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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasiltapi 

berusahalah menjadi manusia yang berguna” 

(Einstein) 

 

“….Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, makaapabila 

Kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – 

sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya 

kamu berharap” 

(Qs : Al-Insyirah 6-8) 
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SARI 

 

Afreliyanti, Susi.2015. Mengungkap Sejarah Dan Motif Batik Semarang Serta 

Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Kampung Batik Semarang Tahun 1970-1998. 

Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Insan Fahmi Siregar,S.Ag.,M.Hum. 

 

Kata Kunci: Batik Semarang, Kampung Batik, Kondisi Ekonomi, Sosial, 

Budaya 
Kampung Batik merupakan penghasil batik terbesar di Semarang. Awal dari 

kemunculan batik Semarang tersebut bermula dari ide para perajin batik di 

semarang untuk membuat batik khas semarang, dan batik semarang tersebut 

masuk ke dalam jenis batik pesisiran yang terkenal pada abad ke-18 hingga 19. 

Pada awal abad ke-20 menyatakan bahwa banyak penduduk pribumi di Kota 

Semarang bermata pencaharian di sektor industri kerajinan  batik. Tahun 1970-an 

banyak peristiwa pembangkitan Kampung Batik. Mengenai jenis motif batik yang 

menarik dibahas ialah  memiliki kekhasan khusus, dan tentu saja motif tersebut 

tidak bisa dijumpai pada batik manapun di nusantara selain di Semarang. Selain 

itu muncul juga Pengaruh dari adanya batik semarang terhadap masyarakat 

kampung batik, yang beranggapan masih belum sepakat mengenai motif dan 

ragam Khas Batik Semarang. 

Metode penelitian yang digunakan berupa metode historis, yang terdiri dari 

empat tahap, yaitu heuristik (mengumpulkan sumber-sumber sejarah); kritik 

sumber (penilaian kebenaran sumber); interpretasi (mewujudkan rangkaian 

bermakna dari fakta sejarah); dan historiografi (penulisan sejarah). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa awal kemunculan Kampung Batik 

Semarang tersebut karena banyaknya para perajin yang bermukim, sehingga 

kampung batik dikenal sebagai Sentra Kerajinan Batik Semarang. Kampung Batik 

ini adalah tempat penghasil batik terbesar disemarang.Tahun 1970-an muncul 

Perusahaan Batik terkenal bernama “Batik kerij Tan Kong Tin” Yang banyak 

mengusung tema motif terkenal pada masa itu.Melihat motif-motif yang ada 

disemarang terlihat sekali pengaruh belanda, banyak juga yang menyebut batik-

batik semarang sebagai batik kolonial. Namun pada awal produksinya motif batik 

banyak didominasi keturunan Tionghoa. Pada Tahun 1997 Telah disepakati 

Secara Umum oleh konvensi batik internasional yaitu proses penulisan gambar 

atau ragam hias pada media apapun menggunakan lilin batik (wax) sebagai alat 

printing pewarnaan batik. Namun memasuki tahun 1970-an produksi batik mulai 

menurun karena masuknya produksi tekstil dari luar negeri. Lalu batik Semarang 

mengalami kemunduranpada tahun 1998 karena krisis moneter. Pengaruh ke 

Masyrakatnya sendiri mencakup 3 Bidang antara lain pengaruh Ekonomi, Sosial 

dan Budaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Bat ik  Semarang adalah batik yang diproduksi oleh warga Kota 

Semarang, dengan motif atau icon-icon kota Semarang. Batik Semarang 

merupakan warisan budaya yang khas dan unik, sekaligus menjadi identitas 

budaya Kota Semarang. Keberadaan Batik di Kota Semarang  sudah ada 

sejak zaman Belanda, sebelum dan sesudah jaman penjajahan jepang, 

Pengaruh  munculnya batik disemarang tersebut di di dasari  oleh 

munculnya batik Belanda  pada  abad  XVI  sampai  XVIII, Batik Belanda 

sendiri  adalah istilah yang dipakai untuk menyebutkan jenis motif baik 

dengan percampuran budaya Belanda yang tumbuh dan berkembang antara 

tahun 1840 sampai dengan tahun 1940. Mulanya batik Belanda hanya dibuat 

untuk masyarakat Belanda dan Indi-Belanda, namun lambat laun sesuai 

dengan permintaan pasar yang semakin meluas maka batik Belanda dapat di 

konsumsi oleh masyarakat diluar bangsa Eropa termasuk bangsa Cina. 

Produksi kain batik Belanda dilakukan di daerah Pesisir Utara terutama di 

Kota Pekalongan, Semarang dan sekitarnya( Doellah, 2002: 164).  

Orang Belanda datang ke Indonesia dan menetap dengan tujuan  

untuk berdagang. Semua kegiatan dalam usaha yang dikerjakan oleh orang 

Belanda mengakibatkan merosotnya penghasilan masyarakat indonesia yang 

mengakibatkan rakyat Indonesia miskin dan tertindas. Meskipun pembatikan 
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semakin meluas dan tenaga pengrajin batik bertambah, namun masyarakat 

Semarang masih di bawah kemiskinan karena sektor penyediaan bahan dan 

proses perdagangan sampai kepengaturannya dikuasai oleh pemerintah 

Belanda (Kusnin, 2005: 50). Perkembangan batik sampai menjelang akhir 

kekuasaan penjajah Belanda cukup mengangumkan, cukup banyak jumlah, 

dan cukup banyak macamnya, tetapi ada gejala nilai seni filosofisnya makin 

menurun, hal ini disebabkan karena orang  Belanda tidak begitu mengetahui 

dengan pasti nilai arti sebuah tanda yang biasa dipaparkan dalam batik 

keraton.  

Sekitar tahun 1870 bangsa Cina mengikuti jejak bangsa Eropa yaitu 

memperdagangkan kain batik, bangsa Cina juga berusaha untuk membuat 

industri batik dengan memperkerjakan pengrajin batik untuk menghasilkan 

batik yang sesuai dengan keinginan mereka. Awal mula kedatangan bangsa 

Cina hanya berdagang kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, obat-obatan 

dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ketika orang cina mengetahui tentang 

adanya kain batik, bangsa Cina juga tertarik untuk memperdagangkan kain 

batik yang berasal dari daerah pesisir utara terutamanya batik pekalongan 

dan batik Semarang. Semakin lama orang keturunan Cina bermukim di 

pulau jawa hingga keturunan Cina mengetahui adanya batik dengan motif 

bergaya Eropa, sedang begitu bangsa Cina mengikuti jejak orang Belanda 

dengan memproduksi kain batik bermotif gaya Cina lalu di perdagangkan ke 

daerah-daerah sepanjang pantai utara terutama untuk orang-orang Cina yang 

tinggal di Pulau Jawa ( Harmen, 2007: 20). 
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Melalui  latar belakang masuknya batik ke Semarang  yang dibawa  

oleh Orang Belanda  tersebut mempengaruhi masyarakat Semarang untuk 

membuat batik sendiri, dengan nama khasnya yaitu batik semarangan. Ide 

pembuatan batik Semarang tersebut muncul dari para perajin masyarakat 

Semarang  khusunya di Kampung Batik sendiri yang  kebanyakan 

masyarakatnya bermata pencaharian di bidang industri kerajinan. Dengan 

tujuan ingin menciptakan batik yang berbeda dengan batik luar lainnya. 

Batik di Semarang  mengalami banyak perubahan,  menempuh  lintasan 

panjang  dan  mengalami  perubahan nilai-nilai serta ciri khas dan  unik. 

Namun batik semarang mulai dikenal oleh masyarakat Semarang sekitar 

abad 20 terlihat  pada abad tersebut banyak bermunculan  aktivitas 

membatik. Mengenai  penelusuran  sejarah  batik di  Kota Semarang  dapat  

dijadikan sebagai  acuan yakni  keberadaan  Kampung Batik di dekat 

kawasan bubakan. Dalam penamaan yang menyebut itu Kampung Batik 

adalah Masyarakat Semarang sendiri, khusunya masyarakat kampung batik 

sebab Kebanyakan warga yang bermukim di situ adalah para perajin batik, 

dan Kampung Batik tersebut menjadi  pusat batik terbesar di Semarang, 

yang mana lokasinya tersebut adalah tempat segala bentuk aktivitas 

membatik dan potensi membatik yang sepenuhnya berpusat di kampung 

batik Semarang. Menurut Serat Kandhaning Ringgit Purwo naskah KGB 

No.7. Pada tahun 1476 ki Pandan Arang I telah menetap dipulai Tirang. 

Peristiwa itu ditandai dengan candra sengkala Awak Terus Cahya Jati. yaitu 

tanda atau penulisan tentang tahun dalam bentuk sandi (Dalam Serat Kanda 
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edisi  Brandes). Kemudian dikisahkan juga bahwa Ki Pandan Arang 

membuka tempat pemukiman baru di daerah pegisikan (pantai).  

Kemudian Suatu  hal yang  lazim di Jawa adalah bahwa di sekitar 

pusat-pusat kekuasaan kuno terdapat kampung-kampung yang diberi nama 

sesuai dengan profesi atau mata pencaharian penduduknya. Pada awal abad 

ke-20, ada suatu laporan penelitian yang menyatakan bahwa banyak 

penduduk pribumi di Kota Semarang bermata pencaharian  di sektor industri 

kerajinan yaitu: kerajinan batik, pembuatan pewarna batik, pembuatan alat-

alat rumah tangga dari logam dan sebagainya. Bukti lain, yang menunjukkan 

bahwa di Semarang pernah berkembang cukup pesat industri-industri  

kerajinan batik adalah laporan pemerintah kolonial Belanda. Dari laporan 

pemerintah Belanda tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 1919 sampai 

dengan tahun 1925, di Semarang terjadi peningkatan yang sangat pesat di 

sektor industri batik, baik jumlah industri maupun tenaga kerjanya 

(Yuliati,2007:5-6). 

Semarang  punya sesuatu  yang layak di kedepankan dalam hal 

kreasi tekstil ini memang menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Kalau kita 

menengok wacana mengenai revitalisasi batik di setiap daerah dengan 

keyakinan setiap daerah punya batik khas, maka Semarang patut 

dipertimbangkan. Sebagian besar masyarakat masih belum percaya bahwa 

semarang punya batik yang menjadi ciri khasnya. Keraguan  masyarakat 

tersebut bisa disangkal, karena  batik  Semarang  itu  memang  sudah  ada 

sejak dulu. Hal ini dapat dibuktikan pada masa lalu, Semarang  pernah 
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punya aktivitas perbatikan, artinya ada jejak historis yang bisa dipakai 

sebagai pijakan. Nama Kampung Batik di sekitar wilayah Bubakan, Kota 

Semarang bisa dijadikan acuan  mengenai jejak historis itu (Alfa 

Gumilang,5 juni 2014). Dan dapat pula dibuktikan   bahwa  dalam  

beberapa  literatur,  muncul beberapa batik yang tegas-tegas disebut Batik 

Semarang, khususnya dalam ulasan mengenai batik pesisir. Begitu  pula  

muncul beberapa nama yang disebut sebagai pengusaha batik Semarang. 

Pepin van Roojen, Seorang peneliti menemukan beberapa jenis 

batik dari Semarang seperti yang dia tulis dalam bukunya berjudul Batik 

Design (2001). Ada kain sarung yang dibuat pada akhir abad ke-19 di 

Semarang. Sarung itu memiliki papan dan tumpal dengan ornamen berupa 

bhuta atau sejenis daun pinus runcing asal Kashmir. Motif badannya 

berpola ceplok. Ini menunjukkan, meskipun secara spesifik batik Jawa 

Tengahan yang diwakili Surakarta dan Yogyakarta berbeda dengan batik 

pesisir -Semarang termasuk di dalamnya-, tetapi pola-pola baku tetap pula 

dipakai seperti ditunjukkan pada motif berpola ceplok itu. Ada pula peneliti 

batik yang menegaskan, batik Semarang, dalam beberapa hal 

memperlihatkan gaya Laseman. Karakter utama Laseman berupa warna 

merah (bangbangan) dengan latar gading (kuning keputih-putihan). Lee 

Chor Lin (2007:65) mengatakan, Laseman dengan ciri bangbangan 

memengaruhi kreasi batik di beberapa tempat di pesisir utara lainnya 

seperti Tuban, Surabaya, dan Semarang. 
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Kemudian  setelah  kedatangan Jepang ke Semarang pada tahun 

1942 telah melumpuhkan banyak aktivitas ekonomi di Kota Semarang, 

termasuk sektor batik. Ketika tentara Jepang akan memasuki kota 

Semarang, pemerintah Belanda di kota ini memberikan instruksi secara 

diam-diam kepada penduduk untuk membumihanguskan tempat-tempat 

yang memiliki potensi ekonomi, seperti gudang-gudang, pelabuhan, toko-

toko, sentra-sentra industri dan lain-lain. Kampung batik pun menjadi 

sasaran pembakaran, meskipun belum seluruhnya musnah.  

Surutnya  kegiatan  membatik di Kampung Batik diperparah oleh 

peristiwa Pertempuran Lima Hari di Semarang antara pemuda Indonesia 

dan tentara Jepang yang berlangsung pada 15-19 Oktober 1945. Pada 

tanggal 15 Oktober 1945 tentara Jepang membakar rumah-rumah penduduk 

di kampung-kampung di Kota Semarang, meliputi: Kampung batik, 

Lempong Sari, Depok, Taman Serayu, Pandean Lamper, dan lain-lain. 

Karena peristiwa pembumihangusan itu, seluruh peralatan membatik di 

Kampung Batik ikut terbakar, dan kegiatan membatik di kampung itupun 

terhenti. Pembakaran Kampung Batik itu ternyata tidak melumpuhkan 

usaha di sektor batik. Di kota Semarang masih bertahan hidup perusahaan 

batik milik orang Cina peranakan di Kampung Bugangan. Perusahaan  ini  

berkembang  sejak awal abad 20 sampai dengan  tahun 1970-an, bernama 

Tan Kong Tien Batikkerij. Pemilik perusahaan bernama Tan Kong Tien, 

yang menikah dengan Raden Ayu Dinartiningsih, salah satu keturunan 

Hamengku Buwono III dari Kesultanan Yogyakarta.( Yuliati,2007: 67) 
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Kemudian sampai dengan tahun 1990-an perusahaan batik Tan 

Kong Tien mulai surut karena tidak ada lagi penerusnya, Dalam 

perkembangannya muncul beberapa perajin batik yang intensif mengusung 

motif-motif dengan ciri khas Semarang. Sekadar contoh, motif batik Warak 

Ngendog, dan Pandan Arang kreasi Neni Asmarayani (tahun 1970-an), 

Semen Dampo Awang, Jembatan Mberok, atau Ya„ik Permai kreasi 

Sanggar  Batik Sri Retno(1970-1980an), serta belasan kreasi Batik 

Semarang 16 (tahun 2006) seperti  Tugu Muda Kekiteran Suhur, Blekok 

Srondol, atau Lawang Sewu Ngawang. Tentu saja motif-motif seperti itu 

tidak bisa dijumpai pada batik manapun di Nusantara selain di Semarang.  

Bersama-sama dengan motif lain yang serupa, maksudnya yang 

memunculkan  ikon  khas Semarang. Pada tahun 1970-an muncul sanggar 

batik Sri Retno, bertempat di Jatingaleh. Motif-motif   batiknya bervariasi, 

namun juga  memproduksi  batik dengan  icon Kota Semarang, seperti 

Tugu Muda. Pada Tahun 2004, mulai muncul tempat pelatihan membatik 

di Tembalang, di Perumahan Bukit Kencana, yakni ”Umizie Batik 

Course”, yang pada awalnya hanya sebagai tempat  pelatihan membatik 

yang kemudian berkembang menjadi sebuah industri kecil yang  

menghasilkan   batik dengan   motif-motif  Semarang Kuno (dari abad ke-

19), yang  pada  pertengahan tahun 2006 berganti nama ”Sanggar Batik 

Semarang 16”, dan sudah mulai memproduksi kain Batik. 

(Soekirno,1956:57) Pada tahun 2007, lahir usaha batik ”Batik Semarang 

Indah” di Kampung Batik dan pengrajin-pengrajin  rumahan  lainnya yang 
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mulai bermunculan. Usaha batik ini merupakan salah satu hasil dari 

kegiatan Pelatihan Membatik di Kampung Batik, yang diselenggarakan 

oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Semarang yang bekerja 

sama dengan PKK Kota Semarang. Motif-motif yang dihasilkannya adalah 

terutama motif-motif Semarang, baik yang tradisional maupun yang 

kontemporer (Asikin,2008:65). 

Fenomena yang terjadi dalam dunia batik semarang saat ini yang 

menarik untuk dibahas adalah mengenai jenis motif batik yang memiliki 

Ragam kekhasan khusus yang mengusung tema Bangunan bersejarah di 

Semarang, tentu saja tidak bisa dijumpai pada batik manapun di nusantara 

selain di Semarang. Uniknya lagi penciptaan motif batik Semarang 

tersebut dibuat berdasarkan dengan kondisi psikologis perajin, yang tidak 

mewajibkan untuk membuat pola motif batik semarangan melainkan motif 

yang dibuat bebas.  Selain itu muncul juga anggapan yang masih belum 

sepakat mengenai motif dan ragam yang  dianggap  khas batik Semarang 

dengan alasan kurang  pamor  nasibnya di banding batik-batik luar 

semarang. Tujuan Karya Tulis ini di buat adalah untuk mengubah Imate 

masyarakat terhadap Batik Semarang. Berdasarkan uraian tersebut penulis 

tertarik untuk mengulas sejarah Keberadaan Batik semarang, ragam motif 

dan makna filosofisnya. Penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi 

sebuah  judul  penulisan skripsi dengan judul „’Mengungkap Sejarah dan 

Motif Batik Semarang Serta Pengaruhnya Terhadap Masyarakat 

Kampung Batik Semarang  Tahun 1970-1998”. 
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B. Rumusan Masalah : 

1. Bagaimana Sejarah Batik Semarang tahun 1970-1998? 

2. Bagaimana ragam motif batik Semarang? 

3. Bagaimanakah pengaruh yang ditimbulkan dari adanya Batik 

Semarang terhadap  kehidupan  Masyarakat  Kampung batik Semarang 

tahun 1970-1998? 

C. Tujuan Penelitian : 

1. Mengetahui  Bagaimana Sejarah Batik Semarang tahun 1970-1998. 

2. Mengetahui  ragam motif batik Semarang. 

3. Mengetahui  Bagaimana  pengaruh yang ditimbulkan dari  adanya 

Batik Semarang  terhadap  kehidupan  masyarakat Kampung batik 

Semarang  tahun 1970-1998. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian studi yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan wawasan  mengenai sejarah dan motif  batik semarang 

serta pengaruhnya terhadap masyarakat Kampung batik Semarang  tahun 

1970-1998. Bagaimana sejarah terbentuknya Kampung Batik Semarang, 

hingga pengaruh dalam aspek kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Selain itu Kampung Batik Semarang yang juga merupakan salah satu 

Sentra Industri Batik terdahulu yang mengalami beberapa perubahan 

seiring dengan perkembangan zaman. Studi ini juga dimaksudkan untuk 
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berbagai ilmu pengetahuan serta wawasan tentang sejarah Batik 

Semarang . 

b. Manfaat Praktis 

Dalam manfaat akademis Penelitian yang dilakukan ini 

diharapkan dapat menambah referensi dalam pengembangan ilmu 

akademisi terutama dalam bidang sejarah batik Semarang serta 

diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan 

untuk penelitian selanjutnya yang lebih lanjut, dalam lingkup 

penelitian yang lebih luas dan mendalam lagi. 

E. Tinjauan Putaka 

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan tiga buah buku 

sebagai acuan pustaka. Pada bagian ini akan dianalisis mengenai tiga buah 

buku yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat. 

Buku Pertama, berjudul Batik Filosofis, Motif & Kegunaan, karya 

Adi Kusrianto. Buku setebal 318 halaman ini mengkaji mengenai Batik, 

sebuah karya bangsa yang menyimpan nilai luhur budaya masyarakat 

Indonesia. Sejak berabad-abad yang lalu batik sudah digunakan kaum 

wanita dan pria yang tetap lekat dalam kehidupan orang Jawa, Madura, 

dan Sumatra. Kini, batik Indonesia telah diakui oleh bangsa-bangsa lain, 

bahkan tersebar di berbagai negara. Namun sayang, minat terhadap batik 

sering belum diimbangi pemahaman terhadap batik itu sendiri. Informasi 

tentang batik Nusantara masih merupakan misteri bagi sebagian 
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masyarakat. Sering kali pemakai batik klasik memilih batik hanya karena 

keindahannya saja atau memakainya tidak sebagaimana fungsinya, tidak 

mengetahui ikhwal motif batik yang dipakainya. Motif, Kegunaan, dan 

Filosofi batik. Tiga hal yang saling kait satu sama lain. Motif batik 

diciptakan dengan berbagai maksud dan harapan yang baik. Meski 

demikian, masing-masing motif memiliki kegunaan sendiri, serta waktu 

yang tepat ia harus dipakai. Pada masa perkembangannya, busana batik 

bahkan menunjukkan status dan tanda pangkat, penunjuk identitas dalam 

struktur kebangsawanan. Keraton berperan penting mengangkat batik 

sebagai salah satu harta seni bernilai tinggi dalam hal busana di 

lingkungannya.Buku ini merupakan kompilasi berbagai informasi yang 

dikutip dari berbagai sumber. Tidak melulu dari ahli batik, tetapi juga 

pendapat para pinisepuh, perias pengantin Jawa, pedagang batik, pembatik 

turun-temurun, pengusaha batik modern, hingga kurator museum batik, 

pejabat pemerintah yang memiliki kompeten, budayawan, ahli sejarah, 

pengamat batik, serta ilmuwan terangkum di dalamnya. 

Buku kedua, berjudul Ungkapan Batik di Semarang, Karya Saroni 

Asikin. Buku setebal 147 halaman ini mengkaji secara Buku ini, selain 

secara khusus mengungkap rekam jejak batik di Semarang, juga 

memaparkan beberapa referensi yang berkenaan dengan asal mula batik. 

Tentang hal tersebut, Inger Mccabe Elliot, misalnya, dalam bukunya 

berjudul Batik, Fabled Cloth of Java pun hanya berasumsi bahwa batik 

pasti sudah dikenal lama di Jawa. Tapi, kata dia, begitu sulit sekali 
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menemukan jejaknya di mana pun. Tak seorang pun tahu dengan pasti 

kapan dan di mana orang mulai menuliskan malam, lem perekat, parafin, 

atau bahkan lumpur ke atas kain dan kemudian membubuhkan 

pewarna.Yang jelas, batik adalah peninggalan tradisi yang adiluhung. 

Setiap daerah memiliki corak spesifik yang tak ada pada motif-motif di 

daerah lainnya. Begitu pun dengan Semarang. Lewat beberapa paparan 

yang ada di buku-buku batik tulisan para ahli batik Barat, penulis buku ini 

meyakinkan pembaca bahwa sebenarnya Semarang memiliki historisitas 

yang panjang dalam hal kreasi seni tekstil ini. Sayang sekali, seperti 

diungkap dalam buku ini, masih banyak orang yang menyangsikan corak 

batik khas Semarang. Alasannya, masih ada kesulitan mengungkap secara 

jelas karakteristik batik Semarang. Itu berbeda misalnya ketika seseorang 

membicarakan batik Solo, Yogya, Lasem, atau Pekalongan. 

Memang ada pakar batik yang berasumsi bahwa setiap daerah 

memiliki batik khas, sehingga Semarang pun patut dipertimbangkan 

sebagai salah satu pemilik corak spesifiknya. Tetapi tetap saja para 

pemerhati batik itu belum semuanya sepakat mengenai karakteristik batik 

Semarang. Sebab, kata mereka, Semarang hanya lokal atau tempat 

perbatikan. Umumnya mereka menyebut ciri khas batik Semarang bergaya 

pesisiran. Ada juga yang mengatakan motif flora dan fauna disebut khas 

Semarang. 

Buku Ketiga berjudul Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan 

karya H. Santosa Doellah.  Buku eksklusif yang diterbitkan oleh industri  
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batik paling terkenal di Nusantara yaitu batik Danar Hadi ini menjelaskan 

banyak hal tentang batik dari mulai pengertian, pengaruh Budaya dan 

Zaman mulai dari pengaruh keraton, batik petani atau saudagaran, India, 

Belanda, Cina, Jepang yang lebih dikenal dengan nama batik Hokokai. 

Pengaruh yang ditimbulkan dari berbagai bangsa tersebut menghasilkan 

ciri khas batik yang berbeda-beda. Di dalam buku ini juga dijelaskan 

proses pembutan batik, ragam hias batik, pola batik dan kegunaannya. 

Buku ini sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini karena batik 

Semarangan merupakan salah satu batik yang mengadopsi batik Belanda 

dan Cina, dan seiring perkembangan zaman batik Semarangpun 

mengalami perkembangan. 

Dari ketiga buku tersebut yang dijadikan sebagai bahan referensi 

perbedaannya adalah, buku pertama mengkaji mengenai Motif, Kegunaan, 

dan Filosofi batik. Tiga hal yang saling kait satu sama lain. Motif batik 

diciptakan dengan berbagai maksud dan harapan yang baik. Meski 

demikian, masing-masing motif memiliki kegunaan sendiri, buku kedua 

mengkaji mengenai sejarah jejak batik di semarang dan juga memaparkan 

beberpa referensi yang berkenaan dengan asal mula batik, dan buku ketiga 

mengkaji mengenai batik secara umum, yakni batik pesisiran, pedalaman 

maupun batik pengaruh dari budaya asing karena pada masa kejayaan 

batik Semarang yang menghidupkannya adalah orang asing yakni Belanda 

dan Cina. 
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 Buku penunjang lainnya, berupa buku yang memberikan konsep 

teori ilmu sosial budaya, Dan ditambah lagi dengan informasi yang 

didapat dari makalah-makalah seminar dan hasil penelitian. Literatur-

literatur sekunder berupa buku, artikel-artikel dari majalah dan koran 

sangat membantu penulis dalam menyusun tulisan ini. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini perlu adanya pembatasan 

wilayah penelitian yang disebut scope spatial dan lingkup waktu yang 

disebut scope temporal. Scope spatialberkaitan dengan daerah atau tempat 

yang dijadikan objek penelitian. Tempat yang dijadikan objek penelitian 

adalah Kampung Batik Semarang  yang merupakan Sentra Industri Batik 

di Semarang, Kelurahan Rejomulyo, Semarang Timur, Kota Semarang, 

Provinsi Jawa Tengah. Kampung ini memiliki identitas sebagai kampung 

Perajin, dengan profesi mayoritas sebagai pedagang batik.  

Untuk Scope temporal atau lingkup waktu, berkaitan dengan 

pembatasan waktu yang dibuat. Kurun waktu dalam penelitian ini adalah 

tahun 1970-1998. Tahun 1970 merupakan tahun dimana batik di kota 

Semarang mulai tumbuh setelah peristiwa pembakaran kampung batik 

oleh tentara jepang tahun 1945, mulai dikatan tumbuhnya yaitu ditandai 

munculnya pengrajin-pengrajin batik seperti batik Neni Asmarayani yang 

terdapat di Jl. Seroja Dalam. Dalam penciptaan desain, dia melibatkan 

beberapa pelukis dan seniman ternama ketika itu seperti R Hadi, Bagong 

Kussudiarjo, dan Kusni. Ada dua motif bernuansa Semarang yang 
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diciptakan, yaitu Warak Ngendog dan  Pandan Arang. Sayangnya, tidak 

diketahui sampai kapan ia berkreasi. Karena menurut beberapa orang 

yang mengenalnya mengatakan, perempuan itu telah meninggal dan 

anak-anaknya tidak ada yang meneruskan usahanya, Batikkerij Tan Kong 

Tien pemilik perusahaannya bernama Tan Kong Tie yang pada tahun 

tersebut perusahaanya terkenal, Selain itu ada juga Sanggar Batik Sri 

Retno yang terletak di Jatingaleh. 

Kemudian tahun 1998 merupakan tahun berakhirnya masa Orde 

Baru ditandai dengan adanya krisis ekonomi sejak tahun 1997 yang 

menimpa indonesia setelah lengsernya Soeharto dari posisi Presiden 

Republik Indonesia setelah berkuasa selama 32 tahun. Pada tahun 

tersebut di Indonesia, termasuknya di Kota Semarang, terjadi  kerusuhan 

yang besar menyebabkan kondisi perekonomian diberbagai daerah tidak 

stabil. Kondisi tersebut tentunya menciptakan pengaruh dalam kehidupan 

masyarakat kampung batik semarang dan pada tahun tersebut juga proses 

pengenalan batik mulai diadakan. 

G. Metode Penelitian 

Penulisan sejarah memiliki metode. Metode sejarah adalah proses 

menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa 

lampau. Dengan mempergunakan metode sejarah, sejarawan berusaha 

merekonstruksi sebanyak-banyaknya dari peristiwa masa lampau. Dalam 

penelusuran sumbernya untuk penulisan sejarah digunakan metode 

sejarah kritis. Metode sejarah kritis merupakan suatu proses menganalisa 
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sumber sekaligus menguji kredibilitas sumber yang akan digunakan 

sebagai bahan dalam penulisan sejarah.  

Metode sejarah kritis terdiri dari empat tahap, yaitu Heuristik 

(pengumpulan data), kritik sumber, interpretasi (menafsirkan fakta) dan 

rekonstruksi atau historiografi. 

1. Heuristik adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber 

tertulis maupun sumber tidak tertulis dari peristiwa masa lampau 

sebagai sumber sejarah. Sumber-sumber yang digunakan dalam 

penulisan sejarah dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Sumber primer diperoleh dari riset pustaka yang meliputi dokumen-

dokumen atau arsip yang berhubungan dengan berbagai masalah yang 

sedang diteliti dan data-data primer yang terkait dengan permasalahan 

yang diambil. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak 

menggunakan sumber primer tertulis yakni berupa buku babon 

pertama  berjudul Ungkapan Batik di Semarang oleh Saroni Asikin, 

kedua  berjudul BATIK Filosofis, Motif & Kegunaan oleh Adi 

Kusrianto. arsip tertulis selanjutnya berupa Arsip mengenai perturan, 

data- data yang berkaitan dengan penulisan sejarah yang akan 

dituliskan. dan data tidak tertulis yang diperoleh melalui wawancara 

yang dilakukan dengan beberapa narasumber diantaranya wawancara 

langsung dengan pengrajin dan sekaligus Pengusaha batik pada 

masanya bernama Bapak Marheno Jayanto, selanjutnya dengan Ketua 
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paguyuban Kampung Batik Semarang Bapak Tri Utomo dan dengan 

narasumber lainnya. 

b. Sumber sekunder adalah sumber yang berdasarkan pada kesaksian 

siapapun yang bukan saksi pandangan mata yaitu seseorang yang 

tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan (Gottschalk, 1984:35) dan  

merupakan sumber tambahan untuk melengkapi data-data yang 

didapat dari sumber primer berita tertulis yang sejaman yang dimuat 

di surat kabar. Selain itu juga berbagai literatur yang merupakan buku 

atau hasil penelitian dari ahli-ahli yang sudah ada. Sejauh ini 

penulisan tulisan ini lebih banyak berpedoman pada literatur-literatur 

sekunder berupa buku-buku, makalah dan laporan penelitian 

mengenai batik Semarang, yakni berupa makalah seminar mengenai 

batik Semarang dan  artikel-artikel yang ada di surat kabar. Untuk 

buku sendiri yang sangat dirasa condong membahas tentang 

permasalahan yang diangkat dalam buku karya Saroni Asikin yang 

berjudul‟‟ Ungkapan Batik di Semarang Motif batik Semarang 16  

tahun  2008 „‟. Pengumpulan sumber ini kemudian ditindak lanjuti 

dan penyeleksian data atau informasi yang termuat dalam sumber-

sumber yang relevan dengan  topik yang diangkat disamping itu juga 

disesuaikan pula dengan cakupan temporal dan spasialnya. Adapun 

teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah : 
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a.) Wawancara (Interview) 

Metode wawancara adalah suatu metode yang 

dipergunakan untuk tujuan tertentu dan tugas tertentu pula, dan 

mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang 

responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan 

orang lain, ini berguna untuk mendapatkan sumber lisan dari 

orang yang berperan sebagai pelaku peristiwa itu. Jadi, dalam 

penelitian ini akan dijumpai keterangan lisan dari bebrapa 

orang informan, seperti :Pengusaha,Orang yang di tuakan dan 

masyarakat sekitar yang mengetahui akan peristiwa tersebut 

sedangkan sebagai sumber sekunder, adalah sumber yang 

keterangannya diperoleh dari sumber lain secara langsung 

sebagai pelaku, seperti : masyarakat yang tidak terlibat 

langsung dengan peristiwa. 

b.) Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah kegiatan untuk memperoleh data 

dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang telah ada, 

yaitu arsip-arsip yang erat kaitannya dengan objek penelitian. 

Dokumen yang didapatkan nantinya akan diolah dan dianalisis 

terlebih dahulu untuk dapat dijadikan sumber dalam penelitian 

ini. Dalam teknik dokumen ini peneliti berhati-hati agar tidak 

terjebak oleh adanya dokumen. dalam metodologi sejarah telah 
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di bekali dalam melakukan kritik sumber, agar dokumen yang 

dibutuhkan itu benar-benar dokumen yang mempunyai nilai 

validasi dan kreadibilitas pasti. 

c.)  Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah proses mencari informasi, menelaah 

dan penghimpunan data sejarah yang berupa buku-buku, surat 

kabar, majalah untuk menjawab pertanyaan yang ada kaitannya 

dengan permasalahan yang akan diteliti (Gottschalk, 1975:46). 

melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk 

juga bahan tentang pendapat, teori, dalil dan sebagainya yang 

berhubungan dengan masalah yang diselidiki. Peneliti telah 

berhasil mengumpulkan dan menelusuri sumber-sumber 

sejarah terkait penelitian ini dalam buku-buku sejarah, 

sosiologi, kebudayaan, politik, dan lain-lain serta dalam hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu 

dalam bentuk laporan penelitian, skripsi, tesis, jurnal dan 

sebagainya. Selain itu Peneliti juga telah melakukan 

penelusuran pada arsip-arsip media cetak. 

2. kritik sumber adalah kegiatan untuk menilai, menguji dan menyeleksi 

sumber-sumber sejarah. Dalam kritik sumber, dapat dilakukan 

beberapa langkah untuk mengkritik beberapa data yang telah 

diperoleh, yaitu dengan kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern yang 
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dilakukan untuk menguji sumber guna mengetahui ke-otentikan atau 

keaslian sumber. Dalam tahapan ini, sumber-sumber yang telah diuji 

dan ditelaah lebih jauh sehingga sumber dapat dipastikan ke-

otentikannya. Kritik intern diperlukan untuk mendapatkan kredibilitas 

atau kebenaran isi sumber. Bertujuan untuk membuktikan bahwa 

informasi dan kesaksian yang diberikan merupakan informasi yang 

dapat dipercaya kebenarannya. Kritik intern terhadap hasil wawancara 

dilakukan dengan cara mencocokkan pernyataan-pernyataan yang 

disampaikan oleh para informan dengan data lain, baik yang berbentuk 

tulisan maupun lisan. Sedangkan kritik intern terhadap data tertulis 

dilakukan dengan cara membandingkan dengan sumber-sumber lain 

yang lebih dapat dipercaya dan membuat pertanyaan kritis. Dengan 

cara demikian kesalahan informasi dalam sebuah sumber sejarah dapat 

diketahui. 

3.Interpretasi adalah tahapan yang dilakakukan oleh sejarawan atau 

peneliti dalam menafsirkan fakta-fakta yang telah diperoleh dengan 

membandingkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. 

Dalam interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis.Pertama, 

analisis berarti menguraikan, karena terkadang sebuah sumber 

mengandung beberapa kemungkinan. Kedua, sintesis yang artinya 

menyatukan fakta-fakta yang diperolehsetelah peneliti melakukan 

kritik sumber, dengan membandingkan dua fakta atau lebih 

(Kuntowijoyo, 2005:101-103). Analisis sejarah bertujuan untuk 
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melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-

sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta 

tersebut kedalam suatu interpretasi yang menyeluruh Sedangkan 

sintesis sendiri dilakukan oleh seorang peneliti yang memiliki konsep, 

yang dipeoleh dari sebuah bacaan sehingga menimbulkan hasil yang 

beragam. 

Didalam interpretasi sejarah, seorang peneliti dituntut untuk 

dapat mengetahui sebab ataupun faktor yang menyebabkan suatu 

peristiwa itu terjadi, yang biasanya diperoleh dari sebuah data sejarah. 

4. Historiografi adalah proses menceritakan rangkaian fakta dalam 

sebuah bentuk tulisan yang bersifat historis ditulis dengan kronologis 

berdasarkan hasil yang didapat peneliti setelah melewati tahap 

heuristik, kritik sumber dan interpretasi. Ada beberapa syarat yang 

harus diperhatikan peneliti dalam memaparkan sejarah yaitu, peneliti 

harus memiliki kemampuan mengungkapkan bahasa dengan baik, 

kronologis (sesuai dengan perjalanan sejarah dengan kata lain tahun 

terjadinya suatu peristiwa runtut), dijelaskan dengan bukti-bukti dan 

membuat garis-garis umum yang akan diikuti secara jelas oleh 

pemikiran pembaca, dan yang terakhir adalah argumentatif (usaha 

peneliti dalam mengarahkan ide-idenya dalam merekonstruksi masa 

lampau didasarkan atas bukti-bukti terseleksi, bukti yang lengkap, dan 

detail fakta yang akurat (Dudung, 1999). 
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H. Sistematika Skripsi 

Dalam penelitian yang berjudul “Mengungkap Sejarah dan Motif 

batik Semarang  Serta Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Kampung 

Batik Semarang Tahun 1970-1998”  ini secara garis besar sistematika 

penulisan  skripsinya dapat dibagi menjadi tiga bagian pokok, yaitu : 

1. PENDAHULUAN 

Bagian ini terdiri dari : halaman judul, sari, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, 

halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari lima Bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, 

metode penelitian, tinjauan pustaka,  dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : SEJARAH TERBENTUKNYA KAMPUNG BATIK           

SEMARANG 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum kota 

Semarang baik itu keadaan Geografis Kota Semarang 

dan keadaan Demografis Kota Semarang, kemudian 
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dilanjutkan gambaran umum Kampung Batik Semarang 

dari keadaan geografis hingga demografis dari Kampung 

Batik Semarang. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai 

sejarah terbentuknya kota, kemudian proses munculnya 

dan terbentuknya Kampung Batik Semarang.  

BAB III  : MENGUNGKAP SEJARAH DAN MOTIF BATIK 

SEMARANG TAHUN 1970-1998 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Sejarah Batik 

Semarang tahun 1970-1998. Selanjtnya Pada bagian 

pertama sebagai sub bab III dibahas mengenai batik di 

Indonesia seperti apakah bangsa indonesia memandang, 

memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dalam 

tradisi, membuat dan mengembangkan batik dalam 

kehidupan yang dinamis. Lalu Pada bagian sub bab 

kedua dari bab III dibahas sejarah batik Semarang dari 

tahun 1970-1998 seperti apa perannya dalam 

perkembangannya. sub bab ketiga dari bab III dibahas 

mengenai macam ragam motif batik semarang serta 

makna filosofis batik Semarang. 
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BAB IV  : PENGARUH YANG DITIMBULKAN DENGAN 

ADANYA BATIK SEMARANG 

 Pada bab ini membahas mengenai pengaruh yang 

ditimbulkan dengan keberadaan batik semarang 

terhadap kehidupan masyarakat sekirar. diantaranya 

menjelaskan pengaruh ekonomi, sosial dan  budaya 

masyarakat dengan adanya batik semarang. 

BAB V :      KESIMPULAN  

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang 

telah di laksanakan di Kampung Batik Semarang 

tahun 1970-1998, serta saran bagi para pembaca. 

3. Bagian Penutup 

Pada bagian ini berisi daftar pustakan dan lampiran-lampiran 

sebagai data pendukung hasil dari penelitian.
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     BAB V 

             PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Keadaan umum kehidupan masyarakat Kampung Batik Semarang dapat diketahui 

dalam beberapa pembahasan. Dalam Sejarahnya, Awal muncul Kampung Batik 

Semarang tersebut ialah karena disana banyak para perajin batik yang bermukim, 

Sehingga Kampung Batik tersebut terkenal Sentra Kerajinan  Batik Semarang. 

Kawasan Kampung Batik ini telah ada sejak abad 18 M (1942-1945) pada masa 

Penjajahan Jepang. Kampung Batik ini  adalah  tempat penghasil batik terbesar di 

Semarang. Dahulu orang Semarang membatik untuk dipakai sendiri. Pada awal 

abad ke-20 sampai tahun 1970-an di Semarang ada satu Perusahaan Batik terkenal 

bernama “Batikkerij Tan Kong Tin” yang terletak di Bugangan, Perusahaan 

tersebut milik tionghoa peranakan, Dan pada waktu itu  perusahaan  tersebut 

memperoleh hak Monopoli Batik untuk Wilayah Jawa Tengah dari Gabungan 

Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Pada tahun 1945 Tentara jepang datang dan 

membumihanguskan Kawasan Kampung Batik, segala aktivitas perbatikan 

seketika itu hilang. Memasuki tahun 1970-an secara umum produksi batik mulai 

menurun disebabkan  munculnya produksi tekstil dari luar negeri yang 

berpengaruh pada produksi manual masyarakat  kampung batik. Pada Tahun 1997 

Telah disepakati Defenisi Secara Umum oleh konvensi batik internasional yaitu 

proses penulisan gambar atau ragam hias pada media apapun menggunakan lilin 

batik (wax) sebagai alat printing pewarnaan batik.Lalu batik semarang mengalami 

kemunduran pada tahun 1998 karena krisis moneter.  
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2. Batik Semarang adalah  salah satu jenis batik pesisiran yang pernah terkenal pada 

abad ke 18 hingga 19. Dahulu orang semarang membatik menciptakan motif sesuai 

dengan keinginan, imajinasi, ekspresi dan Kreasi oleh perajin sendiri dan hasil 

batiknya pun dipakai sendiri.Perajin batik semarang membatik tanpa motif yang 

baku seperti didaerah Surakarta dan Yogyakarta. Berbicara mengenai motif batik 

semarang disini dijelaskan, Ciri khas motif yang dibuat di batik semarang ini 

menggunakan motif naturalis, yaitu tema Flora dan Fauna (Ikan, kupu-kupu, 

burung, bunga, bukit). Contoh Motif-motif  Batik tahun 1970-an yang terkenal 

antra lain: Motif Batik Warak Ngandong, Franquemont, Oosterom, Merak Jeprak, 

Tugu Muda, Blekok Srondol, Gambang Semarangan, Asem Semarangan, Chengho 

Klenteng dll. Namun motif Batik yang dibuat oleh Tan Kong Tin tahun 1970-an  

lah yang mendunia dengan beberpa alasan, yaitu: Mengekspresikan perpaduan 

motif batik jogja dan pesisir, mengigat keluarga perusahaan batik tersebut 

campuran orang  Jogja dan Semarang, yang dipadukan saling mempengaruhi dan 

beradaptasi. Dan yang sangat terkenal waktu itu adalah Motif burung Merak yang 

diciptakan oleh Tionghoa peranakan yang pemilik Perusahaan batikkerij Tan Kong 

Tin, Dengan Latar perbukitan dan pohon bambu, denagn makna motif ini 

merupakan pengaruh dari kebudayaan cina yang mempercayai bahwa burung 

merak memiliki filosofis bagus dalam kehidupan. Pemilihan warna yang diambil 

dari khas batik semarang tersebut adalah warna terang, seperti: Oranye, Biru dan 

Merah (Kultur Bangsa Cina yang Akrab dengan warna merah). 
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3. Batik Semarang  memiliki Pengaruh pada kehidupan ekonomi,sosial dan budaya 

masyarakatnya.Seiring perkembangan zaman, Batik semarang memberikan banyak 

keuntungan, diantaranya adalah kentungan tersebut terlihat pada kondisi ekonomi 

masyarakat yang terbantu dengan adanya batik semarang meskipun waktu itu 

dalam pemasaran batiknya mengalami banyak kendala, perajin dan sekaligus 

penjual batik harus bersusah payah mencari lahan tempat untuk menjualnya 

dipasar,rebutan lahan penjualan diraakan saat proses pemasaran pada waktu 

tersebut; Dalam Kehidupan Sosial, masyarakat Kampung Batik bisa lebih terbuka 

dalam bersosialisasi mengenal lingkungan, Kemudian dalam kehidupan budaya, 

masyarakat Kampung Batik tidak memiliki tradisi yang khas, Namun 

masyarakatnya sudah menjadikan aktivitas membatik menjadi suatu tradisi budaya. 
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LAMPIRAN I 

KONDISI LINGKUNGAN KAMPUNG BATIK SEMARANG 

 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 

 

Sumber : Google Maps 
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Sumber : Saeitubaik.blogspot.com. 

Bukti yang menunjukkan di Semarang pernah berkembang industri kerajinan batik pada abad 20 

 

Sumber : Panitia penyusun Sejarah pertempuran Lima Hari Di Semarang. Cetakan Pertama 

Agustus 1977 

Puing-puing reruntuhan Kampung Batik Semarang setelah pembakaran kampung batik oleh 

tentara jepang tahun 1945 
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Sumber : Semarang Tempo Doloe Meratas Masa 

Tampak Aktivitas di Jalan Bundaran Bubakan (Kawasan Kampung Batik) setelah peristiwa 

pertempuran  5 hari di  Semarang tahun 1980. 

 

Sumber : Album Pribadi Bapak Eko Haryanto 

Salah satu industri kerajinan batik semarang pada tahun 1970 
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Sumber : Album Pribadi Bapak Setyono 

Buruh Perajin batik Semarang tahun 1990-an 

 

 

Sumber : Album Pribadi Bapak Eko Haryanto 

Tampak Perbedaan model arsitektur rumah di kampung batik tahun 1990-an dengan kondisi 

sekarang. 



130 
 

 
 

 

Sumber: Album Pribadi Bapak Eko Haryanto 

Tampak Aktivitas Gotong Royong yang dilakukan Warga Kampung Batik tahun 1990-an 
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LAMPIRAN II 

Pedoman Wawancara 

Daftar Pertanyaan: 

A. Untuk mengetahui gambaran umum tentang sejarah batik semarang tahun 1970-1998. 

Narasumber : Pimpinan sanggar batik,ketua paguyuban atau orang yang dituakan. 

1. Dimanakah keberadaan kampung batik semarang itu? 

2. Siapakah orang yang pertama kali menyebut kalau ini kampung batik semarang? 

3. Bagaimanakah sejarah terbentuknya kampung batik semarang? 

4. Apakah di Kampung Batik ini menjadi satu-satunya sentra industri Batik Semarang atau 

ada Sentra Industri Lain? 

5. Lalu bagaimana menjadikan kampung Batik ini bisa dikenal masyarakat sebagai Sentra 

Industri Batik Semarang? 

6. Batik sendiri menurut anda bagaimna? 

7. Keahlian dari membatik itu turun menurun apakah dari belajar? 

8. Bagaimana proses lahirnya Batik Semarang? 

9. Dalam sejarahnya apakah batik semarang mendapat pengaruh dari budaya lokal? 

10. Apakah batik semarang mendapat pengaruh dari budaya Tionghoa, mengingat semarang 

banyak didiami etnis Tionghoa? 

11. Sejak kapan orang semarang melaksanakan aktivitas membatik? 

12. Pada tahun 1970 sampai 1998 apakah ada peristiwa tertentu dalam dunia batik 

disemarang? 

13. Lalu kalau ada apakah penyebab dari peristiwa ditahun tersebut? 

14. Bagaimana langkah awal anda mengenalkan batik semarang pada masyarakat? 

15. Apakah ada faktor pendukung dan penghambat dalam memperkenalkan batik semarang 

terhadap masyarakat? 

16. Bagaimana nilai filosofis dari barik semarang itu sendiri? 

17. Siapa pihak yang mendukung menjadikan batik semarang ini terkenal? 

18. Lalu usaha apa yang dilakukan untuk mengembangkan batik semarang ini ? 

19. Apakah inovasi batik semarang sudah bisa menembus pasar internasional dalam hal ke 

exisannya? 

20. Bagaimana tanggapan pasar terhadap daya jual batik semarang itu? 

21. Siapa saja konsumen batik semarang itu? 

22. Apakah ada pelatihan-pelatihan rutin membatik? 

23. Bagaimana peningkatan sarana prasarana yang masih kurang dalam pengelolaan batik 

semarang? 

24. Batik Semarang kurang pamor dibandingkan dengan batik-batik di jateng dan 

yogyakarta . alasannya apa? 

25. Bagaimana perkembangan dan apa ciri-ciri batik semarang? 

 

B. Untuk mengetahui Karakteristik dari motif batik semarang tahun 1970-1998. 

Narasumber : Pengusaha  batik semarang dan pembatik atau orang yang dituakan. 
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1. Darimana ada  ide untuk mengembangkan batik semarang? 

2. Berapa banyak motif yang dibuat? 

3. Alasan apa yang membuat para konsumen tertarik untuk membeli batik semarang? 

apakah dari segi motif dan corak warna? 

4. Ikon-ikon kota semarang apa yang menarik dan dan dapat diangkat sebagai motif batik? 

5. Apakah ada persyaratan khusus, sehingga sebuah ikon bisa / tidak bisa untuk dijadikan 

sebagai motif batik semarang? 

6. Apakah ada macam-macam trend motif batik semarang setiap tahunnya? kalaupan ada 

apa saja motifnya? 

7. Pola apa saja yang digunakan untuk membuat motif batik semarang? 

8. Dalam pembuatan batik semarang,bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan? 

9. Apakah ada  persamaan ciri-ciri motif batik semarang dengan batik pesisir lainnya? 

10. Warna dasaran apa yang sering dipakai dalam pembuatan batik semarang? 

11. Apakah dengan adanya batik semarang ini bisa meningkatkan daya mutu para pengrajin 

batik untuk membuat inovasi motif  baru? 

12. Dari corak dan motifnya,bagaimana sejarah corak dan motif tersebut sehingga menjadi 

ikon batik semarang? 

13. Adakah kaitannya, motif batik semarang dengan kondisi geografis semarang? 

14. Adakah kaitannya motif batik semarang dengan tradisi dan kondisi masyarakat 

semarang? 

15. Apakah sudah ada perlindunga hukum bagi desain motif batik semarang untuk tidak 

dibajak oleh pihak-pihak lain? 

C. Untuk mengetahui Pengaruh yang ditimbulkan dari batik semarang terhadap  masyarakat. 

Narasumber : Masyarakat sekitar Pemukiman industri batik semarang. 

1.  Sejak kapan anda mendiami kampung batik ini? 

2. Apakah waktu itu kampung batik sudah berdiri? 

3. Perubahan apa yang terjadi setelah terbentuknya kampung batik? 

4. Seperti apakah kampung batik dulu? 

5. Pengaruh apa yang ditimbulkan dari adanya kampung batik tersebut? dalam kehidupan 

masyarakat sekitar? 

6. Pemberdayaan pengrajin batik dimulai sejak kapan? 

7. Bagaimana peran pemerintah dalam hal pemberdayaan batik semarang? 

8. Peningkatan kerjasama seperti apa antara sektor usaha dan perlibatan masyarakat dalam 

pengembangan batik semarang batik ? 

9. Sejauh mana penggunaan batik semarang yang ada di lingkungan anda? 

10. Apakah Anda menggunakan batik semarang sebagai mode dalam pakaian anda sehari-

har? ataukah hanya di event tertentu? 

11. Menurut anda apakah batik semarang berpengaruh terhadap perkembangan budaya di 

lingkungan anda? 

12. Seperti apa pengaruh budaya tersebut? 

13. Apakah batik semarang memberikan pengaruh ekonomi bagi masyarakat di lingkungan 

anda? 

14. Mengapa batik semarang mengalami perkembangan yang pesat? 

15. Apa yang mempengaruhi perkembangan batik semarang? 

16. Bagaimana dengan pengolahan limbahnya?  
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17. Apakah Limbah tersebut mencemari kawasan pemukiman warga ataukah ada 

pengolahan secara pintarnya? 

18.  Bagaimana bentuk pengaruh dari adanya batik semarang terhadap masalah sosial di sini 

pak? 

19. Bagaimana bentuk pengaruh dari adanya batik semarang terhadap masalah ekonomi 

disini pak? 

20. Bagaimana bentuk pengaruh dari adanya batik semarang terhadap masalah budaya disini 

 pak? 

NARASI 

Keberadaan kampung batik dikota semarang berlokasi di dekat bundaran bubakan 

tepatnya di kelurahan Rejomulyo, Semarang Timur, di belakang hotel jelita Jl. Patimura. 

Dalam Sejarahnya Pertama kali yang menyebut kalau ini kampung batik adalah 

penduduknya sendiri, karena kebanyakan penduduk yang bermukim disitu adalah perajin 

batik, lalu terciptalah ide untuk menjadikan kawasan kampung ini menjadi kampungnya 

pembatik atau disebut kampung batik semarang. Menurut Tradisi Semarang sendiri nama 

Bubakan (Kampung Batik) tersebut awalnya berasal dari kata „‟bubak‟‟ yang berarti 

membuka sebidang tanah dan menjadikannya sebagai pemukiman, dan ditempat tersebut 

Ki Pandan Arang I menjabat sebagai juru nata (pejabat kerajaan) dibawah kekuasann 

kerajaan Demak. Karena kawasan Bubakan menjadi tempat tinggal sang juru nata, maka 

tempat tersebut kemudian dikenal dengan Jurnatan.Suatu hal yang lazim di jawa adalah 

bahwa di sekitar pusat-pusat kekuasaan kuno terdapat kampung-kampung (toponim) yang 

diberi nama sesuai dengan profesi atau mata pencaharian penduduknya. Profesi penduduk 

itu muncul sebagai akibat logis dari permintaan pasar dan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat yang tinggal di wilayah pusat pemerintahan itu. Beberapa toponim yang 

terletak di pusat pemerintahan Semarang kuno (di sekitar Bubakan) adalah Kampung Batik 

(tempat perajin batik). Kampung Batik disini bukanlah satu-satunya tempat perajin batik 

disemarang, melainkan banyak dikampung lain yang juga memproduksi batik, diantaranya 

; kampung kulitan, bugangan dan rejosari, namun di kampung batik semarang inilah pusat 

terbesar produksi batik semarangnya.  

Keberadaan Kampung batik pada tahun 1970 banyak mengalami kendala, diantara 

bentuk kendala tersebut ialah berasal dari negara jepang tahun 1945 yang datang ke 

semarang untuk memerangi pemuda di semarang dengan dalih ingin menguasai daerah 

tersebut dan tepatnya perselisihan tersebut dinamai pertempuran lima hari disemarang, 

tentara jepang habis-habisan menghancurkan segala bentuk aktivitas membatik di 

Semarang. Beberapa tahun setelah peristiwa tersebut aktivitas membatik disemarang mati. 

banyak anggapan dari para pengrajin tersebut takut untuk memulai lagi aktivitas membatik 

dengan alasan tempat batik akan dihancurkan kembali, Sekitar tahun 1980 seiring dengan 

majunya teknologi, dan semangat para pengusaha serta pengrajin batik berupaya keras 

untuk membagkitkan lagi kampung batik semarang ini, usaha untuk membangkitkan 

kembali Kampung Batik Semarang pernah juga dirintis pada awal tahun 1980 namun gagal 

bertahan dan kembali tenggelam. Tentu banyak faktor yang menyebabkan kegagalan 

tersebut. Sampai akhirnya Kampung Batik Semarang mulai bangkit lagi di tahun 2006. 

“Awalnya Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Semarang ingin 

mengembangkan kembali batik khas Semarangan. Istri Wali Kota Semarang saat itu, ini 

rupanya tertantang untuk mengembalikan nama besar batik Semarang yang dulu pernah 
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mencapai masa keemasan. Maka, serangkaian pelatihan pun digelar dengan peserta warga 

yang memiliki kemauan besar untuk belajar membatik. Banyak penduduk pribumi dikota 

Semarang bermata pencaharian disektor industri kerajinan, diantaranya pembuat warna 

batik, pembuat alat-alat rumah tangga dari logam dst, hal tersebut bisa menjadi bukti 

keberadaan batik Semarang, yang bisa dinamai batik semarang sebab batik yang dibuat 

tersebut banyak mengangkat tema motif kondisi yang ada disemarang, namun pada tahun 

1970-an kebanyakan motif yang dibuat adalah motif luar semarang namun banyak 

diperbarui dengan berbagai hiasan yang dirasa pantas. Berbicara mengenai kebudayaan 

seni batik di Semarang rasanya kurang yakin sebab banyak kalangan yang masih belum 

mengakuinya, namun keadaan tersebut tidak menyurutkan para pengrajin dan penghobi 

batik untuk diam dan berpangku tangan. Secara berangsur-angsur batik semarang 

mengalami banyak perubahan bentuk, pembatik sendiri membuat motif itu berdasarkan 

keinginan sendiri, tanpa ada target untuk membuat motif ini dan itu, ide pembuatan motif 

batik semarang tersebut berasal dari imajinasi para perajinnya, berbeda dengan batik 

semarangan sendiri, yang khusus mengangkat tema motif bangunan bersejarah yang ada di 

semarang. Berbeda dengan kondisi sebelum masuknya budaya luar, seni batik di Indonesia 

masih sangat sederhana.  

Dalam proses perkembangan seni batik di Semarang ini bisa dikatakan mengikuti 

perkembangan zaman, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Motif Batik Semarang 

yang terkenal waktu itu, kebanyakan orang Semarang tempo dulu sangat menyukai motif 

burung merak dengan latar perbukitan dan pohon bambu. Setelah diteliti lebih mendalam, 

ternyata motif ini merupakan pengaruh dari kebudayaan Cina yang mempercayai bahwa 

burung merak dan bambu memiliki nilai filosofis yang sangat bagus dalam kehidupan dan 

mereka percaya dengan memakainya aura dari pemakai akan keluar, entah dari segi motif 

ataupun warna. Kondisi perekonomian masyarakat dengan adanya batik semarang 

berdampak pada kehidupan masyarakatnya yang sudah terbantu dengan adanya batik 

semarang, banyak dari warganya beralih pekerjaan dengan menggeluti usaha batik. 

kebanyakan dari mereka sebelumnya bekerja serabutan, yang dulunya mendapat gaji 

25.000 ribu perharinya, sekarang jauh lebih meningkat menjadi 100.000 ribu.an perharinya. 

itupun kalau penjualannya memasok barang sedikit, selebihnya bila memasok barang 

banyak, bisa dibayangin sendiri berapa penghasilan bersihnya. Namun juga namanya orang 

berdagang kadang ada surut juga ada lancarnya, tergantung pada permintaan pasar juga dan 

bahan bakunya juga. Pada tahun 1970-an kondisi batik semarang sudah cukup terkenal, 

banyak dari pengusahanya yang terkenal, yaitu batik keris yang memang kepamorannya 

tidak diragukan lagi, selain kualitas barangnya juga kualitas tangan pengrajinnya, banyak 

masyarakt terbantu dalam hal perekonomiannya, yang semakin hari sejahtera. pada tahun 

tersebut 25 orang perajin yang tergabung dalam paguyuban Kampung Batik, namun hanya 

lima orang yang skala usaha lumayan besar, sedangkan selebihnya masih membuat batik 

dengan skala rumahan.Perajin rumahan ini biasanya hanya bisa menyelesaikan dua hingga 

tiga batik per harinya. Hasil batik itu biasanya dititipkan di balai batik untuk kemudian 

dijual dipasar.Pengaruh Sosialnya muncul dari penguatan persepsi masyarakat kembali 

yang dulunya hilang gara-gara pusat pembatikan dihancurkan, psikis masyarakt saat itu 

diujung kegelisahan antara percaya ataukah tidak batik semarang akan hidup lagi. Pengaruh 

budaya terhadap batik semarang sendiri bagi masyarakat adalah dengan keterbiasaanya 

masyarakat kampung batik membatik, membuat kebanyakan masyarakatnya 

menjadikannya sebagai budaya keseharian. 
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LAMPIRAN III 

ARSIP KORAN

 

Sumber : Arsip Marheno Jayanto  

 

 

Sumber: Suara Merdeka, 15 Juni 1970 
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LAMPIRAN IV 

Data Narasumber 

1. Nama                        : Tri Utomo 

Umur    : 58 Tahun 

Pekerjaan   : Ketua Paguyuban Kampung Batik 

Waktu Wawancara  : Kamis 5 Februari 2015 

2. Nama   : Marheno Jayanto 

Umur   : 45 Tahun 

Pekerjaan  : Pengusaha batik „‟Zie Batik‟‟ 

Waktu Wawancara : Sabtu 7 Februari 2015 

3. Nama   : Siti Afifah 

Umur   : 53 

Pekerjaan  : Pengrajin Batik 

Waktu Wawancara : Kamis 5 Februari 2015 

4. Nama   : Agus Hermawan 

Umur    : 47 

Pekerjaan  : Wiraswasta ( Warga Kampung Batik)   

Waktu Wawancara : Senin 9 Februari 2015 

5. Nama   : Eko Haryanto 

Umur   : 66 

Pekerjaan  : Ketua pagayuban tahun 1990-an  

Waktu Wawancara : Minggu 10 Mei 2015 

6. Nama   : Jamini 

Umur   : 70 

Pekerjaan  : Sesepuh di Kampung Batik Semarang 

Waktu Wawancara : Minggu 9 Februari 2015 

7. Nama   : Setyono 

Umur   : 65 

Pekerjaan  : Perajin batik tahun 1990an  

Waktu Wawancara : Sabtu, 9 mei 2015 

 


