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SARI 
 
Fajar Kusumawardani. 2006. Sejarah Perkembangan Industri Batik Tradisional 
di Laweyan Surakarta Tahun 1965-2000. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Ibnu Sodiq, M.Hum. 
Pembimbing II Drs. Soeharso, M. Pd. 108 halaman. 
 
Kata Kunci : Sejarah Perkembangan, Industri Batik 

Industri batik merupakan salah satu industri yang banyak tumbuh dan 
berkembang di Indonesia. Salah satu pusat industri batik adalah di Laweyan, 
Surakarta. Pada mulanya industri batik tradisional ini mengalami perkembangan, 
akan tetapi lama kelamaan mengalami kemunduran. Hal ini terjadi karena 
berbagai macam faktor.  

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, adalah: (1) Bagaimanakah 
sejarah perkembangan batik di Laweyan, Surakarta tahun 1965-2000? (2) Faktor-
faktor apakah yang berpengaruh terhadap perkembangan industri batik tradisional 
di Laweyan, Surakarta? (3) Bagaimanakah sejarah perkembangan industri batik 
tradisional di Laweyan, Surakarta tahun 1965-2000?. Penelitian ini bertujuan: (1) 
Ingin mengetahui sejarah perkembangan batik di Laweyan, Surakarta tahun 1965-
2000; (2) Ingin mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan 
industri batik tradisional di Laweyan, Surakarta; (3) Ingin mengetahui sejarah 
perkembangan industri batik tradisional di Laweyan Surakarta tahun 1965-2000. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas penulis menggunakan metode sejarah, 
karena objek kajiannya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di masa lampau. 
Data yang diperoleh diolah sesuai dengan metode sejarah dan kemudian di 
interpretasikan sesuai dengan konsep ilmu sejarah. Di samping itu digunakan 
teknik penelitian sejarah lesan, karena hasil penelitian ini sebagian besar 
merupakan hasil wawancara.  

Batik adalah suatu desain yang dituangkan pada kain, dengan melewati 
proses tertentu. Batik merupakan salah satu hasil kebudayaan yang ada di 
Indonesia. Ragam hias batik di Indonesia beraneka ragam sesuai dengan 
daerahnya masing-masing. 
            Daerah Laweyan, Surakarta, merupakan salah satu pusat perbatikan, di 
daerah tersebut industri batik tradisional tumbuh menjadi industri kerajinan rakyat 
yang semakin pesat. Mayoritas masyarakat Laweyan bekerja dibidang perbatikan. 
Pada awalnya pekerjaan membatik masih dilakukan dengan cara tradisional, tetapi 
lambat laun mengalami  perubahan  menjadi  semakin  maju.  Dalam  kurun  
waktu  tahun 1950-1960-an industri batik tradisional mengalami perkembangan 
yang pesat, akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya semakin menunjukkan gejala 
kemunduran.  

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa industri batik di Laweyan 
mengalami perkembangan yang sangat pesat, akan tetapi lambat laun mengalami 
kemunduran. Kemunduran industri batik tradisional di Laweyan, Surakarta 
disebabkan oleh banyak faktor. Pemerintah turut berperan dari kebijakan dan 
iklim yang diciptakannya, di samping adanya faktor penyebab yang lain, seperti : 
munculnya batik printing dan industri tekstil besar, menurunnya peran koperasi, 
bahan baku maupun tenaga kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan lapisan pengusaha yang kompetitif dan berjiwa 

entrepreneur bukan hanya penting dalam proses perubahan masyarakat dan 

kebudayaan, tetapi lebih dari itu juga merupakan elemen yang cukup 

menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. 

Apalagi dalam suatu negara yang sistem perekonomiannya bersifat terbuka 

yang ditentukan oleh mekanisme pasar, keberadaan pengusaha yang berjiwa 

entrepreneur merupakan suatu keniscayaan bagi perkembangan ekonomi. 

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun, sehingga 

pemerintah memandang penting peningkatan  pengembangan pengusaha dan 

kewiraswastaan untuk memperkokoh ekonomi sekaligus menyerap tenaga 

kerja dan mengurangi ledakan pengangguran. Berkenaan dengan fungsi dan 

peran wiraswasta yang begitu penting maka studi untuk mendapatkan 

pemahaman mengenai beberapa aspek kegiatan para pengusaha sangatlah 

relevan untuk dilakukan. 

Dalam berbagai studi yang dilakukan di Indonesia dikenal sistem 

kategorisasi para pengusaha berdasarkan kriteria etnis, yaitu pengusaha 

pribumi dan nonpribumi (Castle, 1982; Robinson, 1986; Muhaimin,1991). 

Kendatipun istilah pengusaha pribumi telah digunakan dan diterima secara 

luas untuk menunjuk golongan pengusaha asli yang pada umumnya lemah dan 
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kecil, tetapi tidak semua pengusaha pribumi itu lemah dan kecil. Ada pula 

pengusaha non  pribumi yang lemah dan kecil. 

Para pengusaha pribumi sejak lama telah memainkan peranan penting 

dalam perkembangan industri kerajinan. Bahkan dalam waktu yang cukup 

lama mereka mendominasi apa yang oleh Robinson (1986:23) dikategorikan 

ke dalam sektor household petty commodity production (lihat juga Muhaimin, 

1991:164-165, 182; Geertz, 1989:63-86), sedangkan kedua sektor yang lain, 

yaitu small – scale and largely nonmechanised manufacture dan  large scale 

and mechanised factory production didominasi oleh para pengusaha non 

pribumi dan asing lainnya (Robinson, 1986:23). 

Dominasi pengusaha pribumi dalam sektor industri kerajinan yang 

biasanya berskala kecil dan bersifat tradisional tersebut terutama terpusat pada 

bidang batik, tenun, cor logam dan  rokok kretek. Kerajinan batik berkembang 

antara lain di Yogyakarta dan Surakarta, tenun di Pekalongan, Jepara, Pedan 

(Klaten), dan lain-lainnya (Rahardjo, 1984:170), cor logam di Ceper Klaten 

dan Tegal  (Kuntowijoyo, 1971; Soeroto, 1983 ), dan  rokok kretek di Kudus 

(Castle, 1982). Di samping itu dapat pula ditambahkan industri kerajinan 

payung di Juwiring (Klaten), kerajinan kuningan dan perak di Kotagede 

(Nakamura, 1983), industri kerajinan sepatu di Cibaduyut Jawa Barat dan lain 

sebagainya. 

Industri-industri tradisional tersebut di atas kurang lebih sejak tiga 

dasawarsa yang lalu menunjukkan kecenderungan semakin berkurang 

kuantitasnya serta mengalami kemunduran atau kemerosotan. Industri rokok 
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kretek di Kudus yang sebelumnya dikuasai dan didominasi oleh pengusaha 

tradisional sebagaimana tersebut di atas sejak beberapa tahun yang lalu 

terlepas dari tangan pengusaha pribumi dan kemudian dikuasai oleh 

pengusaha non pribumi. Demikian juga halnya dengan industri kerajinan batik 

dan tenun serta industri minuman (Muhaimin, 1991:196). Kemunduran 

industri kerajinan batik juga terjadi di beberapa tempat, antara lain di Bayat 

Klaten, Laweyan Surakarta, Banyumas, Tasikmalaya dan berbagai daerah lain.  

Di Indonesia batik dibuat di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. 

Jawa Tengah merupakan salah satu pusat kegiatan pembatikan. Dibandingkan 

dengan perbatikan dari daerah lain, batik dari daerah Jawa Tengah lebih halus 

pembatikannya. Setiap daerah pembatikan mempunyai keunikan dan ciri khas 

masing-masing, baik dalam ragam hias maupun tata warnanya. Namun 

demikian, dapat dilihat adanya persamaan maupun perbedaan antar batik 

berbagai daerah tersebut. Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang bersatu, 

walaupun terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat yang berbeda,  

ternyata memiliki selera dan pola citra yang hampir sama. Tentu saja kalau 

ada perbedaan dalam gaya dan selera, itu disebabkan oleh 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 dan adanya kontak atau hubungan 

dengan daerah pembatikan lain (Djoemena, 1986:1). 

Masih dapat bertahannya seni batik sampai saat ini tidak dapat 

dilepaskan dari adanya rasa kebangsaan dan usaha untuk melestarikan 
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pemakaian batik dalam bentuk busana tradisional maupun busana masa kini. 

Memang dalam kenyataannya beberapa daerah penghasil batik telah 

mengurangi kegiatannya, bahkan diantara mereka ada yang tidak berarti lagi 

sebagai daerah penghasil batik. Mereka lebih tertarik pada bidang usaha yang 

dianggapnya lebih memberikan keuntungan dan masa depan yang lebih baik. 

Namun tidak berarti bahwa batik dengan gaya dan selera dari daerah tersebut 

menghilang dari peredaran. Ini disebabkan karena beberapa daerah pembuat 

batik lainnya yang masih berkembang mengambil alih pembuatannya, seperti 

misalnya batik dengan gaya Lasem dan Garut sekarang banyak dibuat di 

Cirebon dan Pekalongan. 

Dalam babad Surakarta  disebutkan secara global, Laweyan berasal 

dari kata lawe, yang berarti benang yang dipintal. Konon sejak masa sebelum 

Dinasti Mataram Islam, kawasan ini memang sudah dikenal sebagai daerah 

para saudagar batik. Lantas muncul Panembahan Senapati cucu dari Ki Ageng 

Pemanahan yang masa mudanya mempunyai julukan Ngabehi Loring Pasar, 

yang banyak menandai artefak-artefak atau situs kawasan sejarah yang 

ditinggalkannya (Wawasan, Minggu 8 Agustus 2004). 

Daerah itu juga punya sebutan unik yakni Galgendu. Tempat 

keberadaan orang-orang kaya. Pada masa itu yang menjadi ciri khas  adalah 

para saudagar batik dalam teknik pengerjaannya masih dengan teknik tulis 

tangan langsung memakai lilin atau malam di atas kain mori memakai media 

canting. Mereka telah terbiasa dengan batik gagrak atau gaya Surakarta. 

Sementara yang menanamkan pertama kali pengaruh itu adalah 
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Sampeyandalem  Ingkang  Sinuhun  Kanjeng  Susuhunan  (SISKS)  Paku 

Buwono II. Pasalnya sejak geger Kartosuro atau yang disebut pula geger 

Pecinan, lantaran para pemberontaknya adalah warga Tiong Hoa masa itu, 

tatanan dalam menggunakan kain batik menjadi kabur. Tak ada perbedaan 

jelas motif batik antara bangsawan dan kawula, sehingga sulit membedakan 

status mereka (Wawasan, Minggu 8 Agustus 2004). 

Lantas pada pemerintahan SISKS PB III dikeluarkan pernyataan 

bahwa ada beberapa jenis kain batik yang menjadi larangan jika dipakai 

kawula, yakni batik Lar, parang yang berujung seperti paruh podang, bangun 

tulak lenga teleng berwujud tumpal dan batik cemukiran berbentuk ujung 

daun yang merembet di tanah. 

Atas larangan itu, maka para saudagar yang menjadi abdi dalem kraton 

memutar otaknya membuat kreasi baru, meski tidak keluar dari gaya 

Surakarta. Dalam perkembangannya Laweyan pun kemudian muncul sebagai 

sebuah pusat bisnis yang sangat berpengaruh. Tidak hanya bagi kerajaan 

Mataram, tapi juga sampai ke luar kerajaan. 

Batik-batik gaya Surakarta pun secara umum mulai merajai ke 

berbagai pelosok tanah air. Diantaranya ragam hias Sawat, Slobog, Sido 

Mukti, Sido Luhur, Ratu Ratih, Truntum, Satrio Manah, Pamiluto. 

Sementara untuk motif batik dalem kraton sendiri terdapat diantaranya 

motif Semen Rama yang dibuat pada masa PB IV tahun 1787 sampai tahun 

1816. Motif Indrabrata, Bayubrata, Agnibrata, Babon Angrem, Semen Sida 

Raja, Naga Raja, Semen Candra, Semen Prabu, Parang Kusuma, Wirasat dan 
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lain-lain. Dari kesemua desain motif itu, rata-rata mempunyai makna filosofi 

yang cukup tinggi (Wawasan, Minggu 8 Agustus 2004). 

Di Laweyan Surakarta yang pernah jaya dengan produksi batiknya 

pada awal abad ke 20 hingga tahun 60-an, sekarang benar-benar terpuruk 

dijurang kehancuran. Model client businessman yang dilakukan rezim 

Soeharto, menjadikan usaha-usaha mandiri kewiraswastaan hancur, karena 

pada kenyataannya kebijakan penguasa pemerintah adalah memihak para 

pelaku bisnis kelas pengusaha menengah ke atas yang didasarkan pada 

kepentingan-kepentingan politik tertentu, pihak pengambil kebijakan. 

Kebijakan ekonomi baru adalah sebuah perubahan paradigma 

pembangunan ekonomi radikal dan pada awalnya menjadi perubahan dalam 

masyarakat yang lebih maju oleh rezim Orde Baru. Untuk kasus pembatikan 

di Laweyan Surakarta, dapat dikatakan bahwa perdagangan dan 

perkembangan batik mengalami pasang surut yang sangat tajam, sehingga 

tinggal beberapa orang yang bergerak dalam bidang bisnis batik tradisional. 

Dalam tahun 1950-an industri batik Laweyan mengalami 

perkembangan yang pesat. Perkembangan ini terjadi ketika Koperasi Batik 

masuk menjadi anggota GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) dan 

peran serta pemerintah. 

Memasuki masa Orde Baru, industri batik yang telah berkembang 

pesat mengalami kemerosotan. Hal ini merupakan konsekuensi yang tidak 

dapat dihindari dari kebijakan Orde Baru yang berorientasi pada pertumbuhan 

ekonomi yang menyerap modal dalam jumlah besar. Hal ini dapat dilihat dari 
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ketetapan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal 

Dalam Negeri yang dimaksudkan untuk membuka perekonomian dan 

menggiatkan kembali dunia usaha swasta, khususnya dari kalangan pengusaha 

yang memiliki modal besar. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik terhadap perkembangan 

industri batik di kalangan pribumi khususnya masyarakat Laweyan, penulis 

terdorong untuk mengangkatnya menjadi sebuah judul penulisan skripsi 

dengan judul “Sejarah Perkembangan Industri Batik Tradisional di Laweyan 

Surakarta Tahun 1965-2000”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah sejarah perkembangan batik di Laweyan Surakarta tahun 

1965-2000? 

2. Faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap perkembangan industri 

batik tradisional di Laweyan Surakarta? 

3. Bagaimanakah sejarah perkembangan industri batik tradisional di 

Laweyan Surakarta tahun 1965-2000? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui sejarah perkembangan batik di Laweyan Surakarta tahun 

1965-2000. 
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2. Ingin mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan 

industri batik tradisional di Laweyan Surakarta. 

3. Ingin mengetahui sejarah perkembangan industri batik tradisional di 

Laweyan Surakarta tahun 1965-2000. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

penelitian sejarah terutama sejarah kebudayaan dan sejarah dalam bidang 

perekonomian. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

dampak perkembangan industri batik tradisional bagi kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat Laweyan khususnya dan masyarakat Surakarta pada 

umumnya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan lebih lanjut, 

khususnya mengenai kelebihan dan kekurangan demi kemajuan industri 

batik tradisional di Laweyan Surakarta. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini perlu adanya pembatasan wilayah 

penelitian disebut scope spatial dan lingkup waktu yang disebut scope 

temporal. Scope spatial berkaitan dengan daerah atau tempat yang dijadikan 

obyek penelitian. Tempat yang dijadikan obyek penelitian adalah industri 
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batik tradisional di Laweyan Surakarta. Kampung ini memiliki identitas 

sebagai kampung saudagar. Karakteristik kampung ini nampak berbeda 

dengan kampung-kampung lainnya yang ada di Surakarta. Masyarakat 

Surakarta menyebut komunitas Laweyan sebagai kampung dagang dengan 

masyarakat yang masih memiliki semangat dagang yang cukup baik, dengan 

profesi mayoritas sebagai pedagang batik. 

Sedangkan untuk scope temporal atau waktu berkaitan dengan 

pembatasan waktu yang dibuat. Waktu yang dijadikan penelitian adalah tahun 

1965-2000. Tahun 1965 merupakan mulainya waktu kebijakan politik Orde 

Baru, sedangkan sampai dengan tahun 2000 untuk melihat dampak kebijakan 

tersebut. 

Adapun tematikal tentang “Sejarah Perkembangan Industri Batik 

Tradisional di Laweyan Surakarta 1965-2000”, penulis ingin mengetahui 

perkembangan industri batik tradisional di Laweyan Surakarta, mulai dari 

awal kemunculan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemundurannya. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini sepenuhnya dilakukan di Laweyan, termasuk dalam 

daerah Kotamadya Surakarta. Kampung ini memiliki berbagai keistimewaan, 

terutama karena hadirnya kelompok pengusaha batik Jawa yang mana 

identitas masyarakatnya memiliki gaya hidup yang berlainan dengan 

masyarakat Surakarta. Industri batik di Indonesia merupakan salah satu 

industri kerajinan rakyat yang berkembang pesat. Sekarang batik telah 
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menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari kehidupan masyarakat Nusantara. 

Di berbagai tempat dan kesempatan kita dapat melihat keanekaragaman batik 

ditinjau dari pola hiasan tata warna, serta fungsi dan maknanya. Batik telah 

menjadi salah satu hasil seni budaya bangsa Indonesia, tetapi juga dikagumi 

dan diminati oleh bangsa-bangsa lain di dunia (Haryono, 2004: 3). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku yang berkaitan 

dengan tema di atas. Buku tersebut adalah “Batik Klasik”, karangan Hamzuri 

yang diterbitkan oleh Djambatan, tahun terbit 1981, tebal buku 112 halaman. 

Buku ini berisi ulasan mengenai batik klasik, sesuai dengan judul bukunya. 

Klasik di sini ialah, klasik dalam cara pembatikannya maupun klasik 

mengenai motif batiknya. Dalam buku ini dijelaskan perlengkapan/peralatan 

dalam membatik, yang terdiri dari gawangan, bandul, wajan, anglo, tepas, 

taplak, saringan, malam, dan dingklik. Setelah pembahasan mengenai 

perlengkapan, dibahas mengenai peralatan dalam membatik, yang berupa 

canting. Dalam bahasan mengenai canting ini dijelaskan mengenai bagian-

bagian dari canting, kemudian dijelaskan pula berbagai macam canting 

menurut fungsi, besar kecilnya cucuk canting dan menurut banyaknya carat 

(cucuk) canting. Kemudian, dibahas tentang mori, yaitu bahan baku batik dari 

katun. Di sini diulas mengenai ukuran mori, kebutuhan akan mori, dan 

pengolahan mori sebelum dibatik. Setelah itu dijelaskan mengenai pola. Pola 

adalah suatu motif batik dalam mori ukuran tertentu sebagai contoh motif 

batik yang akan dibuat. Tentang pola dapat dijelaskan sebagai berikut, yakni 

ukuran pola dan cara menggunakan pola. Kemudian diulas mengenai lilin 
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(malam), malam ialah bahan yang dipergunakan untuk membatik. Tentang 

“malam” dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu jenis malam dan 

campurannya. 

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai perlengkapan/peralatan 

tambahan untuk membatik. Berikutnya dijelaskan mengenai proses membatik, 

yang meliputi persiapan membatik. Setelah dilakukan persiapan, masuk pada 

tahapan membatik yang terdiri dari, membatik kerangka, ngisen-iseni, nerusi, 

dan nembok. Setelah selesai proses dari pembatikan, masuk pada proses 

mbabar. Mbabar adalah proses penyelesaian dari batikan menjadi kain. Di sini 

diulas mengenai bahan untuk mbabar. Bahan untuk mbabar biasanya diambil 

dari alam, seperti nila, tebu, injet (kapur sirih), tajin, soga, dan saren. 

Kemudian dijelaskan mengenai proses mbabar. Tahapan mbabar, yaitu 

medeldan bironi, nyareni. Setelah itu diulas cara ngetel mori dan membuat 

kain sekar. Kain sekar berarti bunga, tetapi yang disebut kain sekaran adalah 

kain selendang. Meliputi bahan dan cara pembuatannya. 

Dalam buku ini juga memuat aneka macam kain batik, yang 

dikelompokkan berdasar motifnya, yaitu motif parang, geometris, banji, 

tumbuh-tumbuhan menjalar, tumbuh-tumbuhan air, bunga dan satwa dalam 

alam kehidupan. 

Kelebihan dari buku ini adalah dalam buku batik klasik ini khusus 

membahas mengenai batik dari segi pembuatan dan motifnya yang klasik/ 

kuno, sehingga dalam ulasannya lebih mendalam dan terperinci. Mulai dari 

peralatan, perlengkapan membatik, ulasan mengenai mori dan lilin (malam) 
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dijelaskan secara detail. Kemudian dijelaskan pula proses pembatikan mulai 

dari persiapan dan tahapan membatik sendiri. Setelah pembatikan selesai 

dijelaskan pula tahapan mbabar. Semua proses ini dijelaskan secara runtut. 

Contoh-contoh kain batik dalam buku ini disertai gambar dan dikelompokkan 

berdasar motifnya. Dari tiap-tiap motif tersebut masih dibagi-bagi lagi. Tiap-

tiap contoh disertai dengan penjelasan sehingga memudahkan untuk 

memahami motif-motif yang dicontohkan pada buku ini. 

Kekurangan dari buku ini adalah dalam buku ini kurang dijelaskan 

mengenai pengertian dari batik itu sendiri, dari mana batik itu berasal dan 

bagaimana perkembangan batik di Indonesia. Di sini batik masih dijelaskan 

secara luas, di Indonesia sendiri motif maupun perkembangan batik di tiap-

tiap daerah memiliki perbedaan. 

Sebagai buku pegangan kedua sesuai dengan tema di atas adalah buku 

berjudul “Ungkapan Sehelai Batik”, karangan Nian S. Djoemena yang 

diterbitkan oleh Djambatan, tahun terbit 1986, tebal buku 104 halaman. Buku 

ini berisi penjelasan mengenai batik secara luas. Mulai dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi ragam hias batik. 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 

 



 13

perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan tersebut banyak diantara pedatang 

yang memakai kain batik atau membuat barang-barang khas dari batik untuk 

kebutuhan mereka, seperti tokwi dan lain-lain. 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. 

Buku Ungkapan Sehelai Batik ini juga membahas mengenai ragam 

hias batik menurut daerahnya masing-masing. Bahasan yang pertama adalah 

batik daerah Solo. Solo merupakan daerah kerajaan/Vorstenlanden. Ragam 

hias batik Solo bersifat simbolisme yang erat hubungannya dengan falsafah 

Hindhu Jawa. Daerah Solo terdapat aturan/tata cara tentang pemakaian kain 

batik, yang meliputi kedudukan sosial si pemakai dan pada kesempatan atau 

peristiwa mana kain batik ini dipakai atau dipergunakan tergantung dari 

makna yang terkandung pada ragam hias tersebut. Ragam hias daerah Solo 

antara lain: ragam hias Slobog, Sido Mukti, Semen Rama, Truntum, Sri 

Nugroho, Pari Seuli, Ceplok Sari, dan lain sebagainya. Daerah Vorstenlanden 

selain Solo ialah Yogyakarta. Ragam hias batik Yogya memiliki kekhasan 

sendiri. Beberapa kekhasan ragam hias isen-isen akan dijumpai pada batik 

Yogya, seperti Dele Kecer dan berbagai jenis ukel yaitu Ukel Cantel, Ukel 

Tutul, dan Ukel Monte. Daerah Yogya juga memiliki kesamaan dengan daerah 

Solo mengenai peraturan pemakaian kain batik. Contoh ragam hias batik 
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Yogyakarta, antara lain: ragam hias Ksatrian, Muningar, Nitik Brendi, Keong 

Sari, Kawung Beton, Grompol, dan lain-lain. 

Setelah pembahasan mengenai batik dari daerah Vorstenlanden, 

dibahas pula mengenai batik dari daerah pesisir. Antara lain batik Cirebon. 

Batik daerah Cirebon banyak mendapat pengaruh dari luar. Terlihat pada 

perpaduan  corak-corak  Cina,  Arab,  Hindhu,  dengan daerah Cirebon sendiri. 

Di Cirebon terdapat kerajaan/kraton, sehingga ragam hias yang berkembang 

turut mendapat pengaruh dari kraton. Ragam hias batik Cirebon, antara lain: 

ragam hias Peksi Naga Liman, Ayam Alas Gunung Jati, Raji Besi, Kapal 

Kandas, Wadasan, dan lain-lain. Kemudian dibahas batik dari Indramayu. 

Indramayu merupakan daerah nelayan. Batik di sini banyak dikerjakan oleh 

istri para nelayan, batik Indramayu sering disebut Dermanyon dan kain 

panjangnya selalu mempunyai tumpal. Ragam hias batik Indramayu ini 

dipengaruhi oleh flora fauna di sekitarnya. Pengaruh kebudayaan Cina dan 

Arab juga mempengaruhi ragam hias batik Indramayu disamping adanya 

pengaruh dari batik Solo maupun Yogya. Contoh ragam hias batik Indramayu, 

adalah ragam hias Dara Kipu, Urang Ayu, Bangun Tulak, Pintu Raja, 

Kembang Kapas, Pacar Cina, dan lain sebagainya. Setelah batik Indramayu 

dibahas mengenai batik daerah Garut. Batik Garut sering disebut Garutan. 

Warna yang khas adalah warna kuning lembut (gumading). Ragam hias Garut 

termasuk batik pesisir, bersifat naturalistis dan banyak mengambil motif dari 

dunia flora dan fauna di sekitarnya. Di samping itu memiliki persamaan 

dengan batik Solo, Yogya, Cirebon, Indramayu, Pekalongan, dan Cina. Ragam 
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hias Garut, antara lain: ragam hias Terang Bulan, Wareng Aruey, Cupat 

Manggu, Gambir Saketi, Patah Tebu, Kraton Galuh, dan lain-lain. Berikutnya 

dibahas batik daerah Pekalongan. Batik Pekalongan merupakan batik pesisir 

yang paling kaya akan warna. Batik Pekalongan ini sangat dipengaruhi selera 

serta gaya para pendatang, khususnya Cina dan Belanda. Batik Pekalongan 

dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: batik Encim, kain batik bergaya Belanda, 

dan batik berselera pribumi. Contoh ragam hias batik Pekalongan ialah ragam 

hias Banji, Cempaka Mulya, Kembang Cengkeh, Grindilan, Cupido, Merak 

Kesimpir, Jlamprang, dan lain-lain. Menuju ke arah timur, yaitu daerah 

Lasem. Secara garis besar batik Lasem dibagi menjadi dua jenis batik, yaitu 

batik selera Cina dan batik selera pribumi. Batik daerah Lasem sering disebut 

Laseman. Pemberian nama batik Lasem pada umumnya berdasarkan tata 

warnanya bukan menurut nama ragam hiasnya. Maka dari itu terdapat istilah 

Bang-bangan, Kelengan, Bang Biru, dan Bang-Biru-Ijo. Contoh ragam hias 

batik Laseman, yaitu ragam hias Bang-bangan, Kelengan, Tiga Negeri, 

Kendoro Kendiri, Tutul, dan lain-lain. 

Dari pulau Jawa beralih batik dari luar Jawa, antara lain batik daerah 

Madura. Ragam hias batiknya bersifat naturalistis dan baik warna maupun 

ragam hiasnya sangat menyolok, kuat serta berani dalam penampilannya. 

Batik Madura juga mendapat pengaruh dari India, Cina, maupun Belanda. 

Contoh ragam hias Madura ialah ragam hias Kemeh (kerang), Pisang Bali, 

Sibasi (mangkok), Sekar Jagad, Panji, Tase Malaya, dan lain sebagainya. 

Berlanjut ke pulau Sumatra, yaitu batik daerah Jambi. Pada mulanya batik 
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Jambi dikembangkan oleh raja-raja Malay-Jambi. Ragam hias batik Jambi 

bersifat naturalistis dan pada umumnya merupakan ragam hias geometris yang 

ditata sedemikian rupa. Ragam hias batik Jambi, misalnya: ragam hias 

kaligrafi, daun sukun, daun keladi, bunga kacapiring, burung Hong, dan lain-

lain. 

Buku ini juga membahas mengenai batik dengan gaya modern atau 

kontemporer. Di samping itu disertai pula dengan profil para pengusaha 

(seniman) batik di Indonesia, seperti Ny. Bintang Soedibjo (Jakarta), Ny. Jane 

Hendramartono (Pekalongan), K.R.T Hardjonegoro (Solo), keluarga Masina 

(Cirebon), Iwan Tirta (Jakarta), dan lain sebagainya. 

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 juga batik dengan ragam hias modern ciptaan dari 

para seniman lengkap dengan profilnya. 
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Kekurangan dari buku ini adalah buku ini kurang memberikan 

penjelasan mengenai arti dari batik itu sendiri. Gambaran yang diberikan 

masih terlalu luas, proses pembuatan maupun bahan untuk membatik tidak 

dijelaskan. Buku ini hanya berisi mengenai aneka ragam hias saja. 

Buku pegangan ketiga adalah buku berjudul “Makna Batik dalam 

Kosmologi Orang Jawa”, karangan Drs. Bejo Haryono, yang diterbitkan oleh 

Dirjenbud, tahun terbit 2004, tebal buku 44 halaman. Buku ini sesuai dengan 

judul bukunya makna batik dalam kosmologi orang Jawa, buku ini secara 

umum memuat mengenai arti dari tiap-tiap ragam hias batik menurut 

pandangan orang Jawa (Jawa Tengah). Pada bagian pertama dijelaskan 

terlebih dahulu mengenai arti dari kosmologi. Kosmologi berasal dari bahasa 

Yunani kosmos, yang berarti keteraturan, keseimbangan, sistem yang 

harmonis atau alam semesta menjadi satu sistem yang teratur. Kemudian 

dibahas mengenai tinjauan filosofis yang difokuskan pada makna filsafat dari 

ragam hias batik. Bagi orang timur, filsafat sebagai petunjuk tingkah laku 

seseorang untuk menerima nasehat dari orang lain melalui ilmu sinengker, 

yaitu perlambang-perlambang atau simbol-simbol benda-benda lain. Di sini 

dijelaskan pula tahapan-tahapan dalam membatik, yang meliputi sepuluh 

tahapan. Selanjutnya dibahas mengenai tinjauan historis, di sini dijelaskan 

gambaran umum batik serta asal mula batik yang terdiri dari beberapa 

pendapat yang berbeda-beda. 

Bahasan berikutnya sampailah pada makna batik dalam kosmologi 

orang Jawa. Orang Jawa dalam kesehariannya mengenal berbagai penilaian 
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tentang orang berbusana, nilai-nilai yang dianggap baik dan buruk, pantas atau 

tidak pantas. Batik merupakan salah satu bahan busana yang banyak 

dikenakan orang Jawa. Seni batik berbeda dengan seni yang lain, dilihat pada 

kedalaman maknanya. Di sini diterangkan pula mengenai pengelompokan 

batik ditinjau dari daerah pembatikannya, yaitu daerah pesisir dan pedalaman/ 

kerajaan. Daerah kerajaan memiliki peraturan mengenai pemakaian kain batik, 

dalam hal ini ialah daerah Solo dan Yogyakarta. Macam-macam corak batik 

memiliki arti sendiri-sendiri dimana terdapat perbedaan batik mana yang boleh 

dikenakan oleh golongan raja/bangsawan dan rakyat biasa. Penggunaan batik 

sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat berbentuk ceremonial, ritual dan 

historis kultural, serta hal-hal yang bersifat dan berunsur filosofis. 

Pengaturan mengenai penggunaan motif batik di kraton Yogyakarta 

telah diterapkan sejak pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 

1785. Motif larangan pada waktu itu ialah motif Parang Rusak, kemudian 

disusul dengan penggunaan motif Semen dengan Sawat, Lar, Cemukiran, 

Udan riris pada tahun 1792-1798. Pada pemerintahan Sultan 

Hamengkubuwono VII motif batik yang menjadi larangan adalah motif huk 

dan kawung. Sedangkan, pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono 

VIII, pengaturan mengenai pemakaian motif batik menurut status sosial 

seseorang diatur dalam Pranatan Dalem Jenenge Pananggo Keprabon Ing 

Keraton Nagari Ngajogjakarta tahun 1927. Isi dari peraturan tersebut ada tiga 

motif yang menjadi standar istana, yaitu motif Semen, Sawat, dan Udan Riris. 
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Pada bagian akhir dari buku ini dilengkapi dengan gambar motif batik disertai 

penjelasan arti dari tiap motif batik tersebut. 

Kelebihan dari buku ini adalah buku ini mengkhususkan pada 

penjelasan mengenai arti atau makna dari motif batik dalam hal ini menurut 

orang Jawa, sehingga kajiannya lebih mendalam. Sebelum masuk ke bahasan 

mengenai makna batik, terlebih dahulu diulas mengenai pandangan orang 

Jawa serta penjelasan mengenai batik secara umum. Buku ini menjelaskan 

secara rinci dan detail penggunaan motif batik di kalangan bangsawan kraton, 

khususnya di kraton Yogyakarta. Di kalangan bangsawan penggunaan batik 

ditinjau dari beberapa aspek, antara lain: ceremonial, upacara ritual, historis 

kultural. Dalam buku ini disajikan gambar-gambar contoh motif batik dan 

dilengkapi dengan peraturan Undang-Undang tahun 1927 yang dikeluarkan 

oleh Sultan Hamengkubuwono VIII. 

Kekurangan dari buku ini adalah buku yang membahas mengenai 

makna batik menurut pandangan orang Jawa ini hanya menjelaskan 

pemakaian batik di kalangan kraton Yogyakarta saja, sedangkan daerah lain di 

Jawa tidak dijelaskan. Daerah kerajaan tidak hanya di Yogyakarta saja, di 

Jawa masih ada daerah Surakarta dan Cirebon. Demikian juga mengenai batik 

dari daerah pesisiran, walaupun corak batiknya lebih natural akan tetapi juga 

memiliki makna tersendiri. 

Buku pegangan keempat 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, 
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tebal buku 79 halaman. Buku ini berisi ulasan mengenai batik secara 

keseluruhan. Pada bagian pertama dijelaskan mengenai pengertian batik. 

Menurut Konsensus Nasional 12 Maret 1996, “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. Bahasan berikutnya, yaitu mengenai motif batik. Pola 

yang menyusun motif batik tradisional, antara lain: motif Parang, motif 

Ceplok, motif Pinggiran, dan motif Tumpal atau karangan bunga. 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 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, 
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dalam hal ini adalah mori. Mori dalam pembatikan dibagi menjadi tiga, yaitu 

mori primisima, mori, dan mori biru. 

Dalam buku ini dijelaskan pula mengenai motif batik dari berbagai 

daerah. Pertama, yaitu batik daerah Yogyakarta. Yogyakarta merupakan 

daerah kerajaan Batik Yogyakarta memiliki warna yang khas, yaitu coklat 

soga dan biru wedelan, ragam hias batik Yogya digolongkan dua kelompok 

yaitu geometris (ceplok, kawung, nitik dan lereng atau parang) dan 

nongeometris (semen). Motif batik Yogya hampir semuanya memiliki arti 

filosofis dan simbolis. Contoh ragam hias batik Yogya, antara lain: batik 

Cuwiri, Sido Mukti, Pamiluto, Nitik Karawitan, Ciptoning, dan lain-lain. 

Kemudian dijelaskan mengenai batik daerah Jakarta. Motif batik Jakarta 

termasuk golongan batik pesisiran. Warnanya beranekaragam dan motifnya 

dipengaruhi kebudayaan Cina, India, Arab, maupun Barat. Ragam hias batik 

Jakarta, antara lain: Lokcan Jakarta, Lereng Boket, Belah Ketupat, Boketan, 

dan lain-lain. Berikutnya dijelaskan mengenai batik dari Jawa Tengah. Jawa 

Tengah merupakan salah satu pusat perbatikan di Indonesia. Daerah penghasil 

batik di Jawa Tengah, yaitu: Lasem, Pekalongan, Banyumas, Wonogiri, dan 

Surakarta. Batik Lasem dan Pekalongan termasuk golongan batik pesisir, 

sedangkan Wonogiri dan Surakarta termasuk golongan batik pedalaman/ 

kerajaan. Ragam hias Jawa Tengah, antara lain: Kokrosono, Parang Tamur, 

Srikaton, Sido Mulyo, Semen Romo, Tiga Negeri, dan lain-lain. Bahasan 

selanjutnya adalah batik Jawa Barat. Ciri khas batik Jawa Barat terletak pada 

motifnya yang digali dari kebudayaan Sunda. Daerah penghasil batik di Jawa 
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Barat, yaitu: Cirebon, Tasikmalaya, dan Indramayu. Contoh batik Jawa Barat, 

antara lain: Karang Jahe, Sawunggaling, Parang Buket, Kembang Kapas, 

Taman Arum Sunyaragi, dan lain sebagainya. Selanjutnya keluarga dari Jawa, 

berikutnya dibahas mengenai batik dari Kalimantan Tengah. Motif batik 

Kalimantan erat kaitannya dengan hasil kebudayaan Dayak, yang erat dengan 

agama Hindhu Kaharingan. Contoh motif batik Kalimantan Tengah, yaitu: 

Garing Ngander, Tatu Payung, Pating Muang, Kambang Munduk, dan lain-

lain. Selanjutnya diulas mengenai batik daerah Ketapang. Motif batik 

Ketapang diangkat dari motif Melayu, akan tetapi lambat laun banyak 

mendapat pengaruh dari kebudayaan Islam, India, maupun Cina. Contoh 

ragam hias batik Ketapang, yaitu naga belimbur, pelangi berhias, kembang 

setangkai, bunga setaman, dan lain sebagainya. Beralih ke pulau Sumatra, 

berikutnya diulas mengenai batik Jambi. Ciri khas batik Jambi ialah terletak 

pada motifnya yang digali dari kebudayaan Jambi, yang erat dengan budaya 

Islam dan Hindhu, serta adanya pengaruh dari daerah lain seperti Jawa, Cina, 

India. Contoh batik Jambi ialah Kepiting, Bungo Keladi, Bungo Kopi, Durian 

Pecah, Biji Timun, dan lain-lain. Beralih ke daerah Riau, batik Riau mendapat 

pengaruh dari kebudayaan Melayu dan banyak berupa motif flora fauna. 

Ragam hias batik Riau, antara lain: Tampuk Manggis, Bunga Hutan, Kipas 

Lingga, Nyiur Melambai, dan lain sebagainya. 

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 
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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. 

Kemudian pada bagian penjelasan mengenai motif batik dari tiap-tiap daerah, 

pembagian motif batik seperti batik daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah 

seharusnya dibagi per wilayahnya saja, karena di Jawa Barat dan Jawa Tengah 

terdapat beberapa wilayah penghasil batik. Batik di Jawa Barat terdapat di 

Cirebon, Tasikmalaya, Indramayu dan Garut, sedangkan batik di Jawa Tengah 

terdapat di Lasem, Tegal, Pekalongan, Banyumas, Surakarta, dan Wonogiri. 

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.        

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Setiap ilmu pengetahuan selalu mengikuti aturan-aturan dan 

sasaran tertentu yang dapat menjamin ketepatan dari hasilnya. Kumpulan 

dari aturan itu biasa disebut metode atau teknik. Demikian ilmu sejarah 

yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai atau mendapatkan 
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kebenaran, juga mempunyai metode sendiri yang biasa dinamakan metode 

historis karena bahan-bahan sumber yang digunakan merupakan rekaman 

dari kejadian-kejadian masa lalu. 

Metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara 

historis rekaman peninggalan masa lampau (Gottschlak, 1975 : 32). 

Metode historis juga dapat diartikan suatu kumpulan yang sistematis dari 

prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu 

dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari 

sejarah, dalam menilai atau mengkaji sumber-sumber itu secara kritis dan 

menyajikan suatu hasil sintesis dari hasil-hasil yang dicapai (Wiyono, 

1990 : 2). 

Dengan menggunakan metode sejarah, diusahakan merekonstruksi 

peristiwa-peristiwa masa lampau kemudian menyampaikan rekonstruksi 

sesuai dengan jejak-jejak masa lampau. Rekonstruksi dalam sejarah harus 

disusun secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, 

memverifikasi dan mensintesiskan bukti-bukti untuk menetapkan fakta 

dan mencapai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

a. Heuristik 

Heuristik adalah proses atau usaha untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang akan diteliti berupa jejak-jejak masa lampau itu 

dapat berupa kejadian, benda peninggalan masa lampau dan bahasa 
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tulisan (Notosusanto, 1971 : 18). Adapun langkah-langkah heuristik 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan jenis data yang diperlukan, meliputi : 

a) Dokumentasi adalah alat-alat pengumpulan data yang berupa 

foto-foto dan gambar-gambar. 

b) Sumber lesan adalah alat pengumpulan data yang berupa 

informasi dari para informan. 

c) Artefak adalah alat pengumpulan data yang berupa benda 

peninggalan masa lampau. 

2) Menentukan tempat penelitian. 

3) Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Sumber Primer 

Sumber primer yaitu sumber yang ditulis oleh saksi 

hidup yang mengalami atau mengambil bagian dalam suatu 

kejadian atau yang hidup sejaman dengan kejadian itu. Sumber 

primer merupakan sumber asli, karena kesaksiannya tidak 

bersumber dari sumber lain, tetapi dari tangan pertama 

(Gottschlak, 1975 : 36). 

Sumber primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 

masyarakat Laweyan Surakarta dan daerah sekitarnya, serta 

orang-orang yang mempunyai pengaruh langsung maupun 
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tidak langsung dari hasil perkembangan industri batik 

tradisional. 

Sumber primer yang diperoleh tidak diterima mentah 

(diambil apa adanya) tetapi juga melalui prosedur kritik sumber 

yang telah ditentukan yang merupakan alat analisis dalam ilmu 

sejarah. 

b) Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang 

bukan merupakan saksi pandangan mata dari seseorang yang 

tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. Dalam hal ini 

penulis mempergunakan buku, surat kabar, majalah, arsip yang 

terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

  Dalam usaha untuk mencari dan mengumpulkan data 

yang dibutuhkan maka penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

c) Metode Dokumenter 

Metode ini merupakan proses pembuktian yang 

didasarkan atas jenis sumber apapun bersifat lesan, tulisan dan 

gambaran atau arkeologis (Gottschlak, 1975 : 36). Dalam 

melakukan metode dokumenter peneliti harus hati-hati agar 

tidak terjebak oleh adanya dokumen itu sendiri. Dalam 

metodologi sejarah telah dibekali dalam melakukan kritik 

sumber, maka studi tentang dokumen harus melakukan kritik 
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intern maupun kritik ekstern agar dokumen itu benar-benar 

dokumen yang dibutuhkan dan mempunyai nilai validitas dan 

kredibilitas yang handal. 

d) Metode Lesan 

Metode lesan adalah alat pengumpulan data yang 

berupa informasi dari para informan/responden. Sumber lesan 

dapat diperoleh melalui wawancara, yaitu metode yang 

digunakan dalam rangka pengumpulan data dengan 

mengadakan wawancara secara langsung dengan masyarakat 

setempat yang telah dipilih menjadi obyek penelitian dan 

masyarakat yang banyak memberikan penerangan atau 

keterangan. 

e) Metode Studi Kepustakaan 

Studi pustaka adalah cara pengumpulan data melalui 

buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, 

melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk 

juga bahan tentang pendapat, teori, dalil dan sebagainya yang 

berhubungan dengan masalah yang diselidiki (Nawawi, 1990 : 

133). 

b. Kritik Sumber 

Kritik sumber adalah suatu usaha untuk mendapatkan jejak atau 

sumber yang benar dalam arti benar-benar mengandung informasi 

yang relevan dengan cerita sejarah yang disusun (Widja, 1988 : 21). 
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Ada dua langkah yang harus ditempuh untuk membuktikan validitas 

sumber yaitu 1) Mengadakan kritik intern yang bertujuan untuk 

mencari kebenaran isinya, 2) Mengadakan kritik ekstern yang 

bertujuan untuk membuktikan keaslian dan kebenaran suatu sumber. 

Kritik sumber merupakan tahap penilaian atau pengujian 

terhadap bahan-bahan sumber yang telah penulis peroleh dari sudut 

pandang kebenarannya (Wiyono, 1990 : 2). Kritik atau analisa 

merupakan cara untuk menilai sumber atau bahan yang memberikan 

informasi dapat dipercaya atau tidak, apakah dokumen atau bahan itu 

dapat dipertanggungjawabkan keasliannya atau keautentikannya atau 

tidak. 

Kritik intern dilakukan terhadap informasi atau sumber itu 

sendiri, sedangkan kritik ekstern dilakukan terhadap data dengan 

menganalisa kebenaran sumber atau hubungan dengan persoalan 

apakah sumber itu asli atau tidak. Dalam penelitian ini lebih banyak 

ditekankan pada kritik intern. Hal ini dilakukan karena ingin 

memperoleh jawaban dengan nilai pembuktian dari isi atau sumber 

tersebut. Apakah relevan dengan penelitian yang dimaksud atau tidak. 

Cara melakukan kritik intern di sini ialah dengan cara membandingkan 

dari data yang diperoleh di lapangan dari hasil wawancara dan sumber 

tertulis. 

Selain itu dalam melakukan kritik sumber melalui wawancara 

dilakukan pengecekan silang antar sumber. Sebagai pendukung perlu 
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juga diketahui situasi baik di dalam memberikan keterangan, 

bagaimana kemampuan serta daya ingat dan juga bagaimana tingkah 

laku informan dalam keseharian. 

Dalam menentukan kriteria asli maupun tidaknya sumber 

tersebut di lapangan adalah diperoleh dari seorang informan yang 

lainnya mengenai suatu peristiwa yang sama. Sebab kadangkala 

informasi yang diberikan oleh informan yang satu dengan informan 

yang lainnya tidak sama. Dalam hal ini perlu dicari terlebih dahulu 

persamaan persepsi dan informasi. Selanjutnya dibandingkan dengan 

sumber tertulis yang ada. 

Dalam hal ini, kritik sumber dilakukan kepada : 

1) Pemilihan informan yang memberikan keterangan mengenai batik 

tradisional dan industri batik tradisional di Laweyan, Surakarta 

atau dengan kata lain terlibat secara langsung dalam kegiatan 

industri batik tradisional di Laweyan, Surakarta. Keadaan informan 

juga diperhatikan dan perlu dipertimbangkan. 

2) Data atau sumber tertulis yang berhasil dikumpulkan dalam 

penelitian ini, adapun cara melakukan kritik dalam penelitian ini 

adalah membandingkan data yang berhasil dikumpulkan dan 

dihimpun. 

c. Interpretasi 

Yaitu menentukan makna saling berhubungan diantara fakta-

fakta yang diperoleh. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu 
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rangkaian peristiwa yang bermakna. Interpretasi merupakan cara untuk 

menentukan maksud saling berhubungan dalam fakta-fakta yang 

diperoleh setelah terkumpul sejumlah informasi mengenai peristiwa 

sejarah yang sedang diteliti. Suatu peristiwa sejarah agar dapat menjadi 

kisah sejarah yang baik maka perlu diinterpretasikan (disintesiskan). 

Berbagai fakta yang lepas satu sama lain itu harus dirangkaikan dan 

dihubung-hubungkan sehingga menjadi suatu kesatuan yang bermakna. 

Menurut Moh. Ali interpretasi adalah cara untuk menentukan 

maksud saling berhubungan dalam fakta-fakta yang diperoleh, 

berbagai fakta yang lepas satu sama lain harus dirangkai dan 

dihubungkan menjadi satu kesatuan yang rasional. Pada umumnya 

proses interpretasi meliputi hal-hal sebagai berikut : 1). Seleksi fakta 

yang memilih fakta-fakta yang relevan dengan kepentingan penelitian 

tersebut. 2). Periodisasi yaitu penyusunan fakta sesuai dengan urutan 

waktu terjadinya (Ali, 1982 : 116). 

d. Historiografi 

Historiografi yaitu penyajian yang berupa sebuah cerita sejarah. 

Dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk cerita sejarah yang 

tersusun secara sistematis dan kronologis. Tujuan Historiografi adalah 

merangkaikan kata-kata menjadi kisah sejarah (Nugroho, 1978 : 12). 

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap akhir dari 

metode sejarah. Hasil penafsiran atau interpretasi atas fakta-fakta 

sejarah yang telah dilakukan kemudian dituliskan menjadi suatu kisah 
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yang selaras. Dalam hal ini disajikan dalam bentuk skripsi yang diatur 

dalam bab per bab secara kronologis, tentunya dengan tema dan topik 

yang jelas dan mudah dipahami. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis ekonomis. 

Pendekatan sosiologis menitikberatkan pada pembahasan interaksi antara 

individu dengan masyarakat. Pendekatan sosiologis digunakan terutama 

pada pengkajian masalah-masalah yang berhubungan dengan 

kemasyarakatan. Pendekatan ini sudah barang tentu melihat segi-segi 

sosial peristiwa yang dikaji, sedangkan pendekatan ekonomi mengacu 

pada pembahasan perilaku yang berorientasi kepada employment dan 

alokasi sumber daya yang langka. 

Pendekatan sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan sosiologis ekonomis, yaitu pendekatan yang menekankan pada 

masyarakat dan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini menyangkut 

perkembangan industri batik tradisional di Laweyan Surakarta yang 

membawa dampak sosial ekonomi pada masyarakatnya. 

 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 

permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, metodologi: metode penelitian, pendekatan penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 
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Bab II berisi tentang gambaran umum kota Surakarta dan Laweyan. 

Pada bagian pertama sebagai sub bab dari bab II ini dibahas mengenai 

gambaran umum kota Surakarta. Pada bagian sub bab kedua dari bab II ini 

dibahas mengenai Laweyan sebagai sentra industri batik tradisional.  

Bab III berisi tentang sejarah perkembangan batik di Laweyan 

Surakarta. Pada bagian pertama sebagai sub bab dari bab III dibahas mengenai 

batik di Indonesia. Pada bagian sub bab kedua dari bab III dibahas sejarah 

perkembangan batik di Laweyan Surakarta. 

Bab IV berisi tentang faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan 

industri  batik tradisional di Laweyan Surakarta. Pada bagian pertama  sebagai 

sub bab dari bab IV dibahas mengenai hubungan sosial budaya masyarakat 

dengan perkembangan industri batik di Laweyan Surakarta. Pada bagian sub 

bab dari bab IV dibahas peranan pemerintah dalam mendukung perkembangan 

industri batik di Laweyan Surakarta.  

Bab V berisi mengenai sejarah perkembangan industri batik tradisional 

di Laweyan Surakarta tahun 1965-2000. Pada bagian pertama sebagai sub bab 

dari bab V dibahas mengenai perkembangan industri batik di Laweyan 

Surakarta. Pada bagian sub bab kedua dari bab V dibahas kemunduran industri 

batik  di  Laweyan  Surakarta  tahun  1965-2000.  Pada  bagian  ke  tiga  dari 

sub bab V dibahas dampak dari kemunduran industri batik di Laweyan 

Surakarta. 

Bab VI berisi tentang penutup yang berupa simpulan dan saran. 

 



BAB II 

GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA DAN LAWEYAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Surakarta 

I. Letak Geografis dan Kondisi Kota Surakarta 

Surakarta merupakan salah satu kota di propinsi Jawa Tengah. 

Kota ini terletak pada 110° – 111° Lintang Selatan, dengan ketinggian kota 

terendah 90 meter dan tertinggi 188 meter di atas permukaan laut. Daerah 

Surakarta ini merupakan daerah lembah, yaitu pertemuan antara daerah 

lereng gunung Merapi, Merbabu, dan gunung Lawu. Adapun batas-batas 

wilayah Surakarta ialah: 

1. Sebelah Utara : Kecamatan Kartosuro (Kabupaten Sukoharjo), 

Kabupaten Boyolali 

2. Sebelah Selatan  :  Kabupaten Sukoharjo 

3. Sebelah Barat :  Kabupaten Klaten   

4. Sebelah Timur :  Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kodya Surakarta) 

Kemiringan kota Surakarta lebih berat ke arah tenggara, 

penyebabnya dikarenakan daerah selatan merupakan dataran rendah dan 

sebelah timur merupakan lembah aliran sungai Bengawan Solo. Ke arah 

barat dan barat laut meninggi secara landai, dan ke arah utara 

bergelombang. Di dalam kota terdapat beberapa anak sungai, seperti Kali 

Anyar, Kali Jenes, dan Kali Pepe. Pada bagian pinggir kota sebelah timur 
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terdapat sungai Bengawan Solo, yang merupakan sungai terbesar yang 

berhulu di pegunungan Wonogiri. Di daerah Wonogiri, aliran sungai 

Bengawan Solo dibendung dengan bendungannya yang bernama “Waduk 

Gajah Mungkur”. 

Kota Surakarta di bagian utara, seperti di kelurahan Mojosongo 

dan kelurahan Nusukan, pada umumnya keadaan tanahnya berupa tanah 

liat (lempung, dalam bahasa Jawa) yang berwarna hitam dan merah 

(merupakan deposit dari gunung api lama). Di daerah ini kesuburannya 

kurang dan mempunyai daya retak yang kuat. Di bagian selatan, tengah, 

dan barat, pada umumnya tanahnya berupa deposit gunung api muda yang 

subur, disamping merupakan endapan lumpur yang subur dari sungai, 

sedangkan di daerah bagian timur merupakan daerah banjir rutin. 

Salah seorang informan dari Bappeda Surakarta yaitu Drs. Mulyadi 

menjelaskan, apabila dilihat sekilas daerah Surakarta mempunyai ciri-ciri 

daerah pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa kota Surakarta memiliki 

daerah-daerah transisi atau daerah pinggiran kota (marginal), dimana ciri-

ciri sosial ekonomi pedesaan dan perkotaan masih hidup bersama-sama. 

Disamping itu lahan untuk pemukiman paling banyak di daerah perkotaan. 

Walaupun daerah industri mulai menggeser daerah pertanian, dan daerah 

industri ini mulai mengepung Surakarta. 

Istilah kota Surakarta mulai terkepung adalah, ketiadaan platform 

bersama membuat pembangunan di kawasan Subasukawonosraten 

(Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan 



 35

Klaten) menjadi tidak terpadu. Keadaan ini membuat sinergi pembangunan 

lintas wilayah tidak terwujud sehingga terjadi inefisiensi pada beberapa 

sektor. Kawasan Subasukawonosraten sebenarnya memiliki potensi yang 

besar di bidang pertanian, perdagangan dan industri, namun pembangunan 

yang tidak terpadu membuat potensi ini belum dapat menjadi keunggulan 

kompetitif yang memberi nilai tambah yang besar bagi pengembangan 

kawasan. Ketidaksinergisan pembangunana antar wilayah menciptakan 

beban bagi beberapa kawasan di Surakarta, yang menjadi pusat kawasan 

dari Subasukawonosraten. Beban ini merupakan kemacetan beberapa jalan 

utuma yang menjadi akses masuk ke Surakarta, pada pagi dan sore hari. 

Selain itu, pemerintah kota Surakarta juga mempunyai kewajiban 

menyediakan banyak fasilitas bagi para pendatang, sedangkan penerimaan 

dari sektor pajak dinikmati daerah lainnya. Pembangunan jaringan 

infrastruktural juga tidak dapat dilakukan secara sepihak, sehingga potensi 

dari beberapa wilayah tidak dapat berkembang secara optimal, karena itu 

ketujuh wilayah itu harus menyusun rencana pembangunan kawasan 

secara bersama dan disesuaikan dengan berbagai kepentingan lokal agar 

pembangunan menguntungkan berbagai pihak (Wawancara, Drs. Mulyadi, 

15 September 2005). 

   
II. Kependudukan 

Jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2000 adalah 555.542 

jiwa, terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita, tersebar di lima 

kecamatan yang meliputi 51 kelurahan. Perbandingan jenis kelaminnya 



 36

96,06% yang berarti tiap 100 orang wanita terdapat 96 orang laki-laki. 

Angka ketergantungan penduduknya sebesar 66%. Jumlah penduduk tahun 

2000 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 1998 

yang sebesar 488.834 jiwa, berarti dalam dua tahun mengalami kenaikan 

sebesar 83.708 jiwa. Jika menghitung luas wilayah Surakarta secara 

keseluruhan (Soloraya, Surakarta + Kartasura, Colomadu, Baki, Grogol, 

Palur), maka luasnya adalah 130 km2, penduduknya berjumlah 850.000 

jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik Kodya Surakarta). 

 
III. Keadaan Sosial Ekonomi 

Mengenai kependudukan, dapat dijelaskan bahwa pelapisan sosial 

di Surakarta dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) Wong Jowo 

(orang Jawa), 2) Wong Cinon (orang Cina/Tionghoa ), 3) Encik atau Wong 

Arab (orang Arab). Etnis Cina dan Arab ini didalam data kependudukan 

pemerintahan kolonial Belanda sering disebut golongan Timur Asing. 

Didalam konsep etnis istilah Timur Asing digunakan untuk membedakan 

dengan etnis lainnya, seperti orang Eropa, orang Jawa, orang Sunda, orang 

Bugis, orang Madura, orang Melayu, dan sebagainya. 

Penduduk Surakarta mayoritas adalah orang Jawa. Pembagian 

menurut etnis itu masih berlaku hingga saat ini. Timbulnya pembagian 

menurut etnis ini, karena ada berbagai kelompok etnis menjadi penduduk 

Surakarta dan pembagian ini merupakan konsep klasik formal yang telah 

lama digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda, sedangkan kelompok 

etnis tersebut, kecuali orang Cina, orang Arab, adalah sebagai berikut: 
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1) Wong Banjar (orang Banjar), yang berasal dari Kalimantan dan orang 

Banjar ini mempunyai keahlian menggosok intan dan berlian. 

Disamping itu mereka juga menjalankan jual beli emas, intan, dan 

berlian. Mereka ini secara mayoritas bermukim di kecamatan 

Serengan.  

2) Wong Meduro (orang Madura), yang umumnya mempunyai kegiatan 

ekonomi sebagai penjual sate ayam, baik sebagai penjual di pinggir-

pinggir jalan maupun sebagai penjual keliling yang biasanya dimulai 

sejak sore hari hingga malam hari. 

3) Wong Sundo (orang Sunda), mereka umumnya menjadi tukang 

mendring yaitu usaha mengkreditkan barang-barang kebutuhan rumah 

tangga, seperti piring, gelas, mangkok, dan sebagainya kepada orang 

kampung. Jadi tukang mendring ini harus berkeliling sepanjang hari 

dari kampung ke kampung. Bahkan akhir-akhir ini tukang mendring 

ini juga menyediakan uang untuk dipinjamkan kepada orang kampung 

yang membutuhkanya. Orang kampung menyebut tukang mendring 

yang meminjamkan uang ini dengan sebutan Bank Plecit, tetapi 

mendring dan Bank Plecit sudah mulai berkurang saat ini. 

Di kalangan orang Jawa di Surakarta, pembagian klasik seperti 

wong cilik (orang kecil) dan priyayi, masyarakat Surakarta tidak lagi 

menerapkan konsep ini dalam kehidupan masyarakat sekarang. Walaupun 

demikian orang Jawa di Surakarta masih mengakui adanya lapisan sosial 

keturunan ningrat di masa lampau, namun masyarakat tidak lagi 
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menempatkan kaum ningrat ini pada posisi sosial atas seperti tradisi sosial 

masa lampau. 

Dari segi mata pencaharian, masyarakat Surakarta mengenal 

pembagian tiga lapisan sosial , yaitu: wong dagang (pedagang), wong 

pegawai (pegawai) dan wong buruh, yang pada umumnya dihubungkan 

dengan tenaga buruh kasar. Lapisan sosial wong buruh ini dibagi lagi 

menjadi berbagai macam buruh, seperti tukang batu, tukang kayu, tukang 

becak, tukang parkir, buruh pabrik atau biasa juga disebut wong pabrikan, 

kuli pasar, dan sebagainya. Diantara buruh kasar ini, ada kelompok sosial 

yang disebut bau pocokan, yaitu tenaga buruh yang dapat mengerjakan 

berbagai macam pekerjaan kasar. 

Kelompok sosial yang disebut bau pocokan ini selalu berpindah 

dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya. Mereka ini sebenarnya tergolong 

dalam lapisan sosial ekonomi yang menganggur tidak kentara, karenanya 

bau pocokan sangat tergantung pada orang kampung yang membutuhkan 

tenaganya. 

Ada lapisan sosial yang dari sudut ekonomi dinamakan wong 

pasar, yaitu sekelompok sosial yang mempunyai status sebagai pedagang 

pasar. Sebenarnya wong pasar juga tergolong wong dagang, tetapi wong 

dagang oleh masyarakat dihubungkan dengan pedagang yang bermodal 

besar, sedangkan pengertian wong pasar sering dikatakan sebagai 

pedagang pasar yang bermodal kecil. Di kampung-kampung pengertian 

wong pasar merupakan konsep status sosial yang digunakan untuk 
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membedakan dengan lapisan sosial lainya, seperti wong pegawai (pegawai 

negeri), wong nganggur (pengangguran), wong pasar yang tergolong 

pedagang kecil di pasar sering dinamakan bakul emberan, dimana 

pedagang ini hanya menjuala barang dagangan secara kecil-kecilan dan 

barang dagangan itu diperoleh dari kredit atau pinjaman, dan bakul 

emberan ini hampir sama dengan bakul oprokan (Wawancara, Drs. 

Soenardjo, 15 Oktober 2005). 

  
IV. Pemerintahan 

Pemerintahan Surakarta dapat dijelaskan melalui sejarah Surakarta 

yang sarat dengan pergolakan sosial politik. Meskipun sama-sama pecahan 

Dinasti Mataram, nasib kerajaan Surakarta berbeda dengan Yogyakarta. 

Yogyakarta hingga kini masih menikmat privelese politiknya yang 

melembaga dalam bentuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Secara de 

facto sulit bagi tokoh di luar keluarga inti kesultanan Yogyakarta untuk 

menjadi Gubernur DIY. 

Sebetulnya kraton Surakarta mencoba bertahan. Dua pekan setelah 

proklamasi, Sinuhun Kanjeng Susuhan Pakubuwono XII mengeluarkan 

maklumat yang isinya menyatakan Surakarta sebagi daerah Swapraja yang 

merupakan bagian dari Republik Indonesia. Pakubuwono juga 

menyatakan, segala kekuasaan di daerah istimewa berada ditangannya. 

Namun, pada tanggal 17 Oktober 1945 maklumat tersebut dijawab oleh 

gerakan teror yang bernama gerakan anti swapraja yang dipelopori oleh 

kelompok kiri. Terjadi penculikan yang menimpa pepatih dalem Kanjeng 
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Raden Mas Aryo Sosrodiningrat dan Kanjeng Raden Mas Tumenggung 

Yudonegoro, pengganti Sosrodiningrat. Setelah itu, sembilan petinggi 

kraton lainya pun dibunuh. Puncaknya adalah pemberontakan Partai 

Komunis Indonesia (PKI) Muso di daerah Srambatan Surakarta. 

Revolusi sosial tersebut membuat Surakarta kehilangan status 

“istimewanya”. Presiden Soekarno tanpa ragu mengeluarkan penetapan 

pemerintah Nomor 16/SD, pada tanggal 15 Juli 1946. Isinya, Kasunanan 

dan Mangkunegaran menjadi bagian dari Karesidenan Surakarta. 

Berakhirlah kekuasaan Pakubuwono XII dan Mangkunegaran VIII, 

Pengageng Pura Mangkunegaran.    

 

B. Laweyan Sebagai Sentra Industri Batik Tradisional 

Kecamatan Laweyan yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

memiliki sebelas kelurahan, yaitu kelurahan Bumi, Jajar, Karangasem, 

Laweyan, Kertur, Panularan, Pajang, Purwosari, Penumping, Sondakan, dan 

Sriwedari. Penelitian ini secara mendalam dilakukan di kelurahan Laweyan 

yang merupakan sentra industri batik tradisional. 

Kampung Laweyan berada ± 15 km di pinggiran sebelah barat daya 

Kotamadya Surakarta. Posisinya sangat strategis menjadikan kampung 

Laweyan sebagai daerah penghubung dengan kawasan luar kota, khususnya 

wilayah   Kartasura   dan   Sukoharjo.   Luas   wilayah   kampung   ini   adalah  

± 29,267 Ha, jumlah penduduknya + 2.257 jiwa dengan ratio 870 dan tingkat 

kepadatannya + 9.101 (Sumber: Badan Pusat Statistik Kodya Surakarta). 
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 Seorang informan yaitu Slamet Setiono, SE selaku lurah Laweyan 

menuturkan bahwa, Laweyan merupakan sebuah kampung dagang dan pusat 

industri batik, yang dimulai perkembangannya sejak awal abad 20. Jalur 

utama jalan Laweyan adalah jalan protokol kedua setelah jalan Slamet Riyadi 

yang menjadi penghubung antara Surakarta dan Yogyakarta. Apabila 

dibandingkan dengan kelurahan lain di Kotamadya Surakarta, maka Laweyan 

adalah daerah yang terkecil baik jumlah penduduk maupun luas wilayahnya. 

Selama pemerintahan kerajaan, daerah Laweyan terdiri dari dua 

wilayah, yaitu Laweyan Barat dan Timur yang dipisahkan oleh sungai 

Laweyan. Karakteristik penduduk antara dua wilayah tersebut sangat berbeda. 

Penduduk Laweyan Barat, dalam masalah ekonomi dan kebudayaan lebih 

banyak berhubungan dengan fasilitas yang disediakan raja. Sebaliknya 

penduduk Laweyan Timur yang dihuni oleh sebagian pedagang dan pengusaha 

batik, lebih banyak memusatkan kegiatan pada kegiatan pasar. Pasar yang 

telah mati itu sekarang menjadi Kampung Lor (utara) dan Kidul (selatan) 

pasar. Sesudah terjadinya pembaharuan dalam bidang administratif daerah 

kerajaan pada tahun 1918, administratif Laweyan dipecah menjadi dua bagian 

antara Kotamadya Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Secara umum separuh 

wilayah bagian timur sungai masuk kecamatan kota Laweyan dan separuh 

barat sungai ikut kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Daerah itu 

sekarang menjadi kampung Belukan (Wawancara, Slamet Setiono, SE, 11 

November 2005). 
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Informan ini menambahkan, Laweyan terus berkembang sebagai pusat 

industri batik yang makmur di Surakarta, selama awal abad 20, sebagai akibat 

ditemukannya alat pembatik cap menggantikan canting yang dibawa masuk ke 

Laweyan, industri batik Laweyan mengalami fase modernisasi. Fase itu 

ditandai dengan munculnya gagasan para pengusaha melahirkan produk batik 

“Sandang” pada tahun 1925, dan jenis batik “Tedjo” pada tahun 1956. 

Sekarang secara administratif kelurahan Laweyan termasuk di bawah 

wilayah kecamatan Laweyan. Kampung ini dibatasi oleh sungai Jenes 

Batangan dan Kebanaran, yang merupakan batas alamiah kampung kuno 

Laweyan dengan daerah Kartasura serta memberikan peranannya untuk 

menampung pembuangan air limbah kota. Susunan pemukiman Laweyan 

masih mencerminkan aslinya sebagai kampung saudagar, tetapi sekarang ini 

pusat geografis daerah Laweyan bukan lagi dimana dahulu pasar terletak di 

tepi sungai Laweyan, melainkan di sepanjang jalan utama Laweyan yang 

membentang dari arah kota ke barat. Jalan itu menjadi batas pemisah antara 

kampung saudagar batik Sondakan di seberang utara jalan dengan kampung 

Laweyan di selatan jalan. Kemudian perbatasan dengan daerah di bagian timur 

Laweyan, dipisahkan oleh jalan Jagalan yang membujur dari arah utara ke 

selatan. Di sepanjang jalan utama kampung, seperti jalan Tiga Negeri, 

Sidoluhur, maupun Laweyan banyak terdapat pertokoan, bengkel kerja, dokter 

praktek, maupun warung-warung makan yang menempati bangunan gedung-

gedung pemukiman di tengah wilayah itu yang menjadi pusat kegiatan 

ekonomi dewasa ini. 
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Jalan Dr. Radjiman Surakarta, merupakan jalur utama Laweyan yang 

kondang batiknya. Dari ujung timur, di daerah Pasar Kembang, terdapat 

perusahaan batik “Danar Hadi”. Memasuki kampung Kabangan, masih di 

jalan yang sama terdapat pabrik batik “Bratajaya”, “Pulau Harapan”, 

“Marisa”, dan lain-lain (Wawancara,  Slamet Setiono, SE, 11 November 

2005). 

 



BAB III 

SEJARAH PERKEMBANGAN BATIK  

DI LAWEYAN SURAKARTA TAHUN 1965-2000 

 

A. Batik di Indonesia  

Istilah batik, menurut etimologi kata “batik” berasal dari bahasa Jawa, 

dari kata “tik” yang berarti kecil dapat diartikan sebagai gambar yang serba 

rumit. Dalam Kesusasteraan Jawa Kuno dan Pertengahan, proses batik 

diartikan sebagai “Serat Nitik”. Setelah Kraton Kartosuro pindah ke Surakarta, 

muncul istilah “mbatik” dari jarwo dosok “ngembat titik” yang berarti 

membuat titik (Riyanto, 1997:11). 

Menurut Hamzuri (1981:1), batik adalah suatu cara membuat  desain 

pada kain dengan cara menutup bagian-bagian tertentu dari kain dengan 

malam (desain lebah). Batik pada mulanya merupakan lukisan atau gambar 

pada mori yang dibuat dengan  menggunakan alat bernama canting. Dalam 

perkembangan selanjutnya dipergunakan alat-alat lain yang lebih baik untuk 

mempercepat proses pengerjaaannya misalnya  dengan cap. 

Membatik sendiri adalah suatu pekerjaan yang mengutamakan ketiga 

tahapan proses, yaitu pemalaman, pewarnaan dan penghilangan malam. 

Berapa banyak pemalaman atau berapa kali penghilangan malam akan 

menunjukkan betapa kompleks proses yang dilakukan, sehingga akan 

menghasilkan lembaran batik yang kaya akan paduan warna. 
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Secara pasti asal usul batik di Indonesia sulit untuk dilacak, karena 

bisa sampai pada masa purbakala (Donahue, 1931:13). Salah satu pendapat 

yang meninjau tentang batik design dan proses Waxresist Technigue adalah 

Alfred Steinman yang mengemukakan bahwa semacam batik terdapat pula di 

Jepang pada zaman Dinasti Nara sampai abad pertengahan, yang disebut Ro-

kechi, di Cina pada zaman Dinasti Tang, di Bangkok dan Turkestan Timur. 

Design batik dari daerah tersebut pada umumnya bermotif geometris, tetapi 

batik yang ada di Indonesia mempunyai design yang lebih tinggi dan banyak 

variasinya. Batik dari India Selatan baru dibuat mulai tahun 1516, yaitu di 

Palekat dan Gujarat. Perkembangan batik India mencapai puncaknya pada 

abad XVII sampai XIX (Riyanto, 1997 : 10).  

Menurut dugaan dari beberapa ahli sejarah, batik yang berasal dari 

Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, semula berasal dari India. Batik pada 

awal mulanya di bawa oleh para pedagang India yang kala itu sedang 

melakukan perdagangan dengan pedagang-pedagang pribumi di pulau Jawa. 

Dari proses tukar menukar barang dagangan itu, selanjutnya melahirkan 

informasi pemahaman tentang batik. Lambat laun orang-orang Jawa mulai 

mengenal batik yang kemudian memodifikasinya, dan mengembangkan 

dengan menggunakan bahan baku dan bahan penunjang lainnya, sehingga 

berubah bentuk menjadi kain pakaian yang memiliki ciri-ciri Indonesia (Dofa, 

1996: 8). 

Pendapat  lain  tentang  asal  mula  batik  di  Indonesia,  yaitu  dari 

Prof. RM. Sutjipto Wirjosaputro yang menyatakan bahwa asal mula 
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kebudayaan batik di Indonesia sebelum bertemu dengan kebudayaan India, 

bangsa Indonesia telah lama mengenal aturan-aturan untuk menyusun syair, 

mengenal industri logam, teknik untuk membuat kain batik dan sebagainya, 

dan yang mengembangkan kesenian India di Indonesia adalah bangsa 

Indonesia (Susanto, 1973:307). 

Ragam hias batik dapat pula dilihat di relief candi-candi yang ada di 

Indonesia. Ragam hias yang ada berupa pola binatang, gunung, bunga-

bungaan, tumbuh-tumbuhan, sulur-suluran, gunung, mata air, yang 

kesemuanya merupakan khas Indonesia (Wawancara, Drs. Bejo Haryono, 9 

Februari 2006). 

Dengan demikian asal mula batik di Indonesia masih terdapat beberapa 

pendapat yang berbeda-beda, tetapi di sini penulis lebih cenderung untuk 

menyebutkan bahwa batik Indonesia merupakan kebudayaan asli Indonesia, 

dengan alasan bahwa dari keterangan-keterangan yang ada menyatakan bahwa 

bangsa Indonesia sendiri yang telah menciptakan seni batik. Hal ini terbukti 

pada bangunan-bangunan candi, berarti pada zaman Hindhu orang sudah 

mengenal seni batik. Bahkan ragam hias batik yang tampak pada relief candi 

ada yang memiliki kesamaan dengan ragam hias batik sekarang. 

Dalam masa perkembangannya kain batik mempunyai bermacam-

macam ragam hias, sesuai dengan jalan alam pikiran manusia pada masa itu 

hingga sekarang. Oleh karena kain batik cepat rusak, sehingga tidak mungkin 

terdapat peninggalan-peninggalan yang otentik sebagai bukti peninggalan 

purbakala. Maka untuk meneliti dan menganalisa perkembangan seni batik 
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dari zaman dahulu, yaitu dengan melihat relief maupun arca pada candi-candi. 

Sebagai contoh ragam hias batik yang ada di Indonesia, antara lain: Semen 

Rama, Parang Rusak, Parang Kusumo, Parang Baris, Kawung Prabu, Limar, 

Buketan, Sido Asih, Sido Luhur, Sido Mukti, Sido Mulyo, Truntum, Madu 

Bronto, Pamiluto, Sekar Jagad, Pring Sedapur, Cupat Manggu, Nitik Sekar 

Tanjung, Kerak Angus, Pegat Maru (Wawancara, Drs. Bejo Haryono, 9 

Februari 2006).   

Satu hal yang agak jelas adalah bahwa perkembangan batik di Jawa 

senantiasa dikaitkan dengan perkembangan seni kreatif di sekitar kehidupan 

istana kerajaan Jawa seperti Surakarta dan Yogyakarta, dimana motif-motif 

tertentu dari batik itu pada mulanya dimaksudkan sebagai mekanisme untuk 

mempertahankan nilai kebangsawanan. Sebagaimana diketahui kebudayaan 

istana yang menekankan seni dan cara berpakaian telah menimbulkan keahlian 

di bidang pertekstilan yang kini dikenal sebagai batik. Pekerjaan membatik 

menjadi suatu aktivitas rumah tangga di pusat-pusat istana yang besar 

seringkali dikerjakan oleh para istri pelayan pejabat istana tingkat rendah (abdi 

dalem), ini menunjukkan bahwa kerajinan tekstil pada masa itu, didominasi 

oleh kaum wanita (Geertz, 1987). Di beberapa tempat penggerak kerajinan 

batik ini adalah para selir (isteri raja yang bukan permaisuri), baik yang 

tinggal didalam atau diluar istana/kraton (Soeroto dan Sukardjo 

Hatmosuprobo, 1979). Maka tidak mengherankan apabila dahulu kain batik 

hanya dipakai kalangan bangsawan dan priyayi oleh karena memang ada 
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hubungan historis yang erat antara pembuatan batik dan kebudayaan tinggi 

istana. 

Pemakaian batik terus berkembang ke luar kalangan bangsawan dan 

bukan sekedar menjadi pakaian tradisional, melainkan juga dipakai sebagai 

bahan sandang. Akhirnya aktivitas pembatikan berkembang menjadi industri 

dan berkembang pulalah metode produksi serta perluasan pasar sampai keluar 

istana. Menurut Geertz (dalam Colleta dan Kayam, 1987:95) perkembangan 

dan perluasan pasar inilah yang mendorong kaum santri untuk memasuki 

industri kerajinan batik. Itulah sebabnya mengapa sampai sekarang banyak 

perusahaan batik dijalankan oleh para santri di daerah-daerah kantong santri 

(santri enclave) semacam Laweyan Surakarta, Kotagede, Pekalongan, dan 

lain-lainnya. Perkembangan dan perluasan pemakaian batik terus berlanjut 

sampai sekarang, sehingga teknologi batik pun terus berkembang pula dengan 

pesatnya. 

Menurut Nian S. Djoemena (1986:7), secara garis besar terdapat 2 

golongan ragam hias batik, yaitu ragam hias geometris dan ragam hias non-

geometris. 

Yang termasuk golongan geometris adalah:  

1. Garis miring atau parang 

2. Garis silang atau ceplok 

3. Anyaman dan Limar 
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Yang termasuk golongan non-geometris adalah: 

1. Semen, terdiri dari flora, fauna, meru, lar dan sejenis itu yang ditata secara 

serasi. 

2. Lunglungan 

3. Buketan, dari kata bahasa Prancis atau Belanda bonquet jelas merupakan 

ragam hias pengaruh dari luar dan termasuk ragam hias pesisir (lihat 

lampiran 1, hal. 109-120). 

             Sejak zaman penjajahan Belanda, batik ditinjau dari daerah 

penghasilnya, dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 

a. Batik Vorstenlanden 

Yaitu batik dari daerah pedalaman (Surakarta dan Yogyakarta). Di zaman 

penjajahan Belanda, kedua daerah ini merupakan daerah kerajaan dan 

dinamakan daerah Vorstenlanden, hingga saat ini kedua kerajaan itu masih 

memiliki kharisma. 

b. Batik Pesisir 

Batik pesisir merupakan batik yang pembuatannya dikerjakan diluar 

daerah pedalaman (Surakarta dan Yogyakarta), yang termasuk daerah 

pesisir adalah daerah yang terdapat disepanjang pantai utara Jawa, seperti 

Jakarta, Indramayu, Cirebon, Pekalongan, Lasem, Garut, Madura dan 

Jambi. 

Pembagian asal batik ini, terutama berdasarkan sifat corak dan warna 

dasarnya, serta keunikan dari daerah masing-masing (1986:7). 
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Secara garis besar ciri khas dari kedua kelompok tersebut, yaitu: 

1. Batik Pedalaman (Vorstenlanden), khususnya daerah Surakarta dan 

Yogyakarta, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

- Ragam hias motif batiknya bersifat simbolisme berlatar belakang 

kebudayaan Hindhu-Jawa. 

- Warna sogan, indigo (biru), hitam dan putih 

2. Batik pesisir memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

- Ragam hias motif batiknya bersifat natural dan mendapat pengaruh 

kebudayaan asing secara dominan. 

- Warna beraneka ragam (Djoemena, 1986:8).  

Ditinjau dari segi motifnya ada dua jenis batik, yaitu batik tradisional 

dan batik modern. Batik tradisional adalah jenis batik yang motif dan gayanya 

terikat pada suatu aturan dan isen-isen tertentu, seperti motif sidomukti, 

sidoluhur, parang rusak, dan sebagainya. Batik modern adalah semua jenis 

batik yang telah menyimpang dari ikatan yang sudah menjadi tradisi tersebut 

(Susanto, 1975:1; Soetopo,tt:19). Ditinjau dari segi teknik pembuatannya atau 

dalam hal ini pembatikannya juga dikenal dua macam batik, yaitu batik 

tradisional dan batik printing. Batik tradisional meliputi: batik tulis, batik cap, 

atau batik kombinasi tulis dan cap yang masih dibuat dengan cara sederhana 

dengan menggunakan canting maupun alat cap. Batik printing adalah batik 

yang dibuat  dengan sistem sablon  atau hand print (Prisma. No. 8 Agustus 

1982: 73).   
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Batik tradisional yang dimaksud dalam skripsi ini adalah batik 

tradisional dalam pengertian teknik pembuatannya, terlepas dari persoalan 

apakah  batik itu bermotif tradisional ataukah bermotif modern yang sudah 

menyimpang.  Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan batik tradisional 

disini adalah batik tulis atau cap, baik yang bermotif tradisional maupun yang 

bermotif modern. 

Teknik membuat batik tradisional meliputi seluruh proses pekerjaan 

yang cukup panjang terhadap kain mori sejak dari permulaan hingga menjadi 

kain batik. Pekerjaan ini meliputi tahap persiapan dan tahap pokok. Pada tahap 

persiapan maka yang dikerjakan adalah mempersiapkan kain mori sehingga 

siap untuk dibatik, yaitu (1) memotong mori sesuai dengan ukuran yang 

dikehendaki;  (2)  mencuci  (nggirah  atau  ngetel);  (3)  menganji (nganji) dan 

(4) menyetrika (ngemplong). Pada tahap pokok proses pembatikan yang 

sebenarnya dimulai, yaitu meliputi tiga macam pekerjaan: (1) pembuatan 

motif batik dengan melekatkan lilin batik (malam) pada kain. Ada beberapa 

cara pelekatan lilin ini, yaitu dengan dilekatkan atau ditulis dengan alat yang 

disebut canting, canting cap, atau dilukis dengan kuwas (jegul). Lilin atau 

malam adalah campuran dari beberapa bahan, seperti gondorukem, 

matakucing, parafin atau microwox, lemak atau minyak nabati, dan kadang-

kadang dicampur dengan lilin lebah atau lanceng; (2) pewarnaan batik yang 

dilakukan     dengan     cara     menyelupkan     pada     zat     pewarna;     dan    

(3) menghilangkan lilin pada kain yang disebut denga ngerok, nglorod, 

ngebyok atau mbabar (Soetopo S., tt: 3-5). Demikianlah proses pembuatan 

batik secara singkat. 
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B. Perkembangan Batik di Laweyan Surakarta Tahun 1965-2000 

Asal mula batik di Laweyan itu sendiri asalnya dari kraton dengan 

rajanya Pakubuwono II. Mula-mula batik didalam kerajaan/kraton hanya 

merupakan kerja sambilan bagi putri kraton yang nantinya akan 

dipersembahkan untuk kekasihnya, juga untuk kepentingan (pakaian) raja dan 

para kerabat kraton, raja hanya memilih orang-orang pandai membatik yang 

dikhususkan berdiam di kraton untuk membuat kain batik. Oleh karena raja 

dan seluruh kerabat kraton sampai ke hulu balang memerlukan kain batik, 

maka raja mengutus para lurah mencari daerah penghasil batik. Melalui lurah 

didapat daerah Laweyan. Laweyan sendiri berasal dari kata Lawe yang artinya 

benang, karena pada zaman dahulu tempat ini adalah tempat pembuatan kain 

tenun, sehingga raja memilih Laweyan yang dijadikan sebagai penghasil kain 

batik, karena raja memandang penduduk Laweyan hampir semuanya pandai 

menenun, rajin dan tekun dalam bekerja. 

Pada mulanya penduduk Laweyan membuat batik masih dengan cara  

tulis (menggunakan tangan saja, dan motif-motifnya pun masih meniru motif 

dari kraton, berupa motif Ceplok, Limar, Semen, Parang, Lunglungan), juga 

cara mewarnainya masih memakai soga Jawa (pewarna dari bahan tumbuh-

tumbuhan) yang otomatis memerlukan waktu yang lama. Hasilnya nanti 

diserahkan pada kraton, dan sebagian kecil saja yang disalurkan ke luar, 

karena masyarakat biasa kurang mampu membeli kain batik yang harganya 

mahal itu. 
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Pada sekitar awal abad XVIII ditemukan alat cap, yang pada mulanya 

terbuat dari ketela pohon. Ketela pohon dipotong bulat, kemudian pada 

permukaannya digambari motif batik, dikarenakan ketela mudah busuk maka 

cap dari ketela diganti dengan kayu agar lebih awet dan tahan lama 

(Wawancara, Drs. Bejo Haryono, 9 Februari 2006). 

Tahun 1900-an timbul keinginan pengusaha batik Laweyan, untuk 

menjual batik kepada rakyat biasa dengan harga yang terjangkau oleh mereka, 

karena dahulu masyarakat masih memakai kain tenun yang disebut kain lurik, 

sehingga pengusaha batik Laweyan memproduksi batik tulis dengan batik cap 

dan juga cara menyoganya dari bahan-bahan kimia, supaya lebih cepat proses 

pembuatannya, disamping itu juga harganya dapat dijangkau oleh rakyat biasa 

dan juga tidak meninggakan bentuk aslinya, akan tetapi alat yang untuk 

mengecap pada waktu itu masih menggunakan cap dari kayu, dengan motif-

motif yang masih sangat sederhana sekali yaitu dengan bentuk yang besar-

besar dan cecek-ceceknya (isen bulat kecil pada motif batik) pun tak dapat 

rapih dan halus. Maka tahun 1905 Bp. Cokro Sumarto pengusaha batik 

Laweyan sekaligus juga sebagai designer berpendapat kalau dengan kayu 

kurang efisien lalu dibuatlah cap yang terbuat dari tembaga yang tahan lama. 

Alat ini disebut canting cap dan batiknya disebut batik cap. Alat tersebut 

dibuat agar dapat memproduksi dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif 

singkat, tetapi dengan adanya alat-alat yang modern ini bukan berarti lalu 

Laweyan meninggalkan batik tulis. Bahkan membuat batik tulis, batik cap 

juga campuran batik cap dan batik tulis. 
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Batik tulis dan batik cap berkembang berdampingan sampai saat ini. 

Ditinjau dari halus tidaknya, maka batik tulislah yang lebih halus daripada 

batik cap, sebab batik tulis motif-motifnya lebih hidup, karena dibuat dengan 

rasa seni atau unsur seni masih ada didalamnya, sedangkan walaupun batik 

cap prosesnya jauh lebih cepat dari batik tulis, akan tetapi hasil batik cap ini 

agak berbeda dengan batik tulis. Dari segi ketepatan pengulangan bentuk 

canting cap lebih menjamin, akan tetapi dari kesempurnaan goresan kurang 

baik. Batikan caop sering kali tidak tembus dan kadang-kadang dilain sisi 

tembus, bahkan blobor (Riyanto, 1997:13). 

Semakin majunya teknologi, pada sekitar tahun 1960-an ditemukan 

alat pembuatan batik dengan “printing” atau “sablon” dengan alat cap yang 

terbuat dari kain yang telah dilukis dan bagian tepinya diberi plangkan (kayu) 

dengan ukuran lebar 80 cm dan panjang menurut lebar mori/cambric. Batik ini 

terkenal dengan batik printing. Proses dari pada cara ini lebih cepat dengan 

kalkulasi yang rendah sebab batik ini tidak memakai cara ngecap dengan 

malam dahulu, dan tidak juga melered (membabar), akan tetapi mori dicap 

langsung dengan motif yang dikehendaki (Wawancara, Drs. Bambang 

Slameto, 29 Oktober 2005).  

Motif batik dari Surakarta memiliki perbedaan dengan motif batik 

Yogya meskipun sama-sama daerah kerajaan/Vorstenlanden. Perbedaan yang 

menyolok antara batik kedua daerah tersebut antara lain: 

1. Yang paling utama adalah dalam hal perpaduan tata ragam hias. Ragam 

hias batik Yogya pada umumnya condong pada perpaduan berbagai ragam 
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hias geometris, dan umumnya berukuran besar. Sedangkan ragam hias 

batik Surakarta condong pada perpaduan ragam hias geometris-non 

geometris-geometris dengan ukuran yang lebih kecil. 

2. Warna putih batik Yogya lebih terang dan bersih, sedangkan batik 

Surakarta warna putihnya agak kecoklatan (ecru). 

3. Warna hitam pada batik Yogya agak kebiruan sedangkan batik Surakarta 

kecoklatan. 

3. Umumnya warna babaran serta sogan antara batik dari kedua daerah 

tersebut agak berbeda. Babaran adalah proses pencelupan terakhir dengan 

sogan  (Djoemena, 1986: 22). 

Ragam hias pada suatu kain batikan terdapat corak dan motif. Corak 

sendiri adalah bentuk yang paling dominan, seperti warna, tema babaran dan 

simbol keseluruhan, seperti bang biru, sidoluhur, semen, dan sebagainya. 

Sedangkan motif adalah bentuk yang menjadi komponen ragam hias. Jadi, 

ragam hias, motif, dan corak merupakan satu kesatuan yang sangat penting 

pada unsur kain batik (Hasanudin, 2002: 197). 

Ragam hias menurut lokasi daerahnya dibagi menjadi dua, yaitu batik 

pesisiran dan batik pedalaman/batik kraton. Ragam hias ini dalam 

perkembangannya dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini 

berdasarkan pada lingkungan dan pemikiran masyarakatnya. 

Daerah Laweyan, Surakarta sendiri termasuk daerah pedalaman/ 

kraton. Batik di Laweyan ini merupakan batik yang tumbuh di atas dasar-fasar 

filsafat Jawa yang mengacu pada pemurnian nilai-nilai spiritual dengan 
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memandang manusia yang tertib, serasi, dan seimbang. Ragam hias batik 

pedalaman cenderung memiliki corak dengan warna coklat kehitam-hitaman, 

hal ini sesuai dengan daerahnya yang banyak terdapat hutan sehingga untuk 

pewarnaannya mengambil dari tumbuhan. 

Mengenai kebudayaan seni batik di Laweyan secara berangsur-angsur 

mengalami proses perubahan bentuk, variasi sesuai dengan kebudayaan yang 

mewarnai pada masa pembuatannya. Sebelum masuknya budaya dari luar, 

seni batik di Indonesia masih sederhana. Dalam proses perkembangannya seni 

batik Laweyan mengikuti kemajuan zaman, sesuai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknik-teknik mekanis yang baru. 

Ragam hias batik Laweyan, Surakarta pada mulanya mengikuti ragam 

hias batik dari kerajaan/kraton. Ragam hias tersebut merupakan ragam hias 

yang telah baku atau istilah jawanya “dipakemkan”. Sebagai contoh ragam 

hias yang telah baku, antara lain: ragam hias Kawung, Sawat, dan Parang. 

Ragam hias tersebut memiliki ciri khas batik pedalaman, dari segi motif 

maupun warnanya. 

Berikut akan dibahas perkembangan ragam hias batik di Laweyan, 

Surakarta dari tahun 1965-2000. 

1. Perkembangan Ragam Hias Batik tahun 1960-1970 

Ragam hias batik Laweyan, Surakarta tahun 1960-an mengikuti 

kegiatan kenegaraan. Pada tahun 1963, ketika diselenggarakan Ganefo 

(pesta olahraga dari kelompok negara-negara komunis dan penentang 

imperialis-kapitalis), para pengusaha banyak menerima pesanan batik 
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ragam hias Jlamprang dengan warna dasar biru benhur (biru benhur 

merupakan warna yang sedang digemari pada waktu itu). Ragam hias 

jlamprang tampak berupa garis-garis yang terkumpul memusat menjadi 

satu, kemudian terdapat pula ornamen bunga. Jadi motif jlamprang ini 

merupakan kombinasi antara kumpulan garis yang memusat dan motif 

bunga dengan susunan teratur yang berselang-seling. Tata warna batik ini 

disebut kelengan (terdiri dari warna biru dan putih). Ragam hias jlamprang 

ini mengambil dari ragam hias Pekalongan. Motif Jlamprang merupakan 

perkembangan motif nitik, motif ini terdapat pula sebagai hiasan pada 

dinding candi Prambanan (Haryono, 2004: 20) (lihat lampiran 2, hal. 121). 

Di samping ragam hias jlamprang dibuat pula batik dengan ragam 

hias variasi, yaitu warna dasar tetap biru benhur, tetapi bermotif bunga 

mawar, wayang, dan garuda. Makna filosofis dari ketiga motif tersebut 

menunjukkan ciri dari Indonesia (lihat lampiran 2, hal. 122). 

Pada era Orde Baru mulai tahun 1965 diberlakukan seragam bagi 

para pegawai negeri dengan batik ragam hias Golkar (Golkar merupakan 

organisasi massa pada pemerintahan Orde Baru). Ragam hias ini bermotif 

pohon beringin dengan sulur-suluran tanaman di sekitarnya. Warna dasar 

yang digunakan masih biru, akan tetapi biru yang dipakai lebih menjurus 

ke biru abu-abu (lihat lampiran 2, hal. 123). 

Batik Laweyan, Surakarta pada masa itu mulai mengalami 

perkembangan. Dari segi motif, mulai lebih bervariasi dan dari segi tata 

warnanya juga mengalami pergeseran. Warna yang digunakan lebih cerah 
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dan mengambil desain-desain dari daerah lain. Pada masa tahun 1960-an 

perkembangan ragam hias batik di Laweyan berdasarkan pada kegiatan/ 

kondisi negara yang bersangkutan.    

2. Perkembangan Ragam Hias Batik Tahun 1970-1980 

Pada masa  itu berkembang pesat batik dengan ragam hias Sido 

Wirasat. Wirasat berarti nasehat. Pada ragam hias ini selalu terdapat ragam 

hias truntum. Ragam hias Sido Wirasat melambangkan harapan bahwa 

orang tua akan menuntun serta memberi nasehat kepada kedua mempelai 

yang akan memasuki hidup berumah tangga (Djoemena, 1986: 13). 

Ragam hias Sido Wirasat ini dipakai pada upacara perkawinan, 

biasanya dipakai oleh orang tua mempelai. Ragam hias Sido Wirasat ini 

sebenarnya termasuk ragam hias kraton. Dari segi warna, warna dasar 

yang dipakai adalah hitam. Dari segi motifnya, berupa perpaduan antara 

truntum, tambal, dan kawung. 

Ragam hias Sido Wirasat ini berkembang, karena budaya dari 

masyarakat Surakarta. Masyarakat Surakarta yang dekat dengan kraton, 

tentunya memiliki adat istiadat atau tradisi yang kuat. Demikian pula 

dalam penyelenggaraan upacara perkawinan. Pemakain ragam hias Sido 

Wirasat ini telah menjadi tradisi bagi mereka (lihat lampiran 2, hal. 124). 

3. Perkembangan Ragam Hias Batik Tahun 1980-1990 

Pada tahun 1980-an, seorang ahli dan seniman batik yaitu KRH 

Honggopuro menciptakan ragam hias batik dengan motif Semen (flora, 

fauna). Pada motif batik yang tergolong motif semen selalu terdapat 
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ornamen yang menggambarkan tumbuhan atau tanaman (Haryono, 2004: 

22). Ragam hias ini banyak diminati oleh masyarakat Surakarta. Warna 

dari ragam hias ini tampak cerah berbeda dengan warna ragam hias kraton 

yang cenderung gelap. 

Perkembangan ragam hias batik, tak luput dari selera masyarakat. 

Suatu ragam hias apabila banyak yang menyukainya, maka akan menjadi 

mode pada masa itu. Demikian halnya dengan ragam hias ciptaan KRH 

Honggopuro. Di sini sebagai contoh salah satu ragam hias yang diciptakan 

oleh KRH Honggopuro (lihat lampiran 2, hal. 125). 

Ragam hias semen ini berupa flora dan fauna, yaitu tanaman sulur 

beserta bunga dan kupu-kupu. Warna dasar merah muda dengan titik-titik 

putih sebagai pengisi ruang. Pada masa ini perkembangan ragam hias batik 

di Laweyan, Surakarta berdasarkan pada karya atau ciptaan. 

4. Ragam Hias Batik Tahun 1990-2000 

Ragam hias yang berkembang pada masa itu adalah ragam hias 

Jahe-jahean dan Klewer. Ragam hias di Surakarta, yang sebelumnya 

didominasi warna cerah kini kembali lagi ke ragam hias kraton yang 

cenderung gelap. Hal tersebut tentu saja kembali pada selera masyarakat 

yang mulai menyukai motif klasik. 

Ragam hias jahe-jahean memiliki arti sebagai lambang kekayaan 

alam yang melimpah terutama hasil pertanian (Haryono, 1997). Ragam 

hias jahe-jahean ini memiliki warna dasar hitam, denga bunga-bunga kecil 

berwarna coklat. Kemudian tampak motif tanaman rimpang, yang mirip 



 60
 

dengan tanaman jahe. Hingga ragam hias ini disebut ragam hias jahe-

jahean (lihat lampiran 2, hal. 126). 

Disamping  jahe-jahean,  berkembang  pula  ragam  hias  klewer. 

Di sini warna dasar juga hitam, dengan motif tanaman rambat, dan sejenis 

mahkota dengan ada bagian seperti duri yang timbul keluar atau berlebih, 

istilah jawanya nglewer. Dengan mengenakan motif ini diharapkan 

pemakainya akan mendapat rezeki yang lebih (lihat lampiran 2,hal. 127). 

5. Perkembangan Ragam Hias Tahun 2000-sekarang 

Perkembangan ragam hias di tahun 2000-an, kembali lagi ke ragam 

hias dengan motif yang dinamis. Warna kembali cerah dan motif pun 

beraneka ragam, seperti motif bunga maupun motif geometris. 

Sebagai contoh ragam hias Ceplok, dengan warna dasar merah 

kecoklatan. Pada tiap bidang ruang terdapat motif tanaman dan bunga. 

Ragam hias ini termasuk ragam hias kontemporer (lihat lampiran 2, hal. 

128). 

Selain itu motif Semen (bunga) juga sangat digemari masyarakat. 

Motif bunga yang diciptakan cukup bervariasi. Warna dasar hijau, motif 

bunga dibuat memenuhi bidang, dengan ukuran besar dan warna 

bermacam-macam (lihat lampiran 2, hal. 129). Dari perkembangan ragam 

hias tiap-tiap periode, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhinya, seperti: situasi negara, karya atau cipta, 

bentuk motif (selera masyarakat). Perkembangan yang pasti yaitu 

perkembangan ragam hias dari kerajaan/ kraton hingga ke ragam hias 
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dengan motif dinamis/kontemporer. Disamping itu perkembangan ragam 

hias batik di Surakarta juga dipengaruhi oleh ragam hias batik dari daerah 

lain, terutama daerah pesisir. 

Perkembangan ragam hias tersebut juga tidak lepas dari perkembangan 

peralatan dalam pembatikan, maupun perkembangan pewarnaannya. Peralatan 

dalam membatik diawali dengan canting, cap hingga printing (meskipun 

printing tidak masuk dalam kategori batik), dalam pewarnaan pada mulanya 

pewarnaan batik menggunakan bahan pewarna alami, seperti: getah pohon, 

daun-daunan, kulit buah, kemudian berkembang menggunakan pewarna kimia 

agar  prosesnya  lebih  cepat  dan  warna  yang  dihasilkan  lebih  bervariasi. 

Di samping itu peranan dari para designer atau seniman juga berperan dalam 

perkembangan ragam hias batik, karena melalui mereka ragam hias-ragam 

hias batik banyak tercipta, meskipun demikian ragam hias klasik pun tidak 

ditinggalkan, karena ragam hias klasik memiliki motif dasar yang kemudian 

dikembangkan dalam batik dengan motif dinamis/kontemporer (Wawancara, 

Drs. Bejo Haryono, 9 Februari 2006). 

Mengenai aturan pemakaian motif batik tertentu di daerah Surakarta 

dan Yogyakarta memiliki aturan yang sama, karena kedua daerah tersebut 

merupakan daerah Vorstenlanden/kerajaan. Ketentuan tersebut menyangkut, 

antara lain: 

1. Kedudukan sosial si pemakai. 

2. Pada kesempatan atau peristiwa apa kain batik ini dipakai atau 

dipergunakan tergantung dari makna atau arti dan harapan yang 

terkandung pada ragam hias batik tersebut (Djoemena, 1986: 11). 
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Aturan yang dikeluarkan dari Kraton Surakarta yaitu pada tahun 1769 

oleh Paku Buwono III (1749-1788), sebagai berikut: 

“Anadene arupa jajarit kang kalebu ing larangan ingsun: batik sawat 
lan batik parang rusak, batik cumangkiri kang calacap modang, 
bangun tulak, lenga teleng, daragem, lan tumpal. Anadene batik 
cumangkiri ingkang acalacap lung-lungan utawa kekembangan, 
ingkang ingsun kawenangken anganggoha papatih ingsun, lan 
sentaningsun kawulaningsun wedana”. 

 
“Adapun rupa jarit yang termasuk larangan saya: batik sawat tdan 
batik parang rusak, batik cumangkiri yang berupa motif modang 
bangun tulak, lenga teleng, daragem, dan tumpal. Adapun batik 
cumangkiri yang berupa motif lung-lungan atau kekembangan 
(bunga), saya ijinkan dipakai oleh patih saya, dan keluarga 
bangsawan, abdi dalem wedana (Hasanudin, 2001: 23) 

 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa batik yang tidak boleh 

dikenakan sembarang orang adalah batik dengan motif sawat, parang rusak 

dan cumangkiri, batik ini biasa disebut dengan batik larangan. Batik ini hanya 

boleh dikenakan oleh para keluarga raja, bangsawan, dan orang-orang kraton. 

Selain aturan dari Paku Buwono III dari Kraton Surakarta, dari Kraton 

Yogyakarta pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VIII, motif 

batik yang menjadi pedoman utama untuk menentukan status sosial derajad 

kebangsawanan seseorang diatur dalam Pranatan Dalem Jenenge Pananggo 

Keprabon   Ing   Keraton   Nagari   Ngajokjakarta   tahun  1927  (Haryono,  

2004, 27) (lihat lampiran 3, hal. 130-133). 

Pemakain batik pada mulanya sangat berkaitan dengan aktivitas 

seremonial dan ritual tertentu, seperti upacara-upacara adat yang sebagian 

besar berorientasi pada tata cara kerajaan/kraton, misalnya upcara jumenengan 

(penobatan raja), pisowanan (upacara menghadap raja), upacara garabeg, dan 
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lain sebagainya. Pemakaian batik juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya 

transedental atau berlatar belakang magis, misalnya: para pengantin biasanya 

memakai kain batik motif sidoluhur atau sidomukti dengan harapan agar 

kedua mempelai selalu memperoleh kesejahteraan dan jabatan yang luhur 

dalam masyarakat. Adanya larangan bagi pengantin untuk memakai kain batik 

bermotif parang rusak karena bisa mengakibatkan rusaknya tali perkawinan, 

dan lain-lainnya (Direktorat Permuseuman, 1991: 3-11). 

Dalam perkembangannya, motif-motif batik yang menjadi larangan 

tersebut tampaknya telah menjadi pakaian kebanyakan sehari-hari. Pada masa 

sekarang ini, banyak masyarakat yang mengenakan kain batik yang dahulu 

hanya boleh dikenakan bagi golongan bangsawan saja. Motif-motif kraton 

banyak yang dijual di pasaran bebas, entah itu berupa batik tulis/cap maupun 

batik printing. Bagi masyarakat yang memiliki uang lebih tentu akan memilih 

batik tulis, karena dari segi kualitasnya lebih terjaga dan nilai seninya pun 

tinggi. 



BAB IV 

FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN 

INDUSTRI BATIK TRADISIONAL DI LAWEYAN SURAKARTA  

 

A. Hubungan Sosial Budaya Masyarakat Terhadap Perkembangan Industri 

Batik Tradisional di Laweyan 

1. Kondisi Masyarakat 

Keberadaan Kampung Laweyan sudah sejak lama menjadi sorotan 

umum, selain karena penduduknya adalah pengusaha batik, karakteristik 

masyarakatnya juga sangat unik, karena hampir keseluruhannya berprofesi 

sebagai pedagang atau pengusaha yang menekuni usaha perbatikan. Hal 

ini dipandang sebagai sesuatu yang aneh di tengah kehidupan masyarakat 

Surakarta, yang umumnya bekerja di bidang pertanian dan birokrat 

kerajaan. Mayoritas jenis pekerjaan yang ditekuni, identitas masyarakat, 

nilai dan perilaku sosial serta kebudayaannya tampak jelas sangat 

dipengaruhi oleh jiwa entre-peneurship (Wawancara, Drs. Bambang 

Slameto, 29 Oktober 2005). 

 Informan ini menambahkan bahwa, pandangan umum yang 

tampak menonjol dari masyarakat Laweyan adalah, sikapnya yang skeptis 

terhadap sistem pendidikan, kegiatan sosial keagamaan dan kebudayaan. 

Mereka membentuk perkampungan sendiri, mengikuti gaya hidup mereka 

sendiri, sehingga apa yang tampak, baik secara sosial dan kultural nilai-

nilai kehidupan orang Laweyan terlepas dari komunitas sosial yang lebih 
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luas, yaitu masyarakat Jawa.  Gaya hidup masyarakatnya yang terasa asing 

dengan lingkungan di luar Laweyan, semua itu melekat dalam identitas 

masyarakat Laweyan. 

Akibat yang dirasakan penting dari perbedaan sosial kultural ini 

adalah tempat-tempat yang ideal untuk kerajinan batik ini cenderung 

menjadi pusat sosio-kultural mereka, yang agak “mandiri” itu. Dalam hal 

ini, Laweyan adalah contoh yang tepat untuk itu, apabila dibandingkan 

dengan perkampungan pengrajin lainnya, dalam kota Surakarta 

(Wawancara, Drs. Bambang Slameto, 29 Oktober 2005).  

Perbandingan yang lebih menyolok perbedaannya dengan identitas 

masyarakat Laweyan adalah pengelompokan abdi dalem pembatik dalam 

dinas kerajaan, di  kampung Kratonan, tetapi beberapa  perbedaan identitas 

yang kami amati di antara keduanya menunjukkan bahwa masalah persepsi 

kultural adalah faktor yang menentukan perbedaan kedua pengrajin batik 

itu. Para pengrajin kerajaan lebih tertarik  pada gaya hidup model 

bangsawan Kraton, oleh karena itu identitas kelompok sosial ini lebih 

menyerupai “priyayi-priyayi istana“. Kampung Kratonan dahulu, lebih 

dikenal sebagai pusat produksi batik kerajaan, sama sekali tidak 

mencerminkan karakternya sebagai perkampungan pengrajin, melainkan 

lebih membaur ke dalam kompleks bangunan bangsawan aristokrat. 

Rumah induk disertai halaman yang luas menyerupai alun-alun, dikelilingi 

oleh pengindung atau magersari. Seolah-olah mencerminkan pusat 

kekuasaan kecil dari komunitas lingkungannya. Disana tidak muncul sikap 
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kompetitif di antara pengrajin batik karena hasil pekerjaan tidak dinilai 

menurut prestasi kerja, melainkan di ukur menurut nilai-nilai pengabdian 

sebagai abdi dalem, oleh karena itu nilai entrepreneurship sama sekali 

tidak ada dalam diri para pengrajin batik istana (Wawancara, Slamet 

Setiono, SE, 11 November 2005). 

Slamet Setiono, SE, menambahkan bahwa, berbeda dengan para 

pengusaha batik Laweyan, sikap mereka justru mengantisipasi persepsi 

gaya hidup orang-orang bangsawan. Rasa percaya diri yang kuat tidak 

tertarik oleh cara hidup yang bermewah-mewah seperti di dalam kraton, 

tidak ingin kehormatan, tampaknya telah menciptakan kondisi umum di 

Laweyan, sehingga apa yang ada di hadapan kita sekarang adalah realitas 

sosial. Sekarang keadaan di Laweyan jauh berbeda dengan kondisi sosial -

ekonomi rumah tangga pengrajin kerajaan di Kratonan. Meskipun 

saudagar Laweyan menghadapi kemerosotan tingkat sosial-ekonomi, tetapi 

keadaannya sekarang masih banyak pengusaha yang lebih kaya dari pada 

kebanyakan hidup para bangsawan. Mereka masih bisa menikmati sisa 

kejayaannya di masa lampau, daripada pengrajin seprofesi di kampung 

Kratonan. Sejak peranan pengrajin kerajaan ini memudar sebagai akibat 

pengambilalihan kekuasaan Swapraja banyak di antara mereka menjual 

rumah besar yang berhalaman luas itu kepada pengusaha batik Cina. Satu 

di antara meraka menjadi milik Go Tik Swap, seorang pengusaha batik 

Cina yang sukses memasuki gerbang kraton. 
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Orang Laweyan masa lalu lebih jelas membedakan dua profesi ini. 

Seorang pengusaha batik dalam kriteria saudagar kaya, menurut istilah 

setempat disebut juragan dan seorang pedagang batik disebut bakul ade. 

Keduanya ada keserasian dalam profesi sebagai spekulan, tetapi ketekunan 

kerja mereka masih kurang mendapat tempat dalam status tradisional 

Jawa. Ada kecenderungan memandang rendah pekerjaan berdagang, bagi 

kebanyakan orang Jawa. Dalam pengertian ini, orang Surakarta juga 

cenderung untuk memandang pedagang batik sebagai berada di luar etika 

kerja umum (Wawancara, Slamet Setiono, SE, 11 November 2005). 

Informan lain, yaitu H. Akhmad Sulaiman menjelaskan, 

keterasingan adalah identitas kampung Laweyan, sebuah pemukiman 

saudagar-saudagar kaya orang Jawa. Mereka tetap beragama Islam tetapi 

abangan, tidak ingin kehormatan tetapi hemat, adalah persepsi budaya 

mereka bahwa uang dan kekayaan tidak untuk kepentingan bersama, tidak 

untuk berfoya-foya, melainkan untuk menaikkan status mereka sebagai 

“mas nganten/ mbok mase” (sebutan untuk juragan batik laki-laki/wanita)  

Barangkali ciri khas yang dirasakan paling menonjol dari gaya 

hidup orang-orang Laweyan adalah  persepsinya mengenai kekayaan, baik 

di kalangan majikan maupun tenaga tukang dan buruhnya saling 

memahami bahwa bekerja keras yang sudah biasa mereka lakukan, 

semata-mata bukan hanya mencari nafkah melainkan juga  untuk 

mengumpulkan kekayaan. Menurut mereka, mengumpulkan kekayaan 

sama halnya orang menemukan identitas dirinya dalam status sosial 
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tertentu. Kebanggaan mereka tidak hanya ditentukan menurut klasifikasi 

jenis pekerjaan, sebagai sekelompok marginal melainkan nilai kekayaan 

itu secara realistis telah mengangkat harga dirinya kedalam status tertentu, 

yaitu orang Jawa yang kaya raya, lebih-lebih bila disertai predikat “mas 

nganten/mbok mase” dalam lingkungan Laweyan sendiri atau “juragan” di 

lingkungan masyarakat yang lebih luas (Wawancara, H. Akhmad 

Sulaiman, 11 November 2005). 

Mereka tidak tertarik pada gelar-gelar kepriyayian, karena gelar 

yang disertai kekayaan para bangsawan itu katanya bersifat hanya 

pemberian dari kraton, tidak diperoleh dari keringatnya sendiri. Mereka 

tidak bisa lebih bebas menikmati hasil jerih payah sendiri bila hal itu 

dinyatakan dalam pekerjaan mengabdi pada majikannya. 

Besarnya kekayaan orang Laweyan yang masih terkumpul, dengan 

mudah bisa dikenali dengan melihat pengelompokan rumah gedongan 

yang besar-besar di sepanjang jalan raya Laweyan dan di lorong-lorng 

sempit perkampungan dagang itu. Suatu pemandangan yang terasa asing di 

mata orang Jawa adalah setiap kapling pemukiman itu yang nampak dari 

luar hanyalah pagar tembok setinggi 3 meter sampai 5 meter. Kekayaan 

mereka tidak begitu tampak dari luar, tetapi begitu memasuki pintu 

gerbang bersusun terlihat rumah besar itu mirip istana kecil yang dibangun 

selama dasa warsa-dasa warsa abad ini. 

Pendeknya gaya hidup orang Laweyan, dalam batas-batas tertentu 

senantiasa mengantisipasi kehidupan bangsawan istana. Mereka tidak 
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sepenuhnya terlibat seperti dalam kehidupan aristokrat, tetapi jenis-jenis 

kekayaan yang menjadi simbol status para bangsawan mereka miliki. Para 

juragan Laweyan yang tergolong kaya biasanya memiliki barang-barang 

sebagai simbol status kekayaan. Misalnya krobongan, dubang, perhiasan 

dan tata cara berpakaian Jawa seperti model priyayi. Pada sekitar tahun 

1915 di Surakarta sering terjadi perkelahian anak-anak muda karena 

masalah pelanggaran tata cara  berpakian adat. Kebanyakan diantara anak-

anak priyayi, merasa tersinggung oleh perlakuan pemuda “ngecapan” 

(buruh tukang cap) yang meniru cara berpakaian priyayi kraton 

(Wawancara, H. Akhmad Sulaiman, 11 November 2005). 

Pada kesempatan lain penulis mendapat informasi bahwa, para 

“juragan” Laweyan dalam kedudukannya sebagai majikan dalam 

perusahaan, memang tidak pernah menampilkan sikapnya seperti para 

bangsawan kraton. Tidak ingin dihormati secara berlebih-lebihan, tetapi 

sebaliknya tentang persepsi kekayaan yang ia miliki, ingin dipamerkan 

sampai yang sekecil-kecilnya. Satu contoh yang sederhana, yaitu cara 

mereka memamerkan pintu gerbang yang cukup besar. Biasanya pada 

rumah-rumah orang kaya disana, akan dijumpai pintu gerbang bersusun 

dengan anak pintu-pintu yang lebih kecil, seperti pada lampiran 2 halaman 

92. Di atas pintu dilengkapi dengan ukiran “crown”, semacam lambang 

mahkota kerajaan Belanda. Anehnya mereka tidak banyak yang tahu 

tentang arti lambang itu. Anak pintu yang hanya bisa dimasuki orang 

dengan membongkokkan badannya itu, memang berfungsi terutama untuk 
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kepentingan tenaga buruhnya di saat ada urusan keluar rumah, sedangkan 

pintu gerbang baru dibuka jika majikan mengelurkan kendaraannya atau 

untuk keperluan perusahaan. Orang Laweyan ternyata tidak banyak 

mengetahui makna lambang dari pintu bersusun itu, selain hanya bisa 

membeli dan memakai untuk kepentingan ekonomi keluarganya. Mereka 

tidak ingin merepotkan diri dengan urusan lambang-lambang semacam itu, 

karena yang penting bagi orang Laweyan barang itu bisa mencerminkan 

sebagai simbol kekayaannya (Wawancara, Sumadi, 15 Oktober 2005). 

Hasil pengamatan yang dilakukan di daerah itu memang 

menunjukkan hasil yang positif, bahwa orang-orang Laweyan sangat 

merasa kebutuhan untuk memamerkan standar kekayaan mereka, karena 

dari kekayaan itu menunjukkan status pemiliknya. Mereka mempunyai 

rumah-rumah “gedongan”, banyak tenaga buruh, beberapa kuda dan mobil 

dan berbagai simbol kekayaan lainnya. Faktor-faktor ini secara tidak 

langsung menuntut penghormatan orang lain kepada keluarganya. Dalam 

kaitannya dengan nilai hormat ini, maka permasalahan yang cukup 

menarik adalah sejauh mana kekayaan itu mengangkat status sosial 

penduduknya. 

Sistem status dalam masyarakat Laweyan ditentukan berdasarkan 

klasifikasi pembagian kerja di perusahaan keluarga. Baik secara struktural 

maupun fungsionalnya, kedudukan seorang ibu menempati posisi teratas, 

baru kemudian ayah dan anak-anak. Dilingkungan ini seorang wanita 

memegang peranan cukup penting dalam pengelolaan perusahaan, 



 71

disamping sifatnya yang tekun, ulet dan lebih teliti, wanita lebih memiliki 

sifat “ngemong” dibanding dengan kaum pria. Berbeda dengan 

masyarakat Surakarta di luar masyarakat Laweyan yang menempatkan 

wanita di posisi kedua. Pemilik perusahaan ini memperoleh sebutan 

sebagai keluarga majikan. Sebenarnya gelar yang mereka peroleh dengan 

sebutan “mbok mase” dan “mas nganten” terkandung nilai-nilai 

penghargaan dan penghormatan dari lingkungan perusahaan, terutama 

tenaga buruhnya. Mereka dihormati karena perannya bukan sekedar 

sebagai pelindung kepentingan ekonomi buruhnya, melainkan juga sebagai 

bapak asuh. Hubungan buruh-majikan itu sebagai keutuhan dan kesatuan., 

dimana masing-masing orang dalam perusahaan dianggap sebagai teman 

baik dan anggota keluarga. 

Dilihat dari sikap mereka secara lahir, para saudagar Laweyan 

agaknya memiliki kebanggaan tersendiri gelar yang diperoleh dari 

lingkungan sendiri ini. Masalahnya karena gelar “mbok mase” dan “mas 

nganten” adalah identitas yang menunjukkan dirinya sebagai pemilik 

perusahaan batik. Lain halnya dengan gelar “juragan” yang mereka 

peroleh dari masyarakat luar. Gelar ini menyertai para pengusaha 

Laweyan, terutama dalam lingkungan masyarakat pedagang di pasar-pasar 

atau pedagang besar pemilik toko batik sudah berbaur dengan pengusaha 

lain di luar kegiatan ini (Wawancara, Slamet Setiono, SE, 11  November 

2005). 
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2. Semangat Kerja 

Orang Laweyan, dalam lingkungan masyarakat Surakarta dikenal 

sebagai pekerja “ulet” (rajin, tekun, tabah). Terutama peranan “mbok 

mase” yang cukup besar dalam perusahaan dan keluarga, dalam setiap 

harinya mereka hanya istirahat selama 7 jam, selebihnya hanya disediakan 

untuk bekerja di perusahaan dan di pasar-pasar sandang. Semangat kerja 

mereka sangat tinggi, bila dibandingkan dengan pekerjaan para suami, di 

perusahaan. Salah seorang informan, yaitu Rahardjo menggambarkan etos 

kerja para wanita di Laweyan, sebagaimana ungkapan berikut ini “sing 

wedhok mbatik, sing lanang ngingu kutut” (pekerjaan wanita hanya 

membatik, sementara suaminya hanya bersantai-santai dengan burung 

perkutut peliharaannya). Kebanyakan dari  saudagar wanita Laweyan yang 

memiliki etos kerja tinggi, adalah mereka yang pertama kali membuka 

usaha keluarga, kemudian generasi kedua, atau ketiga wanita. Biasanya 

sesudah generasi ketiga semangat enterpreneur mereka semakin menurun, 

bahkan menjadi lenyap sama sekali bila diturunkan kepada anak laki-laki 

(Wawancara, Rahardjo, 11 November 2005). 

Menurut penuturan dari Drs. Bambang Slameto, bahkan dewasa ini 

semangat kerja yang tinggi biasanya justru dimiliki oleh wanita-wanita 

yang belum pernah mengenal sekolah. Anak-anak yang sudah disiapkan 

oleh orang tuanya untuk meneruskan usaha keluarga, biasanya memang 

sengaja tidak disekolahkan, karena itu dari sejak umur enam tahun anak itu 

sudah dididik memahami cara mengurus perusahaan. Mereka ternyata 
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dalam hal pendidikan informasi ini sangat jelas membedakan antara 

pengetahuan praktis yang lebih menekankan segi ketrampilan di pabrik, 

dan pengetahuan empiris dalam mengelola perusahaan. Anak-anak 

pengusaha umumnya lebih banyak disiapkan untuk memahami 

pengetahuan dari pengalaman orang tuanya, karena itu bukan ukuran 

lamanya pendidikan melainkan nilai pemahamannya. 

Sehubungan dengan masalah di atas maka seorang mbok mase 

dalam menyeleksi tenaga kerja anak-anak mereka dan tenaga kerja 

buruhnya, dirumuskan dengan tepat berdasarkan nilai semangat kerja. 

Sehingga dalam perumusan itu terdapat kategori sosial yang mencakup 

kriteria: usia, jenis kelamin dan status perkawinan. Agaknya seleksi 

majikan terhadap seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan 

perusahaan keluarga, tidak memandang unsur ikatan-ikatan non ekonomis, 

tetapi lebih ditekankan pada prestasi kerja. 

Sisi lain yang bisa kita lihat tentang etos kerja para majikan adalah 

gagasan mereka untuk memproduktifitaskan tenaga laki-laki sebagai 

tukang cap dan buruhnya. Pada kesempatan yang lain, pernah kami 

tanyakan, alasan apa para majikan lebih memilih tenaga kerja yang sudah 

menikah? Jawaban mereka, cukup masuk akal. Biasanya para pekerja yang 

sudah berkeluarga, kehidupan dirinya sudah mapan dan seluruh gajinya 

hanya untuk kebutuhan keluarga. Mereka sudah meninggalkan masa 

bersenang-senang, karena itu mereka mau bekerja keras, disiplin dan 

penuh tanggung jawab, demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Para 
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majikan baru memakai tenaga bujangan bila mereka betul-betul sudah 

mengenal pribadi pekerja itu. Majikan tidak pernah menerima pekerja 

bujangan yang belum dikenal, karena mereka ketakutan kalau pekerja itu 

ternyata pemalas, akan mudah mempengaruhi pekerja yang lain. 

Masalah lain yang cukup menarik adalah sikap majikan yang tak 

mengenal kompromi dengan siapapun. Baik dengan saudara sendiri, 

dengan adik-kakak, bahkan dengan anak-anaknya sendiri yang sudah 

mendirikan usaha lain. Ia tidak mengenal batas-batas ikatan khusus yang 

sifatnya non ekonomis. Adik, kakak dan anak-anak mereka bisanya berdiri 

sendiri mengelola perusahaan masing-masing. Dalam kontek yang seperti 

ini, masing-masing anggota keluarga itu akan memandang mereka sebagai 

orang lain yang menjadi saingan perusahaannya. Nilai pertolongan harus 

bisa diukur menurut pertimbangan pinjam meminjam sehingga pada 

saatnya yang tepat mereka akan meminta kembali nilai pertolongan itu. 

Prinsip ini nampaknya sangat rasionalistis, karena segala bentuk hubungan 

sosial antar warga masyarakatnya senantiasa diukur menurut kriteria 

untung dan rugi (Wawancara, Drs. Bambang Slameto, 29 Oktober 2005). 

Sebagai contoh, kehidupan keluarga Bapak Sumadi yang merintis 

usaha batiknya pada tahun 1962, telah berhasil menerapkan sistem kerja 

keluarga pedagang dalam kehidupan keluarganya. Ini memberikan 

gambaran sifat keluarga entrepreneur di Laweyan.  

Kegiatan pagi diawali dengan membagi pekerjaan kepada semua 

buruh-buruhnya, yaitu kepada buruh mbatik dan buruh ngecap. Sementara 
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Mas Nganten (sebutan untuk pengusaha batik laki-laki) memimpin 

buruhnya, terlibat dalam kegiatan pemrosesan batiknya. Mbok Mase 

(sebutan untuk pengusaha batik wanita) dan anak perempuannya 

menggunakan waktunya di siang hari untuk pergi ke pasar, menyetorkan 

hasil produksi, membeli kain mori serta menagih hutang kepada para 

langganan. Sore hari, kegiatan pabrik serta urusan pemasaran selesai dan 

keluarga ini disibukkan dengan perhitungan barang yang telah selesai 

dikerjakan. Gaji buruh diberikan serta membuat rancangan kerja untuk 

keesokan harinya. Malam hari, mereka menghitung hutang-piutang, 

menghitung uang di tangan langganan dan menghitung jumlah barang 

yang siap di jual (Wawancara, Sumadi, 15 Oktober 2005). 

Para pengusaha biasanya menyalurkan batik hasil produksinya 

melalui koperasi. Dari koperasi ini kemudian didistribusikan kepada para 

pedagang besar atau pedagang kecil/eceran. Dengan penyaluran melalui 

koperasi, jaringan penjualan menjadi lebih luas dan untungnya pun tidak 

kalah dengan jika dijual langsung kepada konsumen. 

Cara memasarkan dan memperdagang kain batik di Laweyan itu 

pun terasa unik. Di kawasan Laweyan, pusat-pusat batik seolah menutup 

diri dari proses manajemen transparan. Mereka memproduksi secara diam-

diam di sebuah kawasan tertutup, dengan karyawan dan ahli batik yang tak 

bisa disebut massal.  

Produk-produk mereka memang sering dikenal oleh orang-orang 

yang tahu persis akan kualitas batik. Meski promosi yang dikedepankan, 
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sebenarnya cuma lewat mulut ke mulut. Produksi batik di beberapa kota 

besar Jawa ini memang masih terlalu tertutup. Mereka seperti “inferior” 

sekali memamerkan dagangannya, sehingga pada industri batik raksasa 

seperti Keris atau Danar Hadi sekali pun, menampilkan iklan ke media 

cetak dan elektronik terasa jarang sekali. 

Bahkan di kawasan Laweyan,  sebagai salah satu pusat batik di 

Indonesia, para produsen enggan membuka show room (tempat pamer). Ini 

didasari atas rasa sungkan yang  tinggi dengan sesama penjaja batik 

lainnya. Mereka takut, promosi itu justru menghantam atau bahkan jadi 

bumerang bagi citra produknya. Lebih-lebih jika kelak ada produk yang 

justru lebih bagus dari yang ia tawarkan. Jikapun ada yang yang membuka 

show room, hanya kecil-kecilan saja dan itu pun merangkap kantor 

(Wawancara, Rahardjo, 11 November 2005). 

Rata-rata dari mereka adalah perusahaan keluarga. Artinya 

menjalankan bisnis itu berdasarkan warisan orang tua mereka. Ada yang 

berkembang pesat setelah ditangani generasi lapis kedua atau ketiga, 

namun ada pula yang justru kian surut setelah generasi pertama tak 

memegang tampuk kepemimpinan. 

Generasi lapis kedua atau ketiga, tidak jarang malah lari dari bisnis 

di luar batik. Ada yang menggunakan modal keluarga untuk bisnis yang 

lain atau bahkan mencari pekerjaan di luar bisnis keluarga. Namun 

kebanyakan, bisnis batik di kawasan itu rata-rata bertahan karena eratnya 
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komitmen kekeluargaan tadi. Mereka berhasil menggalang sebuah 

kekuatan untuk tetap bertahan dengan bisnisnya.   

Saingan mereka memang satu, yakni para investor bisnis bermodal 

besar. Sehingga, sekuat apapun mereka berpasar, toh masih harus berpacu 

dengan perusahaan-perusahaan batik raksasa yang kini merajai pasar batik 

Indonesia. 

 

B. Peranan Pemerintah terhadap Perkembangan Industri Batik Tradisional 

di Laweyan, Surakarta 

Batik merupakan warisan dari nenek moyang yang telah berkembang 

sejalan dengan proses waktu, ada kalanya industrinya mengalami pasang 

surut. Untuk itu dilakukan usaha-usaha dalam mengembangkan dan 

melestarikannya agar tidak begitu saja tertelan budaya bangsa lain. 

Dalam usaha-usaha pengembangan batik Laweyan tidak terlepas dari 

usaha yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha dan pengrajin sendiri. 

Dukungan terhadap pengembangan batik Laweyan, antara lain : 

- Pemerintah berusaha membina pengrajin agar mampu menjadi pengrajin 

mandiri, sehingga tidak tergantung lagi pada pengusaha-pengusaha Cina.  

- Bagi para pengusaha diberikan dispensasi dalam peminjaman modal di 

bank berupa  KIK ( Kredit Investasi Kecil ). Mereka diberi kemudahan-

kemudahan peminjaman. 

- Para pengusaha batik berusaha menciptakan kreasi-kreasi baru dalam 

motif batik, baik dengan mengambil motif-motif dari daerah lain ataupun 
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dengan melahirkan kreasi sendiri, namun tetap mempertahankan ciri khas 

Laweyan. 

- Usaha yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu 

berusaha mengenalkan motif-motif kreasi baru yang diambil dari daerah 

lain dan juga pengenalan terhadap teknologi baru. 

Dalam upaya melestarikan batik Laweyan sebagai warisan dari nenek moyang 

kita, pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surakarta 

melakukan beberapa upaya-upaya: 

a. Memberikan penyuluhan tentang cara-cara pembuatan batik dan motif-

motif batik kreasi baru. 

b. Memberikan pendidikan ketrampilan membatik pada para pengrajin, 

khususnya generasi mudanya sebagai pewaris kebudayaan bangsa. 

c. Memberikan bimbingan agar nantinya para pengrajin mampu menjadi 

pengrajin yang mandiri dan mampu menciptakan kreasi-kreasi baru 

sendiri. 

d. Mengadakan pengadaan dan penyediaan bahan bagi pengrajin yang 

kekurangan modal. 

e. Memberikan informasi tentang keadaan pasar batik, teknik-teknik 

membatik yang baru. 

f. Menempatkan  kerajinan batik ini kedalam ruang cindera mata di 

Kotamadya agar nantinya setiap pengunjung dapat melihat secara 

langsung. 
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g. Mengikutsertakan batik Laweyan dalam pameran-pameran baik yang 

bersifat nasional maupun internasional (Wawancara, Drs. Soenardjo, 15 

Oktober 2005). 

Usaha pengembangan batik Laweyan tentu saja juga mengalami hambatan dan 

rintangan. Hambatan-hambatan pengembangan batik Laweyan, antara lain:  

- Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, terutama para pengrajin batik 

sendiri yang rata-rata hanya lulusan sekolah dasar, hanya sedikit yang 

mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama, bahkan ada juga yang 

tidak tamat Sekolah Dasar. Mereka pada umumnya para pengrajin yang 

sudah tua-tua. 

- Banyak kaum muda yang meninggalkan usaha membatik dan pergi 

merantau ke kota-kota besar, karena mereka merasa usaha membatik tidak 

lagi bisa mencukupi kebutuhan hidup. Mengingat semakin besarnya 

tuntutan kebutuhan hidup yang dihadapi dan upah yang diterima sudah 

tidak sebanding lagi. Lagi pula usaha membatik ini memerlukan suatu 

ketekunan dan ketelatenan yang tidak semua orang memilikinya 

- Ketrampilan membatik di Laweyan, meskipun diwariskan secara turun 

temurun namun hanya sebatas nglengkrengi dan nerusi selebihnya yang 

yang meneruskan perusahaan. Jadi mereka hanya dapat bekerja sebagai 

buruh perusahaan, belum dapat mandiri. 

- Bagi para pengusaha Cina, mereka tetap memegang rahasia dalam 

teknologi pewarnaan batik, meskipun para pengrajin telah mendapat 
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pembinaan dari pemerintah dalam teknologi pewarnaan batik tetap tidak 

dapat sebagus batik yang dihasilkan perusahaan milik orang Cina. 

- Dalam bidang permodalan terjadi perbenturan, karena terbatasnya modal 

sehingga menyebabkan kalah bersaing dengan usaha-usaha batik dari 

daerah lain.  

Usaha-usaha  yang dilakukan tersebut mengingat batik merupakan: 

a. Sebagai salah satu karya seni dan budaya bangsa 

b. Usaha pembatikan mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk. 

c. Mempunyai arti penting dalam segi perekonomian bangsa, karena 

disamping meningkatkan taraf hidup masyarakat, batik juga dapat 

dijadikan komoditi ekspor non migas. 

 



BAB V 

SEJARAH PERKEMBANGAN INDUSTRI BATIK TRADISIONAL  

DI LAWEYAN SURAKARTA  1965-2000 

 

A. Awal Perkembangan Industri Batik Laweyan 

Iklim usaha adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan suatu usaha (Departemen Koperasi dan PKK, 1986). Iklim  

tersebut antara lain dapat diciptakan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah 

maupun stabilitas politik yang sedang berlangsung. 

Pada periode tahun 1960-1965 industri batik Laweyan mengalami 

perkembangan pesat. Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang 

secara umum mencerminkan sikap proteksi terhadap sektor usaha golongan 

ekonomi lemah (pribumi). 

Pada masa kabinet Parlementer tahun 1950-1957, kebijakan tersebut 

tampak pada Rencana Urgensi Perekonomian yang dimaksudkan untuk 

melindungi dan mengembangkan pengusaha pribumi dari persaingan dengan 

pengusaha Cina maupun asing, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin 

pada tahun 1959-1965, melalui Deklarasi Ekonomi (Dekon) mekanisme 

pemerintah untuk mengontrol dunia usaha swasta dilaksanakan dengan bentuk 

berbagai OPS (Organisasi Pekerja Serikat) dan GPS (Gabungan Pekerja 

Serikat), sehingga unsur-unsur dari sistem kapitalis yang bersifat free fight 

diharapkan dapat dihapuskan. Dalam kontek inilah maka peranan koperasi 

sangat diharapkan dalam membentuk lingkungan sosialisme Indonesia. 
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Suatu pelajaran yang dapat ditarik pada masa Demokrasi Terpimpin 

adalah semakin menguatnya peranan negara dalam mengubah “Perekonomian 

kolonial menjadi perekonomian nasional”. Seperti dikemukakan oleh Presiden 

Soekarno, bahwa perekonomian nasional tidak memiliki tempat bagi 

penanaman modal negara-negara industrial, demikian pula Indonesia tidak 

boleh menjadi sumber bahan mentah yang mereka perlukan atau menjadi 

pasar bagi barang jadi mereka. Oleh karena itu, tidak lama setelah 

mendekritkan sistem Demokrasi Terpimpin-nya pada tanggal 5 Juli 1959, 

Presiden Soekarno mencabut Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang 

pertama   di   Indonesia   yang   telah   disetujui   oleh  Parlemen  pada  tanggal  

15 September 1958. Undang-Undang itu disiapkan oleh Biro Perancang 

Nasional pada tahun 1953 dan oleh Kabinet Ali kedua pada bulan Agustus 

1956 (Muhaimin, 1990:100-101). 

Perkembangan batik di Laweyan mulai pesat ketika Koperasi batik 

yang bergabung dalam GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) turut 

membantu para pengusaha dalam penyediaan bahan mentah berupa kain mori 

dan obat pewarna untuk batik. Dalam kondisi demikian para pengusaha batik 

Laweyan memperoleh keuntungan yang melimpah, karena melalui koperasi 

diperoleh kain mori maupun obat-obat pewarna batik dengan harga yang lebih 

murah dibandingkan dengan harga di pasaran bebas, selain itu koperasi turut 

pula dalam membantu permodalan bagi para pengusaha dan pemasaran kain 

batik. Pada waktu itu pemerintah juga sedang aktif meningkatkan kekuatan 

ekonomi nasional, khususnya pengusaha pribumi melalui Rencana Urgensi 
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Perekonomian dan Program Benteng. Kebijakan ini secara eksplisit berusaha 

melindungi dan mengembangkan pengusaha-pengusaha pribumi serta 

menekan pengusaha-pengusaha dari kalangan Cina. Hal ini dilakukan dengan 

jalan menyediakan konsesi impor alokasi devisa dan kredit hanya bagi 

pengusaha-pengusaha pribumi (Muhaimin, 1990:5). 

Kejayaan batik tradisional Laweyan menjadikan Laweyan dikenal 

sebagai sentra kerajinan batik di Surakarta. Hampir seluruh masyarakat 

Laweyan menggantungkan hidupnya dari usaha batik. Entah sebagai pemilik 

perusahaan maupun menjadi buruh di perusahaan-perusahaan batik Hubungan 

kekeluargaan diantara para pengusaha batik pun sangat kuat. Para pengusaha 

batik ini membentuk ikatan kerja sama melalui hubungan keluarga untuk 

menguasai pasaran dan saling menjaga kelangsungan modalnya masing-

masing. Laweyan juga dikenal sebagai kampung yang sangat maju, berkat 

pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan batik tradisional. Para 

pengusaha batik berlomba membangun rumah yang mewah, dengan ciri khas 

dinding/temboknya yang tinggi. Tembok tinggi tersebut dimaksudkan untuk 

melindungi harta mereka dari tindak kejahatan. Pembangunan rumah dengan 

tembok yang tinggi tersebut, juga merupakan usaha mereka untuk 

menunjukkan status sosial mereka di mata masyarakat. Selain itu didirikannya 

pabrik mori, sebagai bahan baku batik turut berperan pula meningkatkan taraf 

hidup masyarakat Laweyan, karena pabrik mori tersebut menyerap cukup 

banyak tenaga kerja.  
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B. Kemunduran   Industri   Batik   Tradisional   di   Laweyan   Surakarta  

1965-2000 

Industrialisasi bukanlah sekedar masalah menghasilkan barang, tetapi 

bagaimana menghasilkan barang yang selanjutnya dapat dijual. Untuk 

menghasilkan barang, diperlukan kemampuan teknologi dan modal, dan untuk 

bisa menjual barang yang dihasilkan, barang yang bersangkutan harus dapat 

memenuhi keinginan dan selera konsumen, sekaligus cukup murah dan lebih 

tepatnya terjangkau daya beli konsumen. 

Memasuki masa Orde Baru, industri tenun dan batik Laweyan 

menunjukkan suatu gejala kemerosotan. Perkembangan  nilai produksi kain 

mori maupun batik tidak sepesat dalam periode 1960-1965. Gejala 

kemerosotan industri tenun maupun batik Laweyan di masa Orde Baru ini 

disebabkan karena: 

1. Persaingan dengan industri tekstil dan batik modern 

Perkembangan industri batik Laweyan tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan industri sejenis yang berada di sekitarnya. Di Surakarta 

industri tekstil meliputi kegiatan pertenunan, finishing, konveksi dan 

sebagainya. Perkembangan industri tekstil maupun batik modern 

sebenarnya tidak hanya menimbulkan persaingan bagi batik tradisional di 

Surakarta, khususnya Laweyan. Daerah-daerah pembatikan lainnya juga 

mengalami hal serupa. Pada tahun 1960-1970-an masih banyak kaum 

wanita yang mengenakan kain dan kebaya, di tahun-tahun berikutnya 
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memakai  kain sudah tidak lagi dianggap praktis, dengan demikian selera 

terhadap batik juga mengalami kemerosotan. 

Meskipun secara khusus di Laweyan antara tahun 1960-1970 

tekstil terdesak oleh masuknya jenis batik printing, namun alasan serupa 

telah banyak diungkap oleh kalangan perbatikan di berbagai daerah seperti 

Madura, Sidoarjo, Ponorogo, Yogyakarta, Surakarta, Tasikmalaya, 

Cirebon dan DKI Jakarta yang mengungkapkan bahwa beberapa tahun 

kemudian setelah tahun 1979-an mutu batik printing berhasil ditingkatkan, 

sehingga dengan ongkos produksi yang rendah, batik printing dapat dijual 

dengan harga jauh di bawah harga batik tradisional. Jika pada tahun 

1970-an diperkirakan batik tradisional menguasai 60% pasaran batik, dan 

sisanya untuk batik printing. Pada era berikutnya keadaan telah berubah, 

pasaran batik printing telah menguasai 70% pasar dengan sisanya untuk 

batik    tradisional. Bahkan, menurut salah satu informan, yaitu  Sumadi 

diperkirakan untuk saat ini batik tradisional hanya mempunyai peluang 

10% saja untuk menembus pasar, sedangkan 90% lainnya akan   diambil   

oleh   batik   printing  (Wawancara, Sumadi, 15  Oktober 2005). Sehingga 

dalam kaitan ini munculnya teknologi baru di bidang pembatikan belum 

dapat dikuasai oleh sebagian besar pengusaha batik Laweyan. 

Menurut penutura salah seorang pedagang batik di Pasar Klewer, 

seiring dengan perkembangan zaman motif batik semakin kompleks, 

karena tuntutan pasar dan untuk keperluan industri, para pengusaha 

cenderung memilih cara pembuatan batik yang lebih cepat dan modern, 
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maka yang terjadi banyak pengusaha yang meniru, menembak motif 

lantaran antara batik printing dan batik tulis jika tidak cermat sulit untuk 

membedakannya. Akhirnya hal tersebut mewabah ke mana-mana tidak 

hanya pada batik, tetapi juga pada jenis-jenis kain yang lain. Mereka 

berlomba ke dalam motif yang sae atau bagus dan murah. Sekarang ini 

banyak terjadi kekaburan tentang motif batik yang asli atau baku, karena 

banyak bermunculan motif-motif tiruan yang lebih bervariasi, meskipun 

banyak pula motif yang hampir mirip dengan motif asli. Namun 

sebenarnya jika dicermati terdapat perbedaan mendasar antara batik tulis 

dan batik printing, yaitu batik tulis tidak konsisten atau ajeg dalam corak 

dan klowongannya. Juga ada perbedaan mana yang bagian luar dan mana 

yang bagian dalamnya. Untuk batik printing hal tersebut sulit dilakukan, 

semuanya  telah  dibuat  sama (Wawancara, Sumarsih  Sutjipto, 11 

November 2005). Saat ini orang cenderung susah untuk membedakan 

batik tulis dengan printing, dari segi harga tentu saja jauh lebih mahal 

batik tulis dikarenakan proses pembuatannya yang lebih rumit dengan 

proses yang lama, di samping itu nilai seni batik tulis lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan batik printing. Senada dengan Sumarsih Sutjipto, Ny 

Marniyati menyatakan bahwa beredarnya batik printing di pasaran telah 

membunuh keeksisan batik tulis. Pada masa kejayaannya, penjualan batik 

lebih cepat. Sementara sekarang ini hanya tinggal menghabiskan stok 

lama, apalagi untuk batik tulis. Bahkan sampai sekarang ini masih 

tersimpan batik tulis yang dua tahun lalu dibuat dan kini belum laku 
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terjual. Jika dijual sekarang bisa mencapai harga Rp 300.000,00 sampai 

Rp 500.000,00 per helai. Kondisi ini diperparah dengan lagi munculnya 

aksi pembajakan motif batik yang terjadi di berbagai daerah. Ketika dibeli 

batik tulis seharga Rp 300.000,00 ternyata selang beberapa hari kemudian 

di pasaran muncul motif dan warna yang sama, namun harga jauh lebih 

murah hanya Rp 100.000,00. Adanya kecenderungan batik printing untuk 

mengangkat motif-motif tradisional ke dalam bahan yang cukup halus, 

membuat konsumen yang tidak paham masalah batik menjadi terkelabuhi. 

Batik printing murahan untuk konsumen kelas menengah ke bawah, 

sedang batik printing kualitas tinggi dirancang untuk konsumen kelas 

menengah ke atas. Sekarang ini batik lebih dikenal sebagai barang seni, 

bukan sebagai bahan pakaian harian. Dalam perkembangannya pun para 

pengusaha lebih banyak memproduksi barang jadi, seperti rok, hem, taplak 

meja, seprai, sarung bantal-guling, dan lain-lain ketimbang memproduksi 

kain batik utuh.  

Kemunculan industri batik besar yang lebih modern, seperti Batik 

Keris milik Kasom Tjokrosaputro (nama aslinya Kwee Sam Tjok) turut 

pula menghantam industri batik tulis. Awal tahun 1970, perusahaan ini 

menanamkan modal sebesar Rp 300 juta untuk pabrik tekstil batiknya, dan 

hanya dalam kurun waktu dua tahun berhasil menjual 100 juta yard per 

tahunnya. Dampak ekspansi jenis perusahaan ini benar-benar memukul 

keberadaan industri batik tulis, sehingga pada akhir dekade 1970-an itu 

pengrajin batik yang semula menyemarakkan kegiatan rumah tangga di 
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Laweyan Surakarta dan sekitarnya, Pekalongan, Tulung Agung, Ponorogo, 

dan beberapa kota lainnya menjadi lumpuh. Disamping Batik Keris, 

berdiri pula perusahaan batik milik pribumi, yaitu Batik Danar Hadi dan 

Batik Semar (milik Cina).  

Ketika era batik telah datang, pengrajin batik yang secara historis 

punya hak moral untuk menikmati kejayaan batik, ternyata harus gigit jari. 

Menurut Departemen Perindustrian, dari puluhan ribu industri rumahan 

yang pernah ada, kini hanya tinggal 5.000-an industri rumahan yang masih 

aktif di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur (Warta Ekonomi, 1993: 3). 

2. Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan                      

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 

Pada awal pemerintahan Orde Baru, terjadi ketidak stabilan politik 

dan pemerintahan. Oleh karena itu, berpegang pada prioritas pertumbuhan 

ekonomi, penanaman modal dan peningkatan produksi, para penyusun 

kebijakan Orde Baru bersedia mengajak siapa saja yang mempunyai 

kemampuan berinvestasi dan berproduksi. Mereka beranggapan bahwa 

para pengusaha pribumi akan mampu berkembang dalam kondisi ekonomi 

yang sehat, bukan dengan memberikan perlindungan (Robinson, 1986:81). 

Dengan menggunakan pendekatan yang pragmatis sebagai konsep 

utamanya, pemerintah Orde Baru mulai meletakkan dasar-dasar 

perkembangan industri secara berencana. Hal ini didasarkan bahwa 

industri tekstil, di samping merupakan suplier sandang, bahan pokok bagi 

rakyat, industri tekstil telah berkembang menjadi salah satu sumber devisa 
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negara, sebagai bahan ekspor. Perkembangan industri tekstil terus 

mengalami peningkatan, dengan demikian industri tekstil ini memiliki 

posisi ekonomis yang penting sebagai salah satu perintis dalam kegiatan 

industrialisasi di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, karena angka-

angka mengenai investasi dalam negeri yang disetujui atas Undang-

Undang Penanaman Modal Dalam Negeri menunjukkan bahwa kira-kira 

2/3 dari seluruh investasi dalam negeri adalah proyek-proyek industri dan 

sebagian besar adalah industri tekstil (Mc. Cawley, 1985: 3). 

Melihat kenyataan bahwa pertumbuhan tekstil di Indonesia dimulai 

dari industri yang menghasilkan barang-barang untuk memenuhi 

permintaan akhir seperti batik, palekat, dan lain-lain yang pada umumnya 

dikembangkan oleh kalangan pribumi, sedangkan golongan nonpribumi 

pada umumnya bergerak di pemasaran dan sekaligus sebagai pemasok 

bahan baku berupa kain tenun yang didatangkan dari impor, maka 

selayaknya cabang industri tekstil memerlukan perhatian yang serius, 

karena dengan terbukanya peluang bagi penanaman modal asing dan 

penanaman modal dalam negeri, selain dapat mendorong tumbuhnya 

industri berskala besar, pada gilirannya dapat pula menggusur industri 

tekstil skala kecil, karena adanya perbedaan-perbedaan dalam hal 

permodalan, teknologi, pemasaran, dan lain-lain.    

Pada tanggal 10 Januari 1967 pemerintah memberlakukan Undang-

Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan pada tanggal 3 Juli 1968 

Undang-Undang No. 6 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 
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Pemerintah melalui PMA ini mengundang penanam modal asing untuk 

melakukan usaha di Indonesia yang dimaksudkan untuk mempercepat 

pembentukan modal, sedangkan melalui PMDN pemerintah pada dasarnya 

memberikan hak-hak istimewa kepada pemilik modal dalam negeri, seperti 

misalnya menyangkut berbagai jenis pembebasan pajak (tax holidays) bagi 

perusahaan penanam modal baru serta perusahaan-perusahaan yang dapat 

memenuhi syarat-syarat kelayakan proyek dan memiliki kekayaan modal 

yang cukup untuk ditanamkan. Perusahaan-perusahaan yang berkeinginan 

menanamkan modal dalam PMDN atau PMA diharuskan mendepositokan 

jaminan sebesar 25% dari modal yang dimilikinya di bank-bank negara 

(Muhaimin, 1991:58-61). 

Maka, salah satu faktor penting bagi mundurnya pengusaha kecil 

golongan pribumi, dalam, hal ini pengusaha batik Laweyan. Mereka 

mengalami kesulitan untuk berinvestasi dalam PMDN. Uang mereka pada 

umumnya terikat pada bentuk barang modal, sedangkan menurut ketentuan 

UU PMDN hanya investasi baru yang berhak atas fasilitas-fasilitas yang 

diberikan oleh PMDN. Akibatnya mereka terpaksa beroperasi di luar 

program PMDN dan dalam posisi yang sama sekali tidak menguntungkan 

dalam persaingan mereka dengan pengusaha yang beroperasi dalam 

rangka PMDN yang menikmati perlakuan istimewa dalam soal pajak dan 

bea masuk. Menurut Robinson (1986:136) masalah ini oleh banyak 

pengusaha pribumi dipandang sebagai salah satu penyebab kemunduran 

yang menimpa para pengusaha pribumi kecil tradisional itu.                                                     
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3. Kelemahan modal dan pemasaran  

Salah seorang informan menuturkan, beroperasinya batik printing 

yang membutuhkan modal besar merupakan saingan yang menggeser batik 

tradisional Laweyan. Kenyataan ini didasarkan bahwa sebagian besar 

pengusaha batik Laweyan adalah pengusaha yang menghimpun modal 

sendiri dari laba yang diperoleh sedikit demi sedikit. Mereka mengalami 

kesulitan untuk mencari kredit di bank dengan skala menengah. Pada 

umumnya bank-bank pemerintah telah memberikan kredit kepada 

pengusaha-pengusaha batik printing skala besar dengan jumlah puluhan 

sampai ratusan miliar rupiah. Sementara yang diperlukan oleh pengusaha-

pengusaha batik skala kecil dan menengah hanya puluhan sampai ratusan 

juta rupiah. Melihat kondisi seperti itu, maka banyak pengusaha batik yang 

sedikit frustasi berhadapan dengan bank-bank pemerintah, akhirnya 

mereka harus mencari alternatif ke bank lain dan itu pun tidak mudah. 

Banyak bank-bank swasta sekalipun yang bisa menyalurkan kredit dalam 

skala menengah, persyaratan yang diminta cukup rumit dan bunganya juga 

cukup tinggi, di atas 2,5 persen per bulan. Di samping itu, acapkali pihak 

pengusaha kecil dan menengah terbentur pada agunan yang harus 

diberikan kepada pihak perbankan. Sekalipun beberapa pengusaha sudah 

bisa memutarkan uangnya setiap bulan mencapai ratusan juta rupiah, 

acapkali belum bisa dijadikan jaminan bagi bank, maka dari itu  jarang 

diantara mereka yang mencoba mengambil kredit dari bank, sehingga 

untuk beralih ke jenis batik printing yang memerlukan modal lebih besar 
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tidak mungkin mereka lakukan, oleh karena itu dalam pemasarannya pun 

mereka tidak berani menaruh barangnya terlebih dahulu di toko-toko 

dengan jangka waktu pembayaran yang lama untuk berspekulasi sambil 

mengadu modal (Wawancara, Sunaryono, 29 Oktober 2005). 

Untuk pemasaran batik sebelumnya tidak ada hambatan, karena 

pada waktu itu peran koperasi batik Surakarta masih sangat diandalkan. 

Dalam hal ini masih mau menampung dan memasarkan ke pihak-pihak 

konsumen dengan harga dan hasil yang tidak kalah dengan di jual sendiri 

pada konsumen langsung. Akan tetapi kemudian pemasaran batik 

mengalami kesulitan dikarenakan koperasi sudah tidak lagi memasarkan 

ke pihak konsumen langsung, tetapi para pengusaha langsung 

memasarkannya sendiri ke konsumen. Dalam hal ini akhirnya berpengaruh 

terhadap pemasaran batik tulis dan pada waktu itu sudah mulai kalah 

bersaing dengan pabrik batik cap dan printing yang lebih modern serta dari 

segi kualitas tidak kalah dengan batik tulis. 

4. Merosotnya peranan GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) terhadap 

primer Koperasi Batik Laweyan 

Di masa Orde Baru kedudukan GKBI sebagai importir dan 

distributor tunggal untuk pengadaan bahan baku batik telah dicabut. 

Keadaan ini dikarenakan situasi perekonomian nasional yang sedang 

berupaya menggiatkan kembali dunia usaha swasta, seperti dikeluarkannya 

UU PMA (Undang-Undang Penanaman Modal Asing) maupun PMDN  

(Penanaman Modal Dalam Negeri). 
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Dampak dari adanya kebijakan tersebut adalah GKBI yang pada 

waktu itu meliputi 8000 usaha keluarga atau bengkel batik skala kecil 

harus mengadakan penyesuaian dengan membentuk usaha-usaha patungan 

seperti PT Primatexco yang merupakan patungan antara Jepang dengan 

anak perusahaan Bank Dunia, PT Primissima, yang dimiliki bersama 

dengan pemerintah Indonesia merupakan hibah dari pemerintah Belanda 

serta PT Medari Yogyakarta yang seluruhnya milik GKBI (Muhaimin, 

1990). 

Adanya penyesuaian-penyesuaian tersebut berdampak perhatian 

terhadap primer-primer koperasi berkurang, termasuk Koperasi Batik 

Laweyan khususnya. Sehingga keberadaan GKBI hanya sekedar alat 

mencari legitimasi formal dunia luar, bahwa primer-primer masih ada dan 

berjalan. 

Berkurangnya perhatian GKBI terhadap primer Koperasi Batik 

Laweyan ini dicontohkan bahwa peranan primer selanjutnya adalah 

keikutsertaan dalam kepemilikan saham yang kemudian memperoleh 

keuntungan dari saham yang mereka tanamkan. 

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penyesuaian GKBI 

terhadap situasi perekonomian yang telah berubah sudah selayaknya 

diikuti oleh primernya, tetapi karena pasaran batik primer, masih bertahan 

pada batik tradisional yang telah mengalami kemerosotan maka 

berdampak koperasinya yang mengalami kemunduran 
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5. Bahan Baku yang Sulit Diperoleh 

Faktor bahan baku juga merupakan penyebab turunnya industri 

batik di Laweyan. Seperti penjelasan dari salah satu informan, H. Akhmad 

Sulaiman, pada tahun-tahun sebelumnya bahan baku yang akan dijadikan 

bahan batik sangat mudah diperoleh dan harganya pun sangat murah, 

karena pada waktu itu peran koperasi sebagai importir tunggal masih 

diakui oleh pemerintah, sehingga masih mempermudah para pengusaha 

untuk mendapatkan dengan mudah dan harga yang cukup murah, tetapi 

pada tahun berikutnya koperasi sebagai importir tunggal sudah tidak 

diakui lagi oleh pemerintah, sehingga para pengusaha sudah mencari 

bahan sendiri dengan harga yang mahal dan sulit diperoleh, dan juga 

orang-orang Cina sudah mulai tahu tentang bahan-bahan batik yang akan 

dipergunakan oleh para pengusaha Laweyan. Akhirnya penyediaan dan 

harga bahan pun dipermainkan oleh orang-orang Cina (Wawancara, H. 

Akhmad Sulaiman, 11 November 2005).  

6. Tenaga Kerja 

Pada tahun sebelumnya tenaga kerja bukan merupakan faktor yang 

sangat dipertimbangkan, ketika itu para pengusaha belum dituntut oleh 

pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja untuk memenuhi standar 

UMR (Upah Minimum Regional). Dari para pengusaha yang sebenarnya 

belum mampu untuk memenuhi standar UMR, akhirnya dipaksakan untuk 

mengikuti UMR yang diharuskan pemerintah. Jika tidak dapat memenuhi 

UMR perusahaan tersebut harus gulung tikar dan itu pun masih harus 
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memberi pesangon kepada karyawannya. Hal ini juga yang mempengaruhi 

mundurnya industri batik di Surakarta pada umumnya dan Laweyan pada 

khususnya (Wawancara, H. Akhmad Sulaiman, 11 November 2005). 

Melihat kondisi seperti sekarang ini, dimana industri batik 

Laweyan, Surakarta yang cenderung mengalami kemunduran, ternyata 

masih ada pengusaha yang eksis di tengah situasi seperti itu. Menurut 

penuturan seorang informan, yaitu Sumadi, pengusaha batik yang masih 

eksis pada umumnya memproduksi batik printing, ditambah dengan batik 

cap dan tulis. Untuk saat ini hampir tidak ada pengusaha yang 

memproduksi   khusus   batik   tulis   saja   (Wawancara, Sumadi, 15 

Oktober 2005).  

             

C. Dampak Kemunduran Industri Batik Laweyan terhadap Kondisi Sosial 

Ekonomi Masyarakatnya 

1. Dalam Bidang Sosial 

Dalam Bidang Sosial pada pembahasan perkembangan industri  

batik Laweyan pada tahun 1960-1965, dibidang sosial bagi masyarakat 

Laweyan telah membentuk masyarakat yang sangat menghargai nilai-nilai 

ekonomis dan keagamaan, keberhasilan ekonomis dan keagamaan 

merupakan dua prasarat penting yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

status sosial, sehingga adanya kebijakan Pemerintah yang melindungi 

terhadap keberadaan industri mereka memberikan dorongan kemajuan 

terhadap  industri utama mereka, yaitu tekstil dan batik. Dengan ungkapan 
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lain, perkembangan pusat ekonomi masyarakat Laweyan telah 

memperoleh dukungan baik secara politik maupun budaya. 

Pada masa Orde Baru, perkembangan pesat yang telah diraih pada 

masa sebelumnya ternyata harus mengalami kemerosotan. Kemerosotan 

ini telah pula menjauhkan harapan-harapan masyarakat Laweyan dalam 

kesadaran mereka yang sangat menghargai nilai-nilai kewirausahaan. 

Dalam kaitan inilah seorang informan, yaitu Drs. Bambang 

Slameto mengatakan bahwa setelah industri batik mengalami kemerosotan 

suatu gejala umum yang dapat dilihat pada masyarakat Laweyan adalah 

timbulnya keputusasaan sebagai akibat dari zaman keemasan/kejayaan 

yang pernah mereka rasakan telah berlalu. 

Di sisi lain etos kewiraswastaan yang semestinya di regenerasikan 

pada penerusnya kurang mendapat respon yang berarti. Kenyataan ini 

didasarkan bahwa semakin banyaknya anak-anak yang mengenyam 

pendidikan, dikemudian hari mereka lebih memilih bidang-bidang 

pekerjaan  kantoran  atau  bekerja  di  luar  kota  (Wawancara  dengan  

Drs. Bambang Slameto, 29 Oktober 2005). 

Dunia usaha batik sebagai asal mereka dibesarkan telah mulai 

ditinggalkan bersamaan dengan merosotnya penilaian generasi muda 

terhadap bidang usaha pendahulunya, dengan ungkapan lain gejala ini juga 

menunjukkan merosotnya entrepreneurship di kalangan generasi muda 

Laweyan di masa yang akan datang. 
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2.  Dalam Bidang Ekonomi 

a.  Terancamnya industri batik tradisional oleh batik modern 

Terjadinya perubahan selera konsumen dan didorong lebih 

lanjut oleh produk batik printing yang didukung alat teknologi modern 

telah menyebabkan terjadinya penyempitan terhadap pemasaran batik 

tradisional. 

Pergeseran pasar ini pula telah mengakibatkan pergeseran 

dalam kepemilikan perusahaan, dan pergeseran daerah sebagai 

“sumber batik”. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya pasaran batik 

didominasi oleh para pengusaha batik tradisional dari daerah-daerah 

seperti Yogyakarta, Ponorogo, Surakarta termasuk Laweyan 

khususnya, maka kini “kekuasaan” itu telah beralih ke Jakarta, karena 

bermula dari Jakarta inilah batik printing telah mengalami perbaikan 

teknologi terutama sekitar tahun 1970-1980-an. 

Selain kelebihan dalam hal teknologi yang dapat menyamai 

kualitas batik tradisional, keadaan ini juga diuntungkan karena adanya 

“sistem tembak” (copy) dari desain batik tradisional sehingga dapat 

diperoleh hasil desain yang benar-benar serupa dengan batik yang 

dicopy (Prisma, No. 8 Tahun 1982:7).    

Dengan demikian industri batik yang juga menuntut kreatifitas 

para produsen untuk menciptakan motif-motif baru dalam desainnya, 

secara tidak langsung dirugikan oleh adanya sistem tembak ini.  
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b. Berkurangnya jumlah produsen batik Laweyan 

Salah satu petunjuk berkembangnya industri, batik telah 

mengalami peningkatan maupun kemerosotan dapat ditunjukkan 

dengan banyak sedikitnya orang yang bekerja pada sektor tersebut. 

Demikian pula industri batik Laweyan yang telah mengalami 

kemerosotan pada masa sesudah Orde Baru dapat diketahui dengan 

semakin berkurangnya pengusaha industri tersebut.  

Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan pengusaha industri 

yang bergerak di lapangan tertentu, namun dengan memperhatikan 

keterangan dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa 

pengusaha industri yang dimaksud sebagian besar adalah pengusaha 

batik. 

Dari segi statistik jumlah pengrajin batik di Laweyan sudah 

jauh menurun. Artinya banyak pengusaha batik yang kini sudah gulung 

tikar atau bangkrut. Pengrajin batik yang ada di Laweyan kini hanya 

tinggal beberapa saja. Itu pun banyak diantaranya yang mengalami 

kesulitan untuk tetap bisa bertahan, meskipun ada juga yang masih bisa 

meraih sukses. Kebanyakan para pengrajin itu mewarisi usaha 

pembuatan batik dari orang tuanya.  

Kelemahan utama para pengrajin batik yang menyebabkan 

banyak yang gulung tikar adalah pola manajemen yang digunakan. 

Mereka menggunakan manajemen keluarga untuk menjalankan roda 



 99

bisnisnya. Dengan manajemen keluarga, maka mereka hanya 

menerima warisan dari para pendahulunya. Lebih parahnya hasil kerja 

dari penerusnya tidak seprofesional dari pendahulunya. Pola 

manajemen semacam itu juga menyebabkan para ahli waris usaha batik 

itu justru saling memperebutkan warisan. Dengan pola pikir yang 

demikian tak ayal banyak pengusaha batik yang gulung tikar. Padahal 

dulu kampung Laweyan dikenal sebagai tulangpunggung kraton untuk 

urusan pembuatan kain batik (Wawancara, Slamet Setiono, SE, 11 

November 2005). Senada dengan Slamet Setiono, SE, informan lain 

yaitu H. Akhmad Sulaiman, berkata: 

“Penyebab banyaknya pengusaha yang gulung tikar 

diakibatkan karena tidak adanya proses regenerasi dari orang tua 

kepada anak-anaknya, artinya banyak para pengusaha batik yang tidak 

mempersiapkan anak-anaknya untuk meneruskan usaha itu dengan 

baik, sehingga setelah dipegang generasi berikutnya perusahaan 

kebanyakan  semakin  mengalami  kemunduran”  (Wawancara  dengan 

H. Akhmad Sulaiman, 11 November 2005).    

c. Pergeseran-pergeseran dalam lapangan kerja lainnya 

Terjadinya pergeseran-pergeseran dalam lapangan kerja, karena 

sektor pembatikan sudah tidak dapat lagi diharapkan prospeknya 

terutama dikalangan generasi berikutnya, sehingga harus beralih pada 

jenis mata pencaharian lain. 
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Ironisnya banyak anak pengusaha batik yang beralih profesi 

menjadi birokrat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan di sini anak 

dari pengusaha batik yang menjadi birokrat justru lebih banyak 

daripada yang melanjutkan menjadi pengusaha batik. Bagi anak 

pengusaha yang berpendidikan tinggi, menjadi birokrat atau PNS 

adalah sebuah pilihan yang  “lebih bergengsi” dibandingkan dengan 

menjadi pengusaha batik, mungkin dalam benak pikirannya mereka 

berpikir sudah sekolah tinggi-tinggi masa hanya bergelut dengan batik. 

Alhasil banyak diantara mereka yang memilih untuk menjadi birokrat. 

Justru yang meneruskan menjadi pengusaha batik adalah anak-anak 

pengusaha yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak 

terlalu tinggi. 

d. Merosotnya partisipasi sosial pengusaha batik Laweyan 

Dampak yang berupa kemerosotan partisipasi sosial, 

ditunjukkan dengan besar atau kecilnya dana-dana sosial yang 

diberikan para pengusaha terhadap masyarakat. Kemerosotan 

partisipasi sosial tersebut juga serupa dengan merosotnya 

perkembangan dana-dana sosial yang diperbantukan pada masyarakat. 

Keadaan tersebut cukup beralasan karena kaitan antara keduanya 

terdapat hubungan yang sangat menopang, tetapi dalam hal ini perlu 

kiranya menjadi perhatian sebagaimana keterangan informan, yaitu 
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Rahardjo bahwa di masa lalu jiwa sosial pengusaha-pengusaha batik di 

Laweyan cukup bagus. 

Kejayaan Kampung Laweyan sebagai pusat kegiatan bisnis  

batik dimana banyak saudagar yang kaya raya didalamnya, kini 

hanyalah tinggal kenangan. Saat ini Laweyan tidak ubahnya seperti 

kampung-kampung lainnya. Keadaan di Laweyan tidak seperti dulu 

lagi, karena para saudagar batik kini tinggal turunannya yang keberapa, 

dan sudah  tak banyak lagi yang menekuni batik tulis. Dari kampung 

Laweyan ini yang tersisa hanyalah rumah-rumah kuno warga yang 

bertembok tinggi, kalau dulu di balik rumah rumah yang temboknya 

tinggi-tinggi itu terdapat keluarga saudagar batik yang kaya raya, kini 

tidak sedikit yang ditempati oleh keluarga  pra sejahtera (Wawancara, 

Rahardjo, 11 November 2005).  

Kelangkaan adanya batik tulis memang sudah terjadi cukup 

lama. Lebih-lebih ketika krisis moneter hingga pasca kerusuhan Mei 

1998, perdagangan batik tulis mengalami keterpurukan yang sangat 

tajam. Pasalnya selain harganya yang cukup mahal, pengerjaan batik 

tulis memerlukan proses yang cukup panjang dan rumit, yakni 

setengah tahun untuk satu kain batik. Disamping itu biaya produksi 

mengalami kenaikan cukup tinggi, yang diikuti pula oleh kenaikan 

harga, sehingga jumlah pembeli semakin mengalami penurunan. 
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Resiko untuk produksi batik tulis memang sangat tinggi. Cacat 

sedikit pembeli langsung menjatuhkan harga, disamping prosesnya 

yang begitu lama dalam pembuatan, sehingga untuk iklim perdagangan 

yang membutuhkan perputaran uang cepat, sulit untuk mengikuti. 



BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Sejarah Perkembangan 

Industri Batik    Tradisional di Laweyan Surakarta Tahun 1965-2000”, dapat 

disimpulkan:  

Pertama, daerah Laweyan, Surakarta dikenal sebagai salah satu sentra 

industri batik di Jawa Tengah. Kegiatan pembatikan pada mulanya masih 

mempergunakan peralatan yang sederhana, yaitu canting. Ragam hias batik 

yang dihasilkan pun masih meniru ragam hias dari kraton, demikian pula 

dengan pewarnaannya yang cenderung gelap dan mempergunakan bahan 

pewarna dari alam. Industri batik tradisional di Laweyan yang semakin maju, 

membuat para pengusaha berpikir untuk menciptakan peralatan membatik 

yang dapat menghasilkan batik lebih cepat daripada dengan menggunakan 

canting. Kemudian dibuatlah alat cap, di samping canting untuk memproduksi 

batik secara tradisional. Dari masa ke masa dunia perbatikan banyak mulai 

mengalami perubahan. Mulai dari ragam hias batiknya hingga peralatan dalam 

pembatikannya. Demikian pula dengan batik di Laweyan, Surakarta. Ragam 

hias batik Laweyan yang mulanya berupa ragam hias klasik lambat laun 

berkembang ke ragam hias yang dinamis/bergaya kontemporer. Pewarnaannya 

pun mulai menggunakan warna yang beraneka ragam. Hal tersebut tak lepas 

dari permintaan pasar dengan kondisi yang berubah-ubah. Seperti adanya 
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pengaruh dari kegiatan kenegaraan, motif yang sedang musim, maupun karya 

dari seseorang yang banyak digemari. Perkembangan peralatan untuk 

membatik secara tradisional, yaitu dari canting ke cap, dan ketika zaman 

semakin modern ditemukan teknologi baru dalam usaha perbatikan, yaitu alat 

printing/sablon.  

Kedua, pesatnya perkembangan industri batik tradisional di Laweyan, 

Surakarta tercipta dari kondisi masyarakat Laweyan sendiri. Mereka memiliki 

etos kerja dan semangat dagang yang sangat tinggi dibandingkan masyarakat 

Surakarta pada umumnya. Semangat kerja mereka, pada awalnya 

dilatarbelakangi akan adanya persaingan dengan pembatik dari kraton. Di 

samping itu, iklim usaha dan dukungan dari pemerintah turut pula berperan 

dalam berkembangnya industri batik tradisional. 

Ketiga, kejayaan industri batik tradisional di Laweyan, Surakarta dari 

waktu ke waktu semakin memudar. Pergantian pemerintahan yang 

mengakibatkan berubah pula kebijakan usaha yang telah dijalankan, berperan 

besar dalam mematikan industri batik tradisional. Selain itu kemunculan alat 

printing membuat para pengusaha berpindah memproduksi batik dengan alat 

ini dibanding mempergunakan canting atau cap. Batik printing sendiri 

sebenarnya tidak bisa disebut dengan batik, istilah batik digunakan untuk 

kepentingan bisnis saja supaya dapat menarik konsumen. Di samping itu 

penyebab kemunduran industri batik tradisional disebabkan oleh lemahnya 

dalam permodalan, merosotnya peran koperasi, sulitnya bahan baku dan 

tenaga kerja. Kemunduran industri batik tradisional di Laweyan, Surakarta 
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tentu memberikan dampak bagi kehidupan masyarakatnya, baik di bidang 

sosial maupun ekonomi. 

Kerajinan batik sebagai hasil dari kerajinan tradisional masyarakat, 

diharapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat tetap hidup dan 

berakar kuat pada generasi yang akan datang. Untuk itu diperlukan upaya 

untuk melestarikan hasil warisan kebudayaan nenek moyang kita. 

 

B. Saran 

Berkaitan dengan simpulan penelitian tersebut di atas, maka penulis 

memberikan sumbangan saran yang dapat dipakai sebagai bahan pemikiran 

dan pertimbangan terutama kepala pihak-pihak yang terkait. Saran tersebut 

disampaikan sebagai berikut: 

1. Bagi para pengusaha atau pengrajin batik tulis supaya dapat 

mengembangkan dan melestarikan bentuk dasar motif batiknya tanpa 

meninggalkan keaslian ciri khas dari ragam hias dan warnanya.  

2. Bagi Departemen Perindustrian hendaknya dapat melengkapi sarana dan 

prasarana yang kurang lengkap dalam menunjang kegiatan perbatikan dan 

memberikan pembinaan-pembinaan serta pelatihan pada sentra-sentra 

batik yang telah ada serta memantau perkembangan kelestarian kerajinan 

batik Surakarta dalam mempertahankan ciri ragam hiasnya. Tidak lupa 

pula memperkenalkan batik Surakarta ke daerah lainnya supaya 

keberadaannya dapat dikenal. 
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3. Hendaknya diperlukan juga usaha untuk mendokumentasikan atau 

pembuatan catatan khusus mengenai berbagai macam ragam hias batik 

Surakarta, sehingga akan menambah wacana tentang keberadaan batik 

Surakarta. 

4. Keberadaan buku-buku tentang batik yang masih jarang beredar di pasaran 

umum, hendaknya para penerbit untuk lebih banyak mencetak, 

menerbitkan, maupun memasarkan buku-buku mengenai batik pada 

khususnya dan kebudayaan Indonesia pada umumnya sehingga lebih 

mudah untuk didapatkan oleh kalangan umum. 

5. Bagi generasi muda hendaknya dapat meneruskan dan mengembangkan 

kegiatan membatik agar lebih mengenal tentang ciri khas dari ragam hias 

dan warna dari batik tulis Surakarta untuk mempertahankan keberadaanya.    
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