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SARI 

Safitri, Anissa Fauzijah Rizky. 2016. Perkembangan  Batik di Ponorogo Tahun 

1955-2015. Skripsi. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Dr. Subagyo, M. Pd, Pembimbing II: Drs. Jayusman, 

M. Hum. 108 Hal. 

Kata Kunci : Sejarah, Industri Batik, Ponorogo  

 Penelitian ini berisi mengenai perkembangan industri batik di Ponorogo. 

Kebanyakan masyarakat kurang mengetahui adanya industri batik padahal 

perkembangnnya sudah cukup banyak dengan adanya pengusaha-pengusaha batik 

yang tersebar di wilayah Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk 

mengetahui sejarah awal batik Ponorogo, (2) untuk mengetahui perkembangan 

industri batik di Ponorogo dan (3) untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan batik.  

 Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini berdasarkan 

metode penelitian sejarah yaitu (1) heuristik, (2) kritik sumber, (3) interpretasi dan 

(4) historiografi. Metode pengumpulan data dengan sumber wawancara sebagai 

sumber primer dan sumber sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa batik Ponorogo sendiri sudah 

berkembang sejak kerajaan Islam di Indonesia. Industri yang pertama berkembang 

di Ponorogo bermula dari pengusaha Tionghoa bernama Kwee Seng ( Wi sing ) 

dari Banyumas. Produksi yang dibuat berupa batik kasar yang dijual dengan harga 

murah. Dengan adanya industri batik masyarakat mulai mengembangkan usaha 

batik hingga batik Ponorogo mengalami masa kejayaan di tahun 1960-an. Tahun 

1980-an batik Ponorogo mulai mengalami kemunduran salah satu penyebabnya 

adalah kemunculan batik printing. Setelah kemunduran produksi, industri batik 

yang berkembang hanya industri rumahan (home industry). Tahun 2000-an 

merupakan awal industri batik Ponorogo mulai berkembang sebab mulai muncul 

pengusaha-pengusaha batik baru. Terdapat delapan pengusaha batik yang muncul 

dengan membawa model-model baru dalam perbatikan Ponorogo. Faktor yang 

menghambat seperti kurangnya sumbar daya manusia, modal, bahan baku dan 

pemasaran produk. Faktor pendorong industri batik Ponorogo seperti teknologi 

yang digunakan, produk yang dihasilkan dan peran pemerintah dalam mendukung 

perkembangan industri batik Ponorogo. Dampak secara ekonomi terhadap 

masyarakat adalah memberikan peluang kerja sehingga mengurangi pengangguran 

kepada masyarakat dan dampak secara sosial-budaya terhadap masyarakat adalah 

memberikan pengetahuan tentang batik di Ponorogo dan juga nantinya dapat 

dijadikan sebagai pakaian adat saat acara-acara di Ponorogo.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah industri batik yang ada di Ponorogo 

mengalami masa fluktuasi dimana sebelum adanya pengakuan tentang batik 

sebagai warisan budaya perkembangannya sangat sedikit dan setelah adanya 

pengakuan batik perkembangan indsutri batik mulai mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.  
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ABSTRACT 

 

Safitri, Anissa Fauzijah Rizky. 2016. The development Batik in Ponorogo year 

1955-2015. Mini Thesis. Department of History, Faculty of Social Science. 

Semarang State University. First Advisor : Dr. Subagyo, M. Pd, Second Advisor : 

Drs. Jayusman, M. Hum. 108 Hal. 

Keyword : History, Industry Batik, Ponorogo 

 This research is about the development of industry batik in Ponorogo. 

Some people don’t know about industry batik even though there are many 

businessman in industry batik Ponorogo. This result of this research is (1) to know 

the history of batik Ponorogo, (2) to know the development of industry batik 

Ponorogo and (3) to know about the factor of development influence in industry 

batik Ponorogo. 

 The method if this research is method of historical research. There are four 

step in this research : heuristic, source critism, interpretation and historiography. 

The collection data is from interview source and document-documet. 

 Batik was develop in Ponorogo since Islamic kingdom in Indonesia. The 

first industry in Ponorogo is from businessman Banyumas, the name is Kwee 

Seng (Wi Sing). The production is batik with low quality because the matterial  

from cheap product and they selling with cheap price. Then industry batik 

growing fast and make new bussinesman in Ponorogo. With the develop of 

industry batik in Ponorogo and then make many people in Ponorogo making 

batik. In 1960-an batik Ponorogo very famous with batik cap biru in Indonesia. 

And then, in 1980-an batik Ponorogo just like home industry because of limited 

production and businessman. The low production because there are printing of 

batik that can production very fast, many product and cheap, so many people 

change to make batik printing. In 2000-an the industry of batik is like start again 

because there are six new businessman. They makes batik with new product like 

batik kontemporer, batik printing and batik painting. The influence of industry 

batik is like resistor and booster in industry. The resistor factor is human source, 

money, matterial and selling product. The booster in industry is technology, 

product and goverment to make the industry develop. The impact of industry batik 

make a different version for economic and socio-culture in Ponorogo. impact for 

economic to people in Ponorogo is make a new job that people need in there and 

for impact about socio-culture is make people know about batik Ponorogo and 

also batik can used in event-event cultural in Ponorogo.        

 The conclusion of this research is industry batik in Ponorogo have 

fluctuations period. Which before recognition heritage culture of batik the 

industry have development slightly. And after getting recognition the industry 

batik in Ponorogo have increased. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui 

dunia. Kata batik berasal dari Jawa yaitu “mbatik” yang berasal dari kata “mba” 

(ngembat) dan “tik” (titik) yang berarti membuat titik (Santoso,2010:1). 

Sedangkan ada beberapa pendapat mengatakan bahwa batik berasal dari kata 

“ambatik”  dari kata “amba” berarti menulis dan “tik” berarti titik kecil atau 

tetesan (Pandan,2013:3). Dahulu saat zaman kerajaan Majapahit sampai kerajaan 

Islam di Indonesia pekerjaan membatik dilakukan pada lingkup keraton sebab 

hanya raja beserta keluarga dan para pembesar istana yang di perbolehkan 

memakainya. Oleh sebab itu, hanya orang-orang tertentu yang memiliki keahlian 

membatik dan kebanyakan dipekerjakan pada lingkup keraton untuk membuat 

batik keluarga keraton. Banyak pejabat dan punggawa kerajaan yang tinggal 

diluar keraton, lama kelamaan pekerjaan membatik kemudian dikenal oleh 

masyarakat.  

Meluasnya batik hingga menjadi pakaian rakyat, khususnya di Jawa terjadi 

sekitar akhir abad XVII dan  awal abad XIX ( Mifzal, 2012 : 13 ). Kegiatan ini 

merupakan warisan turun-temurun yang masih dilakukan sampai saat ini. Pada 

zaman dulu hanya perempuan yang diperbolekan untuk melakukan pekerjaan 

membatik sebab selain merupakan pekerjaan rumahan, perempuan dinilai 

memiliki kreasi seni yang tinggi selain laki-laki. Perempuan-perempuan 
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menjadikan kegitan membatik sebagai salah satu mata pencaharian, sehingga 

batik adalah pekerjaan eksklusif perempuan ( Haidar, 2009 : 2 ).  

Persebaran batik di daerah-daerah Indonesia menjadikan banyaknya 

berbagai motif yang dibuat yang mencirikan khas daerah masing-masing. Gaya 

corak batik Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu batik pedalaman dan batik 

pesisiran. Batik pedalaman merupakan batik yang mendapat pengaruh kuat dari 

keraton, baik itu ragam hias maupun warnanya. Ciri khas batik pedalaman 

biasanya terinspirasi dari motif tumbuhan dan hewan. Kebanyakan pewarnaan 

dalam batik pedalaman menggunakan warna-warna tua. Batik pesisiran banyak 

mendapat pengaruh dari luar tempatnya dibuat. Ragam hias dan warna batik 

pesisiran banyak mengandung unsur budaya luar. Ciri khas batik pesisiran adalah 

penggunaan warna-warna yang berani dan menggunakan corak bahari seperti 

kapal dan rumput laut. Batik ini dibuat di daerah pesisiran seperti batik Lasem, 

batik Pekalongan dan batik Semarang.  

Batik Ponorogo merupakan salah satu contoh batik yang terpengaruh batik 

pedalaman. Perkembangan batik di Ponorogo berkaitan dengan penyebaran agama 

Islam. Saat itu terdapat pesatren yang cukup dikenal di Ponorogo bernama 

pesantren Tegalsari. Pendiri pesantren ini dikenal dengan Kyai Hasan Basri yang 

menikah dengan putri keraton Solo, kemudian putri menyebarkan ketrampilan 

membatik kepada pelajar pesantren. Anak-anak pesantren yang sudah lulus dari 

pesantren kemudian menyebarkan kegiatan membatik kepada masyarakat 

Ponorogo dan masih dibuat sampai sekarang, sehingga batik Ponorogo mendapat 

pengaruh dari batik Solo ( Hamzuri, 1985 : 12 ). 
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Daerah perbatikan yang berkembang saat itu di daerah Kauman, yaitu 

Kepatihan Wetan hingga meluas ke desa Ronowijoyo, Mangunsuman, Kertosari, 

Setono, Cokromenggalan, Kadipaten, Nologaten, Bangunsari, Cekok, Banyudono 

dan Ngunut ( Wulandari, 2011 : 17 ). Motif batik yang berkembang di Ponorogo 

antara lain motif Buketan Parang, Truntum, Sekar Jagad, Sidomukti dan lain-lain. 

Pada awal abad XX batik Ponorogo terkenal dengan penggunaan pewarna nila 

yang tidak luntur sehingga Ponorogo terkenal dengan pembuatan batik cap 

sebagai batik kasar yang berbahan mori biru dengan harga murah. Sejak itu batik 

Ponorogo mulai berkembang pesat dengan pendirian beberapa industri batik di 

Ponorogo. 

Industri batik pertama yang mulai berkembang di Ponorogo bermula dari 

pengusaha Tionghoa bernama Kwee Seng (Wi Sing) dari Banyumas pada tahun 

1930-an. Sekitar tahun 1950-an produksi batik yang didirikan Wi Sing mengalami 

kemajuan yang pesat sehingga banyak membutuhkan pekerja. Kesuksesan Wi-

Sing inilah kemudian menginspirasi masyarakat Ponorogo untuk mendirikan 

industri batik sendiri. Bermula belajar dari para teknisi batik asal Tulungagung 

yang datang ke Ponorogo, maka industri batik di Ponorogo semakin berkembang 

dan semakin banyak masyarakat Ponorogo yang menekuni industri batik. 

perkembangan batik milik Wi Sing yang menjadi industri batik besar membuat 

masyarakat Ponorogo ingi mendirikan industri batik sendiri. Masyarakat ingin 

mengenalkan batik Ponorogo sebagai salah satu batik yang memiliki ciri khas 

tersendiri dari daerahnya selain daerah-daerah yang sudah dikenal oleh 

masyarakat seperti Solo ataupun Pekalongan.  



4 

 

 
 

  Perkembangan batik yang cukup besar membutuhkan wadah organisasi 

untuk membantu keberlangsungan industri salah satunya dengan pendirian 

koperasi. Ada beberapa koperasi yang berdiri setelah industri batik berkembang 

pesat dan didukung dengan pengrajin batik yang banyak salah satunya yaitu 

Koperasi Batik Bhakti pada tahun 1948 yang kemudian mampu mendirikan pabrik 

tekstil sendiri. Tahun 1953 Pabrik “Sandang Buana” didirikan untuk memenuhi 

kebutuhan pesanan masyarakat. Pabrik ini yang kemudian menyediakan 

kebutuhan kain-kain untuk produksi batik. Pabrik ini menjadi wadah bagi 

masyarakat untuk memperoleh pekerjaan selain membuat batik di rumah (home 

industy).  

Tahun 1960-an merupakan masa kejayaan batik Ponorogo. Banyak mata 

pencaharian masyarakat Ponorogo berasal dari kegiatan membatik bahkan masa 

kejayaan itu menjadikan industri batik sebagai sentra ekonomi Ponorogo. saat itu, 

motif yang dibuat oleh para pengrajin lebih condong kepada motif-motif yang 

dibuat di Solo ataupun Yogyakarta. Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan dalam 

motifnya yaitu pembuatannya yang cenderung lebih kasar dan besar dalam 

penggambarannya. Penyebabnya karena masyarakat Ponorogo lebih bersifat keras 

perwatakannya dibandingkan dengan orang Solo sehingga mempengaruhi 

pembuatan batik di Ponorogo. Pengrajin batik bahkan saat itu terkumpul lebih dari 

300 anggota terdiri dari pengusaha dan pengrajin yang kemudian mereka 

mendirikan koperasi lainnya untuk menunjang perekonomian produksi batik. 

Koperasi lainnya yang didirikan adalah koperasi Pembatik. Koperasi Bhakti dan 

koperasi Pembatik menjadi dua koperasi yang terbesar di Ponorogo saat itu. 
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Bahkan koperasi-koperasi ini menjadi salah satu koperasi terbesar di Indonesia 

saat batik di Ponorogo masih berjaya.  

Tahun 1980-an merupakan awal kemunduran dari produksi batik sebab 

banyak pengrajin batik yang meninggalkan produksi batik dan memilih untuk 

mencari pekerjaan lain. Alasannya adalah berkurangnya bantuan dana dari 

koperasi-koperasi yang saat itu membantu para pengrajin memberikan modal 

untuk pembelian bahan-bahan untuk produksi batik tulis. Biasanya para pengrajin 

memperoleh bahan baku dengan membeli di Koperasi Bhakti ataupun Koperasi 

Pembatik sebab dua koperasi ini merupakan koperasi primer yang ada di 

Ponorogo dimana dua koperasi ini yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan 

bagi pengrajin seperti kain mori untuk membatik.  

Produksi batik tulis Ponorogo semakin menurun dengan munculnya batik 

printing atau batik cetak sablon. Batik printing ini juga mampu memproduksi 

secara massal hanya dalam waktu yang singkat. Sehingga masyarakat lebih 

tertarik menggunakan batik printing dibanding batik tulis karena harganya 

terjangkau pada saat itu. Sejak saat itu, para pengusaha dan pengrajin mulai 

menjual bahan-bahan pembuatan batik seperti kain, malam, pewarna batik dan 

lainnya. Padahal saat itu motif batik Ponorogo yang digunakan sudah cukup 

banyak. Saat mengalami kemunduran ini hanya beberapa pengrajin saja yang 

masih terus memproduksi dengan pemasaran barang seadanya. Hanya tersisa 

Mariana dan Hindarti Rusdi yang masih memproduksi bahkan sampai sekarang 

masih ada. Kemudian tahun 2000-an mulai ada beberapa pengrajin yang 

bermunculan dan membuka produksi batik di Ponorogo.  
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Kemunculan para pengrajin di tahun 2000-an umumnya hanya melakukan 

produksi di rumah (home industry). Saat ini di Ponorogo terdapat 8 pengrajin 

batik yang masih memproduksi dengan sistem industri rumahan. Mereka merekrut 

tenaga kerja untuk datang kerumah produksi dan mengerjakan proses pembatikan. 

Kendala yang dihadapi oleh pengrajin batik Ponorogo adalah sumber daya dan 

pemasaran produk, sebab saat ini tidak banyak masyarakat yang bisa membatik 

dan juga pemasaran untuk batik Ponorogo kurang ada peminatnya sejak 

mengalami kemunduran produksi. Ali Muclison merupakan salah satu pengusaha 

batik pertama yang mendirikan usaha batik Ponorogo di tahun 2000-an setelah Ibu 

Mariana dan Ibu Hindarti Rusdi. Batik yang dibuat merupakan terobosan baru 

bagi perbatikan di Ponorogo yaitu batik kontemporer. 

Batik kontemporer merupakan batik yang dilakukan dengan teknik yang 

sama dengan batik tulis, akan tetapi batik kontemporer tidak terikat dengan motif 

batik tulis. Gaya yang digunakan lebih bebas dan bervariasi, tidak hanya terpaku 

pada pola batik. Sedangkan batik tulis lebih terpaku pada motif-motif yang sudah 

ada dan memiliki makna simbolis dari pembuatan batik. Batik tulis berkembang di 

keraton sehingga batik yang dibuat tertata dan tersusun sesuai aturan keraton.  

Berbeda dengan batik kontemporer, pembuatannya bisa dilakukan dengan 

menggabungkan motif batik tulis dan motif kontemporer (modern) tanpa adanya 

makna-makna simbolis dari setiap pembuatannya. 

Motif batik Ponorogo yang dikembangkan oleh para pengrajin batik saat 

ini setidaknya terdapat 25 motif batik yang diciptakan. Corak dan motif batik 

Ponorogo banyak mengangkat tema flora dan fauna yang condong ke batik Solo 
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dan Yogyakarta. Motif batik Ponorogo saat itu antara lain kawung, sekar jagad, 

parang lancip, parang menang, semen rama, loreng dan lain sebagainya. Motif-

motif ini bahkan saat ini dijadikan nama jalan didaerah sekitar Cokromenggalan, 

Kertosari, Kepatihan Wetan dan Kadipaten. Akan tetapi, saat ini mulai terdapat 

motif yang mencirikan kota Ponorogo yaitu adanya motif merak yang diilhami 

oleh kesenian Reog ( Mifzal, 2012 : 44 ).   

Faktor yang mempengaruhi industri batik di Ponorogo seperti sumber daya 

manusia, modal, bahan baku, teknologi, pemasaran dan juga peran pemerintah. 

Semua faktor tersebut menjadi pengaruh tersendiri bagi perkembangan batik baik 

sebagai pendorong maupun penghambat industri batik. Peran pemerintah yang 

baik terhadap perkembangan batik setelah adanya pengakuan UNESCO 

memberikan dampak kemajuan terhadap batik Ponorogo, sehingga saat ini batik 

mulai dikenal dikalangan masyarakat khususnya Ponorogo. Penulis tertarik 

mengambil judul “PERKEMBANGAN BATIK DI PONOROGO TAHUN 

1955-2015” sebab batik Ponorogo sudah dikenal sejak dulu namun 

perkembangannya mengalami fluktuasi di Ponorogo sementara di daerah lain 

batik mulai berkembang pesat bahkan sudah menjadi sentra perekonomian 

didaerahnya. Kemunculan pungusaha-pengusaha baru dalam industri batik juga 

belum memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan batik di 

Ponorogo. Banyak orang yang belum mengetahui adanya industri batik di 

Ponorogo, padahal sudah banyak pengusaha yang memasarkan produknya sampai 

ke tingkat nasional. Penulis juga ingin mengetahui faktor-faktor yang 
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menyebabkan kemunduran batik Ponorogo setelah mengalami masa kejayaan 

sampai mengalami kemajuan kembali seperti sekarang ini.   

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sejarah batik di Ponorogo  ? 

2. Bagaimana perkembangan industri batik di Ponorogo pada tahun 

1955 – 2015 ? 

3. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan pendorong produksi 

batik di Ponorogo tahun 1955 – 2015  ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui sejarah awal batik Ponorogo  

2. Untuk mengetahui perkembangan produksi batik di Ponorogo pada 

tahun 1955 - 2015 

3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan pendorong 

produksi batik di Ponorogo tahun 1955 – 2015  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat secara teoritis dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan kepada pembaca untuk mengetahui penelitian 

yang dilakukan penulis. 

2. Manfaat praktis 
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a. Bagi almamater, penelitian ini dijadikan sebagai 

sumber rujukan dan referensi bagi bagi pemakai atau 

pembaca.  

b. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu 

kontribusi pemikiran dalam penelitian yang akan 

dilakukan. 

c. Bagi pembaca, penelitian ini memberikan kontribusi 

kepustakaan yang mengandung wawasan dan informasi 

bagi pembaca.  

E. Kajian Teoritis Dan Kajian Pustaka 

Pengembangan produk adalah usaha perusahaan untuk meningkatkan 

penjualan dan pengembangan inovasi produk baru atau yang diperbaiki untuk 

pasar. Untuk mengembangkan suatu produk termasuk produksi industri kecil 

memerlukan sebuah tantangan. Menurut Siagian (2004: 123-210) untuk 

menjadikan suatu produk berkembang maka diperlukan manajemen perubahan 

yang tepat. Dalam manajemen perubahan itu terdapat dua tantangan yang 

dirasakan oleh produsen, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Faktor 

internal terbagi dalam beberapa permasalahan, yaitu : 

1. Sumber Daya Manusia, tenaga kerja merupakan faktor produksi yang 

penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah 

yang cukup, bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi juga 

kualitas dan macam tenaga kerja yang perlu pula diperhatikan. 
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2. Modal, modal digunakan untuk membangun aset,pembelian bahan baku, 

rekrutmen tenaga kerja, dan lain sebagainya untuk menjalankan kegiatan 

industri. Modal sangat menentukan bagi kelangsungan industri dan 

mempunya peran yang penting dalam pengembangan suatu industri. 

3. Bahan, tersedianya bahan baku dalam jumlah yang cukup berkesinambungan 

dan harga yang relatif murah akan memperlancar produksi yang pada 

gilirannya akan meningkatkan jumlah produksi. 

4. Mesin, mesin digunakan untuk menunjang kegiatan produksi. Dengan adanya 

mesin yang memadai maka produksi akan berjalan lancar dan produksi 

semakin meningkat apabila penggunaan mesin yang sesuai ketentuan.  

5. Metode dan prosedur kerja, digunakan untuk mengetahui tata cara kerja 

dalam suatu produksi agar produksi berjalan sesuai dengan keamanan dan 

keselamatan kerja.  

6. Pasar, pemasaran suatu produk memerlukan lokasi tempat menjual produk 

tanpa adanya pasar maka suatu produk tidak bisa terjual. 

7. Energi, saat ini dalam suatu produksi memerlukan energi baik listrik ataupun 

bahan bakar untuk menunjang berjalannya suatu produksi. 

8. Waktu, digunakan untuk menentukan batas waktu produksi agar produsen 

tidak merugi. 

9. Informasi, diperlukan untuk membuat suatu produk tetap laku terjual 

Sedangkan untuk faktor eksternal dipengaruhi oleh beberapa hal yang bersifat 

diluar kendali seorang produsen, seperti : 

1. Mengandung konotasi ekonomi yang didalamnya harga penjualan 

produksi ditentukan menurut pertumbuhan ekonomi nasional, bentuk dan 
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intensitas persaingan, kondisi pasar dan kebijaksanaan pemerintah 

dibidang ekonomi dan moneter. 

2. Mengandung konotasi hukum, dimana penentuan harga sudah diatur 

dalam perundang-undangan maka produsen tidak bisa menolaknya. 

3. Pendidikan, seringkali pendidikan menjadi faktor dalam perkembangan 

suatu industri. Seorang produsen memiliki kebijakan berbeda-beda dalam 

setiap produksi tergantung kemampuan produsen menjalankannya agar 

industri berjalan lancar.  

Buku yang terbitkan oleh Balai Penelitian Batik dan Kerajinan dibawah 

Departemen Perindustrian yang ditulis oleh Sewan Santoso pada tahun 1980 

dengan judul “Seni Kerajinan Batik Indonesia”. Buku ini menjelaskan mengenai 

sejarah awal datangnya batik ke Indonesia. Banyak para ahli yang memberikan 

tulisan-tulisan mengenai sejarah batik Indonesia mulai dari India dan China. Akan 

tetapi, kesimpulan yang diberikan penulis dalam buku ini bahwa sejarah batik 

Indonesia tidak terpengaruh oleh batik India.  

Pertama, di India tidak terdapat motif-motif seperti kawung, lereng, 

ceplok dan cinden sedangkan di Indonesia motif-motif tersebut muncul pada abad 

IX sampai abad XIV. Kedua, perkembangan batik design di Indonesia sampai 

pada kesempurnaan pada abad XIV sementara di India pada abad XVII. Ketiga, 

batik Indonesia saat itu dibuat untuk menghormati leluhur bukan sebagai nilai 

ekonomis. Ini membuktikan bahwa batik Indonesia tidak terpengaruh oleh batik di 

India. Namun, kemungkinan ada hubungan timbal-balik dengan China mengenai 

teknik pembuatan batik  sebab hubungan perdagangan mengakibatkan adanya 

pertukaran informasi.  
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Batik yang berkembang sampai sekarang ini bukan hanya batik tradisional 

namun saat ini juga terdapat batik modern. Batik modern merupakan batik yang 

motif dan gayanya tidak seperti batik tradisional. Pada batik tradisional susunan 

motifnya terkait oleh suatu ikatan tertentu dan dengan isen-isen tertentu. Pada 

tahun 1967 mulailah ada usaha pembaharuan dalam motif batik dan gaya motif 

batik dan ternyata tanggapan yang diberikan masyarakat cukup baik. Maka 

muncullah beberapa jenis dalam batik modern ini antara lain : 

1) Gaya abstrak dinamis, misalnya menggambarkan burung terbang, ayam 

tarung, garuda melayang, ledakan senjata, loncatan panah dan rangkaian 

bunga. 

2) Gaya gabungan, yaitu pengolahan dan stilerisasi ornamen dari berbagai 

daerah menjadi satu rangkaian yang indah. 

3) Gaya lukisan, menggambarkan yang serupa lukisan seperti pemandangan, 

bentuk bangunan. 

4) Gaya khusus dari cerita lama, misalnya diambil dari cerita Ramayana 

ataupun Mahabharata.  

Buku ini berkaitan dengan penelitian penulis sebab dalam buku ini 

dijelaskan mengenai macam-macam batik yang berkembang di daerah-daerah 

seperti kemunculan batik gaya abstrak, lukisan dan gabungan. Batik Ponorogo 

yang berkembang saat ini bukan hanya batik tulis saja melainkan terdapat gaya 

batik yang bermacam-macam seperti batik kontemporer dan lain-lain. 
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Buku yang ditulis oleh Tim Sanggar Batik Barcode tahun 2010 dengan 

judul “Batik : mengenal batik dan cara mudah membuat batik”. Bahasan yang 

dimuat dalam buku ini berkaitan dengan awal mula batik di Indonesia. Zaman 

kerajaan Majapahit merupakan awal mula batik berkembang di Indonesia. Pusat-

pusat pembuatan batik pada waktu itu berada di daerah Mojokerto dan 

Tulungagung. Batik kemudian berkembang lagi pada masa kerajaan Islam, salah 

satunya di Ponorogo. Perkembangan batik di Ponorogo berkaitan dengan 

penyebaran agama islam. Saat itu, terdapat pesatren yang cukup dikenal di 

Ponorogo bernama pesantren Tegalsari. Pendiri pesantren ini dikenal dengan Kyai 

Hasan Basri menikah dengan putri keraton Solo, kemudian putri menyebarkan 

ketrampilan membatik kepada pelajar pesantren. Selesai dari pesantren kemudian 

para pelajar menyebarkan kegiatan membatik kepada masyarakat Ponorogo 

sehingga batik Ponorogo terpengaruh oleh batik Solo. Buku ini menjadi acuan 

penulis untuk mengetahui awal mula sejarah batik Ponorogo dan 

perkembangannya. 

Buku yang ditulis oleh Yusak Ansori tahun 2011 yang berjudul 

“Keeksotisan batik Jawa Timur : memahami motif dan keunikannya”. Dalam 

buku tersebut dijelaskan mengenai daerah-daerah perbatikan di Jawa Timur yang 

menghasilkan batik. Jawa Timur sendiri memiliki daerah-daerah perbatikan dan 

hampir di setiap daerah memproduksi batik seperti Surabaya, Madura, Pacitan  

dan juga salah satunya di daerah Ponorogo. Buku tersebut menjelaskan bagaimana 

awal masuk batik ke Ponorogo sampai masa dimana batik Ponorogo mulai 

mengalami kemunduran produksi. Penjelasan buku tersebut mengenai asal 
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pengusaha Tionghoa yang bernama Kwee Seng dari Banyumas. Seorang 

pengusaha Tionghoa bernama Wi-Sing ini memiliki sebuah usaha produksi batik 

yang besar, yang mampu memproduksi kain batik dalam jumlah yang banyak. 

Kesuksesan Wi-Sing inilah kemudian menginspirasi masyarakat Ponorogo 

mendirikan industri batik.  

Bermula belajar dari para teknisi batik asal Tulungagung yang datang ke 

Ponorogo, maka industri batik di Ponorogo semakin berkembang dan semakin 

banyak masyarakat Ponorogo yang menekuni industri batik. Penjelasan lain dari 

buku ini yaitu daerah-daerah yang dulu dijadikan produksi batik Ponorogo. Yaitu 

daerah Kauman dan Kepatihan Wetan, desa Ronowijoyo, Mangunsuman, 

Kertosari, Setono, Cokromenggalan, Kadipaten, Nologaten, Bangunsari, Cekok, 

Banyudono dan Ngunut. Jenis batik yang terdapat di Ponorogo adalah batik 

buketan parang, sekar jagad, sidomukti dan lainnya. Beberapa jenis batik dibuat 

saat batik Ponorogo mengalami masa kejayaan. Buku ini juga menjelaskan 

mengenai jumlah pengrajin yang ada saat batik mengalami kejayaan. 

Buku selanjutnya yang ditulis oleh Wulandari tahun 2011 dengan judul 

“Batik Nusantara”. Buku ini menjelaskan mengenai makna filosofis dalam motif 

batik. Pembuatan batik mengikuti pakem-pakem yang sudah dilakukan sejak dulu, 

untuk itu makna dari setiap pembuatan batik memiliki berbagai arti. Contohnya 

untuk motif meru, kata meru sendiri berasal dari gunung Mahameru. Gunung ini 

dianggap sebagai tempat tinggal Tri Murti. Oleh karena itu, motif ini digunakan 

sebagai motif batik agar si pemakai selalu mendapatkan kemakmuran dan 

kebahagiaan. Selain motif meru terdapat beberapa motif batik klasik yang 
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memiliki makna tertentu saat pembuatan seperti motif kawung, motif ceplok, 

motif gurda, motif sawat, motif parang dan lainnya. 

Buku ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis 

dimana batik Ponorogo sendiri merupakan batik pedalaman yang mendapatkan 

pengaruh dari keraton Solo dan Yogjakarta. Buku ini berisi mengenai makna-

makna dari setiap pembuatan batik dan juga daerah-daerah yang memproduksi 

batik baik sekarang maupun dahulu.  

Buku yang ditulis oleh Heddy Shri dengan judul “Ekonomi Moral, 

Rasional dan Politik” tahun 2003. Dalam buku ini dijelaskan mengenai masalah-

masalah yang ada dalam industri kecil. Buku ini menjelaskan mengenai 

perkembangan industi kecil dimana sebelum industri menjadi besar maka proses 

yang dilalui adalah dengan industri kecil yang kemudian berkembang. Buku ini 

juga menjelaskan mengenai ciri-ciri dalam aktivitas kegiatan industri rumah 

tangga antara lain : 

1) Kekurang kompleksannya perangkat pengetahuan, bilamana industri besar 

pengetahuannya sangat banyak yaitu dengan melibatkan berbagai bidang 

ilmu pengetahuan seperti psikologi, sosial, manajemen, statistik dan 

lainnya, maka dalam industri rumah tangga cukup sederhana misalnya saja 

dengan memfokuskan pada manajemen penjualan saja. 

2) Terjadinya monopoli kerja oleh pemilik industri kecil, dimana dalam 

industri rumah tangga seorang pemilik merangkap jabatan seperti 

keterlibatannya dalam pembuatan dan penjualan produk. 
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3) Pewarisan pengetahuan usaha tidak memerlukan adanya institusi formal 

artinya pelatihan-pelatihan hanya dilakukan dalam waktu singkat, 

sederhana dan berjalan alami. Biasanya hanya berlangusung secara 

individu ke individu lainnya lewat interaksi sosial dalam kehidupan sehari-

hari misalnya melalui pengamatan, peniruan atau praktek secara rutin. 

Buku ini berkaita dengan penelitian penulis dimana kajian yang diambil 

adalah perkembangan industri kecil. Dalam buku ini dijelaskan mengenai 

permasalahan yang ditimbul dalam industri kecil nonpangan baik itu masalah 

internal maupun eksternal yang menjadikan faktor kemajuan ataupun kemunduran 

produksi dalam industri kecil.  

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibagi menjadi dua ruang lingkup yaitu, spasial 

dan temporal. Lingkup spasial merupakan pembatasan lokasi tempat yang akan 

dijadikan kajian penelitian, sedangkan lingkup temporal merupakan pembatasan 

mengenai waktu yang akan digunakan penulis dalam penelitian. Penulis sendiri 

mengambil ruang lingkup spasial didaerah Ponorogo mengenai batik Ponorogo 

dimana pada perkembangannya batik di Ponorogo mengalami fluktuasi dalam 

produksi hingga sekarang mulai adanya kebangkitan kembali dalam produksi. 

Sedangkan untuk ruang lingkup temporal, penulis mengambil lingkup pada tahun 

1955-2015. Tahun 2000-an merupakan awal mulai perkembangan kembali batik 

di Ponorogo. Terdapat beberapa pengrajin yang mendirikan produksi batik 

sekalipun hanya sedikit namun sampai saat ini produksi batik Ponorogo semakin 

meningkat jumlah produksinya. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian 

sejarah. Dimana dalam penelitian sejarah terdapat pemilihan topik, pengumpulan 

sumber, verifikasi (kritik sejarah), interpretasi : analisis dan sintesis dan 

historiografi ( Kuntowijoyo, 1995 : 48 ). Heuristik, yaitu proses pengumpulan 

data, baik primer maupun sekunder,berupa dokumen-dokumen tertulis maupun 

lisan dari peristiwa masa lampau sebagai sumber sejarah. Sumber sejarah adalah 

bahan penulisan sejarah yang mengandung evidensi (bukti) baik secara lisan 

ataupun tertulis ( Suhartono, 2010:31). 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan wawancara sebagai 

sumber primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan pengrajin batik Ali 

Muchlison dan Ika, tenaga kerja Marni dan Jumiati dalam proses pembatikan dan 

juga tanggapan masyarakat tehadap perkembangan batik Ponorogo. Sedangkan 

sumber sekunder menggunakan dokumen-dokumen tertulis sebagai penunjang 

sumber primer. Sumber sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan batik. 

Sumber-sumber tertulis itu, banyak ditemukan di perpustakaan-perpustakaan 

sejarah maupun perpustakaan daerah.  Sumber sekunder juga diperoleh dari BPS 

Kabupaten Ponorogo. 

Kritik sumber sejarah, adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan 

kredibilitas sumber ( Suhartono, 2010:35 ). Kritik sumber dibagi menjadi dua 

yaitu, kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah cara melakukan 

verifikasi atau pengujian terhadap sumber sejarah dengan melakukan penelitian 

fisik terhadap suatu sumber. Kritik ekstern mengarah pada pengujian terhadap 
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aspek luar dari sumber. Pengujian dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

mungkin dan untuk mengetahui sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu 

atau tidak ( Sjamsudin, 2007 : 132 ). Dalam tahapan ini, sumber-sumber yang 

telah didapat,  kemudian diuji dan ditelaah lebih jauh sehingga sumber dapat 

dipastikan keotentisitasannya.  

Kritik intern untuk mengetahui kredibilitas atau kebenaran isi sumber 

tersebut. Kritik intern ditujukan untuk memahami isi teks. Isi teks sering 

bermakna ganda dan juga sesuai sudut pandang penulisnya. Kritik sumber yang 

dilakukan penulis pada sumber wawancara yang dilakukan dengan pengrajin 

maupun pengusaha batik kemudian di uji dengan mengaitkan dengan sumber-

sumber lainnya seperti data-data yang diperoleh penulis. Seringkali sumber 

wawancara memiliki sifat yang obyektif dimana penulis lebih condong kepada 

narasumber. Untuk itu, dilakukan kritik sumber agar keotentitas sumber data 

dapat terjamin.   

Interpretasi merupakan tahap ketiga dalam metode penelitian sejarah. 

Pada tahap ini fakta-fakta sejarah ditafsirkan dan dianalisis serta dihubungkan 

dalam rangkaian kronologis, sehingga didapatkan alur yang sistematis. Fakta-

fakta yang telah didapatkan perlu dihubung-hubungkan dan dikait-kaitkan satu 

sama lain sedemikian rupa sehingga antara fakta satu dengan fakta lainnya 

kelihatan sebagai suatu rangkaian yang masuk akal, dalam arti menunjukkan 

kecocokan satu sama lainnya. 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 
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dengan urutan waktu terjadinya. Tahap selanjutnya yang dilakukan penulis dalam 

metode penelitian sejarah adalah dengan menganalisis data yang sudah diperoleh 

baik sumber wawancara dengan sumber tertulis. Interpretasi dilakukan untuk 

menguji keterkaitan antara satu sumber data dengan data lainnya sehingga 

kebenaran data tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Untuk itu, 

sumber yang diperoleh penulis mengenai industri batik yang dilakukan dengan 

wawancara dengan pengrajin ataupun pengusaha batik sebagai sumber primer 

dilakukan tidak hanya dengan satu pengrajin saja melainkan dengan beberapa 

pengrajin untuk menyocokkan keterkaitan antara satu dengan lainnya.   

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil 

penelitian sejarah yang telah dilakukan ( Abdurahman, 1999 : 67). Dalam tahapan 

ini fakta yang terkumpul kemudian disintesiskan dan dituangkan dalam bentuk 

tulisan yang deskriptif analitis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar 

sesuai kaidah tata bahasa agar komunikatif dan mudah dipahami pembaca. Setelah 

semua metode penelitian sejarah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah 

memaparkan atau menuliskan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian 

yang akan dikaji dan ditulis penulis adalah mengenai industri batik khususnya 

industri rumahan batik di Kota Ponorogo. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KOTA DAN SEJARAH AWAL BATIK 

PONOROGO 

A. Kondisi Umum Kota Ponorogo 

1. Asal-usul Kota Ponorogo 

Ponorogo merupakan kota yang terkenal dengan “Kota Reog”, terletak di 

Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Tengah 

disebelah barat menjadikan percampuran budaya di kedua wilayah. Nama kota 

Ponorogo sendiri memiliki beberapa definisi menurut legenda ataupun secara 

etimologi yang diantaranya sebagai berikut : 

a. Berdasarkan Legenda 

(a) Nama Ponorogo diambil atas kesepakatan dan musyawarah antara 

Raden Katong, Kyai Mirah dan Joyodipo sebagai pendiri 

Ponorogo, bahwa kota yang akan didirikan nanti namanya 

“Pramana Raga”, dan akhirnya lama kelamaan menjadi Ponorogo 

(Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo,2008:41).  

(b) Cerita yang beredar di masyarakat secara turun temuran 

diceritakan, ada yang mengatakan bahwa nama Ponorogo 

kemungkinan berasal dari kata “Pono : wasis, pinter, mumpuni, 

mengerti, benar” sedangkan “Raga : jasmani yang kemudian 

menjadi Ponorogo”. 

 



21 

 

 
 

b. Berdasarkan Tinjauan Etimologi  

1) Kata “Pramana raga” yang terdiri dari dua kata, yaitu :  

Pramana : daya kekuatan, rasa hidup, permono, wadi 

Raga : badan, jasmani 

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa dibalik jasmani manusia 

tersimpan suatu rahasia hidup yaitu tata batin yang baik berupa 

pengendalian sifat buruk dalam diri manusia. 

2) “Ngepenakake raga” yang lama kelamaan menjadi 

Ponorogo berarti manusia yang memiliki kemampuan oleh 

batin yang mantap dan mapan akan dapat menempatkan diri 

dimanan dan kapanpun berada. 

Pengertian diatas menunjukkan bahwa nama Ponorogo diambil saat 

didirikannya kota baru yang dinamakan “Pramanaraga” oleh Raden 

Katong dan kemudian disebut oleh masyarakat dengan Ponorogo. Arti dari 

nama Ponorogo adalah badan/jasmani yang miliki manusia dan memiliki 

daya kekuatan yang mumpuni/kuat.   

2. Kondisi Geografis 

Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa 

Timur. Kabupaten Ponorogo letaknya berbatasan langsung dengan wilayah Jawa 

Tengah. Oleh karena itu, pengaruh budaya lebih condong ke Jawa Tengah. 

Kabupaten Ponorogo terletak di antara 111° 17’ - 111° 52’ BT dan 7° 49’ - 8° 20’ 

LS  dengan batas wilayah sebagai berikut : 
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Utara    : Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Nganjuk 

Selatan : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek 

Barat :  Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah) 

Timur : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek 

Dilihat dari keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 

wilayah 1.371,78 km² dan dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi 

yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung dan juga Ngebel sisanya 

merupakan daerah dataran rendah. Dengan suhu berkisar diantara 18-26° celcius 

untuk dataran tinggi dan 27-31° celcius didataran rendah. Terdapat 241 desa yang 

terletak di ketinggian kurang dari 500 m dari permukaan laut, 44 desa diantara 

500-700 m dari permukaan laut dan 18 desa dengan ketinggian lebih dari 500 m 

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 1998 : 2).  Sungai yang melewati ada 

14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 km sebagai sumber irigasi 

bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar 

dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya 

digunakan untuk tegal pekarangan Kabupaten Ponorogo mempunyai dua musim 

yaitu penghujan dan kemarau. 

3. Kondisi Ekonomi 

Kabupaten Ponorogo memiliki fasilitas perdagangan yang cukup lengkap, 

fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang tersebar di seluruh wilayah. 

Pasar-pasar besar Kabupaten Ponorogo antara lain Pasar Legi Songgolangit di 



23 

 

 
 

Kecamatan Ponorogo, Pasar Wage di Kecamatan Jetis, Pasar Pon di Kecamatan 

Jenangan dan pasar-pasar lain yang umumnya buka menurut hari dalam 

penanggalan Jawa. Selain menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, keberadaan 

pasar tersebut juga penting dalam rangka menunjang kegiatan sistem koleksi–

distribusi terhadap barang-barang kebutuhan penduduk dan beberapa komoditi 

pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Ponorogo.  

Saat batik Ponorogo mengalami kejayaan Pasar Songgolongit merupakan 

salah satu pasar yang digunakan oleh pengrajin sebagai tempat penjualan batik 

dan juga sebagai pembelian bahan-bahan produksi batik sebab bahan-bahan 

produksi sudah tersedia di pasar ini. Komoditas unggulan Kabupaten Ponorogo 

yaitu dari sektor perkebunan dan pertanian. Sektor perkebunan komoditas 

unggulannya adalah kakao, tebu, kopi, kelapa, cengkeh, dan jambu mete. Sektor 

Pertanian komoditas yang diunggulkan adalah tembakau. Beberapa komoditas 

pertanian dan perkebunan lainnya adalah padi, ubi kayu, jagung, kacang kedelai, 

dan kacang tanah.  

4. Kondisi Sosial Budaya 

a. Pendidikan 

Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa Pondok Pesantren yang cukup 

terkenal seperti Pondok Pesantren Gontor, tidak hanya Gontor saja yang ada 

melainkan terdapat banyak pondok pesantren lainnya. Pesantren yang tercatat di 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk tahun 2008 

berjumlah 58 pesantren. Selain pesantren, terdapat pula pendidikan formal negeri 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_pesantren
http://id.wikipedia.org/wiki/2008
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maupun swasta. Berikut ini adalah data pendidikan formal di Kabupaten 

Ponorogo tahun 2015 :  

Tabel 1 : 

Data Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2015 

TK 

atau 

RA 

SD 

atau 

MI 

SMP 

atau 

MTs 

SMA 

atau 

MA 

SMK Perguruan 

tinggi 

Kursus 

435 603 89 26 42 4 161 

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2015 :87 

b. Budaya 

Budaya dan adat-istiadat masyarakat Ponorogo dipengaruhi oleh 

kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Jawa Tengah. Beberapa budaya 

masyarakat Ponorogo adalah Larung Risalah Do'a, Grebeg Suro, dan Kirab 

pusaka. Masyarakat Ponorogo memiliki adat-istiadat yang sangat khas yaitu, 

becekan (suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa 

bahan makanan; beras, gula, dan sejenisnya kepada keluarga, tetangga atau 

kenalan yang memiliki hajat pernikahan atau khitanan) dan sejarah (silaturahim 

ke tetangga dan sanak saudara pada saat hari raya Idul Fitri yang biasanya 

dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua). 

Kesenian Ponorogo yang terkenal adalah “Reog”. Seni Reog merupakan 

rangkaian tarian yang terdiri dari tarian pembukaan dan tarian inti. Tarian 

pembukaan biasanya dibawakan oleh 6-8 pria gagah berani dengan pakaian serba 

hitam, dengan muka dipoles warna merah. Berikutnya adalah tarian yang 

dibawakan oleh 6-8 gadis yang menaiki kuda. Tarian pembukaan lainnya jika ada 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Khitanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Idul_Fitri
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biasanya berupa tarian oleh anak kecil yang membawakan adegan lucu yang 

disebut Bujang Ganong atau Ganongan. Setelah tarian pembukaan selesai, baru 

ditampilkan adegan inti yang isinya bergantung kondisi dimana seni Reog 

ditampilkan. Jika berhubungan dengan pernikahan maka yang ditampilkan adalah 

adegan percintaan. Untuk hajatan khitanan atau sunatan, biasanya cerita pendekar. 

Adegan terakhir adalah singa barong, dimana pelaku memakai topeng berbentuk 

kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu burung merak. Kesenian ini 

sudah terkenal hingga ke mancanegara, tidak heran jika orang-orang mengenal 

Ponorogo dengan sebutan Kota Reog sebab Reog lahir dan berkembang sampai 

sekarang di Ponorogo. 

5. Demografi 

a)  Penduduk  

Tabel 2 : 

Data Penduduk Kabupaten Ponorogo 

Tahun Jumlah Penduduk 

2000 841.497 

2007 852.534 

2008 853.567 

2009 854.505 

2010 855.281 

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 

2014:47 

Menurut publikasi BPS jumlah penduduk di 21 kecamatan di Kabupaten 

Ponorogo pada sensus penduduk tahun 2010 adalah 855.281 yang terdiri atas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sensus_Penduduk_Indonesia_2010
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427,592 pria dan 427,689 wanita
 
dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 

99,97 yang berarti jumlah penduduk laki-laki hampir sama besarnya dengan 

jumlah penduduk perempuan. Rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Mlarak yaitu 

sebesar 128 (setiap 100 perempuan terdapat 128 laki-laki) dan rasio terendah 

terdapat di Kecamatan Jetis yaitu sebesar 95 (setiap 100 perempuan terdapat 95 

laki-laki). Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah 

Kecamatan Ponorogo yaitu sebanyak 3.333 jiwa/km
2
 dan yang palig rendah 

adalah Kecamatan Pudak yaitu sebanyak 182 jiwa/km
2
.  

b) Agama  

Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Ponorogo sangat beragam. 

Terbukti dengan adanya tempat beribadah yang dianut oleh masing-masing 

penduduk dan tersebar di Ponorogo. Menurut data dari Badan Pusat Statistik 

dalam Sensus Penduduk tahun 2010, penganut Islam berjumlah 839.127 jiwa 

(98,11%), Kristen berjumlah 2.864 jiwa (0,33%), Katolik berjumlah 2.268 jiwa 

(0,27%), Buddha berjumlah 261 jiwa (0,03%), Hindu berjumlah 82 jiwa (0,01%), 

Kong Hu Cu berjumlah 14 jiwa (0,002%), agama lainnya berjumlah 25 jiwa 

(0,003%), tidak terjawab dan tidak ditanyakan berjumlah 10.640 jiwa (1,24%). 

Jumlah keseluruhan tempat peribadatan di Ponorogo pada tahun 2010 adalah 

sejumlah 4233 buah. Masjid berjumlah 1448 buah, Mushola berjumlah 2754 

buah, Gereja Protestan berjumlah 21 buah, Gereja Katolik berjumlah 8 buah, dan 

Wihara berjumlah 2 buah.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Laki-laki
http://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Mlarak,_Ponorogo
http://id.wikipedia.org/wiki/Jetis,_Ponorogo
http://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo,_Ponorogo
http://id.wikipedia.org/wiki/Pudak,_Ponorogo
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Kristen
http://id.wikipedia.org/wiki/Katolik
http://id.wikipedia.org/wiki/Buddha
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kong_Hu_Cu
http://id.wikipedia.org/wiki/Masjid
http://id.wikipedia.org/wiki/Mushola
http://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Protestan
http://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Katolik
http://id.wikipedia.org/wiki/Wihara
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6. Kondisi Politik 

Tabel 3 : 

Nama-nama Bupati Ponorogo tahun 1944-2015 

Bupati Ponorogo 

No. Nama Dari Sampai 

1 R. Soesanto Tirtoprodjo  1944 1945 

2 R. Tjokrodiprodjo 1945 1949 

3 R. Prajitno 1949 1951 

4 R. Moehamad Mangoendipradja 1951 1955 

5 R. Mahmoed 1955 1958 

6 R.M. Harjogi 1958 1960 

7 R. Dasoeki Prawirowasito 1960 1967 

8 R. Soejoso 1967 1968 

9 R. Soedono Soekirdjo 1968 1974 

10 H. Soemadi 1974 1984 

11 Drs. Soebarkah Poetro Hadiwirjo 1984 1989 

12 Drs. R. Gatot Soemani 1989 1994 

13 DR. H.M. Markum Singodimedjo 1994 2004 

14 H. Muryanto, SH, MM 2004 2005 

15 H. Muhadi Suyono, SH, Msi 2005 2010 

16 H. Amin, SH 2010 2015 

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2015:23 

 

Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo periode 2009-2014 sebanyak 49 orang yang 

berasal dari 11 partai yaitu, PDI-P 10 kursi, Partai Golkar 9 kursi, PKB 7 kursi, 

PAN 6 kursi, Partai Demokrat 6 kursi, PPP 3 kursi, Partai Hanura 2 kursi, PKNU 

3 kursi, PKS 1 kursi, PNI-M 1 kursi. Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo periode 

2009-2014 adalah Agus Widodo dari PDI-P. 

B. Sejarah Kota Ponorogo 

Menurut Babad Ponorogo, berdirinya kabupaten Ponorogo dimulai 

setelah Raden Katong mendapatkan perintah dari Raden Patah untuk 

http://id.wikipedia.org/wiki/Soesanto_Tirtoprodjo
http://id.wikipedia.org/wiki/1944
http://id.wikipedia.org/wiki/1945
http://id.wikipedia.org/wiki/1945
http://id.wikipedia.org/wiki/1949
http://id.wikipedia.org/wiki/1949
http://id.wikipedia.org/wiki/1951
http://id.wikipedia.org/wiki/1951
http://id.wikipedia.org/wiki/1955
http://id.wikipedia.org/wiki/1955
http://id.wikipedia.org/wiki/1958
http://id.wikipedia.org/wiki/1958
http://id.wikipedia.org/wiki/1960
http://id.wikipedia.org/wiki/1960
http://id.wikipedia.org/wiki/1967
http://id.wikipedia.org/wiki/1967
http://id.wikipedia.org/wiki/1968
http://id.wikipedia.org/wiki/1968
http://id.wikipedia.org/wiki/1974
http://id.wikipedia.org/wiki/1974
http://id.wikipedia.org/wiki/1984
http://id.wikipedia.org/wiki/1984
http://id.wikipedia.org/wiki/1989
http://id.wikipedia.org/wiki/1989
http://id.wikipedia.org/wiki/1994
http://id.wikipedia.org/wiki/1994
http://id.wikipedia.org/wiki/2004
http://id.wikipedia.org/wiki/2004
http://id.wikipedia.org/wiki/2005
http://id.wikipedia.org/wiki/2005
http://id.wikipedia.org/wiki/2010
http://id.wikipedia.org/wiki/Amin_%28bupati%29
http://id.wikipedia.org/wiki/2010
http://id.wikipedia.org/wiki/2015
http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD
http://id.wikipedia.org/wiki/PDI-P
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golkar
http://id.wikipedia.org/wiki/PKB
http://id.wikipedia.org/wiki/PAN
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat
http://id.wikipedia.org/wiki/PPP
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Hanura
http://id.wikipedia.org/wiki/PKNU
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera
http://id.wikipedia.org/wiki/PNI_Marhaenisme
http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD
http://id.wikipedia.org/wiki/PDI-P
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membangun pemukiman dan kemudian memilih daerah yang nantinya 

menjadi Ponorogo.   Pada saat itu Wengker dipimpin oleh Suryo Ngalam 

yang dikenal sebagai Ki Ageng Kutu. Raden Katong lalu memilih tempat 

yang memenuhi syarat untuk pemukiman (yaitu di dusun Plampitan 

Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan sekarang). Bathoro Katong 

(Raden Katong) dapat mendirikan Kadipaten Ponorogo pada akhir abad 

XV, dan ia menjadi adipati yang pertama. 

Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496, tanggal 

inilah yang kemudian di tetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. 

Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti 

peninggalan benda-benda purbakala berupa sepasang batu gilang yang 

terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Batara Katong. Pada 

batu gilang tersebut tertulis candrasengkala memet berupa gambar 

manusia yang bersemedi, pohon, burung garuda dan gajah. 

Candrasengkala memet ini menunjukkan angka tahun 1418 Saka atau 

tahun 1496 M. Sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathoro Katong 

sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo yaitu hari Minggu Pon, tanggal 1 

Besar 1418 Saka bertepatan tanggal 11 Agustus 1496 M atau 1 Dzulhijjah 

901 H. Selanjutnya melalui seminar Hari Jadi Kabupaten Ponorogo yang 

diselenggarakan pada tanggal 30 April 1996 maka penetapan tanggal 11 

Agustus sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo telah mendapat 

persetujuan DPRD Kabupaten Ponorogo.
 

Sejak berdirinya Kadipaten 

Ponorogo dibawah pimpinan Raden Katong, tata pemerintahan menjadi 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ki_Ageng_Kutu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Setono,_Jenangan,_Ponorogo
http://id.wikipedia.org/wiki/Jenangan,_Ponorogo
http://id.wikipedia.org/wiki/Adipati
http://id.wikipedia.org/wiki/11_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1496
http://id.wikipedia.org/wiki/1496
http://id.wikipedia.org/wiki/Masehi
http://id.wikipedia.org/wiki/Minggu
http://id.wikipedia.org/wiki/Pon
http://id.wikipedia.org/wiki/Saka
http://id.wikipedia.org/wiki/11_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1496
http://id.wikipedia.org/wiki/Masehi
http://id.wikipedia.org/wiki/1
http://id.wikipedia.org/wiki/Dzulhijjah
http://id.wikipedia.org/wiki/901
http://id.wikipedia.org/wiki/Hijriyah
http://id.wikipedia.org/wiki/30_April
http://id.wikipedia.org/wiki/1996
http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD
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stabil dan pada tahun 1837 Kadipaten Ponorogo pindah dari Kota Lama ke 

Kota Tengah menjadi Kabupaten Ponorogo hingga sekarang. 

C. Sejarah Awal Batik Ponorogo 

Perkembangan batik pada masa kerajaan islam juga membawa dampak 

bagi perkembangan batik di Ponorogo. Saat kerajaan Mataram Islam mengalami 

kemajuan dalam penyebaran islamnya, maka diwilayah Ponorogo juga mengalami 

pengaruh islam. Kemudian di Ponorogo berdiri sebuah pesantren yang dinamakan 

dengan pesantren Tegalsari. Pendiri dari pesantren ini bernama Kyai Hasan Basri. 

Jarak yang cukup dekat antara daerah Ponorogo dengan pusat kerajaan Mataram 

menjadikan hubungan kedua wilayah cukup dekat. Terbukti dengan adanya 

pernikahan yang dilakukan oleh Kyai Hasan Basri dengan salah satu putri keraton 

Solo.  

Abad ke XVI batik mulai dikenal di Ponorogo, ini disebabkan oleh adanya 

pernikahan antara Kyai Hasan Basri dengan putri keraton. Pernikahan tersebut 

membawa pengaruh bagi perkembangan batik di Ponorogo. Setelah menikah 

dengan Kyai Hasan Basri, maka putri keraton pindah ke Ponorogo. Dahulu 

kegiatan membatik hanya dilakukan oleh anggota keluarga keraton sehingga 

membatik hanya dilakukan oleh perempuan-perempuan yang termasuk anggota 

keraton. Keahlian membatik merupakan salah satu pekerjaan ekslusif bagi 

perempuan pada saat itu. Begitu juga dengan istri Kyai Hasan Basri, batik 

merupakan salah satu keahlian yang dimiliki.  

Keahlian membatik tersebut kemudian ditularkan kepada para santri yang 

ada di pesantren Tegalsari (Hamzuri, 1985:12). Dalam lingkungan pesantren 

http://id.wikipedia.org/wiki/1837
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biasanya para santri diajarkan untuk dapat hidup mandiri dan memiliki 

ketrampilan yang bisa dikembangkan saat berada dilingkungan masyarakat. Untuk 

itu membatik merupakan salah satu kegiatan yang bisa memberikan ketrampilan 

dan juga nilai ekonomis bagi para santri. Ini yang menjadikan batik mulai 

berkembang pada masyarakat Ponorogo dan tidak hanya berada di lingkup 

pesantren sebab peran serta para santri membawa dampak perkembangan batik 

meluas hingga ke masyarakat.  

Batik Ponorogo yang berkembang kemudian adalah batik dengan motif-

motif Solo dan Yogya seperti motif sidoluhur, motif sidomulyo, motif sidomukti, 

motif parang, motif sekar jagad, motif semen rama dan lainnya. Motif-motif ini 

kemudian dijadikan nama jalan di daerah Cokromenggalan. Daerah perbatikan 

yang berkembang saat itu di daerah Kauman, Mangunsuman, Kertosari, Setono, 

Cokromenggalan, Kadipaten, Nologaten, Bangunsari, Cekok, Banyudono dan 

Ngunut (Wulandari, 2011:17). Batik Ponorogo terus berkembang hingga pada 

abad ke XX mulai berdiri industri batik yang kemudian membawa kejayaan bagi 

daerah perbatikan di Ponorogo. Bahkan saat itu batik Ponorogo menjadi salah satu 

daerah dengan perbatikan terbesar di Indonesia.  
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BAB V 

PENUTUP  

A. KESIMPULAN 

Industri batik Ponorogo bermula saat pengusaha asal Banyumas yang 

bernama Kwee Seng (Wi sing) mendirikan industri batik di Ponorogo pada sekitar 

tahun 1930-an. Batik yang dihasilkan adalah batik kasar yang dijual dengan harga 

murah. Pada awal abad ke XX batik Ponorogo terkenal dengan penggunaan 

pewarna nila yang tidak cepat luntur dan pembuatan batik cap dengan bahan mori 

biru. Perkembangan industri batik menjadikan banyaknya pengusaha dan 

pengrajin batik yang bermunculan. Tahun 1960-an batik Ponorogo menjadi masa 

kejayaan industri batik. Banyak pengrajin yang memproduksi batik hingga 

akhirnya mereka mendirikan koperasi untuk mewadahi para pengrajin batik. 

Koperasi yang didirikan sebanyak dua koperasi yang cukup terkenal di Indonesia 

yaitu koperasi Bhakti dan koperasi Pembatik. Batik Ponorogo mengalami 

kemunduran produksi pada tahun 1980-an penyebabnya juga hampir sama dengan 

daerah-daerah lainnya, yaitu kemunculan batik printing.  

Tahun 2000-an perkembangan batik Ponorogo mulai mengalami 

peningkatan dalam industri. Terdapat delapan pengusaha batik dari tahun 2000-

2015. Jumlah industrinya masih sedikit dan kapasitas produksinya pun 

kebanyakan batik tulis. Batik tulis sendiri dinilai memiliki harga yang mahal dan 

juga pengerjaannya yang membutuhkan waktu lama. Sehingga pembeli hanya 

kalangan tertentu saja yang mampu membeli batik tulis Ponorogo. Tidak hanya 
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batik tulis yang berkembang melainkan terdapat juga batik printing dan batik 

lukis.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi industri batik Ponorogo baik itu 

menghambat atau mendorong industri batik. faktor yang mempengaruhi antara 

lain sumber daya manusia, modal, pemasaran produk, teknologi, peran pemerintah 

dan juga produk yang dihasilkan. Semua faktor memberikan pengaruh tersendiri 

bagi perkembangan batik Ponorogo. Dampak yang ditimbulkan dari adanya 

industri batik secara ekonomi adalah memberikan peluang kerja kepada 

masyarakat untuk mengurangi pengangguran. Dampak sosial-budaya dengan 

adanya industri batik adalah mengubah pemikiran masyarakat mengenai pakaian 

batik. Batik dikaitkan dengan aturan-aturan pemakaian yang diatur dimana 

terdapat beberapa motif yang dilarang untuk dipakai. Begitu juga dengan di 

Ponorogo pemakaian batik juga digunakan dalam kejadian-kejadian penting 

seperti pernikahan dan kirab. Akan tetapi, dengan kreasi yang bermacam-macam 

saat ini menjadikan batik tidak hanya dipakai pada acara-acara penting melainkan 

dapat digunakan sehari-hari oleh masyarakat. 

B. SARAN 

1. Untuk mengembangkan produksi batik di Ponorogo seharusnya pemerintah 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan batik sebagai 

pakaian resmi dalam acara-acara tertentu dengan motif yang mencirikan batik 

Ponorogo 
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2.  Memberikan bantuan bagi para pengrajin batik di Ponorogo baik berupa dana 

ataupun kebutuhan dalam produksi batik agar produksi batik bertambah dan 

semakin banyak pengrajin yang bermunculan untuk membuat batik. 

3. Untuk pengrajin batik di Ponorogo seharusnya lebih giat untuk melakukan 

promosi mengenai batik Ponorogo agar masyarakat membeli dan juga 

menggunakan produk yang dibuat di Ponorogo sendiri yang menciri khaskan 

daerah Ponorogo.  

 



 

 

77 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdurrahman, Dudung. 1999. Metode Penelitian Sejarah. Jakarta : Logos Wacana 

Ilmu  

Adi, Kwartono. 2007. Analisis usaha kecil dan menengah. Yogjakarta : ANDI 

Ansori, Yusak. 2011. Keeksotisan Batik Jawa Timur : memahami motif dan 

keunikannya. Jakarta : Efek Media Komputindo 

Dofa, Anesia Aryunda. 1996. Batik Indonesia. Jakarta : PT Golden Terayon Press 

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo. 2008. Babad Ponorogo 

Jilid I-VII. Ponorogo : Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten 

Ponorogo  

Effendi, Tadjuddin N. 1993. Sumber daya manusia, peluang kerja dan 

kemiskinan. Yogjakrta : PT Tiara Wacana 

Haidar, Zahrah. 2009. Ayo Membatik. Sidoarjo : Iranti Mitra Utama 

Hamzuri. 1985. Batik Klasik. Jakarta : Djambatan 

Hanggopuro, Kalinggo. 2002. Bathik sebagai busana dalam tatanan dan 

tuntunan. Surakarta : Yayasan Peduli Keraton Surakarta Hadiningrat 

Hermawan, Agus. 2012. Komunikasi Pemasaran. Jakarta : Erlangga 

Husken, Frans. (Ed.). 1997. Indonesia dibawah Orde Baru. Jakarta : Grasindo 

Kotler, Philip. 2004. Lateral Marketing. Terjemahan Emil Salim. 

Jakarta:Erlangga 

Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta : PT Bentang Pustaka 

Maziyah, Siti. 2016. Makna Simbolis Batik pada Masyarakat Jawa Kuno. Dalam 

Paramita Vol. 26 No. 1. Hal. 23-32 



78 

 

 
 

Mifzal, Abiyu. 2012. Mengenal Ragam Batik Nusantara. Yogyakarta : Javalitera 

Moekijat. 1991. Latihan dan pengembangan sumber daya manusia. Bandung : 

Mandar Maju 

Nawawi, Hadari. 1994. Manusia Berkualitas. Yogyakarta : Gadjah Mada 

University Press  

Pranoto, Suhartono W. 2010. Teori dan Metodologi Sejarah. Yogjakarta : Graha 

Ilmu 

Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2003. Ekonomi moral, rasional dan politik dalam 

industri kecil di Jawa. Yogyakarta : Kepel Press 

Raf, Mulyadi. 2012. Analisis Ekplanatori Faktor Daya Saing Industri Kecil (studi 

pada Sentra Industri Kecil Batik di Kota Jambi). Dalam jurnal manajemen 

dan kewirausahaan Vol. 14. No.2. Hal. 91-101 

Rachbini, Didid J. 2001. Politik Ekonomi Baru menuju demokrasi ekonomi. 

Jakarta : Grasindo 

Riswantoro. 2014. Dinamika Pengembangan Batik Tulis dan Kesejahteraan 

Masyarakat : Studi di Dusun Giriloyo, Desa Wukisari, Kecamatan 

Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi  

Riyanto, Didik. 1995. Proses batik : batik tulis, batik cap, batik printing. Solo : 

CV Aneka 

Sanjaya, Aep Ahmad. 2012. Batik : warisan budaya Indonesia untuk dunia. 

Bandung : CV Rawansah 

Santoso, Ratna Endah. 2010. Anggun dengan Selembar Batik. Klaten : Saka Mitra 

Kompetensi 

Santoso, Sewan. 1980. Seni Kerajinan Batik Indonesia. Jakarta : Balai Penelitian 

Batik dan Kerajinan. 



79 

 

 
 

 Sa’du, Abdul Aziz. 2010. Buku Panduan mengenal dan membuat batik. Jakarta : 

Harmoni 

Sari, Rina Pandan. 2013. Ketrampilan Membatik untuk Anak. Surakarta : Arcita 

Siagian, Sondang P. 2004. Manajemen Abad 21. Jakarta : Bumi Aksara 

Sjamsudin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta : Ombak 

Singgih Wibowo,dkk. 1994. Pedoman mengelola perusahaan kecil. Jakarta : 

Penebar Swadaya 

Sugianto, Alip. 2015. Eksotika Pariwisata Ponorogo. Yogyakarta : Samudera 

Biru 

Tim Sanggar Batik Barcode. 2010. Batik : mengenal batik dan cara mudah 

membuat batik. Jakarta : Kata Buku 

Usmara, Usi. 2008. Pemikiran Kreatif Pemasaran. Yogyakarta : Amara Books 

 

Wulandari, Ari. 2011. Batik Nusantara : Makna filosofis, cara pembuatan dan 

industri batik. Yogyakarta : ANDI 

http://firdausyparadise.blogspot.co.id  diunduh pada tanggal 17 Februari 2016 

pukul 09.20 WIB 

http://kotareog.com/2013/05/batik-ponorogo diunduh pada tanggal 20 Februari 

2016 pukul 11.37 WIB 

 

 

 

 

 

http://firdausyparadise.blogspot.co.id/
http://kotareog.com/2013/05/batik-ponorogo

