koperasi 

batik dan pengusaha pribumi untuk berkembang  sebab salah satu faktor 

produksi telah tercukupi yaitu tersedianya modal usaha. 

d. Kampanye pemakaian produk dalam negeri 

Kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat Pekalongan pada 

tahun 1952 sampai dengan tahun 1964 merupakan masa kemakmuran 

masyarakat batik di Indonesia. Perkembangan batik Pekalongan ini 

antara lain didukung oleh iklim usaha perdagangan yang memadai dan 

kondusif.  Salah satu penyebabnya adalah kampanye pemerintah untuk 

menekankan pemakaian hasil produksi dalam negeri khususnya 

pemakaian batik dan ragam usaha sandang rakyat.  Kondisi politik 

setelah agresi militer Belanda  dimana daerah-daerah yang diduduki 

belanda mengalami kondisi sulit terutama penyediaan sandang dan 

pangan. Kondisi sulit tersebut tidak terjadi di Pekalongan sehingga 

membuka kesempatan bagi pengusaha batik Pekalongan untuk 

memanfaatkan peluang  dalam mencukupi kebutuhan sandang di daerah-

daerah tersebut. 

Dengan adanya kampanye penggunaan sandang rakyat dan 

kebutuhan sandang yang meningkat ini mengakibatkan produksi batik 

menjadi meningkat drastis, imbasnya adalah pembatik Pekalongan 
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kebanjiran pemesanan dan dengan sendirinya pendapatan kemakmuran 

meningkat. 

e. Pembatasan sandang impor 

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam mengembangkan 

ekonomi rakyat pada tahun 1950-an sangat  jelas dan nyata memihak 

pada kepentingan rakyat. Selain mengkampanyekan pemakaian produksi 

dalam negeri juga mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan masuknya 

barang impor khususnya masuknya sandang impor.  Kebijakan ini sangat 

berperan dalam menumbuhkan ekonomi rakyat sebab ada perlindungan 

usaha dan hasil produksinya.  Tidak dapat dibayangkan jika seandainya 

pemerintah tidak membatasi masuknya sandang impor dari Eropa dan 

Amerika, maka produk sandang lokal akan kalah bersaing dengan  impor.  

Keempat kebijakan pemerintah  dalam membangun perekonomian 

rakyat tersebut telah nyata dan jelas mampu menumbuhkan ekonomi rakyat 

khususnya perbatikan di Pekalongan. Kajian empiris tentang sejarah ekonomi 

perbatikan antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1970 menunjukan bahwa 

campur tangan pemerintah tetap memegang peranan penting untuk menjaga 

eksistensi dan perkembangan batik sehingga batik tidak hanya sekedar hasil 

karya seni namun mampu menjadi soko guru ekonomi dan mampu 

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. 

2. Pendirian Koperasi batik 

Pendirian koperasi batik dipelopori oleh lima orang pengusaha batik 

yaitu H.Achmad Djahri, H.Djahri, H.Ridwan, H.Zaeni Muhamad Thatin 
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Djahri dan H.Mirza.  Pada tahun 1953 kelima pengusaha batik tersebut 

mendirikan Koperasi Persatuan Pembatikan Indonesia Pekalongan atau 

disingkat PPIP.  Koperasi ini melayani pengusaha-pengusaha batik yang ada 

di Pekalongan. Pendirian Koperasi PPIP ini secara luas memberikan pengaruh 

pada perkembangan batik di Pekalongan. Peran yang dijalankan oleh koperasi 

batik adalah : 

a. Memupuk solidaritas 

Koperasi-koperasi batik telah banyak didirikan di sentra-sentra 

batik di Pekalongan dan daerah-daerah sentra batik lainnya. Dengan 

bergabungnya pengusaha-pengusaha batik pada wadah koperasi telah 

menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas diantara para pengusaha 

dalam menghadapi persaingan. Karena tumbuhnya rasa persatuan 

tersebut maka posisi pengusaha pribumi menjadi kuat (Wawancara 

dengan bapak Alamul Huda, 7 Mei 2012). 

Tumbuhnya koperasi-koperasi primer tersebut diberbagai daerah 

telah mendorong pendirian gabungan koperasi yang disebut Gabungan  

Koperasi Batik Indonesia (GKBI). 

Pada perkembangan selanjutnya koperasi telah mampu 

menjajdikan dirinya sebagai “soko guru” atau pilar-pilar utama 

pembangunan ekonomi Indonesia yang berpijak pada sifat 

kegotongroyongan dan kekeluargaan. 

b. Penyediaan bahan baku dan obat-obatan 

Untuk menjalankan usaha pematikan diperlukan penyediaan 

bahan baku berupa tekstil atau mori dan obatan-obatan baik yang berupa 
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kimia maupun alami.  Selama puluhan tahun penyediaan bahan baku dan 

obat-obatan batik dimonopoli oleh pengusaha Tionghoa dan Arab 

sehingga pengusaha dan pembatik pribumi sangat tergantung pada 

pengusaha Tionghoa dan Arab dalam menjalankan usahanya. 

Ketergantungan ini membawa akibat pada model pemasaran dan 

penentuan harga  yang kesemuanya merugikan pengusaha dan pembatik 

pribumi. 

Untuk mengatasi  permasalahan penyediaan bahan baku dan 

obata-obatan batik maka koperasi batik berusaha untuk memenuhi 

kebujtuhan bahan baku dari pengusaha dan pembatik pribumi yang 

menjadi anggota koperasi. Koperasi PPIP kemudian mendirikan pabrik 

tekstil (cambrics) di desa baros Kabupaten Batang pada tahun 1956.  

Puncak kejayaan koperasi batik  di Pekalongan berlangsung antara tahun 

1950-an hingga pertengahan tahun 1970-an. Pabrik mori seperti di 

Setono, pringlangu, Buaran, Kedungwuni, dan Pekajangan berdiri megah 

sehingga kota Pekalongan menjadi pusat penghasil dan pemasok untuk 

seluruh  Jawa ( Maryati,2007).  Koperasi ini memproduksi dan mengatur 

distribusi  mori kepada para anggota koperasi  dan sisanya dijual kepada 

umum. Setelah koperasi PPIP mendirikan pabrik tekstil/mori kemudian 

disusul adanya sentra-sentra  mori, akibatnya para pengusaha sangat 

mudah mendapatkan bahan baku batik maupun mori (Wawancara dengan 

Bapak Khaerudin, Pengurus KPBS pada tanggal  7 Mei 2012). 
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Pendirian koperasi batik yang mampu menyediakan bahan baku 

dan obat-obatan telah mendorong indutsri sandang khususnya batik di 

Pekalongan. 

c. Mengispirasi kebangkitan pengusaha pribumi muslim 

Setelah koperasi PPIP berdiri dan mendirikan toko-toko di 

beberapa tempat di kota Pekalongan maka muncul pula koperasi batik di 

sentra-sentra batik misalnya Koperasi Batik Setono (KBS) di Setono, 

Koperasi Batik Tirto dan Koperasi Batik Pekajangan. Pendirian koperasi-

koperasi batik telah membuka peluang yang luas bagi pembatik-

pembatik pribumi untuk meningkatkan usahanya.  Posisi pengusaha 

pribumi yang sebelumnya berada pada posisi yang lemah dan kalah 

bersaing dengan kelompok pengusaha asing dan timur asing menjadi 

bangkit. Kebangkitan pengusaha pribumi dimungkinkan karena peran 

koperasi dan iklim perekonomian yang menunjang karena campur tangan  

pemerintah melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang memihak pada 

kepentingan rakyat. Kekurangan modal yang dialami oleh para 

pengusaha pribumi tidak lagi menjadi masalah serius sebab pemerintah 

telah membuka fasilitas kemudahan bagi pengusaha batik untuk 

mendapatkan modal dan kesulitan dalam mendapatkan bahan baku juga 

telah mampu diatasi dengan berdirinya koperasi-koperasi batik                         

( Wawancara dengan bapak Khaerudin, Pengurus KPBS 7 Mei 2012). 

3. Perkembangan Fungsi Batik 

Salah satu penyebab perkembangan  pesat industri batik Pekalongan  

adalah peningkatan dan diversivikasi fungsi batik. Batik yang sebelumnya 
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hanya berfungsi sebagai tapih (kain bawah untuk perempuan) dan sarung 

mulai berkembang menjadi pakaian jadi mislanya bahan gaun untuk wanita 

dan kemeja untuk pria semenjak awal tahun 1952. Perkembangan selanjutnya 

batik menjadi aksesoris untuk topi, household misalnya sprei, bedcover, 

taplak meja, serbet dan lain-lain.  

Peningkatan fungsi batik menjadi bahan pakaian jadi mendorong 

industri-industri batik meningkatkan produksi dan inovasi baik yang ada di 

kota Pekalongan atau sentra-sentra produksi batik lainnya. 

Perkembangan dan peningkatan fungsi batik telah mendatangkan 

keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat perbatikan kota Pekalongan 

secara finansial dan mengembangkan batik baik dalam hal ragam dan 

coraknya. 

E. Faktor-Faktor Penyebab Kemerosotan Batik Pekalongan 

Kejayaan batik Pekalongan berlangsung sampai dengan tahun 1975. 

Kejayaan batik Pekalongan yang berlangsung hampir dua dekade tersebut 

akhirnya mengalami kemerosotan. Menurut hasil wawancara dengan pengurus 

KPBS Pekalongan bahwa kemerosotan batik Pekalongan disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu : 

1. Munculnya batik printing 

Pada era tahun 1960-an, Indonesia memasuki era baru dalam industri 

motif batik yaitu mulai munculnya industri tekstil motif batik printing. Batik 

printing yaitu batik cetak ( suatu istilah yang salah jika menamakan teknik 

printing sebagai salah satu produk batik ).  Dengan tekhnik printing maka 

produktifitas batik printing dapat ditingkatkan dengan efisien artinya  
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dengan tenaga kerja yang sedikit dan dalam waktu yang relatif singkat akan 

dihasilkan batik dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian pengusaha 

akan mengeluarkan biaya lebih sedikit sebab upah pekerja bisa ditekan.  

Kondisi demikian jelas merupakan ancaman kelangsungan industri 

batik tulis yang selama ini berkembang di Pekalongan. Pengusaha-

pengusaha mengalami kesulitan dalam persaingan pemasaran batik. Batik 

printing dengan ongkos produksi yang lebih murah akan dijual dengan harga 

yang lebih murah jika dibandingkan dengan batik tulis. Jika pemasaran 

menjadi kendala dan ongkos produksi yang mahal maka dapat dipastikan 

jika lama kelamaan industri batik akan mengalami kebangkrutan. 

2. Membanjirnya produk garmen 

Selain munculnya industri batik printing, faktor lain yang ikut 

berperan dalam mempercepat kemerosotan batik Pekalongan adalah dampak 

dari kebijakan pemerintah dalam menggulirkan perdagangan bebas. Akibat 

dari perdagangan bebas maka mulai membanjirnya produk garmen impor. 

Produk garmen dan tekstil impor diproduksi dengan tekhnologi canggih 

didukung dengan pengelolaan manajemen yang modern dengan cepat 

menggeser kedudukan batik  sebagai pemasok sandang.  

Akibat yang nyata dari membajirnya produk garmen dan tekstil impor 

adalah mulai berkurangnya permintaan sandang batik dan mulai sulitnya 

pemasaran batik. Kesulitan pemasaran berarti kesulitan dalam mendapatkan 

penghasilan sehingga imbasnya langsung terasa pada para pengusaha dan 

para buruh pembatik yang merupakan bagian terbesar dari pelaku industri 
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batik di Pekalongan. Masuknya industri germen dan tekstil impor merupakan 

pukulan berat bagi industri batik di Pekalongan yang berperan besar bagi 

kemerosotan industri batik Pekalongan. 

3. Keterbatasan tekhnologi, modal dan manajemen yang dimiliki pengusaha 

batik. 

Pengusaha batik di Pekalongan sebagian besar adalah penduduk 

pribumi yang masih berpijak pada sistem tradisional.  Mereka umumnya 

adalah pengusaha yang secara turun temurun menjalankan bisnis keluarga. 

Pengusaha tradisional pada umumnya hanya menjalankan bentuk usaha yang 

sudah ada sebelumnya.  Selain masih bersifat tradisional, pengusaha pribumi 

juga kekurangan dalam penguasaan tehnologi khususnya bidang tekstil dan 

perbatikan. Mereka juga kurang memiliki kemampuan manajemen modern 

dalam menjalankan usaha sehingga kalah bersaing  dengan pengusaha-

pengusaha baru yang menjalankan bisnis dengan landasan manajemen 

modern dan teratur serta dukungan tekhnologi yang canggih.  Karena faktor 

penguasaan manajemen yang rendah maka kesempatan untuk mendapatkan 

modal yang disediakan pemerintah juga kurang dapat dimanfaatkan oleh 

pengusaha pribumi secara maksimal.  

Melihat faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan batik Pekalongan 

maka dalam rangka membangkitkan kembali kejayaan batik Pekalongan perlu 

kiranya melihat faktor-faktor kejayaan batik Pekalongan pada tahun 1950 

sampai dengan 1970. Selain tetap mempertahankan bahwa batik merupakan  

jiwa dan way of life masyarakat Pekalongan yang mberkahi maka tetap 
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diperlukan regulasi  pemerintah yang memihak ekonomi kerakyatan, inovasi 

produk dan pemberdayaan koperasi merupakan langkah-langkah yang perlu 

dilakukan dalam mempertahankan dan mengembangkan batik Pekalongan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

SIMPULAN  DAN  SARAN 

 

F. Simpulan 

Perkembangan batik di Pekalongan dipicu oleh kebijakan ekonomi 

kerakyatan oleh pemerintah, perkembangan fungsi batik dan terbukanya peluang 

memenuhi kebutuhan sandang di daerah-daerah pendudukan Belanda 

mendorong perkembangan pemasaran industri batik semakin meningkat baik 

dilihat dari jumlah atau omset penjualan maupun daerah jangkauan pemasaran. 

Perkembangan pemasaran batik berakibat positif bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Pekalongan dan pelaku bisnis batik pada umumnya.  

Perkembangan pesat industri batik Pekalongan pada tahun 1950 sampai 

dengan tahun 1970 mampu merubah kehidupan ekonomi rakyat dari kemiskinan 

menuju kesejahteraan. Pada masa kejayaan batik Pekalongan, suasana kota 

sangat ramai diwarnai oleh aktifitas masyarakat yang hidup dari batik. Melihat 

kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut maka industri batik Pekalongan pada 

kurun waktu 1950 sampai dengan 1970 mampu menjadi soko guru ekonomi dan 

mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Pekalongan secara luas.  

Pengaruh perkembangan batik Pekalongan pada masa tahun 1950-an tidak 

hanya nampak pada geliat ekonomi rakyat. Industri batik juga menjadi media 

integrasi sosial ekonomi masyarakat Pekalongan. Integrasi sosial ekonomi 

tampak pada hubungan buruh dan majikan sebagai hubungan saling 

ketergantungan namun juga terjadi hubungan eksploitatif. Pengusaha tidak akan 

mampu menjalankan perusahaannya tanpa keterlibatan para pembatik 
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Industri batik Pekalongan kembali mengalami masa sulit ketika tahun 

1960 ditemukan tekhnik printing yaitu teknik sablon yang mampu memproduksi 

tekstil dengan motif batik. Pemberlakuan UU PMA dan PMDN telah mendorong 

munculnya pabrik tekstil yang dapat menghasilkan tekstil printing motif batik, 

sehingga mengakibatkan kehancuran sebagian besar perusahaan batik tradisional 

atau produsen bumi putera/pribumi diganti oleh perusahaan Cina dan Asing 

sehingga banyak pengusaha batik dan tenun di Pekalongan banyak yang gulung 

tikar karena pemerintah mengganti industri tradisional dengan industri padat 

modal.  

Batik Pekalongan telah melewati masa kejayaan dan kemunduran silih 

berganti. Hal itu menunjukan bahwa batik Pekalongan memiliki daya tahan 

terhadap perubahan jaman. Daya tahan batik Pekalongan antara lain karena 

industri  dan perdagangan batik memiliki sifat sebagai usaha keluarga yang 

diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pola pewarisan ini 

memudahkan dalam peralihan sumber daya dan penguasaan atas usaha.  Selain 

itu batik merupakan produk unggulan dan prestisius bagi masyarakat 

Pekalongan. Masyarakat Pekalongan memiliki rasa senang dan memiliki (sense 

of belonging) serta kebanggan (sense of pride) pada batik sehingga mereka 

begitu mencintai batik.  Setiap warga Pekalongan memiliki rasa cinta dan dan 

tanggung jawab (sense of obligation)  untuk melestarikan dan mengembangkan 

batik.  Berbagai krisis yang mendera batik Pekalongan telah memunculkan 

kreativitas sehingga telah melahirkan produk baru yang inovatif dan semakin 

memperkaya batik Pekalongan. Kemajemukan masyarakat Pekalongan sebagai 
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masyarakat pesisir bukan merupakan kendala namun justru menjadi modal 

dalam mengintegrasikan sosial ekonomi dan budaya sehingga semakin 

memperkaya batik Pekalongan. Intergrasi budaya telah melahirkan motif, ragam 

hias, dan tata warna batik Pekalongan yang spesifik.  

Tedapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan batik 

Pekalongan pada kurun waktu tahun 1950-1970. Faktor-faktor tersebut adalah 

pertama kebijakan Pemerintah bidang ekonomi yaitu meliputi upaya pemerintah 

mendorong pendirian koperasi batik, pemberian lisensi kepada pengusaha 

pribumi, pemberian kemudahan dalam mendapatkan pinjaman modal dari bank, 

kampanye pemakaian produk dalam negeri dan pembatasan sandang impor, 

kedua yaitu maraknya pendirian koperasi batik yang mampu menjalankan peran 

dalam memupuk solidaritas, menyediakan bahan baku dan obat-obatan, dan 

mengispirasi kebangkitan pengusaha pribumi muslim dan ketiga perkembangan 

fungsi batik dari yang semula hanya berupa pakaian pria dan jarik menjadi aneka 

asesoris kebutuhan manusia. 

G. Saran 

Upaya untuk menjaga dan mengembangkan batik Pekalongan dalam 

perspektif ekonomi dan budaya perlu adaya langkah-langkah konkrit. Selain 

batik tetap diupayakan sebagai jiwa dan way of life masyarakat Pekalongan yang 

mberkahi sehingga mampu memberikan kekuatan inovatif maka tetap diperlukan 

regulasi  pemerintah yang memihak ekonomi kerakyatan, inovasi produk dan 

pemberdayaan koperasi sehingga batik tidak hanya mampu memberikan 

kesejahteraan namun menjadi media integrasi sosial ekonomi masyarakat. 
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6. Nama : Hj.El Ruizamah 

 Umur : 45 tahun 
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PEDOMAN  WAWANCARA 

 

1. Bagaimanakah  perkembangan batik Pekalongan pada tahun 1950 sampai 

dengan tahun 1970 ? 

2. Mengapa perkembangan batik Pekalongan pada tahun 1950 sd 1970 disebut 

mengalami masa kejayaan ? 

3. Bagaimanakah pengaruh perkembangan batik Pekalongan terhadap kondisi 

sosial ekonomi masyarakat Pekalongan? 

4. Fakor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi  perkembangan batik Pekalongan 

pada era tahun 1950-1970? 

5. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kemuduran batik Pekalongan pada 

era tahun 1950-1970?? 

6. Siapa sajakah pihak-pihak  yang berperan dalam perkembangan industri batik 

Pekalongan dan bagaimanakah peran masing-masing pihak tersebut? 

7. Apa yang harus dilakukan untuk mengenbalikan kejayaan batik Pekalongan ? 
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Penulis sedang melakukan wawancara dengan Deni Pujianto dan Eko Fitri  

seorang pemandu Museum Batik Pekalongan  

( Dokumen Pribadi ) 

 

 

 



 
 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis Sedang melakukan praktik membatik di Musium Batik Pekalongan 

(dokumen Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis melakukan studi lapangan di Koperasi Batik Setono Pekalongan 
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Penulis sedang melakukan wawancara dengan Bapak Alamul Huda dan Ibu Hj. El 

Ruizamah, pengurus Koperasi Batik Setono Pekalongan  

( dokumen Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis sedang melakukan wawancara dengan Bapak Khaerudin, pengurus Koperasi 

Batik Setono Pekalongan  

( dokumen Pribadi) 
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Penulis sedang melakukan studi lapangan pada industri batik cap dan melakukan 

wawancara untuk memperoleh data informasi tentang perkembangan batik 

Pekalongan 

( dokumen pribadi) 



 
 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penulis sedang melakukan wawancara dengan pembatik yaitu ibu Musiam (50 th)   
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Penulis sedang melakukan wawancara dengan pembatik yaitu ibu Sartonah (49 th) 
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Penulis sedang melakukan wawancara dengan ibu sakhuriyah (74 tahun), seorang 

mantan pembatik  

( dokumen pribadi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis sedang melakukan wawancara dengan ibu Suluriyah (76 tahun), seorang 

mantan pembatik. 

( dokumen pribadi ) 


