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BAB II 

TINJAUAN PROYEK 

 

II. Tinjauan Proyek 

2.1. Tinjauan Umum 

2.1.1. Gambaran Umum Batik 

Agar bisa dimengerti, kebudayaan harus diwujudkan dalam 

bentuk – bentuk indrawi, difungsikan, dan dimaknai secara spritual. 

Makna budaya dapat membuka suatu cakrawala bila manusia 

menempatkan diri. Salah satu kebudayaan itu adalah batik. Batik di 

Indonesia merupakan suatu keseluruhan teknik, teknologi, serta 

pengembangan motif dan budaya yang terkait, yang oleh UNESCO 

ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan 

Non-Bendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of 

Humanity) sejak Oktober 2009. 

Berdasarkan etimologi dan terminologinya, batik merupakan 

rangkaian kata Mbat dan Tik. Mbat dalam bahasa  Jawa diartikan 

sebagai Ngembat atau melempar berkali kali, sedangkan tik berasal 

dari kata titik. Jadi, membatik bararti melempar titik – titik berkali – 

kali pada kain. Sehingga akhirnya bentuk – bentuk titik tersebut 

berhimpitan menjadi bentuk garis. Menurut seni rupa, garis adalah 

kumpulan dari titik – titik. Selain itu, batik juga berasal dari mbat yang 

berarti membuat, sedangkan tik adalah titik. Ada juga yang 



14 
 

berpendapat bahwa batik berasal dari gabungan dua kata bahasa 

Jawa amba yang bermakna menulis dan titik yang bermakna titik.1 

Batik di Indonesia penuh dengan keragaman latar belakang 

sejarah dan budaya dari daerah –daerah di Indonesia. Tiap batik dari 

daerah yang berbeda tidak bisa dibandingkan keindahannya sebab 

masing – masing memiliki kekayaan corak yang unik dan khas 

sehingga para pecinta batik dapat mengatakan ciri – ciri suatu motif 

hanya dengan melihat sekilas. Keunikan dan keindahan karya batik 

rakyat,terutama yang telah berkembang di Jawa harus terus digali, 

semakin memperkaya keanekaragaman batik indonesia. Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur 

dikenal dengan keanekaragaman batik, misalnya batik Pacitan, 

Tuban, Lasem, Pati, Kudus, Demak, Batang, Semarang, Pekalongan, 

Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, Slawi, Banjarnegara, Sokaraja, 

Banyumas, Kebumen, Perworejo, Imogiri, Bantulan, Bayat, Solo, 

Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Tulungagung, dan Sidoarjo. 

Berdasarkan Temuan batik – batik itu, maka batik dari sisi 

geografi dibagi menjadi dua, yaitu batik pesisir dan nonpesisir (batik 

pedalaman/batik keraton). Batik nonpesisir adalah batik tradisional 

yang umumnya msih memegang pakem, yang sampai saat ini masih 

bisa dijumpai di sarah Solo dan Yogyakarta. Dahulu batik – batik ini 

kebanyakan dipakai oleh kalangan terbatas (kerabat keraton) dengan 

corak yang ditentukan. Untuk acara perkawinan, kain batik yang 

digunakan harus bermotif sidomukti atau sidoluhur. Sedangkan untuk 

                                                             
1 Batik : Warisan Adiluhung Nusantar halaman 1 
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acara mitoni (7bulanan) kain batik yang digunakan adalah bermotif 

ceplok garuda atau parang mangkoro, begitu seterusnya untuk acara 

– acara upacara adat yang lain. 

Batik pesisir memiliki kebebasan berekspresi dengan corak – 

corak yang tidak memiliki pakem, umumnya berwarna cerah atau 

berani dengan motif yang sangat kaya dan cantik. Batik pesisir ini 

telah berkulturasi denga budaya asing. Misalnya motif bunga-bunga 

dipengaruhi oleh India dan Eropa (bunga tulip), serta warna merah 

dan motif burung phoenix,kupu – kupu dan lain – lain dipengaruhi 

oleh Cina. Motif hewan laut (kerang,bintang laut) adalah motif asli 

batik pesisir nusantara. Batik pesisir ini dapat kita temui di daerah 

Pekalongan, Tuban, Lasem, Tuban dan Madura. 

Dalam perkembangannya, ditemukan batik di daerah yang 

bukan dikategorikan sebagai batik pesisir maupun nonpesisir, yaitu 

batik yang dibuat di daerah yang memiliki kekhasan tersendiri. 

Daerah tersebut bukanterletak di wilayah pantai (pesisir) misalnya 

batik Bantulan, batik imogiri, batik bayat, batik purworejo, batik 

madiun dan batik wilayah – wilayah lainnya. Batik tersebut umumnya 

bercorak seperti batik pesisi, yaitu menggunakan warna yang cerah 

dan motif – moti yang beragam, seperti motif tumbuhan, hewan, 

kapal, dan sebagainya2 

Seperti pada umumnya kota pesisir utara Jwa Tengah, batik 

Semarang juga dipengaruhi oleh budaya Cina. Motif – motif flora dan 

fauna khas Cina  peranakan seperti merak, ikan, kupu – kupu, ayam 

                                                             
2 Batik : Warisan Adiluhung Nusantara halaman 35 
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jago, bambu, cendrawasih, atau bangau, bisa ditemukan disini. 

Dalam pengembangannya, batik Semarang juga memiliki motif khas 

sperti Gedung Lawangsewu dan Tugumuda yang menjadi landmark 

kota Semarang, dan pohon asem yang banyak di temukan di 

Semarang. 

Selain itu ada pula motif warak, warak tak lain binatang yang 

menjadi simbol kota Semarang. binatang legenda ini melambangkan 

tiga ikon Semarang yang menyatukan tiga etnis, Cina, Jawa, dan 

Arab. Bentuknya adalah binatang berkepala naga (simbol Cina) 

bertubuh bouraq atau kuda bersayap ( arab) dan berkaki kambing 

(jawa). Banyak motif khas Semarang ini yang melambangkan 

regenerasi dari kemampuan untuk bertahan. Misalnya seperti motif 

warak ngendog (warak bertelur) dan kupu – kupu. Bangau adalah 

bintang yang hidup di air dan darat, sehingga dapat hidup dimana 

saja. Bunga cempaka sekali dipetik mudah layu, ranting mawar 

memiliki duri yang memberikan perlindungan, sedangkan bambu 

yang sekali ditancapkan akan tetap kokoh. Dari sisi warna, batik 

Semarang cenderung berwarna oranye kemerahan.3 

Menurut prosesnya, batik dapat dibagi menjadi tiga macam 

yaitu batik tulis, batik cap, dan kombinasi antara batik tulis dan cap. 

Selanjutnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan 

menghindari lamanya proses produksi batik, digunakan screen 

printing agar dapat diproduksi dengan cepat walaupun begitu produk 

                                                             
3 Kompas, Senin 17 Desember 2012 



17 
 

ini tidak bisa digolongkan sebagai suatu batik tetapi dinamakan tekstil 

motif batik atau batik printing.  

Batik tulis dikerjaan dengan menggunakan canting canting 

merupakan alat yang terbuat dari tembaga yang dibentuk bisa 

menampung malam (lilin batik). Ujungnya berupa pipa kecil/saluran 

kecil untuk keluarnya malam yang digunakan untuk membentuk 

gambar pada permukaan bahan yang akan dibatik. Pengerjaan batik 

tulis dibagi menjadi dua, yaitu batik tulis halus dan batik tulis kasar. 

Bentuk gambar atau desain pada batik tulis tidak ada 

pengulangannya yang jelas sehingga gambar lebih luwes dengan 

ukuran garis motif yang relatif lebih kecil dibanding dengan batik cap. 

Gambar batik tulis tampak rata pada kedua sisi kain (tembus bolak 

balik), khususnya bagi batik tulis halus. 

Menurut sumber diperolehnya zat pewarna batik dibagi menjadi 

dua : pertama, zat pewarna alami yaitu zat warna yang diperoleh dari 

bahan alam yang umumnya hasil ekstrak tumbuhan atau hewan, zat 

warna ini menghasilkan batik warna alami. Kedua, zat warna syntetis 

yaitu zat warna buatan atau yang dibuat dengan reaksi kimia dengan 

bahan dasar terarang batu bara atau minyak bumi yang merupakan 

hasil senyawa turunan hidrokarbon aromatik seperti antrasena, 

naftalena dan benzena. 

Pada awanya proses pewarnaan batik menggunakan zat warna 

alam. Tapi, seiring kemajuan teknologi dan ditemukannya zat warna 

syntetis maka makin sedikit penggunaan zat warna alami. 
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Keunggulan zat warna syntetis adalah lebih mudah mendapatkannya, 

jenis warna bermacam – macam, serta lebih praktis penggunaannya. 

Walau dewasa ini penggunaan zat warna alami tergeser oleh 

zat warna syntetis tapi penggunaan zat warna alam untuk pewarnaan 

batik warna alami yang merupakan kekayaan budaya warisan nenek  

moyang kita masih tetap terjaga keberadannya khususnya pada 

proses pembatikan. Kain batik warna alami yang menggunakan zat 

warna alam memiliki nilai jual yang tinggi karena memiliki nilai seni 

dan warna khas, ramah lingkungan sehingga berkesan etnik, unik 

dan eksklusif. Melalui tulisan ini akan dijelaskan teknik eksplorasi zat 

warna alami dari tumbuhan disekitar kita sebagai upaya pemanfaatan 

kekayaan sumber daya alam sebagai salah satu upaya pelestarian 

budaya adiluhung bangsa kita.  

Zat warna alami untuk bahan batik umumnya didapat dari hasil 

ekstrasi berbagai bagian dari tumbuhan sepert kayu, akar, daun, biji, 

ataupun bunga. Berikut beberapa tanaman yang dapat digunakan 

sebagai pewarna alam, antara lain 4: 

 Soga tegeran 

Tanaman perdu ini dimanfaatkan sebagai pembuat warna kuning 

pada kain. Tanaman ini banyak tersebar di Jawa, Madura, 

Kalimantan, serta Sulawesi 

 Soga tinggi 

Tanaman yang masih rumpun perdu dengan daun majemuk yang 

menggerombol di ujung cabang ini sekilas mirip dengan tanaman 

                                                             
4 Batik : Warisan Adiluhung Nusantara. Halaman 25 
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bakau, tetapi ukurannya lebih kecil. Kulit kayunya digunakan 

sebagai penghasil warna merah gelap kecoklatan pada teksti. 

 Soga Jambal 

Tanaman ini menghasilkan warna cokelat kemerahan dari kayu 

batangnya. 

 Indigo 

Indigofera tinctoria adalah jenis tanaman polong – polongan 

berbunga ungu (violet). Sejak dulu, daunnya dimanfaatkan untuk 

menghasilkan warna biru pada perendaman semalaman. Selain 

sebagai penghasil warna biru,indigo juga digunakan sebagai 

penghasil warna hijau dengan mengkombinasikan dengan warna 

alam kuning lainnya. 

 Mengkudu 

Kulit akar mengkudu menghasilkan warna merah tua untuk tekstil 

 Kunyit 

Rimpang kunyit dapat digunakan sebagai pewarna tekstil. Bila 

dicampurkan dengan buah jarak dan jeruk akan menghasilkan 

warna hijau. Bila dicampur dengan indigo akan menghasilkan 

warna hijau. Yang perlu diingat, intensitas warna yang dihasilkan 

akan sangat tergantung pada takaran dan proses yang dilaluinnya. 

 Daun Mangga 

Jika diekstrak, daun mangga akan menghasilkan warna hijau. 

 Kesumba 

Awalnya, biji tanaman kesumba banyak dimanfaatkan sebagai 

pewarna makanan seperti keju, ikan, margarin, atau minyak salad. 
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Namun pada perkembangannya, biji kesumba juga dikembangkan 

oleh perusahaan kimia sebagai pewarna alam yang aplikatif tak 

hanya pada produk makanan, juga untuk tekstil. Biji kesumba 

menghasilkan warna merah oranye. 

Saat ini, kerajinan batik mendapat perhatian besar dari para 

pengusaha karena potensi ekonominya yang cukup besar.  Kerajinan 

yang pada awalnya merupakan kegiatan untuk mengisi waktu luang 

dan sebagian besar dilakukan oleh kaum wanita, sekarang menjadi 

sumber ekonomi masyarakat. Industri batik di Indonesia umumnya 

merupakan industri kecil menengah (UKM) yang menjadi mata 

pencaharian sebagian masyarakat. Sebelum krisismoneter tahun 

1997 industri kecil menengah ini mengalami kemajuan yang pesat. 

Beberapa pengusaha batik sempat mengalami masa kejayaan. 

Apalagi pada tahun 1980-an batik merupakan pakaian resmi yang 

harus dipakai pada  setiap acara kenegaraan ataupun acara resmi 

lainnya. Sehingga dapat mengenalkan dan  meningkatkan citra batik 

di dunia Internasional pada waktu itu. 

 

2.1.2. Latar Belakang dan Perkembangan Batik  

Seni batik sejak dulu tumbuh subur di Indonesia dan dikenal 

oleh seluruh lapisan masyarakat. Bila kita bandingkan batik yang 

dikenal sekarang dengan batik - batik puluhan tahun yang silam, tidak 

terlalu banyak perubahannya, baik dalam cara membuat, bahannya 

maupun pewarnaannya, kecuali desain motif/ragam hias terus 
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berkembang. Sifat – sifat inilah menyebabkan batik mudah dipelajari 

dari generasi ke generasi. 

Mengenai asal muasal batik Indonesia, ada beberapa pendapat 

menurut buku “seni kerajinan batik Indonesia” adalah 5: 

a. Prof. Dr. R.M. Sutjipto Wirjosaputro, menyatakan bahwa bangsa 

Indonesia sebelum bertemu dengan kebudayaan India, telah 

mengenal teknik untuk membuat kain batik. 

b. Prof. Dr. Alfre Steinmann, mengemukakan bahwa batik berasal 

dari Indonesia, karena : 

 Batik Indonesia mempunyai motif yang bernilai lebih tinggi 

dan banyak variasinya daripada batik Jepang, Cina, 

Bangkok, maupun Rusia. 

 Dalam batik Indonesia terdapat banyak ornamen – ornamen 

seperti tumpal, pohon hayat, garuda, isen, cecek sawut, yang 

tidak terdapat pada batik India 

 Batik juga berkembang pada daerah yang tidak terpengaruh 

oleh kebudayaan India, misal Toraja Sulawesi, Irian dan 

Sumatera. 

c. G.P. Rouffaer, berpendapat batik berasal dari luar Jawa, dibawa 

oleh Kalingga dan Koromandel, Hindu 

d. Prof. M. Yamin dan Prof. R.M. Sutjipto Wirjosaputro, batik ada 

sejak jaman sriwijaya dan batik mempunyai hubungan timbal balik 

                                                             
5 SK. Sewan Susanto. Seni Kerajinan Batik Indonesia. Balai Penelitian Batik dan Kerajinan. Lembaga Penelitian dan 
Pendidikan Industri. Departemen Perindustrian 
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yang erat dengan kebudayaan Cina, pada jaman dinasti Sung atau 

dinasti Tang (abad 7-9) 

Teknik membuat batik sangat maju di pulau Jawa dibandingkan 

pulau – pulau lain, daerah penghasil batik antara lain : pekalongan, 

Surakarta, Yogyakarta, Ponorogo, Banyumas, Madura, Cirebon, dan 

beberapa kota lainnya. 

Teknik pemberian warna pada kain menggunakan lilin sudah 

dikenal orang sejak abad VIII. Pembuatan batik dengan motif – motif 

yang khas, berkembang dengan subur belakangangan ini, yang 

merupakan hasil seni dan kerjajinan Indonesia yang sangat terkenal. 

Dengan penghasil batik di Indonesia, tidak saja di pulau Jawa 

tetapi juga terdapat di pulau Madura, Sulawesi (Toraja), Irian, 

Kalimantan dan Sumatera (Padang). Corak batik yang berasal dari 

luar Jawa, mempunyai perbedaan dengan corak Jawa. Namun, 

secara umum penghasil batik paling banyak terdapat di Pulau Jawa, 

sehingga dikatakan pusat batik Indonesia adalah pulau Jawa. 

Sedangkan untuk pulau Jawa sendiri, sebagian besar masyarakat 

menganggap daerah penghasil batik terbanyak (pusat batik) berada 

di kota Pekalongan, Yogyakarta, dan Surakarta, yang dikatakan 

sebagai pusat batik tulis dari masa ke masa. Penghasil batik lainnya 

terdapat di daerah Lasem, Banyumas, Ponorogo, Purbalingga, 

Cirebon, Tasikmalaya, Tulungagung, Jakarta, Tegal, Indramayu, 

Ciamis, Garut, Purwokerto, Kebumen, Purworejo, Kalten, Boyolali, 

Mojokerto, Gresik, Wonogiri. 
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Belum ada pernyataan pasti tentang asal muasal batik di 

Indonesia, apakah berasal dari negeri sendiri atau dari negara asing. 

Pernyataan bahwa batik Indonesia berasal dari Indonesia, diragukan 

kaebenarannya oleh kalangan ahli Sejarah Kebudayaan, ahli 

Etnology, ahli Purbakala dan Kebudayaan. 

Dahulu, perkembangan batik Indonesia diliputi oleh adanya 

kesaktian – budaya, yang berarti bahwa batik pada jaman itu tidak 

mempunyai nilai ekonomi, melainkan berfungsi sebagai piranti untuk 

menghormati sang sakti (terkandung unsur kesakralan/religius). 

Masalah ini dilupakan oleh para penyelidik, mereka menganggap 

bahwa batik mulai mempunyai fungsi ekonomis setelah abad XVIII. 

Mengingat letak geografis negara kita di tengah persimpangan 

perdagangan dari utara ke selatan dan barat ke timur, berpengaruh 

terhadap perkembangan perdagangan Indonesia. Pengaruh ini 

terutama sepanjang pantai pesisir pulau Jawa, dimana para 

pedagang dari luar banyak singgah untuk membeli rempah – rempah 

atau hasil bumi. 

Dengan adanya pengaruh ini terjadi akulturasi, kebudayaan dan 

kesenian dari luar diserap, disaring, dipadukan dengan kebudayaan 

yang telah ada, sehingga lahirlah kebudayaan dan kesenian baru 

dengan keunikan, keindahan dan kepribadian tersendiri. 

Mengingat kekayaan alam yang melimpah, misalnya ada zat 

pewarna alami (soga,nila,indigo,dll) yang tumbuh subur di bumi 

Indonesia, khususnya pulau Jawa, dan tenaga manusia yang 

terampil, telaten serta kepercayaan yang kuat, maka seni batik 
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tumbuh dengan pesat di Jawa. Perkembangan ini seirama dengan 

selera/minat daerah masing – masing, sehingga banyak timbul 

daerah penghasil batik, misalnya : Yogyakarta, Surakarta, 

Pekalongan, Indramayu, Lasem, dan Sebagainya. 

Setiap daerah mempunyai keunikan dan ciri khas yang beragam 

dan berbeda, baik dalam ragam hias maupun tata warna, 

pertumbuhan dan perkembangannya. Faktor – faktor yang 

mempengaruhi perbedaan tersebut adalah : 

a. Letak geografis 

Ragam hias batik daerah pesisir berlainan dengan daerah 

pedalaman. Hal ini dipengaruhi, karena daerah pesisir banyak 

dipengaruhi, karena daerah pesisir banyak dipengaruhi oleh para 

pedagang luar negeri yang singgah di Indonesia 

Sedang daerah pedalaman justru sedikit pengaruhnya tetapi 

kepercayaan dan kebudayaan yang dimiliki lebih kuat terhadap 

pengaruh luar 

b. Sifat dan tata kehidupan daerah yang bersangkutan 

Masyarakat pesisir setiap hari memandang birunya laut dan 

hijaunya daun. Mereka bosan dan lebih tertarik dengan warna – 

warni yang beraneka ragam.. 

Masyrakat pedalaman keraton bosan dengan bunga yang 

beraneka ragam yang banyak tumbuh di sana, warna – warna 

kontras dirasakan kasar, kurang anggun. 

c. Kepercayaan dan adat istiadat yang ada di daerah bersangkutan 
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Disini tampak apabila pengaruh Hindu Jawa, maka ragam hias 

banyak digambarkan dengan motif – motif lambang secara 

simbolis sedang pada daerah yang terpengaruh Islam, maka 

ragam hiasnya berisikan tulisan arab/kaligrafi 

d. Keberadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna 

Daerah pesisir ragam hiasnya banyak menggambarkan air, ikan, 

udang, dan tumbuhan secara naturalis. 

Daerah pedalaman/keraton ragam hias menggambarkan gunug, 

kupu – kupu, burung dan tumbuh – tumbuhan secara 

simbolis/stilasi. 

e. Adanya hubungan antar daerah penghasil batik 

Dengan adanya hubungan antar daerah tersebut, akan 

menimbulkan ragam hias baru (saling mempengaruhi). 

f. Pemujaan terhadap tokoh – tokoh kepahlawanan 

Adanya pengaruh besar dari wayang (cerita wayang). Misalnya 

batik arjuna, semar, dan lain – lain. 

. 

Jika kita melihat perkambangan batik Indonesia sekitar tahun 

1800 M, mengunakan zat warna dari tumbuh – tumbuhan dan 

binatang dengan proses pewarnaan yang relatif membutuhkan waktu 

yang lama, proses pencelupan berlangsung 15 – 30 kali, warna yang 

digunakan berkisar biru, coklat, dan merah terkesan sangat monoton. 

Jika sebelum pemerintah Belanda mewajibkan penanaman 

tumbuhan pengandung zat warna alam (ZWA) yaitu bixa orellana 

para pengrajin telah menggunakan zat pewarna alami dari tumbuh – 
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tumbuhan, misalnya : Inidgofera Tinctoria, Morinda Citrifolia, Ceriops 

Condolleana, Pelthorum Pterocarpum, Cudrania Javanensis, dll 

Pada tanggal 22 April 1828 pemerintah Hindia Belanda 

mewajibkan para petani di pulau Jawa untuk menanam Bixa Orellana 

dan Indigofera Tinctoria di sepanjang jalan utama di pulau Jawa, 

bukti ini dapat dilihat di sepanjang pinggir jalan utama antara Jawa 

timur – Yogyakarta – Pekalongan – Cirebon – Tasikmalaya – Jakarta. 

Pada tahun 1856 ditemukan zat warna syntetis (kimia) oleh 

Willam Perkin, dimana zat warna syntetis ini mempunyai banyak 

kelebihan dibandingkan dengan zat warna alam. Zat warna syntetis 

lebih praktis cara penggunannya, pencelupan cukup 2 – 3 kali, warna 

yang dihasilkan sangat variatif dengan demikian secara otomatis 

Pemerintah Belanda memperkenalkan kepada bangsa Indonesia 

sekaligus di manfaatkan sebagai sarana untuk menjajah 

perekonomian bangsa Indonesia. 

Perkembangan lebih lanjut bangsa Eropa (Belanda, Jerman, 

Inggris, dan Swedia) membanjiri ke negara kita Indonesia dengan zat 

warna syntetis dimulai dengan zat warna naphtol dengan 

pembangkitnya garam, Diazonium berlangsung sejak tahun 1930 

kemudian berturut – turut zat warna direct, rapid, procion, remasol, 

dan indigosol.  

Praktis bangsa Indonesia terlena mengunakan zat warna 

syntetis (kimia) dan mulai meninggalkan zat warna alam karena 

penggunaan zat warna syntetis lebih praktis, murah, dan mudah 

didapat dibanding dengan penggunaan zat warna alam. Selain itu 
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batik warna alam juga sulit dalam hal pemasaran, selain batik yang 

dihasikan memiliki warna yang kusam atau dalam bahasa jawa 

bladus juga batik warna alam memiliki harga yang mahal di banding 

dengan batik yang menggunakan pewarna buatan (syntetis). Karena 

batik warna alam sendiri proses pembuatannya cukup lama dan 

bahan pewarnanya sendiri susah di dapatkan saat ini. 

 

2.1.3. Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya Sentra Industri Batik 

Warna Alam ini adalah : 

1) Memenuhi kebutuhan sandang masyarakat yang sesuai dengan 

citra Indonesia. 

2) Memperkenalkan batik kepada masyarakat sekitar. 

3) Sebagai wujud pertanggung jawaban kepada nenek moyang 

dalam melestarikan warisan budaya. 

4) Memberikan salah satu alternatif wisata di Kota Semarang 

khususnya. 

5) Pengembangan di sektor ekonomi.  

 

2.2. Tinjauan Khusus 

2.2.1. Terminologi 

 Sentra 

Tempat yang terletak di tengah-tengah; titik pusat; pusat 

(kamus besar bahasa Indonesia, edisi kedua, Depdikbud, Jakarta) 
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Pusat kegiatan di kawasan/lokasi tetentu dimana terdapat usaha 

yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama,menghasilkan 

produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk 

dikembangkan menjadi klaster. 

(SK Menteri Negara Koperasi dan UKM No: 32 / Kep / M.KUKM / 

IV / 2002, tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan 

Sentra) 

Unit kecil kawasan yang memiliki ciri tertentu dimana di dalamnya 

terdapat kegiatan proses produksi dan merupakan area yang lebih 

khusus untuk suatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah 

terbentuk secara alami yang ditunjang oleh sarana untuk 

berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan 

pengusaha mikro, kecil, dan menengah. 

(Setiawan, 2004) 

Sentra Industri merupakan pengelompokan industri sejenis dalam 

suatu kawasan. 

(Richardson, 1971) 

Wilayah sosial yang ditandai dengan adanya komunitas manusia 

dan perusahaan, dan keduanya cenderung bersatu 

(Becattini) 

 

 Industri 

Kegiatan memproses atau mengolah barang dengan 

menggunakan sarana dan peralatan,misal mesin 

(kamus besar bahasa Indonesia, edisi kedua, Depdikbud, Jakarta) 
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Industri adalah bagian darproses produksi, yang tidak langsung 

mengambil tatau mendapatkan barang atau bahan dari alam, akan 

tetapi mengerjakan bahan dasar atau bahan bantu secara mekanis 

maupun kimiawi, sehingga menjadikannya lebih berharga untuk 

dipakai manusia. 

(Hasan Shadily, Ensiklopedia Indonesia, jilid III, Han-kol, Ichtiar 

Baru – Van Hoeve, 190, hal. 1443.) 

Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 

barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan 

nilai yang lebih tingi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan 

rancang bangunan dan perekayasaan industri 

(Lembaran Negara RI. Undang – Undang RI no.5 tahun 1984, 

tentang perindustrian, bab I ayat 2) 

Kumpulan dari perusahaan – perusahaan yang memproduksi 

barang yang serupa. Perusahaan – perusahaan yang memakai 

bahan mentah yang sama, misalnya industri besi, baja, sama – 

sama dipakai untuk bahan mentah industri paku, setrika, dan 

sebagainya. Dan kumpulan – kumpulan adri perusahaan yang 

mempunyai proses yang sama. 

(kumpulan bahan kuliah, Ekonomi Industri, Balai Lektur 

Mahasiswa, hal 15) 
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Klasifikasi Industri menurut beberapa pendapat adalah : 

a. Menurut Undang – undang Ri no.5, tentang perindustrian , 

industri dapat dikelompokkan menjadi6 : 

-  Industri Hulu/industri dasar 

Industri yang memproduksi bahan baku dan bahan 

penolong 

- Industri Hilir 

Industri yang memproduksi barang – barang yang siap 

dipakai oleh konsumen 

- Industri kecil 

b. Menurut biro pusat statistik industri dapat dikelompokkan 

menjadi  kelompok industri sebagai berikut 7: 

- Industri kerajinan : 1 – 4 karyawan/perusahaan 

- Industri kecil : 5 – 9 karyawan/perusahaan 

- Industri sedang : 20 – 99 karyawan/perusahaan 

- Industri besar : <100 karyawan/perusahaan 

c. Industri dapat dikelompokkan menurut 8 : 

- Industri primer 

Industri yang di dalam prosesnya membutuhkan fasilitas 

pabrik, permesinan dan transportasi, pada skala demikian 

bagian – bagiannya harus dibangun dalam lokasi pekerjaan. 

Misal : pabrik baja, pertambangan 

                                                             
6
 Lembaran Negara RI, Undang – Undang RI No.5, Tahun 1984, Tentang Peindustrian, Bab I Ayat 3. 

7
 Christian Lempelius & Gert Thoms. Industri Kecil dan Kerjainan Rakyat, Pendekatan Kebutuhan Pokk. Hal.6 

8 Edward. D. Mills. Planning Buildingfor Habitation Commerce and Industry. Robert E. Kleger,Publishing Company. 
New York. 1976. Page VII-2 
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- Industri sekunder 

Industri yang di dalam prosesnya membutuhkan fasilitas 

khusus atau yang pasti dari bangunan, pabrik, service – 

service atau kondisi sekelilingnya, yang disusun dalam 

suatu rangkaian atau urutan produksi. 

- Industri tersier 

Industri yang dalam prosesnya hanya membutuhkan 

fasilitas – fasilitas umum, tidak membutuhkan sesuatu yang 

permanen 

 

d. Industri berdasarkan modal dapat dikelompokkan menjadi: 

- Industri kecil, dengan modal 5 – 50 juta 

- Industri sedang, dengan modal 50 – 600 juta 

- Industri besar dengan modal <600 juta 

 

 Batik  

Kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan 

menuliskan atau menerakan malam pada kain, kemudian 

pengolahannya diproses dengan cara tertentu 

(kamus besar bahasa Indonesia, edisi kedua, Depdikbud, Jakarta) 

Batik menurut standar industri Indonesia adalah bahan kain tektil 

hasil pewarnaan menurut corak corak khas batik Indonesia, 

dengan menggunakan lilin sebagai zat perintang9 

 

                                                             
9 Drs. Handoyo. Pengembangan Desain Batik. 1987. Halaman 3 
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Batik adalah suatu cara untuk melukis diatas kain (kain mori, 

katun, tetoron katun, adakalanya kain sutera, dan lain – lain) 

dengan cara melapisi bagian – bagian yang tidak bewarna dengan 

lilin, yang disebut juga malam (bahasa jawa: lilin), yang biasanya 

dibuat dari lilin lebah kuning dicampur dengan parafin, damar dan 

colophonium 

(ensiklopedia umum) 

 

 Warna Alam 

Salah satu jenis pewarna yang digunakan untuk mewarnai batik 

yang di dapatkan dari tumbuhan yang melalui proses ekstraksi. 

 

Sentra Industri Batik Warna Alam 

Dari beberapa pengertian tentang Sentra, Industri, Batik, dan 

Warna Alam, maka dapat disimpulkan bahwa Sentra Industri Batik 

Warna Alam adalah : 

Pusat kegiatan di kawasan/lokasi tetentu dimana suatu 

perusahaan yang didalamnya membuat proses produksi, yang 

mengerjakan corak/gambar/motif yang khas batik diatas kain (kain 

mori, katun, sutera, dan lain – lain), dengan menggunakan 

pewarna yang berasal dari ekstraksi tumbuhan dan melapisi 

bagian yang tidak ingin diwarna, ditutup/dirintangi dengan lilin. 

Jika ditinjau dari kelompok industri, industri batik termasuk 

kelompok industri hilir, yang memproduksi barang – barang siap 

dipakai konsumen. 
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Ditinjau dari besarnya tenaga kerja, industri batik umumnya 

tergolong industri dengan jumlah tenaga 5 – 19 atau 20 – 99 

orang. 

Menurut klasifikasi lain, industri batik merupakan industri 

sekunder, yang mengolah hasil industri primer menjadi berguna 

untuk memnuhi kebutuhan masyarakat. 

Ditinjau dari besarnya modal, industri batik relatif. Makin 

besar kapasitas produksinya, maka semakin besar pula moda 

yang dibutuhkan, begitu pula sebaliknya. 

 

2.2.2. Bentuk Perusahaan 

Bentuk sistem pengelolaan suatu industri banyak dijumpai ada 3 

macam, yaitu : 

a. Perusahaan perseorangan 

Adalah suatu bentuk badan perusahaan dimana pemiliknya adalah 

perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan 

laba. 

Modal perusahaan perseorangan diperoleh dari modal sendiri, 

sering pula dengan modal pinjaman atau modal asing 

Kelebihan bentuk perusahaan perseorangan : 

 Melibatkan anggota keluarga dalam kegiatan – kegitan 

usaha pengembangan perusahaan, sehingga dalam 

koordinasi perusahaan akan lebih mudah 

 Kebebasan bergerak dalam menentukan tindakan bagi 

pemilik perusahaan 
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 Seluruh keuntungan menjadi milik pengusahanya 

 Pajak lebih rendah 

 Karena bagian perusahaan terbatas, maka biaya 

organisasinya murah. 

 Peraturan yang dibuat sedikit 

 Pengusaha bertanggung jawab penuh atas kemajuan 

perusahaan. 

Sedangkan kekurangannya adalah : 

 Tanggung jawab yang tidak terbatas, karena sistem 

organisasi tidak jelas. Seseorang dapt merangkap 

beberapa bagian pekerjaan 

 Besarnya modal untuk menjalankan perusahaan terbatas 

 Kelancaran kehidupan perusahaan sepenuhnya 

tergantung pada pemiliknya. 

 Tidak ada pembagian yang jelas dalam perusahaan  

 Apabila perusahaan menjadi besar, pengetahuan 

pemimpin yang terbatas, akan merupakan hambatan 

 

b. Perseroan terbatas 

Suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang 

mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, 

dalam mana setiap sekutu turut mengambil bagian sebanyak satu 

saham atau lebih. Di Indonesia, dalam sebuah PT, kekuasaan 

tertinggi teretak pada para pemegang saham. Para pemegang 

saham menentukan serta memilih direksi dan dewan komisaris. 
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Untuk kasus sentra industri batik warna alam para 

pengusaha batik warna alam di Semarang dengan background 

permasalahan yang sama yaitu pemasaran batik warna alam, 

berkumpul jadi satu menanamkan sahamnya kemudian saah satu 

perusahaan yang paling besar menanamkan sahamnya menjadi 

anggota dewan atau komisaris perusahaan. 

Kelebihan bentuk perusahaan perserooan terbatas adalah : 

 Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang 

saham. Jika PT  pailit, para pemegang saham hanya 

mungkin menderita kerugian sebesar jumlah saham yang 

di tanamkan. 

 Pemilik dan pengusaha terpisah satu sama lain. Pemilik 

PT adalah para pemegang saham, dan pengusaha direksi 

 Kelancaran perusahaan tidak tergantung sepenuhnya 

pada pemilik 

 Kemudahan dalam memperoleh modal 

 Setiap bagian atau orang mempunyai pembagian tugas 

yang jelas, sehingga ada dorongan kerja sebagaiik – 

baiknya 

 Kebutuhan akan fasilitas sosial, karyawannya lebih 

terjamin 

Sedangkan kekurangannya adalah : 

 Pajak pemerintah menjadi besar 

 Biaya organisasi besar 

 Modal pendirian perusahaan harus besar 
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 Pemilik perusahaan menyerahkan urusan perusahaan 

pada bawahannya, mereka tinggal menunggu hasil 

laporannya 

 Rahasia perusahaan tidak dapat terjamin, misalnya 

tentang proses produksi 

 

c. Koperasi kerajinan/industri 

Merupakan jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari 

pengusaha, pemilik alat – alat, dan buruh yang kepentingan dan 

mata pencahariannya langsung berhubungan dengan kerajinan / 

industri yang bersangkutan. Kopersai ini dikelola oleh pemerintah. 

Jenis koperasi kerajinan / industri salah satunya adalah industri 

batik. 

Tugas koperasi kerajinan/industri adalah : 

 Mengatur pembelian bahan – bahan yang diperlukan atau 

menyelenggarakan pembuatan sendiri 

 Mengadakan pembelian alat – alat produksi secara 

bersama – sama 

 Mengorganisir penjualan hasil – hasil anggota 

 Menyediakan kredit bagi anggota 

Kelebihan bentuk koperasi ini adalah : 

 Mempertahankan sifat perusahaan batik perseorangan 

dalam statusnya sebagai anggota koperasi 

 Usaha untuk memajukan pengembangan perusahaan 

dapat diselenggarakan bersama – sama dengan biaya 
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lebih ringan. Misalnya :pembelian alat produksi, bahan 

baku, dll 

 Modal mudah diperoleh dengan menjadi anggota koperasi 

Kekurangan bentuk koperasi ini adalah : 

 Semua anggota koperasi harus menaati peraturan yang 

telah dibuat koperasi 

 Menjual sebagian produksinya kepada koperasi dengan 

harga lebih murah dari pasaran umum 

 

2.2.3. Bahan Baku dan Peralatan 

Bahan Baku 

1) Kain 

Pada dasarnya bahan/kain yang dapat dibuat batik adalah yang 

terbuat dari bahanalam, agar malam/lilin dapat melekat kuat di 

kain tersebut adalah: violissima, prima primissima, mori biru, 

santung, kain sutera, dan lain sebagainya. 

Bahan kain sebelum dipakai harus diloyor dahulu, kecuali untuk 

bahan sutera. Diloyor artinya, direbus kemudian direndam selama 

satu hari, bilamana perlu diberi kaporit dengan maksud agar kain 

tersebut benar – benar bersih dan putih, kemudian kain tersebut 

dikemplong. Dikemplong yaitu kain dibasahi air (seperti akan 

disetrika), ditumpuk rapi, lalu dipukuli dengan pemukul kayu. 

Fungsinya agar kain menjadi lunak/lembek sehingga malam/lilin 

dapat menempel dengan kuat dan halus/rata, sehingga kalau 
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ditulis bisa baik. Siaplah sudah kain itu untuk dibatik (serat kain 

telah mati)10  

 

2) Lilin Batik 

Lilin batik adalah bahan yang dipakai untuk menutup permukaan 

kain menurut motif batik, sehingga permukaan yang tertutup tidak 

terkena warna yang diberikan pada kain. Bahan pokok untuk 

membuat lilin batik terdiri: 

 Malam tawon 

 Gondorukem 

 Damar mata kucing 

 Parafin 

 Microwax 

 Kendal   

Bahan – bahan tersebut direbus menjadi satu,diaduk hingga rata 

betul dan dituangkan kedalam cetakan sampai mengeras. Cara 

pemakaian lilin batik untuk membatik adalah sebagai berikut : 

Malam direbus dalam grengseng sampai meleleh, tidak ada 

batasan sekian derajat panasnya. Yang perlu diperhatikan adalah 

tebal tipisnya kain yang akan dibatik. Untuk mengetahui kondisi 

malam yang tepat, kita coba dahulu dengan canting pada tepi kain 

yang akan dibatik,bila tetesan tersebut menjalar atau merembes, 

malam tersebut ketuaan/kepanasan. Namun apabila malam 

tersebut tidak tembus berarti malam kemudaan/kurang panas. Jadi 

                                                             
10 Widodo. 1983. Batik Seni Tradisional. PT. Penebar Swadaya 
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kondisi malam yang tepat apabila malam tersebut dioleskan 

padakain tembus, tidak menjalar dan malamnya tebal di atas. 

Ada 4 jenis malam menurut sifat dan kegunaannya : 

a. Malam Carik 

Warna agak kuning, bersifat lentur, tidak mudah retak, 

lekatnya hebat. Berfungsi untuk membuat batik tulis halus. 

b. Malam Tembokan 

Warna agak sedikit coklat, bersifat kental, berfungsi untuk 

menutup blok (putih). 

c. Malam biron 

Warna lebih coklat, bersifat cair sedikit dari pada malam 

tembok, berfungsi untuk menutup warna biru. 

d. Malam Gambar 

Warna kuning pucat, bersifat mudah retak dan berfungsi 

untuk remukan (efek warna retak). 

 

3) Zat – zat warna dan obat – obatan pembantu  

Terdapat 2 bahan pewarna yang dibedakan berdasarkan sifatnya : 

a. Alami 

Zat warna alami untuk bahan batik umumnya didapat dari 

hasil ekstrasi berbagai bagian dari tumbuhan sepert kayu, 

akar, daun, biji, ataupun bunga. Berikut beberapa tanaman 

yang dapat digunakan sebagai pewarna alam, antara lain 11: 

 Soga tegeran 

                                                             
11 Batik : Warisan Adiluhung Nusantara. Halaman 25 
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Tanaman perdu ini dimanfaatkan sebagai pembuat warna 

kuning pada kain. Tanaman ini banyak tersebar di Jawa, 

Madura, Kalimantan, serta Sulawesi 

 Soga tinggi 

Tanaman yang masih rumpun perdu dengan daun 

majemuk yang menggerombol di ujung cabang ini sekilas 

mirip dengan tanaman bakau, tetapi ukurannya lebih kecil. 

Kulit kayunya digunakan sebagai penghasil warna merah 

gelap kecoklatan pada teksti. 

 Soga Jambal 

Tanaman ini menghasilkan warna cokelat kemerahan dari 

kayu batangnya. 

 Indigo 

Indigofera tinctoria adalah jenis tanaman polong – 

polongan berbunga ungu (violet). Sejak dulu, daunnya 

dimanfaatkan untuk menghasilkan warna biru pada 

perendaman semalaman. Selain sebagai penghasil warna 

biru,indigo juga digunakan sebagai penghasil warna hijau 

dengan mengkombinasikan dengan warna alam kuning 

lainnya. 

 Mengkudu 

Kulit akar mengkudu menghasilkan warna merah tua untuk 

tekstil 
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 Kunyit 

Rimpang kunyit dapat digunakan sebagai pewarna tekstil. 

Bila dicampurkan dengan buah jarak dan jeruk akan 

menghasilkan warna hijau. Bila dicampur dengan indigo 

akan menghasilkan warna hijau. Yang perlu diingat, 

intensitas warna yang dihasilkan akan sangat tergantung 

pada takaran dan proses yang dilaluinnya. 

 Kesumba 

Awalnya, biji tanaman kesumba banyak dimanfaatkan 

sebagai pewarna makanan seperti keju, ikan, margarin, 

atau minyak salad. Namun pada perkembangannya, biji 

kesumba juga dikembangkan oleh perusahaan kimia 

sebagai pewarna alam yang aplikatif tak hanya pada 

produk makanan, juga untuk tekstil. Biji kesumba 

menghasilkan warna merah oranye. 

Dalam melakukan ekstraksi/pembuatan larutan zat warna 

alam perlu disesuaikan dengan berat bahan yang hendak di 

proses sehingga jumlah larutan zat warna alam yang 

dihasilkan dapat mencukupi untuk mencelup bahan tekstil.  

Banyaknya larutan zat warna alam yang diperlukan 

tergantung pada jumlah bahan tekstil yang akan diproses. 

Perbandingan larutan zat warna dengan bahan tekstil yang 

biasa digunakan adalah 1:30. Misalnya berat bahan tekstil 

yang diproses adalah 100 gram maka kebutuhan larutan zat 

warna alam adalah 3liter. Dan 3 liter zat warna alam didapat 
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dari 600 gram tanaman (daun/kulit/batang) yang di potong 

kecl – kecil kemudian direbus kedalam 6 liter air. Keumudian 

direbus hingga menjadi setengahnya (3 liter).12 

b. Buatan/kimiawi 

 Naphtol, macamnya AS, ASD, ASG, ASOL, ASBO, ASGR, 

ASLB (ekstra), ASBS,  ASKN, ASBR. Bahan pembantu 

untuk naphtoladalah costic-soda dengan dicampur air 

 Indigosol, macamnya indigosol blue O4B, dan O6B, yellow 

FGK dan IGK, Green IB, abu – abu IBL, rose IR, red AB. 

Bahan pembantu untuk indigosol adalah nitrit dengan 

dicampur air. 

 

 

Peralatan13 

No. 
Nama 

Peralatan 
Bentuk Fungsi Macam Gambar 

1. Canting 

Ada lubang kecil 
diujung leher. 

Dibagian tengah 
bulat telur dengan 

rongga untuk 
tempat lilin, 

permukaannya 
terbuka. Pegangan 
terbuat dari batang 

pohonlunak 
(biasanya ketela 

pohon) 

Untuk membatik 
(memberi gambar 

motif) 

· Canting Cecekan, 
untuk membuat 
titik - titik  

  

· Canting 
tembokan, untuk 
membuat  bidang 
Luas 

· Canting ceretan, 
untuk membuat 
garis - garis sejajar 

· Canting 
ploporan, untuk 
membatik 
 

                                                             
12

 H.MJ. Lemmens dan N Wulijarni-Soetjipto (1999), Sumber daya Nabati Asia Tenggara, No 3.”Tumbuhan Penghasil 
Pewarna dan Tanin”, Balai Pustaka Jakarta 
13 Widodo,BA. 1983. Batik Seni Tradisional. PT. Penebar Swadaya 
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2 
Wajan/ 

grenseng 

setengah lingkaran 
dengan jari -jari 
±7,5 - 12,5 (batik 
tulis) dan ±18 cm 

(batik cap) 

tempat 
mencairkan 
lilin,dengan 

dipanaskan diatas 
anglo/kompor. 

Panas disesuaikan 
dengan bahan kain 
yang akan dibatik. 

_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3 
Gawangan/ 

jagreg 

batang 
bambu/kayu 

melintang dengan 
4 kaki 

untuk perletakan 
atau sampiran kain 
yang akan di batik 

_ 

  

4 Alat kerok 
memanjang seperti 

pisau 

untuk 
menghilangkan 
lilin yang telah 

dibatik pada kain 

_   

5 kenjeng 

bagannya seperti 
tabung dengan 

alas/dasar bulat, 
tetapi lebih sempit 
bila dibandingkan 

dengan 
permukaannya 

untuk merebus 
kain mori yang 

telah dibatik agar 
lilinnya larut 

(nglorod) 

_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

6 Dingklik 
seperti kursi 

dengan ukuran 
kecil 

tempat duduk bagi 
pembatik 

_ 

  

7 

Kayu 
pemukul 

(alat 
kemplong) 
dan Balok 

Kayu 
(landasan 

untuk 
ngemplong) 

Alat untuk 
kemplong 

berbentuk silinder 
atau empat 

persegipanjang dan 
untuklandasan 

balok kayu dengan 
dimensi 50x50x120 

cm 

sebagai alat untuk 
mengemplong,aga

r kain/mori 
menjadi halus. 

Berfungsi sebagai 
setrika 

_ 
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8 Anglo 

Permukaan 
berbentuk 

lingkaran untuk 
meletakkan wajan, 

dibawahnya 
berbentuk tabung 
dengan sebagian 

sisi terbuka 

Untuk 
memanaskan 

wajan berisi lilin 
_ 

  

Tabel 2.1 : Tabel Peralatan Membatik 

 

2.2.4. Proses Produksi Batik Warna Alam 

Adapun tahapan – tahapan dalam proses pembuatan batik warna 

alam, yaitu : 

1. Membuat desain batik (molani/memola) 

Tahap awal dalam membatik dilakukan dengan membuat pola 

atau gambar likisan motif batik. Dalam penentuan motif, 

biasanya tiap orang memiliki selera yang berbeda – beda. Ada 

yang lebih suka membuat motif batik sendiri, ada pula yang 

memilih untuk mengikuti motif – motif umum yang sudah ada. 

Motif yang kerap dipakai di Indonesia adalah batik keraton dan 

batik pesisiran. Desain dibuat dengan menggunakan pensil. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kegiatan mendesain motif batik 

Sumber : http://batikumolo.com  

http://batikumolo.com/
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2. Setelah molani, langkah selanjutnya adalah melukis dengan 

lilin (malam) menggunakan canting dengan mengikuti pola 

tersebut. Sebelumnya, kompor minyak dan wajan diisi lilin lalu 

dipanaskan hingga mencair lilin harus sempurna cairnya 

supaya lancar keluar dari cucuk canting. Api kompor minyak 

harus tetap menyala dengan api kecil. 

 

 

 

 

 

 

3. Tahap selanjutnya, menutupi dengan lilin pada bagian – 

bagian yang akan tetap berwarna putih (tidak berwarna). 

Anting untuk bagian halus, atau kuas untuk bagian berukuran 

besar. Tujuannya, supaya saat pencelupan bahan kedalam 

larutan pewarna, bagian yang diberi lapisan lilin tidak terkena. 

4. Berikutnya pembuatan ekstrak warna alam. Dalam melakukan 

ekstraksi/pembuatan larutan zat warna alam perlu disesuaikan 

dengan berat bahan yang hendak di proses sehingga jumlah 

larutan zat warna alam yang dihasilkan dapat mencukupi untuk 

mencelup bahan tekstil.  Banyaknya larutan zat warna alam 

yang diperlukan tergantung pada jumlah bahan tekstil yang 

akan diproses. Perbandingan larutan zat warna dengan bahan 

tekstil yang biasa digunakan adalah 1:30. Misalnya berat 

Gambar 2.2 Kegiatan Membuat pola 

Sumber : http://andikaawan.blogspot.com   

http://andikaawan.blogspot.com/
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bahan tekstil yang diproses adalah 100 gram maka kebutuhan 

larutan zat warna alam adalah 3liter. Dan 3 liter zat warna 

alam didapat dari 600 gram tanaman (daun/kulit/batang) yang 

di potong kecil – kecil kemudian direbus kedalam 6 liter air. 

Kemudian direbus hingga menjadi setengahnya (3 liter). 

5. Berikutnya, proses pewarnaan pertama pada bagian yang 

tidak tertutup oleh lilin dengan mencelupkan kain tersebut 

pada warna tertentu. 

 

 

 

 

 

 

6. Setelah dicelup, kain tersebut dijemur sampai kering. Apabila 

belum mendapatkan warna sesuai dengan apa yang diingikan, 

setelah kain kering dapat di celup lagi dan dikeringkan,begitu 

seterusnya hingga mendapatkan warna sesuai dengan apa 

yang diinginkan. 

7. Setelah kering, kembali melakukan proses pembatikan yaitu 

melukis dengan lilin menggunakan canting untuk menutup 

bagian yang akan tetap dipertahankan pada pewarnaan yang 

pertama. 

8. Kemudian, dilanjut dengan proses pencelupan warna yang 

kedua. 

Gambar 2.3 Kegiatan mewarna batik 

Sumber : http://andikaawan.blogspot.com   

http://andikaawan.blogspot.com/
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9. Proses fiksasi adalah proses penguatan/pengunci warna. 

setelah warna yang diingikan sudah dicapai selanjutnya 

dicelupkan pada larutan fiksasi. Jenis fiksasi ada macam, yaitu 

menggunakan tawas, kapur, dan tunjung. Hasil proses fiksasi 

merubah warna alam sesuai dengan jenis logam yang 

mengikatnya. Untuk fiksasi menggunakan tunjung akan 

menghasilkan warna yang lebih gelap dan fiksasi 

menggunakan kapur akan menghasilkan warna yang lebih 

cerah. Ada juga fiksasi mengunakan jeruk nipis, cuka, gula 

batu, gula jawa, tape/sake(di Jepang), jambu klutuk, dan injet. 

Pada Arta Kencana Batik ini lebih sering menggunakan 

tunjung,gula jawa, dan kapur untuk proses fiksasi. Proses 

fiksasi : 

 Tawas dosis 70gr/liter dibiarkan mengendap. Tawas 

memberikan warna sesuai dengan warna aslinya 

 Kemudian diambil larutan beningnya 

 Ambil kain kering yang sudah dicelup warna 

 Ambil 3 liter larutan fiksasi tersebut 

 Kain batik dicelupkan pada larutan fiksasi tersebut, 

lakukan proses ini sesuai dengan kebutuhan intensitas 

warna yang dikehendaki 

 Lalu cuci bersih perlahan dan bilas,lalu diangin – 

anginkan. 
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10. Proses berikutnya, menghilangkan lilin dari kain tersebut 

dengan cara mencelupkan kain tersebut dengan air panas 

diatas tungku 

11. Setelah kain bersih dari lilin dan kering, dapt dilakukan kembali 

proses pembatikan dengan penutupan lilin (menggunakan 

canting) untuk menahan warna pertama dan kedua. 

12. Proses membuka dan menutup lilin dapat dilakukan berulang 

kali dengan banyaknya warna dan kompleksitas motif yang 

diinginkan. 

13. Proses selanjutnya adalah nglorod, kain yang telah berubah 

warna direbus air panas. Tujuannya adalah untuk 

menghilangkan lapisan lilin, sehingga motif yang telah di 

gambar sebelumnya terlihat jelas. Pencelupan ini tidak akan 

membuat motif yang telah digambar terkena warna, karena 

bagian atas kain tersebut masih diselimuti lapisan tipis karena 

lilin tidak sepenuhnya luntur. Setelah selesai, batik tersebut 

teah siap untuk digunakan. 

14. Proses terakhir adalah mencuci kain batik dan 

mengeringkannya. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Kegiatan mencuci kain 

Sumber : http://andikaawan.blogspot.com   

http://andikaawan.blogspot.com/
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Pembuatan batik melalui beberapa tahapan : 

 Ngloyor, yaitu proses membersihkan kain dari pabrik yang 

biasanya masih mengandung kanji, menggunakan air panas 

yang dicampur dengan merang atau jerami 

 Ngemplong, yaitu proses memadatkan serat – serat kain yang 

baru dibersihkan. 

 Memola, yaitu kegiatan membuat pola menggunakan pensil 

diatas kain 

 Mbatik, yaitu meutup bagian yang nantinya dibiarkan putih 

dengan lilin tembokan 

 Medel, yaitu mencelup kain yang telah dipola, dilapisi lilin ke 

pewarna yang sudah disiapkan 

 Ngerok/nggirah, yaitu proses menghilangkan lilin dengan alat 

pengerok 

 Mbironi, menutup bagian – bagian yang akan dibiarkan tetap 

berwarna putih dan tempat – tempat yang terdapat cecek (titik 

– titik) 

 Nyoga, yaitu mencelup lagi dengan pewarna sesuai dengan 

warna yang diinginkan 

 Nglorod, yaitu proses menghikangkan lilin denan air mendidih 

untuk kemudian dijemur 

Proses pewarnaan dan penghikangan lilin dapat dilakukan berkali – 

kali sampai menghasilkan warna dan kualitas yang diinginkan. Oleh 

karena itu, kemudian ada batik dengan istilah 1x proses, 2x proses, 



50 
 

dan 3x proses. Batik tulis 1x proses dapat diselaesaikan dalam waktu 

satu minggu. Sedangkan yang melalui 2x proses dan 3x proses 

memerlukan waktu berminggu – minggu bahkan berbulan – bulan 

 

2.2.5. Kegiatan 

Pada dasarnyakegiatan dalam sentra industri batik warna alam 

dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Kegiatan pengelola 

Meliputi kegiatan direktur/dewan direktur sebagai pemimpin 

perusahaan, bersama dengan karyawan, staff, bertugas mengelola 

perusahaan. Mengurus asministrasi perusahaan, keuangan, 

perpajakan, dan kebutuhan pengelolaan yang lain. 

 

b. Kegiatan produksi 

Merupakan kegiatan intii perusahaan meliputi kegiatan : 

 Penyediaan bahan baku yang alan digunakan dalam 

proses produksi : 

- Kain mori dan sutera 

- Lilin dan zat warna 

 Penyediaan peralatan yang akan digunakan : 

- Peralatan membatik, misalnya canting, gawangan, 

wajan, kompor dan lainnya 

- Peralatan untuk mencolet, misalnya menyediakan meja, 

jegol untuk mencolet, dll 
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 Kegiatan mendesain.membuat pola gambar untuk batik di 

kertas 

 Kegiatan membatik 

- Menggambar pada kain, dengan pensil untuk batik tulis 

dan dilanjutkan dengan canting (nglowongi, nembok, 

isen – isen, dll). 

- Mencuci kain 

- Merebus kain 

- Mengeringkan kain 

- Menyortir pekerjaan 

- Menghaluskan kain 

 Menyimpan bahan dan peralatan produksi 

 Kegiatan finishing 

- Mengukur panjang kain sebelum dipasarkan 

- Memberi label dagang, label harga, mengepak untuk 

dikirim keluar daerah 

 

c. Kegiatan penjualan 

Sebagai saran untuk mempermudah pengenalan produk 

perusahaan, dibutuhkan kegiatan penjualan produk yang langsung 

berada di lokasi perusahaan sehingga dapat langsung dibeli oelh 

konsumen atau tamu perusahaan. Kegiatan penjualan meliputi : 

 Kegiatan pengelolaan penjualan (administrasi penjualan) 

 Kegiatan penjualan, dan penerimaan pembayaran (kasir) 

 Kegiatan penyimpanan bahan dan peralatan 
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d. Kegiatan service 

Meliputi kegiatan : 

 Pelayanan bagi direktur, staff, karyawan, dan buruh 

perusahaan (menyediakan makan dan minum) 

 Pelayanan bagi bangunan, berupa kebersihan, 

pengamanan bangunan, bahan dan alat 

 

e. Kegiatan pergudangan 

Kegiatan penyimpanan / pergudangan berkaitan dengan 

kebutuhan proses produksi dan unit kegiatan lain. Kegiatan 

tersebut meliputi : 

 Kegiatan penyimpanan bahan/alat produksi 

 Kegiatan penyimpanan bahan bakar produksi 

 Kegiatan penyimpanan barang inventaris 

 Kegiatan penyimpanan brang jadi dan setengah jadi 

 

f. Kegiatan penunjang 

Sebagai kegiatan yang menunjang kebutuhan pemakai bangunan, 

yang meliputi kegiatan : 

 Kegitan hiburan bagi penghuni / pemakai bangunan, 

berupa fasilitas istirahat, pendidikan, dan lain – lain 

 Kegiatan peribadatan 
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2.2.6. Kebutuhan Ruang 

1. Pengelola dan Administrasi 

Aktivitas pengelolaan dan administrasi merupakan kegiatan 

mengatur perusahaan, dari produksi sampai pemasaran. Aktivitas 

ini dilakukan sebagian besar pada ruang kantor. 

Kebutuhan ruang pengelola dan administrasi adalah : 

 Ruang tamu 

 Ruang receptionist 

 Ruang rapat 

 Ruang operator 

 Ruang direktur Utama 

 Ruang wakil direktur 

 Ruang internal kontrol dan anggaran 

 Ruang sekretaris perusahaan  

 Ruang general manager produksi dan staff 

 Ruang general manager administrasi dan keuangan beserta 

staff 

 Ruang general manager pemasaran dan staff 

 Ruang bagian pengadaan dan umum 

2. Showroom 

Kebutuhan akan showroom berfungsi untuk membantu pemasaran 

hasil industri, dari berbagai ragam produk jadi. Dalam showroom 

diperlukan penjaga dan pengelola sendiri.  

Kebutuhan akan ruang – ruangnya adalah : 
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 Ruang showroom 

 Ruang pengelola showroom 

 Gudang barang stock 

 Kasir pembayaran 

3. Produksi 

Aktivitas produksi merupakan kegiatan utama dalam industri bati. 

Aktivitas yang dilakukansejak mulai bahan mentah kain mori 

sampai menjadi batik yang siap dipasarkan. Ruang produksi 

dilengkapi dengan : 

 Ruang batik tulis 

 Ruang studio desain 

 Ruang jahit 

 Ruang sanggan kain 

 Ruang kemplong 

 Ruang sortir 

 Ruang obat/warna 

 Ruang cuci 

 Ruang jemur 

 Ruang pengemasan dan pengiriman 

 Ruang sanggan obat/warna 

4. Pergudangan  

Industri batik merupakan industri berkapasitas produksi cukup 

banyak. Untuk kelancaran proses produksi dibutuhkan gudang 
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yang menyimpan barang mentah sampai jadi. Ruang gudang 

dipenuhi dengan : 

 Gudang mori 

 Gudang bahan setengah jadi 

 Gudang barang jadi dan siap dipasarkan 

 Gudang alat produksi 

 Gudang bahan mentah (malam) 

 Gudang bahan bakar 

5. Servis dan penunjang 

Aktivitas servis dan penunjang untuk endukung kelancaran 

perusahaan keseluruhan.meliputi kegiatan : 

 Pelayanan akomodasi yang dibutuhkan oleh semua personal 

perusahaan. 

 Pelayanan kesehatan, olah raga dan ibadat 

 Pemeliharaan bangunan, alat – alat produksi 

 Pengawasan dan pencegahan terhadap  keselamatan kerja, 

kebakaran, dan lain- lain 

Kebutuhan ruangnya adalah : 

 Dapur /pantry 

 Ruang istirahat karyawan/makan 

 Lavatory, WC 

 Ruang kesehatan 

 Ruang loker dan ruang tunggu karyawan 

 Ruang keamanan dan area parkir 
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2.2.7. Spesifikasi Persyaratan dan Desain 

a. Arsitektur 

 Menciptakan sebuah desain bangunan yang menunjukkan 

bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan Sentra Industri 

Batik Warna Alam tanpa melupakan budaya yang terdapat 

didalamnya 

 Pengembangan bangunan mampu memenuhi tuntutan ilmu 

wilayah, dimana melindungimanusia didalamnya tetapi tidak 

„menjauhkan‟ mereka dari alam14 

 Memiliki konsep menyatu antara bangunan satu dengan 

bangunan yang lainnya. (produksi-pemasaran-pelatihan) 

 Menerapkan desain bangunan yang inovatif, sehingga 

bangunan akan menjadi “landmark” atau “eye catching” di 

wilayah tersebut, sehingga menarik minat pengunjung. 

 Penyesuaian proporsi dan skala ruang didasarkan menurut 

fungsi dan jumlah pelaku di dalamnya. 

 Memiliki fasilitas –fasilitas penunjang yang mewadahi kegiatan 

yang ada 

 Sirkulasi yang tidak membingungkan sangat membantu 

pengunjung untuk dapat mencapai ruang yang dimaksud. Perlu 

adanya penzoningan antara bangunan dan antar ruang 

sehingga pencapaiannya lebih memudahkan. 

 Penataan ruang terbagi menjadi : 

                                                             
14 YB. Mangun Wijaya, Arsitektur yang berwawasan perilaku adalah arsitektur yang manusiawi 
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o Area privat yang mewadahi kegiatan pengelolaan, produksi, 

dan studio batik 

o Area semi privat adalah tempat dimana pengrajin batik 

bertemu dengan klien untuk pemesanan motif khusus dan 

berdiskusi 

o Area publik yang mewadahi kegiatan pendidikan dan wisata 

(pameran batik, pelatihan batik, souvenir, dan cafetaria) 

b. Bangunan 

 Pengunaan teknologi yang menunjang sistem  strukur sehingga 

bangunan mampu memaksimalkan penggunaan pencahayaan 

dan penghawaan alami maupun buatan secara baik dan 

maksimal, pemanfaatan air hujan, dan pengelolaan limbah. 

 Pemilihan sistem struktur yang mampu memenuhi kebutuhan 

area produksi, pemasaran dan showroom disamping 

menyesuaikan kondisi iklim di Semarang dan memperhatikan 

kondisi lokasi atau tapak. 

 Sentra Industri Batik Warna Alam mewadahi fungsi bangunan 

sebagai bangunan produksi dan bangunan publik sehingga 

kelengkapan utilitas harus benar – benar diperhatikan seperti 

sistem pengolahan limbah, drainase, dan sistem keamanan. 

c. Lingkungan 

 Sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai fungsi tata 

guna lahan 
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 Penataan sirkulasi dan pencapaian ke dalam lokasi harus baik 

sehingga memberikan kenyamanan bagi penguna bangunan di 

dalamnya 

 Pengolahan ruang luar yang digunakaan untuk lahan parkir dan 

ruang tebuka hijau 

 

2.2.8. Deskripsi Konteks Kota 

Tunjauan Umum Kota Semarang 

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. 

Kota ini terletak sekitar 466km sebelah timur Jakarta, atau 312km 

sebelah barat Surabaya, atau 624 km sebelah barat daya 

Banjarmasin (via udara). Adapaun batas administratif Kota Semarang 

adalah sebagai berikut : 

Sebelah utara  : Laut Jawa  

Sebelah Timur  : Kabupaten Demak  

Sebelah Selatan  : Kabupaten Semarang  

Sebelah barat  : Kabupaten Kendal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kota  
Semarang 
 

Gambar 2.4. Lokasi Kota Semarang pada Peta Indonesia 

Sumber : www.semarang.go.id 

http://www.semarang.go.id/
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Geografi 

Posisi geografi Kota Semarang terletak di pantai Utara Jawa 

Tengah, tepatnya pada garis 6º, 5' - 7º, 10' Lintang Selatan dan 110º, 

35' Bujur Timur. Sedang luas wilayah mencapai 37.366.838 Ha atau 

373,7 Km2. Letak geografi Kota Semarang ini dalam koridor 

pembangunan Jawa Tengah dan merupakan simpul empat pintu 

gerbang, yakni koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah kota-kota 

dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan 

koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten 

Demak/Grobogan dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam 

perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat 

berperan, terutama dengan adanya sarana dan prasarana yang 

lengkap dan terdepan menjadikan potensi utama dan pusat dalam 

segala bidang.  

 

Gambar 2.6. Peta Administrasi kota Semarang 2011 - 2031 
Sumber : Bappeda kota Semarang 

 
 



60 
 

Topografi 

Topografi wilayah Kota Semarang terdiri dari dataran rendah 

dan dataran tinggi. Di bagian Utara yang merupakan pantai dan 

dataran rendah memiliki kemiringan 0-2% sedang ketinggian ruang 

bervariasi antara 0-3,5 m. Di bagian Selatan merupakan daerah 

perbukitan, dengan kemiringan 2 - 40% dan ketinggian antara 90 - 

200 m di atas permukaan air laut (DPL). Luas wilayah kota Semarang 

kini mencapai 37.366.838 Ha atau 373,7 Km2 (Semarang.go.id, 

Agustus,2012) Jumlah kecamatan di Kota Semarang saat ini ada 16 

kecamatan yang dikelompokkan ke dalam 10 Bagian Wilayah Kota 

(BWK) antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. BWK I (Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur dan 

Semarang Selatan) dengan luas 2.223,298 ha; Sebagai pusat 

kegiatan pelayanan umum ( Central Business District ) meliputi 

Gambar 2.7 Peta BWK Kota Semarang 
Sumber : www.semarang.go.id 

 
 

http://www.semarang.go.id/
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perdagangan dan jasa, perkantoran dan permukiman dengan 

kepadatan bangunan tinggi. 

b. BWK II (Kecamatan Candisari dan Gajahmungkur) dengan luas 

1.320,516 ha; Sebagai pusat kegiatan campuran perdagangan dan 

permukiman, perkantoran pendidikan dan kesehatan. 

c. BWK III (Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Utara) 

dengan luas 3.521,748 ha; Fungsi utama sebagai pusat kegiatan 

Transportasi skala Nasional, Rekreasi Pantai dan Budaya. 

d. BWK IV (Kecamatan Genuk) dengan luas 2.738,442 ha; 

Merupakan daerah Sub urban dan dikembangkan menjadi wilayah 

industri dan pergudangan. 

e. BWK V (Kecamatan Pedurungan dan Gayamsari) dengan luas 

2.621,508 ha; Fungsi utama sebagai pusat permukiman, 

perdagangan dan jasa, pendidikan dan olah raga rekreasi. 

f. BWK VI (Kecamatan Tembalang) dengan luas 4.420,057 ha; 

Sebagai pusat campuran perdagangan dan 

permukiman,pendidikan dan konservasi. 

g. BWK VII (Kecamatan Banyumanik) dengan luas 2.509,084 ha; 

Sebagai pusat campuran perdagangan dan permukiman, 

perkantoran, kawasan khusus militer dan konservasi. 

h. BWK VIII (Kecamatan Gunungpati) dengan luas 5.399,085 ha; 

Fungsi utama sebagai daerah konservasi, pertanian, perguruan 

tinggi dan rekreasi. 
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i. BWK IX (Kecamatan Mijen) dengan luas 6.213,266 ha; Fungsi 

utama sebagai daerah pertanian, permukiman ramah lingkungan 

dan konservasi. 

j. BWK X (Kecamatan Ngaliyan dan Tugu) dengan luas 6.393,943 

ha. Fungsi utama sebagai industri, Transportasi Regional, 

Permukiman dan Tambak.  

Semarang saat ini memiliki 177 kelurahan. Adapun kecamatan 

dengan jumlah kelurahan di dalamnya adalah sebagai berikut: 

 Kecamatan Semarang Barat dibagi dalam 16 kelurahan 

 Kecamatan Semarang Timur dibagi dalam 10 kelurahan 

 Kecamatan Semarang Tengah dibagi dalam 15 kelurahan 

 Kecamatan Semarang Utara dibagi dalam 9 kelurahan 

 Kecamatan Semarang Selatan dibagi dalam 10 kelurahan 

 Kecamatan Candisari dibagi dalam 7 kelurahan 

 Kecamatan Gajahmungkur dibagi dalam 8 kelurahan 

 Kecamatan Gayamsari dibagi dalam 7 kelurahan 

 Kecamatan Pedurungan dibagi dalam 12 kelurahan 

 Kecamatan Genuk dibagi dalam 12 kelurahan 

 Kecamatan Tembalang dibagi dalam 12 kelurahan 

 Kecamatan Banyumanik dibagi dalam 11 kelurahan 

 Kecamatan Gunungpati dibagi dalam 16 kelurahan 

 Kecamatan Mijen dibagi dalam 14 kelurahan 

 Kecamatan Ngaliyan dibagi dalam 10 kelurahan 

 Kecamatan Tugu dibagi dalam 7 kelurahan 
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Latar Belakang Pemilihan Kota Semarang 

Keberadaan Sentra Industri Batik Warna Alam di Semarang inii 

nantinya merupakan jawaban dari perkembangan kehidupan batik. 

Alasan pemilihan lokasi di Semarang : 

 Kota Semarang merupakan kota yang sedang berkembang, salah 

satu upaya untuk menarik pendatang adalah dengan menyediakan 

kawasan/area wisata. Konsep dari proyek ini tidak hanya untuk 

menunjang kegiatan produksi batik tetapi juga mampu mewadahi 

kebutuhan pendidikan dan wisata yang dapat mengenalkan Batik 

Warna Alam kepada masyarakat 

 Kampung batik Semarang pernah mengalami kejayaan sebelum 

akhirnya pada tahun 1942 terbakar, saat itu Semarang masih 

dalam masa pendudukan Jepang. Sejak saat itu Kampung Batik 

Semarang seolah mengalami mati suri. Usaha untuk 

membangkitkan kembali kampung batik Semarang pernah juga 

dirintis pada awal tahun 1980 namun gagal bertahan dan kembali 

tenggelam. Tentu banyak faktor yang menyebabkan kegagalan 

tersebut. Sampai akhirnya kapung batik Semarang mulai bangkit 

lagi di tahun 2006. Tetapi sejak tahun 2006 kampung batik 

Semarang belum kembali pada masa kejayaannya. Oleh sebab itu 

dengan adanya Sentra Industri Batik Warna Alam ini diharapkan 

mampu mengembalikan masa kejayaan kampung batik Semarang 

dan menjadi salah satu tempat yang mammpu menarik wisatawan 

baik domestik dan asing 
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 Saat ini batik juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, 

banyak anak muda yang mulai tertarik untuk menggunakan batik 

untuk busana sehari – hari. Bahakan beberapa instansi 

perusahaan mulai menggunakan batik untuk seragam sehari - hari 

Kepentingan Mendesak (urgency) 

 Budaya Indonesia siapa yang tahu,kondisi saat ini, kondisi 50 

tahun lagi?? Kehilangan jatidiri. Banyak dari generasi muda saat 

ini yang mulai mengikuti budaya orang barat. Mulai dari lifestyle 

hingga fashion. 

 Semakin berkembangnya industri batik dengan model cap dan 

printing serta menggunakan pewarna syntetis membuat batik 

warna alam mulai tergeser dikarenakan pewarna alami yang mulai 

susah di dapat. 

 Seperti yang kita ketahui limbah industri sangat buruk bagi 

lingkungan sekitar terlebih dengan menggunakan pewarna 

syntesis. 

Kebutuhan (need) 

 Meningkatkan jumlah produksi kain batik warna alam mengingat 

proses pembuatan batik warna alam membutuhkan waktu yang 

cukup lama selama proses pembuatannya. 

 Dapat menambah peluang kerja bagi masyarakat sekitar. 

 Memperkenalkan batik warna alam kepada seluruh masyarakat 

penjuru nusantara. 

Keterkaitan (relevancy) 
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Adanya upaya dalam meningkatkan hasil produksi batik warna 

alam serta memperkenalkan batik warna alam kepada seluruh 

masyarakat penjuru nusantara dan mengingat kerusakan lingkungan 

yang disebabkan oleh limbah industri semakin besar, maka 

diperlukan sebuah wadah yang mampu mewadahi berbagai macam 

aktivitas yang bergerak di bidang produksi hingga pemasaran dan 

pusat pelatihan batik maka didirikanlah sebuah bangunan Sentra 

Industri Batik Warna Alam yang memiliki limbah ramah lingkungan. 

Kriteria Pemilihan Lokasi Sentra Industri Batik Warna Alam di 

Semarang : 

1. Pemilihan lokasi yang strategis dan berada di dekat area komersil 

untuk memperbesar peluang masyarakat mengunjungi bangunan 

serta lokasi harus sesuai dengan fungsinya sesuai dengan 

ketetapan/peraturan pemerintah yang berlaku. 

2. Jaringan infrastruktur jalan memadai dapat dilalui oleh kendaraan 

umum atau pribadi dan memiliki karakter jalan yang baik seperti 

jalan utama yang lebar, beraspal dan memiliki penerangan yang 

cukup. 

3. Lokasi tidak berada di dekat permukiman warga karena bangunan 

merupakan bangunan industri untuk mencegah pencemaran 

lingkungan.  

4. Lokasi memiliki jaringan utilitas yang memadai dan menunjang 

bangunan, seperti jaringan listrik, air bersih, jaringan komunikasi, 

sistem pengolahan limbah dan sistem drainase yang baik.  

2.2.9. Studi Banding/Komparasi Proyek Sejenis 
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A. Kampung Batik Semarang 

Sejarah Kampung Batik Semarang15 

Menurut Serat Kandhaning RingitPurwo naskah KGB Nr. 7, 

pada tahun 1476 Ki Pandan Arang I telah menetap di pulu Tirang 

peristiwa itu ditandai dengan candra sengkala Awak Terus Cahya 

Jati. Kemudian dikisahkan juga bahwa Ki Pandan Arang membuka 

tempat permukiman baru di daerah pegisikan (pantai) menurut 

tradisi Semarang tempat itu diberi nama Bubakan yang berasal 

dari kata bubak, yang berarti membuka sebidang tanah dan 

menjadikannya sebagai tempat pemukiman. Ditempat ini Ki 

Pandan Arang I menjabat sebgai juru nata (pejabat kerajaan) di 

bawah kekuasaan kerajaan Demak. Karena kawaasan Bubakan 

menjadi tempat tinggal sang juru nata, tempat tersebut juga 

dikenal dengan Jurnatan. 

Suatu hal yang lazim di Jawa adalah bahwa disekitar pusat – 

pusat kekuasaan kuno terdapat kampung – kampung (tiponim) 

yang diberi nama sesuai profesi atau mata pencaharian 

penduduknya. Profesi penduduk itu muncul sebagai akibat logis 

dari permintaan pasar dan pemenuhan kebutuhan – kebutuhan 

masyarakat yang tinggall diwilayah pusat – pusat pemerintahan 

itu. Beberapa toponim yang teletak di pemerintahan pusat kuno 

(disekitar bubakan) adalah : kampung batik (tempat pengrajin 

batik), pedamaran (tempatperdagangan damar/bahan pewarna 

batik), Sayangan (tempat perajin alat- alat rumah tangga dari 

                                                             
15 Dr. Dewi Yuliati MA. Perkembangan Batik Semarangan 
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logam/tembaga), Petudungan (tempat perajin caping), Kulitan 

(tempat perajin/pengusaha kulit), Petolongan (tempat tukang – 

tukang talang), gendekan (tempat perajin emas), Gendingan 

(tempat pembuat gamelan), dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, dilakukan 

penelusuran sumber sejarah di kampung batik dengan metode 

sejarah lisan. Beberapa informan sesepuh di kampung itu 

membenarkan bahwa dulu kampung batik pernah menjadi sentra 

perajin batik sampai dengan masa penjajahan jepang (1942-1945). 

Menurut Jamini, sesepuh di kampung batik, perajin batik tidak 

hanya bersal dari kampung batik, tetapi juga dari kampung Kulitan, 

Bugangan, Rejosari, dan lain –lain. Dari penuturan ibu Tien 

Wahon, dapat diketahui bahwa dulu di kampung batik terdapat 

seorang juragan batik besar, bernama ibu Darso, yang 

memasarkan batik – batik dari kampung batik ke pasar Djohar. 

Tien Wahono juga memberi kesaksian bahwa nenek, ibu, budhe, 

dan buleknya adalah perajin dari kampung batik. 

Gambar 2.8 Para perajin kampung batik Semarang 
Sumber : http://baltyra.com   

 
 

http://baltyra.com/
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Bukti lain yang menunjukkan bahwa di Semarang pernah 

berkembang pesat industri kerajinan batik adalah laporan 

pemrintah kolonial Belanda tentang industri – industri di berbagai 

keresidenan di Jawa pada perempat abad ke-20 

dokumen dari pemerintah kolonial belanda sepanjang tahun 

1919 sampai 1925 menunujukkan peningkatan industri batik yg 

cukup signifikan. Tahun 1919 baru ada 25 industri batik tapi pada 

tahun 1925 sudah meningkat mewjadi 107 industri batik. Jumlah 

tenaga kerja juga meningkat. tahun 1919 ada sekitar 250 an 

tengaa kerja tahun 1925 meningkat hampir seribu tenaga kerja. 

Peningkatan jumlah perajin batik di Kota Semarang pada 

waktu itu disebabkan oleh terutama kondisi krisis ekonomi setelah 

Perang Dunia pertama. Impor tekstil dari India, Belanda dan 

Inggris terhenti, sehingga penduduk berusaha untuk memenuhi 

sendiri kebutuhan akan bahan sandang dengan cara membatik, 

yang merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh kain 

dengan motif-motif yang dikehendaki. Perlu diketahui bahwa ketika 

itu di Indonesia belum membudaya sistem cap, apalagi sistem 

printing yang baru berkembang pada era 1970-an. 

Ketika tentara Jepang akan memasuki Kota Semarang pada 

tahun 1942 pemerintah Belanda di semarang memberikan 

instruksi secara diam - diam kepada penduduk untuk membumi 

hanguskan tempat - tempat yang memiliki potensi ekonomi, seperti 

gudang-gudang, pelabuhan, toko-toko, sentra-sentra industri, dan 

lain-lain. Kampung Batik pun menjadi sasaran pembakaran, 
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meskipun belum seluruhnya musnah. Surutnya kegiatan membatik 

di kampung batik diperparah oleh peristiwa Pertempuran Lima Hari 

di Semarang antara pemuda Indonesiadan tentara Jepang yang 

berlangsung pada 15-19 Oktober 1945. Pada tanggal 15 Oktober 

1945 tentara Jepang membakar rumah-rumah penduduk di 

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

Lempongsari, Depok, Taman Serayu, Pandean Lamper, dan lain-

lain. Karena peristiwa pembumihangusan itu, seluruh peralatan 

membatik di Kampung Batik ikut terbakar, dan kegiatan membatik 

di kampung itu pun terhenti. Tapi syukur Aalhamdulillah mas Haris, 

pembakaran Kampung Batik itu, ternyata, tidak melumpuhkan 

usaha di sektor batik dan tidak menghanguskan sejarah batik 

semarang. 

Jadi setelah kampung batik di bumi hanguskan oleh 

peperangan ternyata di Semarang, masih bertahan hidup 

perusahaan batik milik orang Cina peranakan di Kampung 

Bugangan. Perusahaan ini berkembang sejak awal abad ke-20 

sampai dengan tahun 1970-an, bernama Tan Kong Tien Batikkerij. 

Pemilik perusahaan bernama Tan Kong Tien, yang menikah 

dengan Raden Ayu Dinartiningsih, salah satu keturunan 

Hamengku Buwana III dari Kesultanan Jogjakarta. 

Tan Kong Tien adalah salah seorang putera dari Tan Siauw 

Liem, seorang tuan tanah diSemarang, yang mendapat gelar 

mayor dari pemerintah Hindia Belanda. Kekayaan tanahnya 

meliputi kawasan Bugangan sampai Plewan, seluas 90 ha. Karena 
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kekayaan itu, tidaklah mengherankan jika putera Tan Siauw Liem 

itu diambil sebagai menantu oleh sultan di Jogjakarta. Tan Kong 

Tien memperoleh keahlian membatik dari istrinya yang masih 

kerabat keraton Jogja itu. Keahlian dalam pengelolaan usaha batik 

diturunkan kepada puteri Tan Kong Tien, Raden Nganten Sri 

Murdijanti, yang meneruskan perusahaan Tan Kong Tien sampai 

dengan tahun 1970-an. Setelah kemerdekaan Indonesia, Raden 

Nganten Sri Murdijanti memperoleh hak monopoli batik untuk 

wilayah Jawa Tengah dari Gabungan Koperasi Batik Indonesia 

(GKBI). Pemesan batik pada masa kolonial Belanda berasal dari 

kalangan pejabat pemerintahan, para turis, dan 

pedagang. Produk-produk yang dipesan berupa jarit/nyamping, 

selendang, dasi, dan topi. Pada tahun 1970, perusahaan batik Tan 

Kong Tien surut, karena tidak ada lagi generasi penerusnya. 

Kondisi Kampung Batik Saat Ini 

Batik Semarangan lahir di Jalan Batik, berkat perhatian 

pemerintah akhirnya Jalan Batik tersebut kini menjadi Kampung 

Batik. Di Kampung Batik ini terdapat balai paguyuban batik yang 

biasa digunakan untuk membuat baik batik tulis maupun batik cap. 

Selain itu pula balai batik disini dapat menyelenggarakan pelatihan 

batik singkat.  
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Secara umum batik Semarangan 

hampir sama dengan batik 

Pekalongan yang menggunakan 

motif flora fauna. 

Namun batik Semarangan memliki 

ciri khas pasti seperti pohon asem, 

baik itu buahnya atau hanya daunnya. Selain itu juga bangunan-

bangunan seperti Lawang Sewu ataupun Tugu Muda. Kampung batik 

merupakan sebuah perkampungan yang sebagian besar 

penduduknya berprofesi sebagai penjual pakaian batik. Saat 

memasuki daerah kampung batik, hamparan pakaian batik terdisplay 

rapi di depan rumah – rumah penduduk. 

Kelebihan Kekurangan 

Batik menjadi komoditas utama di 
dalam kampung ini sehingga kampung 
ini menjadi sentra batik di Semarang 

Kampung batik berlokasidi daerah 
rawan banjir dan jauh dari area komersil 
dan perdagangan sehingga tidak banyak 
masyarakat yang mengetahui 
keberadaan kampung batik ini 

 

Studi Banding : kebutuhan pengrajin  saat melakukan proses 

pembuatan pola dan pewarnaan batik tulis, pengetahuan mengenai 

batik khas Semarang, managemen pelatihan membatik 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Enterance kampung batik 

Sumber : Doc. Pribadi 

Tabel 2.2 kelebihan dan kekurangan kampung batik semarang 
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B. Arta Kencana Batik 

Berpedoman wanita bekerja 

adalah sunah, dengan niat bekerja 

tetapi tidak meninggalkan 

wajibnya mengurus keluarga 

maka pada tahun 2004 Batik “ 

Arta Kencana” didirikan oleh 

Fatwa Diana Widi, dan merupakan 

usaha sampingan yang 

sebelumnya bekaerja pada PT. Panamtex selama 9 tahun sebagai 

staf laboratorium pewarnaan tekstil, dan 5 th sebagai guru kimia di 

SMK TEXMACO Pemalang. Dengan berkembangnya bisnis batik 

yang ditekuninya , maka satu persatu pekerjaan pokok 

ditinggalkannya dan mulai menekuni bisnis batik dengan serius. 

 

 

 

 

 

 

 

Awalnya Batik “Arta Kencana” hanya memproduksi atau 

tepatnya menjual batik sintetis baik cap maupun tulis.Produksi 

yang dijual adalah barang jadi siap pakai. 

Gambar 2.10 Fatwa Diana Widi 
pemilik Arta Kencana Batik 

Sumber : Doc. Pribadi 

Gambar 2.11 Arta Kencana Batik 

Sumber : Doc. Pribadi 
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Suatu saat dengan seringnya mengikuti pelatihan, salah 

satunya pelatihan warna alam, maka sejak tahun 2009 Batik “ Arta 

Kencana” mulai mengembangkan dan memproduksi batik 

menggunakan pewarna alam. Dengan menggunakan pewarna dari 

alam didapat kelebihan tersendiri, yaitu warna alam ramah 

lingkungan dan warna alam mempunyai keunikan dibandingkan 

batik warna sintetis. 

Untuk motif-motif yang dikembangkan oleh Batik “ Arta 

Kencana” tidak hanya batik yang berpakem atau klasik saja, tetapi 

juga mengembangkan motif modern seperti batik abstrak.Dengan 

semakin seringnya batik “Arta Kencana” mengikuti pameran-

pameran nasional di jakarta dan kota-kota besar, maka desain 

prodaks batik “Arta Kencana” semakin banyak dikenal. 

Salah satu motif yang telah diciptakan dan dikembangkan 

oleh batik “Arta Kencana” adalah Motif batik gromyang. Motif 

grombyang ini adalah motif yang dikembangkan dari makanan 

khas Pemalang yaitu gromyang. Turunan atau vareasi motif yang 

telah diciptakan dari motif grombyang sudah ada 8 motif. Dengan 

kerendahan hati, kami katakan ini adalah batik yang tercipta dari 

budaya kekhasan suatu daerah. 

 

 

 

 

 Gambar 2.12 Batik “Grombyang” khas Pemalang 

Sumber : Doc. Pribadi 
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Batik merupakan ciri khas bangsa Indonesia, hanya saja 

beberapa waktu lalu keberadaan batik sempat diabaikan oleh 

sebagian anak bangsa, banyak diantara kita yang berangapan 

bahwa batik berkesan kuno,kaku dan ketinggalan jaman. Sampai 

pada saat ketika negara tetangga menemukan nilai batik yang 

sesungguhnya memiliki nilai seni dan nilai jual yang tinggi, 

kemudian berusaha mengakui batik sebagai budaya bangsa 

mereka. Moment tersebut akhirnya menjadi titik balik datangnya 

kesadaran bangsa Indonesia bahwa kita harus mempertahankan 

apa yang dimiliki bangsa Indonesia. 

Dengan adanya pengakuan Batik sebagai warisan budaya 

tak benda oleh UNESCO pada tanggal 2 okober 2009, ini 

merupakan suatu kebangaan sekaligus tanggung jawab bangsa 

Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat pemalang untuk 

tetap melestarikan budaya itu. Begitu juga Batik “Arta Kencana” 

berkeinginan juga bertanggung jawab terhadap pengembangan 

dan pelestarian batik sebagai warisan budaya tak benda. Sebagai 

wujud tanggungjawabnya, Batik “Arta Kencana” sering 

mengadakan pelatihan membatik bagi siswa sekolah maupun 

umum untuk belajar membatik. 
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Kelebihan Kekurangan 

1. Batik warna alam pemalang memiliki  
daya tarik sendiri dengan motif 
grombyangnya 

1. Lokasi susah diakses 

2. Tempat produksi yang tidak memadai 

      

2. Terdapat aktivitas pelatihan batik 
yang dibuka untuk umum tanpa 
dikenakan biaya 

      

      

        

 

 

Studi Banding : Proses produksi batik warna alam dari kain mentah, 

proses pembuatan warna hingga menjadi kain batik  

 

2.2.10. Permasalahan Desain 

Terkait dengan spesifikasi, persyaratan desain dan permasalahan 

hasil studi banding dapat diuraikan permasalahan desain yang 

menyangkut permasalahan arsitektur, bangunan,dan lingkungan : 

a. Arsitektur 

- Memasukkan unsur alam ke dalam bangunan agar tercipta 

suasana yang baru untuk para pengunjung dan membuat 

pengunjung seolah sedang berinteraksi dengan alam. dan bagi 

para pengrajin memudahkan dalam mencari ide. 

- Penataan ruang dalam bangunan sesuai dengan 

pengelompokan jenis ruang, misalnya pengelompokan area 

privat, public, dan area servis. 

- Penataan ruang yang fleksibel sehingga memudahkan 

perubahan ukuran maupun luasan ruang untuk area : produksi, 

showroom, dan pelatihan membatik. 

Tabel 2.3 kelebihan dan kekurangan Arta Kencana batik 
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- Penataan interior menggabungkan unsur alam dan modern. 

- Konsep aristektur mendukung fungsi bangunan sebagai 

bangunan komersial tetapi tidak melupakan nilai budaya yang 

ingin disampaikan melalui kerajinan batik. 

b. Sistem Bangunan 

- Pemilihan struktur bangunan yang sesuai dengan kebutuhan 

ruang. 

- Penggunaan cahaya alami yang ditunjang dengan pencahayaan 

buatan untuk mendukung kegiatan produksi serta 

memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan karyawan dalam 

melakukan perancangan desain dan produksi produk. 

- Tersediannya akes untuk melakukan pemeliharaan dan 

perawatan bangunan tanpa menggangu aktivitas yang 

berlangsung di dalam banguan 

- Memperhatikan pengelolaan limbah hasil produksi 

c. Lingkungan 

- Penataan landscape semenarik mungkin agar penghuni tidak 

merasa jenuh. 

- Penataan sirkulasi yang efektif dan menguntungkan bagi 

pejalan kaki yang mengunjungi bangunan. 

- Memaksimalkan ruang terbuka hijau, sehingga kualitaas udara 

dalam kompleks bangunan dan lingkungan sekitarnya tetap 

terjaga. 

- Limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan. 
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- Pemilihan lokasi sesuai dengan tata guna lahan dan fungsi 

bangunan. 

2.3. Kesimpulan, Batasan dan Anggapan 

2.3.1. Kesimpulan 

 Batik merupakan komoidtas utama didalam proyek ini. 

 Industri batik adalah suatu perusahaan, dimana didalamnya 

dimuat proses produksi, yang mengerjakan corak diatas kain, 

dengan cara melapisi bagian yang tidak diingini untuk diwarna, 

ditutup/dirintangi dengan malam/lilin. 

 Proses produksi batik hanya meliputi batik tulis. Dimana dalam 

proses pembuatanya industri ini banyak menggunakan tenaga 

kerja. Jadi ikut mensukseskan program pemerintah untuk 

menyediakan lapangan pekerjaan yang khas dengan keterampilan 

yang dimiliki, disamping melestarikan budaya bangsa Indonesia, 

yaitu membatik. 

 Proses produksi batik adalah dimulai dari kain mori sampai 

menjadi batik atau pakaian batik 

  Dengan adanya sentra industri batik di Semarang diharapkan 

masyarakat semakin mengenal dan melestarikan batik. 

 Dalam mewujudkan pembangunan sebuah industri batik, 

diperlukan suatu perencanaan yang ditinjau dari beberapa aspek 

baik fisik maupun non-fisik, sehingga dari beberapa aspek tersebut 

dapat dihasilkan suatu industri batik yang ideal dan dapat 

menampilkan karakternya sesuai dengan fungsinya. 
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 Sasaran proyek merupakan masyarakat kalangan menengah dan 

menengah keatas pada umumnya.  

 

2.3.2. Batasan 

 Penggunaan lahan sesuai dengan tata guna lahan dan memenuhi 

peraturan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang. 

 Proyek ini untuk mewadahi kegiatan produksi didukung dengan 

kegiatan pendidikan dan wisata. 

 Status kepemilikan proyek adalah pihak swasta diharapkan 

mampu bekerja sama dengan pemerintah. 

 Jenis produksi adalah kain batik dan pakaian batik. Dimana proses 

pembuatannya menggunakan lilin/malam. Jenis batik yaitu batik 

tulis warna alam 

2.3.3. Anggapan 

 Dana yang tersedia cukup, diperoleh dari pihak swasta dan 

dianggap tidak ada permasalahan dengan perhitungan 

pengembalian modal pembangunan 

 Modal dan investasi yang tersedia dianggap mencukupi terhadap 

pengadaan bangunan sampai operasional secara penuh 

 Tapak (site) terpilih dianggap siap untuk digunakan dan  hal yang 

menyangkut tapak : 

o Penentuan batas tapak disesuaikan dengan kebutuhan. 

o Tapak terpilih adalah ideal, dianggap tidak ada bangunan dan 

pembebasan tanah dianggap mudah / tidak menjadi masalah. 
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o Keadaan tanah dianggap tidak ada kelainan-kelainan 

sehubungan dengan pendirian bangunan industri. 

 Hal – hal yang terjadi diluar disiplin ilmu arsitektur tidak dibahas, 

misalnya : 

o Evaluasi perhitungan ekonomi (pengembalian modal 

investasi) 

o Perhitungan konstruksi dan struktur 

o Policy pemasaran dan lain - lain 

 Jadwal kerja adalah 6 hari kerja dan telah memenuhi target 

produksi 

 Kemungkiinan pengembangan industri batik (kapasitas produksi), 

dicapai dengan cara memperpanjang waktu kerja dengan sistem 

gilir (shift 3 kali sehari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




