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BAB II

LANDASAN TEORI

Dengan menggunakan metode analisis isi maka penulis mencoba untuk

menjelaskan suatu ilmu mengenai busana batik atau segala sesuatu yang

berhubungan  dengan konteks komunikasi.

2.1 Teori Komunikasi

Sebagai mahluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan

manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin

mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia

perlu berkomunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan

berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik secara

individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari.

Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia. Komunikasi

juga dapat diartikan sebagai bentuk interaksi manusia yang saling berpengaruh

mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada

bentuk komunikasi menggunakan bhasa verbal, tetapi juga ekspresi muka,

lukisan, seni, dan teknologi (Hafied.2002:20).

Secara etimologi istilah komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu

communication berasal dari kata Latin communication, dan bersumber dari kata

communis yang berarti sama, sama yang dimaksud adalah sama makna atau sama

arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu
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pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan

(Effendy, 2003:30).

Dari hal tersebut dapat diartikan jika tidak terjadi kesamaan makna antara

komunikator dan komunikan maka komunikasi tidak terjadi. Diantara para

sosiolog, ahli psikologi dan ahli politik di Amerika Serikat, yang menaruh

perhatian terhadap perkembangan komunikasi adalah Carl I. yang member

pengertian tentang komunikasi. Menurut Hovland, komunikasi adalah upaya yang

sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas penyampaian informasi serta

pembentukan sikap dan pendapat.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi itu meliputi proses penyampaian

pesan, pembentukan kepercayaan, sikap, pendapat dan tingkah laku publik.

Sedangkan menurut Wilbur Schramm seorang ahli linguistik, mengatakan

communication berasal dari kata Latin “communis” yang artinya common atau

sama. Jadi menurut Schramm jika mengadakan komunikasi dengan suatu pihak,

maka kita menyatakan gagasan kita untuk memperoleh commoners dengan pihak

lain mengenai objek tertentu (Purba, 2006:30)

Laswell menerangkan bahwa cara terbaik untuk menerangkan komunikasi

adalah dengan menjawab pertanyaan: Who Says What In Which Channel To

Whom With What Effect (Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada

Siapa Dengan Efek Apa). Jawaban dari pertanyaan paradigmatic Laswell

merupakan unsur-unsur proses komunikasi yang meliputi: komunikator, pesan,

media, komunikan, dan efek (Effendy, 2003:253) Paradigma tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:
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1. Who (Siapa): Komunikator ; orang yang menyampaikan pesan

2. Says What: Pernyataan yang didukung oleh lambang-lambang

3. In Which Channel: Media ; sarana atau salauran yang mendukung pesan

yang disampaikan.

4. To Whom: Komunikan ; orang yang menerima pesan

5. With What Effect: Efek dampak sebagai pengaruh pesan atau dapat juga

dikatakan sebagai hasil dari proses komunikasi

2.1.1 Proses Komunikasi dalam perspektif Psikologis

Proses komunikasi perspektif ini terjadi pada diri komunikator dan

komunikan. Ketika seorang komunikator berminat akan menyampaikan suatu

pesan kepada komunikan, maka dalam dirinya terjadi suatu proses. Pesan

komunikasi terdiri dari dua aspek yakni isi pesanan lambang. Isi pesan umumnya

adalah pikiran, sedangkan lambang adalah bahasa.

Walter Hagemann menyebut isi pesan itu “picture in our head”,

sedangkan Walter Hagemann menamakannya “das Bewustseininhalte”. Prosses

“mengemas” atau “membungkus” pikiran dengan bahasa yang dilakukan

komunikator itu dalam bahasa komunikasi dinamakan encoding. Hasil encoding

berupa pesan itu yang kemudian ia transmisikan atau operkan atau kirimkan

kepada komunikan. Kemudian proses dalam diri komunikan disebut decoding

seolah-olah membuka kemasan atau bungkus pesan yang ia terima dari

komunikator tadi. Isi bungkusan tadi adalah pikiran komunikator. Apabila

komunikan mengerti isi pesan atau pikiran komunikator, maka komunikasi terjadi.
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Sebaliknya bilamana komunikan tidak mengerti, maka komunikasi pun tidak

terjadi (Effendy, 2003:32).

2.1.2 Proses Komunikasi dalam Perspektif Mekanistis

Proses ini berlangsung ketika komunikator mengoperkan atau

“melemparkan” dengan bibir kalau lisan atau tangan jika pesan lukisannya sampai

ditangkap oleh komunikan. Penangkapan pesan dari komunikator kepada

komunikan itu dapat dilakukan dengan indera telinga atau mata, atau indera-

indera lainnya. Proses komunikasi dalam perspektif ini kompleks atau rumit,

sebab bersifat situasional, bergantung pada situasi ketika komunikasi itu

berlangsung. Ada kalanya komunikannya seorang, maka komunikasi dalam situasi

ini dinamakan komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, kadang-

kadang komunikannya sekelompok orang: komunikasi dalam situasi ini disebut

komunikasi kelompok; acapkalai pula komunikannya tersebar dalam jumlahnya

yang relatif amat banyak sehingga untuk menjangkaunya diperlukan suatu media

atau sarana, maka komunikasi dalam situasi seperti ini dinamakan komunikasi

massa.

Untuk lebih jelasnya proses komunikasi dalam perspektif mekanistis dapat

diklasifikasikan menjadi dua :

a. Proses komunikasi secara primer

Proses komunikasi secara promer adalah proses penyampaian pikiran

oleh komunikator kepada komunikan dengan mempergunakan suatu

lambang (simbol) sebagai media atau saluran. Lambang ini umumnya

bahasa, tetapi dalam situasi-situasi komunikasi tertentu lambang-
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lambang yang dipergunakan dapat berupa kial (gesture), yakni gerakan

anggota tubuh, gambar, warna dan lain sebagainya. Lambang sebagai

media primer dalam proses komunikasi ini mampu “menerjemahkan”

pikiran ataupun perasaan komunikator kepada komunikan.

b. Proses komunikasi sekunder

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan

oleh komunikator kepada komunikan, dengan menggunakan alat atau

sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media

pertama. Komunikator menggunakan media kedua ini karena komunikan

yang dijanjikan sasaran komunikasinya jauh tempatnya atau banyak

jumlah kedua-duanya, jauh dan banyak. Kalau komunikan jauh,

dipergunakan surat maupun telepon; jika banyak dipakailah perangkat

pengeras suara; apabila jauh dan banyak; dipergunakan surat kabar,

radio atau televisi. Komunikasi sekunder ini semakin lama semakin

efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi komunikasi yang

semakin canggih, yang ditopang pula oleh teknologi-teknologi lainnya

yang bukan teknologi komunikasi.

c. Proses komunikasi secara linear

Istilah linear mengandung makna lurus. Jadi poses linear berarti

perjalanan dari satu titik ke titik lain secara lurus. Dalam konteks

komunikasi, proses linear adalah proses penyampaian pesan oleh

komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Komunikasi

linear ini berlangsung baik dalam situasi komunikasi tatap muka (face to
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face communication) maupun dalam situasi komunikasi bermedia

(mediated communication). Proses komunikasi secara linear umumnya

berlangsung pada komunikasi bermedia, kecuali komunikasi melalui

telepon. Komunikasi melalui telepon hampir tidak pernah berlangsung

secara linear, melainkan dialogisnya, Tanya jawab dalam bentuk

percakapan.

d. Proses komunikasi secara sirkular

Sirkular sebagai jembatan dari perkataan “circular” secara harfiah

berarti bulat, bundar atau keliling sebagai lawan dari perkataan linear

tadi yang bermakna lurus. Dalam konteks komunikasi yang

dimaksudkan dengan proses secara sirkular itu adalah terjadinya

feedback atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan kepada

komunikator. Oleh karena itu ada kalanya feedback tersebut mengalir

dari komunikan kepada komunikator itu adalah response atau tanggapan

komunikan terhadap pesan yang akan dia terima dari komunikator.

Konsep umpan balik ini dalam proses komunikasi amat penting karena

dengan terjadinya umpan balik komunikator mengetahui apakah

komunikasinya itu berhasil atau gagal, nilai positif ia patut gembira,

sebaliknya jika negatif mnejadi permasalahan, sehingga ia harus

mengulang lagi dengan perbaikan gaya komunikasinya lagi sampai

menimbulkan umpan balik postif (Effendy, 2003:40).
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2.1.3 Busana sebagai Komunikasi

Busana atau fashion adalah istilah umum untuk gaya populer atau praktek,

khususnya di pakaian. Mode referensi untuk sesuatu yang tren saat ini dalam

tampilan dan berdandan seseorang. Gaya yang berlaku dalam perilaku juga. Istilah

yang lebih teknis, kostum, telah menjadi begitu terkait di mata publik dengan

"mode" istilah yang istilah yang lebih umum "kostum" telah populer digunakan

sebagian besar telah diturunkan ke indera khusus seperti pakaian mewah atau

menyamar pakai, sedangkan istilah "mode "berarti pakaian pada umumnya, dan

studi itu. Untuk melihat lintas-budaya yang luas di pakaian dan tempatnya dalam

masyarakat, lihat entri untuk pakaian, kostum, dan kain (Meldawati, 2015).

Menurut Jean Baudrillard fashion adalah dalam satu pengertian, tahapan

akhir bentuk komoditas “Dengan percepatan dan perkembangan pesan, informasi,

tanda dan model, maka fashion sebagai lingkaran total dan dunia komoditas linier

akan selesai”. Seperti yang terjadi saat ini perkembangam teknologi memudahkan

kita untuk mendapatkan berbagai informasi termasuk iklan. Jean Baudrillard

menyelidiki dunia fashion sebagai sebuah paradigm dominasi kode. Dalam

fashion, semua yang kita lihat adalah “permainan sederhana penanda-penanda”

(dalam Ritzer, dkk. 2006:160).

Tidak hanya itu saja fashion tidak merujuk pada segala sesuatu yang nyata,

bahkan ia juga tidak menggiring ke manapun. Fashion tidak menciptakan segala-

galanya, tetapi hanya menciptakan kode. Artinya, fashion diciptakan tidak

“menurut determinasinya sendiri, melainkan dari model itu sendiri itulah

sebabnya ia tidak pernah diciptakan tetapi selalu dan serta merta direproduksi.
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Model itu sendiri menjadi satu-satunya”. Stone mengemukakan, pakaian

menyampaikan pesan.

Dalam hal ini pakaian merupakan media komunikasi yang penting.

Pakaian bisa dilihat sebelum  kata-kata terdengar. Pesan yang dibawa oleh

pakaian bergantung pada sejumlah variabel, seperti latar belakang budaya,

pengalaman dan sebagainya. Sebagai media yang komunikatif, pakaian memiliki

beberapa fungsi. Specht menyebut ada tiga dimensi informasi tentang individu

yang disebabkan oleh pakaian, yaitu emosi, tingkah laku, dan diferensiasi

(Sihabudin, 2011:84).

Pertama, pakaian melambangkan dan mengomunikasikan informasi

tentang emosi komunikator. Hal ini dapat dilihat dengan adanya istilah-istilah

Glad Rags (pakaian ceria), Widow’s Weed (pakaian berkabung), dan Sunday

Clothes (pakaian hari minggu/baju santai). Bila dilihat lebih luas, pakaian juga

dipergunakan untuk membangkitkan emosi massa dalam patriotisme dan

nasionalisme, seperti baju hijau PPP (Partai Persatuan Pembangunan), semangat

mental (merah total), PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan baju

kuning GOLKAR (Golongan Karya).

Kedua, pakaian juga berpengaruh terhadap tingkah laku pemakainya

sebagaimana juga tingkah laku orang yang menanggapinya. Polisi dijalan yang

tidak berseragam bisa kehilangan identifikasi sosial, dan tentunya kehilangan

kekuasaan untuk membentak supir angkutan kota (kecuali bila di tangannya

tergenggam sepucuk pistol). Jadi, dengan menggunakan seragam tertentu pada
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dasarnya orang telah menyerahkan haknya sebagai individu untuk bertindak

bebas, dan selanjutnya ia harus menyesuaikan dan tunduk pada kelompoknya.

Ketiga, pakaian berfungsi untuk membedakan seseorang dengan orang lain

atau kelompok satu dengan kelompok lain. Dari pakaian kita dapat membedakan

apakah seseorang anggota kelompok musik rock, dangdut atau keroncong. Kita

juga dengan segera bias membedakan apakah seorang murid SD, SMP atau SMA

dari pakaian seragam yang dikenakannya. Masalahnya, manakala kita berada di

kota besar seperti Jakarta, akan sulit membedakan apakah seorang pegawai,

mahasiswa atau pencopet; lantaran tidak sedikit pencopet di Jakarta yang

berpakaian necis dan berdasi. Juga akan sulit membedakan apakah seorang wanita

itu ibu rumah tangga, mahasiswi, karyawan, pembantu, atau pelacur. Karena

banyak pembantu yang berpakaian dan berdandan ala majikan, dan tidak sedikit

mahasiswi berpakaian dan bersolek macam pelacur.

Zweig mengemukakan, kelompok umur yang berbeda akan membedakan

pula kebiasaan mereka dalam hal berpakaian (Sihabudin, 2011:109). Remaja usia

20-25 tahun akan membelanjakan uangnya untuk membeli pakaian dua kali

dibanding orang yang berusia 45-50 tahun, dan tiga kali disbanding orang tua 65-

70 tahun. Anak-anak muda biasanya menggunakan pakaian yang bervariasi dan

mencolok, sedangkan orang tua lebih suka pakaian sederhana dan kuno. Dosen-

dosen muda biasanya enggan memakai baju yang menunjukkan identitasnya

sebagai pegawai negeri, sementara senior hampir setiap hari menggunakan safari.

Ada tiga kategori pengertian pakaian sebagai media komunikasi yang

ditimbulkan. Pertama, derajat penerimaan orang lain terhadap pakaian seseorang
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sebagai masa kini cerah, dan cantik. Kedua, derajat dimana pakaian dapat

menjelaskan peran social pemakai dan pembuatnya tampak feminim atau

meskulin. Ketiga, derajat yang menentukan apakah pakaian seseorang akan

membuatnya tampak resmi atau santai.

Pakaian tampaknya merupakan faktor yang penting pula dalam kesan

pertama. Kepada pria dan wanita diajukan pertanyaan hal-hal yang mereka

perhatikan sebagai kesan pertama. Wanita akan memperhatikan pakaian saat

pertama jumpa dengan seseorang, baik pria maupun wanita. Pria juga melihat

pakaian pada jumpa pertama dengan sesama lelaki, tetapi ketika pertama jumpa

wanita, pakaian merupakan hal ketiga setelah bentuk tubuh dan wajah. Chaney

juga mengatakan bahwa pada akhir modernitas semua yang kita miliki akan

menjadi budaya tontonan (a culture of spectacle). Semua orang ingin menjadi

penonton dan sekaligus ditonton. Ingin melihat tapi sekaligus juga dilihat

(Ibrahim, 2007).

Disinilah fashion mulai menjadi modus keberadaan manusia modern:

kamu bergaya maka kamu ada. Kalau kamu tidak bergaya, siap-siaplah untuk

dianggap tidak ada diremehkan, diabaikan, atau mungkin dilecehkan. Itulah sebab

mungkin orang sekarang perlu memperhatikan yang namanya fashion.

2.1.4 Busana Batik Sebagai Medium Komunikasi

Keindahan adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni.

Keindahan juga diartikan sebagai pengalaman estetis yang diperoleh ketika

seseorang mencerap objek seni atau dapat pula dipahami sebagai sebuah objek

yang memiliki unsur keindahan, seperti halnya pada busana batik.
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Komunikasi bermedia adalah komunikasi yang menggunakan saluran atau

sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikan yang keberadaannya

jauh atau berjumlah banyak (Effendy, 2003:11). Mcluhan menyebutkan, media

tidak hanya memperpanjang jangkauan kita terhadap suatu tempat, peristiwa,

informasi, tapi juga menjadikan hidup kita lebih efisien. Lebih dari itu media juga

membantu kita dalam menafsirkan tentang kehidupan kita. Medium is the

message, dalam perspektif McLuhan, media itu sendiri lebih penting dari pada isi

pesan yang disampaikan oleh media tersebut. Misalnya, mungkin isi tayangan di

televisi memang penting atau menarik, akan tetapi sebenarnya kehadiran televisi

di ruang keluarga tersebut menjadi jauh lebih penting lagi. Televisi dengan

kehadirannya saja sudah menjadi penting, bukan lagi tentang isi pesannya

(Nostalgiana, 2012).

Media yang dimaksud disini adalah alat yang digunakan untuk

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Ada yang menilai bahwa

media bisa bermacam-macam bentuknya, misalnya dalam komunikasi antar

pribadi panca indera dianggap sebagai media komunikasi (Cangara, 2002:23).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan definisi dari busana batik

sebagai medium komunikasi karena media memang menjadi suatu komoditi

utama kita untuk memperluas jaringan, hubungan dan relasi dengan orang lain, di

jaman yang makin cepat dan pesat ini kebutuhan akan media yang ringkas dan

praktis menjadi suatu hal yang dicari oleh para mediator. Dan bukan berarti tidak

mungkin tentang pendapat Marshall McLuhan bahwa efek perkembangan media

dapat membawa bencana suatu masa nanti.
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2.2 Batik Sebagai Salah Satu Motif Busana

Batik merupakan salah satu dari kebudayaan Indonesia yang berupa kain

bermotif. Selain batik, masih banyak kain-kain bermotif yang tersebar di seluruh

penjuru tanah air yang berbeda motif, makna dan penggunaannya tergantung pada

daerah asal pembuatannya. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO resmi

menetapkan Batik Indonesia sebagai salah satu nominasi dari kriteria Intangiable

Cultural Heritage for Humanity, diantara pesaingnya sebanyak 111 dari seluruh

dunia. Batik Indonesia sudah memenuhi 3 dari 6 kriteria dari UNESCO yaitu:

(Yudhoyono, 2010:111).

1. Batik Indonesia adalah tradisi tutur dimana pengetahuan serta kearifan

diajarkan turun-temurun secara lisan selama berabad-abad lamanya.

2. Batik Indonesia adalah praktik sosial karena makna, ragam hias dan

fungsinya yang melembagakan peran-peran dan struktur hubungan sosial.

3. Batik Indonesia mengandung makna-makna luhur yang diciptakan untuk

menghormati upacara-upacara adat.

Namun, pengakuan dari UNESCO ini tidaklah bersifat selamanya. Jika batik

sebagai warisan dunia yang berasal dari Indonesia ini tidak mampu dirawat dan

dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sendiri, maka status pengakuan ini akan

berakhir (Didit Pradito, dkk. 2010:11). Maka dengan adanya pengakuan dunia ini,

maka sudah layaklah Batik untuk dijaga, dibudayakan, dilestarikan dan dicintai

oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sejarah pembatikan di Indonesia berkait erat dengan perkembangan

kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Dalam beberapa
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catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan

Mataram, kemudian pada masa kerjaan Solo dan Yogyakarta. Jadi kesenian batik

ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerjaan Majapahit dan terus

berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Meluasnya kesenian batik

ini menjadi milik rakyat Indonesia (khususnya suku Jawa) mulai akhir abad ke-18

atau awal abad ke-19. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk

pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman

dulu. Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton saja dan hasilnya

untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari

pengikut raja yang tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh

mereka keluar keraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing (Ihyaul Ulum,

2010).

Lama-lama batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas

menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu

senggang. Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga keraton,

kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari, baik wanita maupun pria.

Seiring dengan perubahan jaman, Batik pun berkembang. Mulai dari

perkembangan motif, makna, proses pembuatan, hingga penggunaanya dalam

kehidupan sehari-hari. Kata Batik berasal dari kata ‘amba’ dan ‘titik’. Secara

singkat Batik dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik penutupan

bagianbagian tertentu pada kain unuk memperoleh gambar atau hiasan yang

berwarna setelah melalui proses pencelupan (Jasper, JE, Mas Pirngadie, 1996:1).

Posisi Batik sebagai kekayaan budaya Nusantara tersaji dalam perjalanan historis
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yang memuat perkembangan Batik dalam rangkaian perubahan jaman. Dalam

perkembangan dan penyebarannya, terjadi proses saling mempengaruhi diantara

Batik dari berbagai daerah yang hasilnya terdapat dalam karakter penggambaran

motifnya (Didit Pradito, Herman Jusuf, Saftiyaningsih Ken Atik, 2010:2). Berikut

ini adalah dijelaskan secara rinci sejarah batik Indonesia:

1. Zaman Majapahit

Batik yang telah menjadi kebudayaan di kerajaan Majahit, dapat ditelusuri

di daerah Mojokerto dan Tulunggung. Pada waktu itu daerah Tulungagung yang

sebagian terdiri dari rawa-rawa dalam sejarah terkenal dengan nama daerah

Bonorowo. Pada saat bekembangnya kerajaan Majapahit daerah itu dikuasai oleh

seorang yang benama Adipati Kalang yang  tidak mau tunduk kepada kerajaan

Majapahit.

Diceritakan bahwa dalam aksi polisionil yang dilancarkan oleh

Majapahati, Adipati Kalang tewas dalam pertempuran di sekitar desa yang

sekarang bernama Kalangbret. Demikianlah maka petugas-petugas tentara dan

keluarga kerajaan Majapahit yang menetap dan tinggal di wilayah Bonorowo

(sekarang Tulungagung) antara lain juga membawa kesenian membuat batik asli.

Ciri khas batik Kalangbret hampir sama dengan batik-batik keluaran Yogyakarta,

yaitu dasarnya putih dan warna coraknya coklat muda dan biru tua.

Saat berkecamuknya clash antara tentara kolonial Belanda dengan

pasukan-pasukan pangeran Diponegoro, sebagian dari pasukan Kyai Mojo

mengundurkan diri ke arah timur (sekarang bernama Majan). Sejak zaman

penjajahan Belanda hingga zaman kemerdekaan ini desa Majan berstatus desa
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Merdikan (Daerah Istimewa), dan kepala desanya seorang kiyai yang statusnya

tirun-temurun. Pembuatan batik Majan ini merupakan naluri (peninggalan) dari

seni membuat batik zaman perang Diponegoro itu (Ihyaul Ulum, 2010).

2. Zaman Penyebaran Islam

Riwayat pembatikan di daerah Jawa Timur lainnya adalah di Ponorogo.

Seni batik di daerah Ponorogo erat hubungannya dengan perkembangan agama

Islam dan kerajaan-kerajaan dahulu. Konon, di daerah Batoro Katong, ada

seorang keturunan dari kerajaan Majapahit yang namanya Raden Katong (adik

dari Raden Patah). Batoro Katong inilah yang membawa agama Islam ke

Ponorogo yang salah satu petilasannya adalah masjid di daerah Patihan Wetan.

Waktu itu seni batik baru terbatas dalam lingkungan keraton. Oleh karena

putri keraton Solo menjadi istri Kyai Hasan Basri maka dibawalah ke Tegalsari

dan diikuti oleh pengiring-pengiringnya. Di samping itu banyak pula keluarga

keraton Solo belajar di pesantren ini. Peristiwa inilah yang membawa seni batik

keluar dari keraton menuju ke Ponorogo.

Pembuatan batik cap di Ponorogo baru dikenal setelah perang dunia I yang

dibawa oleh seorang Cina bernama Kwee Seng dari Banyumas. Daerah Ponorogo

awal abad ke-20 terkenal batiknya dalam pewarnaan nila yang tidak luntur dan

itulah sebabnya pengusaha-pengusaha batik dari Banyumas dan Solo banyak

memberikan pekerjaan kepada pengusaha-pengusaha batik di Ponorogo.

3. Pembatikan di Jakarta

Pembatikan di Jakarta dikenal dan berkembang bersamaan dengan daerah-

daerah pembatikan lainnya, yaitu kira-kira akhir abad ke-19. Pembatikan ini
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dibawa oleh pendatang-pendatang dari Jawa Tengah yang bertempat tinggal di

daerah-daerah pembatikan. Daerah pembatikan yang dikenal di Jakarta tersebar di

dekat Tanah Abang, yaitu: Karet, Bendungan Ilir dan Udik, Kebayoran Lama, dan

daerah Mampang Prapatan serta Tebet.

Sejak zaman sebelum Perang Dunia I (PD I), Jakarta telah menjadi pusat

perdagangan antar daerah di Indonesia. Setelah PD I (saat proses pembatikan cap

mulai dikenal), produksi batik meningkat dan pedagang-pedagang batik mencari

daerah pemasaran baru. Daerah pemasaran untuk tekstil dan batik di Jakarta yang

terkenal ialah: Tanah Abang, Jatinegara dan Jakarta Kota. Batik-batik produksi

daerah Solo, Yogya, Banyumas, Ponorogo, Tulungagung, Pekalongan,

Tasikmalaya, Ciamis dan Cirebon serta lain-lain daerah, bertemu di Pasar Tanah

Abang. Dari sini baru dikirim ke daerah-daerah di luar Jawa.

Oleh karena pusat pemasaran batik sebagian besar di Jakarta, khususnya

Tanah Abang, dan juga bahan-bahan baku batik diperdagangkan di tempat yang

sama, maka timbul pemikiran dari pedagang-pedagang batik itu untuk membuka

perusahaan batik di Jakarta. Tempat yang dipilih berdekatan dengan Tanah

Abang. Pengusaha-pengusaha batik yang muncul sesudah PD I, terdiri dari bangsa

Cina, dan buruh-buruh batiknya didatangkan dari daerah-daerah pembatikan

Pekalongan, Yogya, dan Solo.

Selain dari buruh batik luar Jakarta itu, diambil pula tenaga-tenaga

setempat di sekitar daerah pembatikan sebagai pembantunya. Melihat

perkembangan pembatikan ini membawa lapangan kerja baru, maka penduduk

asli daerah tersebut juga membuka perusahaan-perusahaan batik. Motif dan proses
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batik Jakarta sesuai dengan asal buruhnya didatangkan yaitu: Pekalongan, Yogya,

Solo, dan Banyumas.

4 Pembatikan di Luar Jawa

Dari Jakarta, yang menjadi tujuan pedagang-pedagang di luar Jawa, batik

kemudian berkembang di seluruh penjuru kota-kota besar di Indonesia yang ada

di luar Jawa. Sumatera Barat (khususnya daerah Padang) adalah daerah yang jauh

dari pusat pembatikan di kota-kota Jawa, tetapi pembatikan bisa berkembang di

daerah ini.

Sumatera Barat termasuk daerah konsumen batik sejak zaman sebelum PD

I, terutama batik-batik produksi Pekalongan, Solo, dan  Yogya. Di Sumatera Barat

yang berkembang terlebih dahulu adalah industri tenun tangan yang terkenal

tenun Silungkang dan tenun Plekat. Pembatikan mulai berkembang di Padang

setelah pendudukan Jepang. Sejak putusnya hubungan antara Sumatera dengan

Jawa waktu pendudukan Jepang, persediaan batik yang ada pada pedagang batik

sudah habis.

Ditambah lagi setelah kemerdekaan Indonesia, hubungan antara kedua

pulau bertambah sulit. Semua ini akibat blokade-blokade Belanda. Maka

pedagang-pedagang batik yang biasa berhubungan dengan pulau Jawa mencari

jalan untuk membuat batik sendiri.

Dengan hasil karya sendiri dan penelitian yang seksama, dari batik-batik

yang dibuat di Jawa, ditirulah pembuatan pola-polanya dan diterapkan pada kayu

sebagai alat cap. Obat-obat batik yang dipakai juga hasil buatan sendiri yaitu dari

tumbuh-tumbuhan seperti mengkudu, kunyit, gambir, dammar, dan sebagainya.
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Bahan kain putihnya diambilkan dari kain putih bekas dan hasil tenun tangan.

Perusahaan batik pertama muncul yaitu daerah Sampan Kabupaten Padang

Pariaman tahun 1946 antara lain; Bagindo Idris, Sidi Ali, Sidi Zakaria, Sutan

Salim, Sutan Sjamsudin dan di Payakumbuh tahun 1948 Sdr. Waslim (asal

Pekalongan) dan Sutan Razab.

Setelah Padang serta kota-kota lainnya menjadi daerah pendudukan tahun

1949, banyak pedagang batik membuka perusahaan/bengkel batik dengan

bahannya diperoleh dari Singapura melalui pelabuhan Padang dan Pakanbaru.

Tetapi, setelah hubungan dengan pulau Jawa mulai terbuka kembali, mereka

kembali berdagang dan perusahaannya kemudian mati (Ihyaul Ulum, 2010).

2.3 Motif-Motif Batik Simbol dan Pesan sebagai Komunikasi

Kata “batik” berasal dari bahasa Jawa, dari kata “amba” yang berarti

menggambar dan “tik” yang berarti kecil. Seperti misalnya terdapat dalam kata-

kata Jawa lainnya yakni “klitik” (warung kecil), “bentik” (persinggungan kecil

antara dua benda), “kitik” (kutu kecil) dan sebagainya (Teguh, 1998:8).

Dikarenakan jumlah warisan kebudayaan tak benda yang dimiliki oleh Indonesia

cukup banyak, maka menjadi hal yang wajar jika masyarakat internasional kagum

akan semua kekayaan seni Indonesia. Menilik dari sejarahnya, batik telah

mengakar dalam sejarah bangsa Indonesia. Batik tidak hanya tumbuh dan

berkembang di pulau Jawa, tetapi juga di luar pulai Jawa seperti Padang di pulau

Sumatera.
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Corak dan motif batik yang sangat beragam, menunjukkan kekhasan

masing-masing daerah. Motif-motif tersebut tidak hanya menjadi ciri khas daerah,

tetapi juga menjadi simbol budaya daerah tersebut. Di Jawa Timur saja, misalnya,

motif dan warna dasar batik Surabaya, berbeda dengan batik Malang atau

Mojokerto. Motif-motif batik Surabaya mewakili budaya Surabaya sebagai daerah

pesisir, sementara batik Malang tentu saja menggambarkan budaya masyarakat

Malang yang sejuk. Batik telah mendarah daging dalam perjalanan bangsa

Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan seni dan budaya.

Warisan kebudayaan Indonesia yang bermacam–macam ini disebabkan banyak

faktor antara lain karena suku bangsa Indonesia sangat beragam dan tingkat

kreatifitas masyarakat Indonesia yang tinggi dalam bidang kesenian dan

kebudayaan, sehingga menghasilkan warisan kebudayaan kebendaan maupun

warisan kebudayaan takbenda. Warisan kebudayaan kebendaan adalah berbagai

hasil karya manusia baik yang dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan

termasuk benda cagar budaya (Hamzah, 2004:224), sedangkan warisan

kebudayaan takbenda adalah warisan budaya yang dapat ditangkap oleh panca

indera selain indera peraba serta warisan budaya yang abstrak / tidak dapat

ditangkap oleh panca indera misalnya adalah konsep-konsep dan ilmu budaya.

Warisan kebudayaan takbenda yang dimiliki Indonesia salah satu contohnya

adalah Batik.

Batik Indonesia sangat dikagumi oleh banyak orang, baik dalam maupun

luar negeri. Telah diketahui bahwa proses membatik itu sangat rumit tetapi motif
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batik yang dihasilkan menjadi sangat indah dan mempunyai kekhasan khusus

yang mencerminkan seni, budaya dan desain Indonesia. Indahnya dan hidupnya

masing motif batik akan lebih terlihat dari hasil perpaduan proses pembatikan,

pewarnaan serta kualitas kain putihnya. Banyak orang asing yang tertarik untuk

belajar membatik di Jawa karena sangat mengagumi indahnya batik.

Untuk terus melestarikan batik, sejak dahulu di setiap kantor pemerintahan

ataupun swasta di Indonesia hampir seluruh pegawainya diharuskan memakai

seragam batik setiap hari jumat, terlebih saat ini batik sudah menjadi Warisan

Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi oleh UNESCO pada 2009

silam. Tidak hanya itu, pada setiap acara formal ataupun resmi baju batik menjadi

andalan tersendiri bagi seseorang yang mengenakannya akan terlihat lebih formil

dan sopan.

Batik sebagai salah satu kekayaan budaya perlu pemaknaan baru untuk

ditransformasikan kepada generasi muda. Batik tidak saja dihadirkan secara

fisik/material dalam bentuk baju seragam, namun juga mewadai dalam nilai

filosofis/non material. Pemaknaan ulang secara dinamis atas nilai inti (core

values) yang terkandung dalam batik yang bersifat universal dalam masyarakat

multikultural perlu diwacanakan. Tentunya perlu penyesuaian dengan konteks

kekinian bahkan futuristik yang menjadi tujuan pembangunan bangsa. Batik

sebagai salah satu warisan budaya perlu diposisikan kembali secara strategis,

utamanya melalui pendidikan sebagai sarana resistensi dan bahkan wacana

tanding/counter culture atas hegemoni budaya global yang cenderung menjadi
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mainstream dalam masyarakat kontemporer. Dengan demikian, identitas lokal

dapat menorehkan dan memperkuat karakter bangsa.

Pemosisian kebudayaan sebagai suatu sistem simbol mengandung empat

persoalan penting, yaitu: (Abdullah, 2006:2)

1. Tentang batas-batas dari ruang budaya yang mempengaruhi

pembentukan simbol dan makna yang ditransmisikan secara historis.

Berbagai bentuk ekspresi kebudayaan yang batas-batasnya mengalami

suatu pergeseran yang dinamis.

2. Batas-batas dari kebudayaan tersebut menentukan konstruksi makna

dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan yang meliputi sejumlah aktor.

Makna dalam hal ini dibangun dan diubah dalam suatu ruang dengan

serangkaian pilihan nilai dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-

masing aktor atau agen dengan tingkat kekuasaan yang berbeda.

3. Pola hubungan kekuasaan ini kemudian mengejawantah dalam

identitas kelompok dan kelembagaan, yang menjadikannya realitas

objektif dan menentukan cara pandang antar kelompok.

4. Identitas yang terbentuk melalui serangkaian simbol selain diterima

juga menjadi objek pembicaraan, perdebatan, dan gugatan yang

menegaskan perubahan yanag mendasar dalam batas-batas

kebudayaan. Sifat relatif bukan saja menjadi bagian dari ruang

negosiasi atas berlakunya suatu nilai dan praktik, tetapi juga menjadi

titik penting bagi perubahan masyarakat secara mendasar di mana
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makna-makna mengalami pergeseran dari waktu ke waktu menuju

suatu arah yang bersifat debatable dan kontestatif.

Sesungguhnya, identitas budaya kita tidak hanya ditentukan dari pilihan

dan citra motif pakaian semata-mata. Melainkan ada hal-hal yang lebih

substansial dari batik itu sendiri, yaitu: etos, jiwa, kebudayaan, pelayanan, dan

ketulusan mengabdi. Identitas budaya yang hadir di ruang-ruang publik

merupakan gerakan kembali pada akar tradisi subkultur. Pengakuan secara

nasional bahkan internasional terhadap eksistensi batik menjadi bagian

rekonstruksi budaya yang dilakukan secara kreatif sebagai bagian dari daya cipta

manusia, bukan sekedar warisan tradisi. Rekonstruksi batik sebagai produksi

warna lokal ke wilayah ruang publik yang lebih luas memerlukan kreasi yang

tiada henti. Demikian pula identitas budaya tidaklah bersifat abadi, tetapi

senantiasa cair dan terus menerus mengalami pergeseran (Hartati, 2009).

Selanjutnya, azas Trikon yang berasal dari pemikiran Ki Hadjar

Dewantara dapat digunakan untuk menganalisis eksistensi batik dalam masyarakat

kekinian, yaitu: (Dewantara, 2004:230)

1. Kontinyuitas Prinsip ini bermakna: untuk menjamin berlangsungnya

kebudayaan, perlu pembudayaan melalui berbagai institusi. Dalam

konteks ini, untuk menjamin berlanjutnya (continuity) batik, baik secara

fisik maupun maknanya, maka perlu proses pembudayaan melalui

berbagai institusi, utamanya adalah: keluarga, sekolah, masyarakat, dan

media.
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2. Konvergensi Untuk menuju kebudayaan dunia atau global, perlu

membuka diri terhadap pengaruh kebudayaan lain atau asing. Demikian

pula untuk menginternasionalisasikan batik, diperlukan kesediaan untuk

membuka diri terhadap kebudayaan lain.

3. Konsentrisitas bagaimana pertemuan antar budaya tersebut tidak serta

merta mencerabut masyarakat dari akar kebudayaannya, melainkan

semakin memperteguh identitas lokal dan nasionalnya. Azas ini

mengindikasikan bahwa pertemuan antar kebudayaan relevan dan urgen

untuk dilakukan, namun jangan sampai mengisolasi dari akar budaya

sendiri.

2.4 Makna Simbolik Motif Batik

Masyarakat Jawa dalam melaksanakan upacara tradisional selalu

menggunakan simbol berupa pakaian khas yaitu batik. Pakaian batik tersebut ada

yang berupa baju dan kebayak. Baik baju dan kebayak tentunya memiliki makna

simbolik yang berbeda bergantung jenis upacara tradisional. Simbol berasal dari

bahasa Yunani, yaitu symbolos yang berarti tanda atau cirri yang memberitahukan

hal kepada seseorang (Herusatoto, 1991:10).

Menurut Spardley, symbol adalah objek atau peristiwa apapun yang

menunjuk pada sesuatu. Semua simbol melibatkan tiga unsur, yaitu simbol itu

sendiri, satu rujukan atau lebih, hubungan antara simbol dengan rujukan. Ketiga

hal tersebut merupakan konsep bagi semua makna simbolik. Simbol merupakan

makna khusus yang mengandung pesan untuk generasi berikutnya. Makna khusus

tersebut berupa unit khusus dalam konteks ritual (Spradley, 1997:121).
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Turner, menyatakan bahwa “The symbol is the smallest unit of the ritual

which still retains the specific properties of ritual behavior. It is the ultimate unit

of specific structure in a ritual context” (William, H., Turner, F.J., Gilbert, M.,

1982:19). Artinya simbol adalah unit terkecil dalam ritual khusus. Simbol tersebut

merupakan unit pokok dari struktur khusus dalam konteks ritual. Simbol yang

mengandung unit pokok dalam konteks ritual dapat berupa pesan ajaran agama,

nilai-nilai etis, dan norma-norma. Hal tersebut dapat disampaikan kepada semua

warga masyarakat untuk dijadikan panutan hidup manusia agar kehidupan mereka

lebih tertata dan harmonis.


