




Prakata

B at.ik mcmil iki keu nikan sosiul dan ekonom i, d isamping kcu nikannya sebagui procluk

seni budaya. Sojuk di akui U:'JES CO sebagai warisan budaya Indon esia , han ipir sel u

ruh rlacrah ruengemb an gkau potensi batik yallg elimiliki. Potensi ini aka n nienj adi salah

sat 1I kekuatan luar bia sa eli sckt or indus t.ri krcatif ji ka digarap deu gan serius.

Daerah yang sudah memiliki batik se rnakin bcr guirah rnemuuculkan kr easi dan inovasi

baru. Daerah yang suda h establish kckaya an bat ikuya me ngemba ng kan kon sop pcmeli

haraan pada tingkat ya ng leb ih lanjut (ad vance] dcngan mendnta da n mengumpulkan

batik-batik kuuo sehingga dapat uienonjolkan kcunggul an dac rah tersehut karcn a merni

tiki batik klasik yang menjadi acuuu bahwa dacrah tersebut niciniliki potcnsi ba tik yang

lebih mumpuni .

Sedungkan daerah yang masih dalam tahap men ggali pot.eusi bat.iknya, berusaha 1111

ruk mcnibnat batik sebagai cir i khas daorah iner eka. Kobanggaan clan kcsadaran untuk

mempertahankan budaya Indonesia sebagai sa la h satu bcn t.nk na sionalismc dengan di

canangkannya batik sebagai pakaiau resmi nasi ou al oleh perncriutah. Bahkau eli beberapa

insi.ansi porncriutuh maupun swast.a telah mcwnjibkan karyawuunya untuk ruengenakan

batik pada hari atau acara tcrtcntu.
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Secara ekononu batik juga teleh rnemberlkeu audil vang bersifat multiplier effect haik

terbedep Usaha Kecil dan xleuegah maupun pada level perusahaan. Dalam perkemba

ngaunvn juga terjadi kontroversi antara kebutuhan akan batik dan kerersedlean barang

scrt.u kompk-ksirus hurga untaru batik t. nlis dan batik pr-inting (biasa discbut sebagai kain

hormnt.if batik).

Motif batik mcnjadt unsur yang sangat menon t ukan karonu dari mo tif itnlnh kitu dapat

mengetahut apakah sebuah batik rnemiliki "roh" atau tidak. Motif hatik juga mr-nunjnk

kan dart mana suatu batik berasal. Di masvarakat., usaha bat.ik btasanya dilakukan socara

berkelompok dengan melibatkan banyak orang dengen berbagat keahlian mulai dari kcah

lian meuggarnbar pola. mencenrtng, mencclet, IlWlll\)fOSPS pewarnaan, rtu-ur-ut-i, hillgga

menjemur kain. Oleh karena itu eli suetu wilayah. baik eli desa atau eli kota muncul istilah

"kampung batik" vaitu tempat berkumpulnyu orang-orang yang mempuuyai keahlian

untuk mcugcrjaknn batik. J ika dnlam porkcmbanganuva lIsaha batik tcrsohut mmnpu

mentugkatkan dan menjadikan sumber pendaparan masyarakat rli wilavah rersehnt akan

mnncul br-berapa pengusaha batik.

!"I[a"ing-masin?; wilayah btasanya memiltki ciri pembatlkan torrontu baik dari scgi motif

gorcsnn canting. dan warnu yang dthastlkan. Pongaruh mor.if dnu gaya monggnrcs canting:

tcrjudi karcua saling nn-Iihat , mcnirn dan intcraksi schurt -hari ck-ngan kondisi ulam sckl

tar )'Img berlangsung berulang sehtngga mampu rnelahirkan ciri tertentu. Knm pulan dri

yang telah mendarah duging It ulah yang kemudian kita kenai sebagai budava deerah dan

lx-lakungan S('rilLl'; diistilahkan dell!!;<lIl jargon -kr-arifuu lokal",

J ika dalam snnr.n kalmpat.nn ntau ko ta nu-mifiki lr-bih dur! satu kcr-amat.au yang me

miliki -K a mpu n g Batik" at au sentra kerajinan batik, maka meroka akan berkoordf nasi

unr.nk membuat «uatu ciri khas yang dapat merepresentasikeu deerab mereka. T idak

jurung ide pr-mbuaran mot.if batik justrn datang dari prunorint.nh dengan nu-ugadnknn
Lom ba Des ign Batik dimunu pcmr-nnugnyn akun dijudikau seha/!;ai "1I/.n.8fIT dr,~i.qn·'

untnk bat.ik ducruh tersebut . Ide pombuat an motif juga dapat berasal dari komunitas

pcmbatik yang berkembang sesuai dengen ciri mereke maslng-mestng. Ciri itulah yang

kemudiau tueujadi pembeda dan uknu tucmuduhkuu kOlIS1UIH'J1 bnt.ik un tuk mcngr-nuli

suntu produk kcducrnhan.
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keeksotison [\~ I,L. a 'U , rr ,

.lawa T'iinur yang terdiri dari 38 kabupatcu /k ota uiemiliki moti f dan warna batik

yang unik dan bcrvariasi, Meskipun t.idak scuiua kubupatcn /kota merniliki bat ik khas

daerahnya, uamun batik J awa Tnuur sccara khusu s memiliki keekso t isan terscnd iri. Buku

iui bernsaha uutuk mcnampilkan, dan meu gaj ak pembaca mc maha mi keekso tisau serta

kcunikan inotif-motif hatik ya ng ada di J awa Tirnur. Selain mcnampilkan fot o- foto motif

batik kami j uga berusaliu rnendiskripsikan dan mcngaprcsiasi motif, warna ruaupun t.ema

dari masing-masing daorah di Jawa Tiiuur, dcngan harapau pernbaca ti dak hauya dapat.

rncnikmati keindahan batik tcr.api juga dapat mernnhami moti f ya ng ada didala mnya.

Seringk ali bagus at.au tidaknya penilaian tc rhadap suat.u moti f merup ak an urusan selera,

naruun sesungguhnya tidak ada karya scn i yang buruk, mcla ink au kita belu in me nc uiukan .

udut pandang yan g tep at.

Sejujnruya buku ini belum marnpu meliput koseluruhuu pot eusi ba tik ya ng ada di so

luruh daorah J awa Timur. Kaini mcnyadari sepe nuhnya bahwa bukn ini rn a.sih jauh dari

sompurna, Oleh ka renanya masukan dan saran dari pembaca tcrhadnp potcns i-potensi

yang behun te rrn uat pada t ulisun kami ini , krit.ik dan saran kami nant ikan uielalui alamat

o-ruail kami cakyusakwgrnail.coiu ar.au adiknsrlantoes gm uil.com .

Pada kesempatan ini kami ingin men gncapkan terima kasih yang tak tcrhingga kepada

sciuua kolcktor , sanggar batik. pernilik blog yan g telah uiem hcrikan ijin uutuk pcruuatan

foto koleksinya pada buku ini. Kami meyakini , ba hwa kita semua ada la h pecinta batik

dan apa yan g kauii lakukan ad alah salah sat.u nsaha uut.uk mensosiul isasik an po ten si

bat ik yan g kita miliki.

Ucapan terima kasih juga kurni sa iupaika u kepuda PT. Elex Med ia Kom putindo yang

tclah bersedia men erhil kan buku in i. Mu s Vincen t Sugen g Hardojo , M a nager

Redaksi yan g tc lah mcuiberikun saran sertu pen gurahannya, Mbak Elizabeth Ariba wa

yang dou gan saugat tckun dan telaten mcugedit uaskali kami sehingga mcuj ad i sebua h

Imku yang nyaman dibuca, Tidak ketinggalan kcpada koluar ga karni yang telah dengau

sabar membiarkan kami pada heberapa bulan terakhir iui seo lah lupa tliri kar ena asyik

mernpcrsiapk un clan menekuni penulisan buku in i. Mudah-mudahan ketckunan clan pe

ngorb anan kita semua akan ruem etik manfaat.

Surabaya, Oktobe r 2011

Yusak Aush ori dan Adi J{ usria nto,
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