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BAB IV 

POLA BERBAGI PENGETAHUAN DALAM UKM  

BATIK SRAGEN 

 

Bab ini akan membahas bagaimana pola-pola berbagi pengeta-

huan terjadi dalam UKM batik di Sragen. Suatu pola atau pattern 

berbagi pengetahuan mengacu kepada cara, kebiasaan, atau perilaku 

yang konsisten, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Pola-

pola seperti itu terungkap melalui pengamatan dan atau wawancara 

dengan berbagai individu dalam UKM batik Sragen.  

Pembahasan pola-pola berbagi pengetahuan seterusnya akan 

meliputi hal-hal antara lain: warna, dokumentasi, desain motif, 

membatik, dan konsumen dan kompetitor. 

 

3.1. Berbagi Pengetahuan dalam Warna 

Disamping motif batik, warna sering menunjukkan ciri khas 

produk batik suatu daerah atau UKM. Sebagai contoh, batik 

Yogyakarta disebut batik berlatar putih karena umumnya memiliki 

warna dasar  putih dengan motif bernuansa hitam atau warna gelap. 

Kebalikan dari corak batik Yogyakarta, batik Surakarta disebut batik 

berlatar hitam karena memiliki warna dasar gelap dengan motif 

bernuansa putih. Di lain pihak, batik Pekalongan dianggap sebagai 

batik daerah pesisir yang banyak dipengaruhi oleh budaya luar seperti 

pendatang keturunan Cina, Taiwan dan Belanda. Batik Pekalongan 

sangat kaya dengan pelbagai warna yang sangat bebas dan menarik, 

sehingga tak jarang dalam sehelai kain batik orang dapat menemukan 

delapan warna yang berani dengan kombinasi yang dinamis 

(gotobatik.com, 2014). Batik Sragen meskipun memiliki berbagai 



2 
 

warna cerah, namun tidak sebebas batik Pekalongan karena masih 

mempertahankan warna sogan (coklat) sebagai ciri khas daerahnya.  

Beberapa zat warna sering digunakan dalam proses pencelu-

pan batik yang bisa digolongkan ke dalam dua jenis zat pewarna yaitu 

zat perwarna sintentis atau kimia (ZPS) dan zat pewarna alam (ZPA). 

Tidak semua jenis ZPS dapat digunakan untuk pewarnaan batik, hanya 

ZPS yang bisa digunakan dengan suhu dingin yang cocok untuk 

pewarnaan batik. Hal tersebut dikarenakan lilin sebagai zat perintang 

yang menempel pada batik saat diwarnai mudah meleleh jika bertemu 

suhu tinggi. 

Pewarnaan batik dilakukan secara dingin dengan cara dicelup 

dan terbagi menjadi dua cara berdasarkan zat pewarna yang 

digunakan.  Untuk batik dengan pewarna alami, pewarnaan berlang-

sung lebih lama, karena proses pewarnaan dapat berlangsung belasan 

sampai puluhan kali, tergantung kehalusan kain batik yang mau 

dihasilkan tersebut. Selain itu, ZPA sering  tidak tersedia dalam bentuk 

siap pakai, tetapi harus diekstraksi sendiri. Pewarnaan dengan 

menggunakan pewarna sintetis lebih mudah dalam pengerjaannya. 

Proses pewarnaan pada batik dengan bahan pewarna sintetis secara 

keseluruhan berkisar antara 3-5 kali pencelupan, sesuai jumlah yang 

diinginkan. Meskipun demikian, hasil produksi kain batik dengan ZPA 

lebih disukai dari pada kain batik dengan warna sintetis, karena selain 

tidak mencemari lingkungan juga memiliki harga jual yang tinggi. 

Sub bab –sub bab berikut ini akan menjelaskan proses ekstraksi 

ZPA dan proses dan meracik warna. 

 

3.1.1. Ekstraksi Warna Alam 

Kain warna alami tampak lebih eksklusif dibandingkan dengan 

kain  warna sintetis. Hal ini karena batik dengan warna alam memiliki 
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nilai seni tinggi dengan warnanya yang khas dan bersifat etnis. Harga 

jual batik warna alam jauh lebih mahal dan cenderung diminati 

konsumen asing (Wibisono , 2013).Namun memproduksi batik dengan 

warna alam cukup sulit karena ada banyak faktor berpengaruh di 

dalamnya antara lain faktor bahan pewarna alam, kualitas warna, daya 

serap (afinitas) pada bahan kain dan  cuaca. Kombinasi faktor-faktor 

itu memerlukan eksperimen yang berulang-ulang untuk mendapatkan 

kesesuaian yang tepat. 

Warna alam adalah bahan pewarna yang dibuat langsung dari 

bahan-bahan yang ada di alam, seperti daun, kulit kayu, buah atau 

akar pohon. Zat pewarna alam (ZPA) sangat disukai karena ramah 

lingkungan. Tidak seperti zat pewarna sintetis (ZPS) yang dibuat dari 

bahan kimia, warna alam larut dalam air dan tidak mencemari tana-

man, seperti padi di sawah. 

Pembuatan warna alam menjadi resep rahasia dari setiap UKM 

batik, karena penemuan  dan pencampurannya merupakan hal yang 

agak sulit dan dirahasiakan. Pertama karena orang harus tahu sumber 

bahannya. Hal itu bisa saja dengan mencoba-coba. Kedua, pencampu-

ran dan penggunaan warna alam dipengaruhi oleh berbagai faktor dari 

luar seperti faktor cuaca. Bila cuaca mendung maka batik dengan 

warna alam tidak terlalu cemerlang. Bila cuaca hujan, maka pencam-

puran warna menjadi masalah tersendiri, terutama menyangkut kadar 

kemurnian dan keasaman air (Ph). Pada musim hujan air tidak terlalu 

jernih sehingga warna yang dihasilkan kurang bagus dan berbeda-

beda. Selain itu, pencampuran warna alam tidak selalu dapat 

dipertahankan sama untuk setiap kali pencampuran.  

Warna alam biasanya dicampur untuk satu kali pakai. Bila 

sesudah itu ada tambahan permintaan motif batik dengan warna 

seperti itu, maka pencampuran berikutnya tidak dapat menjamin 

kesamaan warna yang dihasilkan. Hal ini karena kandungan pigmen 
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warna dari bahan dasar yang dipakai tidak bisa dijamin sama. Selain 

itu, bahan dasar sering telah direbus beberapa kali sampai getah yang 

terdapat dalam bahan itu berkurang, sehingga kadar warna yang 

dihasilkan berbeda-beda. Gambar 4.1 menunjukkan contoh ZPA. 

Sedangkan Tabel 4.1. menunjukkan bahan sumber ZPA. 

 

Gambar 4.1 Contoh beberapa bahan pewarna alam 

(Sumber:http://s985.photobucket.com/user/lakonx/media/the%20batiqs/pewarna-

alam-batik.jpg.html) 

 

ZPA untuk bahan batik pada umumnya dihasilkan dari ekstraksi 

bagian-bagian tumbuhan seperti akar, kayu, daun, biji ataupun bunga. 

Beberapa bahan dasar untuk ZPA antara lain: daun pohon nila 

(Indofera), kulit pohon soga tingi (Ceriops candolleana arn), kayu 

tegeran (Cudraina javanensis), kunyit (Curcuma), teh (Tea), akar 

mengkudu (Morinda citrifelia), kulit soga jambal (Pelthophorum 

ferruginum), kesumba (Bixa orellana), daun jambu biji (Psidium 

guajava). (Susanto,1973). Gambar 4.1 Tabel 4.1 menunjukkan contoh 

berbagai sumber bahan pewarna alam. 
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Tabel 4.1 Contoh bahan sumber pewarna alami 

No Kelompok 

Bagian 

tumbuhan 

Sumber zat warna 

1 Kayu Kruing, Nangka,Tegeran, Bengkirai, Mranti, Secang, 

Jati (Sekam), Ulin 

2 Akar Mengkudu 

3 Daun Ketepeng (Senna alata), Jambu biji, Jati, Tom 

(indigofera),Kepel (Stelechocarpus burahol), Pacar air 

(Impatiens balsamina L), Alpukat, Urang Aring 

(Eclipta alba) 

4 Kulit buah Manggis, Kedelai, Kara Benguk Sabut kelapa 

5 Kulit kayu Jambal, Tingi, Pinus Merkusi (Pinus merkusii) 

6 Getah Gambir (disambiguasi). 

7 Bunga Sari kuning 

8 Biji Alpukat, Bixa Orellana, Kacang merah, Makutodewo 

Sumber: http://batikyogya.wordpress.com/tag/pewarna-alami/ 

 

Meskipun warna alam disukai karena ramah lingkungan dan 

menghasilkan produk batik yang mahal, namun tidak semua bahan 

kain (mori) bisa diwarnai dengan warna alam. Pembatik perlu 

memahami dengan baik daya serap (afinitas) warna untuk setiap jenis 

kain. Sebagai contoh, mori yang cocok diwarnai dengan zat warna 

alam adalah yang berasal dari serat alam juga, seperti sutera, wol dan 

kapas (katun). Sedangkan mori dari serat sintetis seperti polyester, 

nilon dan lainnya tidak memiliki afinitas terhadap zat warna alam 

sehingga zat warna alam tidak bisa menempel dan meresap di mori 

sintetis tersebut. Bahan dari sutera pada umumnya memiliki afinitas 

paling bagus terhadap zat warna alam dibandingkan dengan bahan 

dari kapas.  
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Kendala terbesar penggunaan ZPA adalah keterbatasan variasi 

warna  dan ketersediaan bahannya. ZPA tidak terdapat dalam kondisi 

siap pakai, tetapi memerlukan proses-proses khusus untuk menghasil-

kannya. Hal ini yang sering membuat ZPA dianggap kurang praktis 

penggunaannya. Namun kelemahan ini dikompensasi dengan potensi 

pasar yang tinggi karena karakteristik unik, etnik dan eksklusif yang 

melekat padanya. 

Kesulitan proses ekstraksi warna membuat kualitas warna tidak 

bisa konsisten dari waktu ke waktu. Pertama karena bahan yang 

dipakai, daun, kayu atau akar, tidak selalu memberikan pigmen warna 

yang konsisten. Kedua karena kesulitan untuk memperkirakan tingkat  

kepekatan pewarna berdasarkan volume cairan yang sesuai. Sebagai 

contoh, dalam melakukan proses ekstraksi ZPA perlu disesuaikan 

dengan berat bahan yang hendak diproses sehingga jumlah larutan zat 

warna alam yang dihasilkan dapat mencukupi untuk mencelup bahan 

tekstil batik. Banyaknya larutan zat warna alam yang diperlukan 

tergantung pada jumlah bahan tekstil yang akan diproses. Patokan 

yang biasa dipakai adalah perbandingan larutan zat warna dengan 

bahan tekstil sebesar 1: 30. Misalnya berat bahan tekstil yang diproses 

100 gram maka kebutuhan larutan zat warna alam adalah 3 liter. 

Bahan warna alam saja tidak menjamin bahwa warna itu akan 

dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama pada kain yang 

diwarnai. Untuk membuatnya mampu bertahan lama, maka sebelum 

dilakukan pencelupan dengan larutan zat warna alam pada kain katun 

dan sutera perlu dilakukan beberapa proses persiapan sebagai berikut:  

 

Proses mordanting  

Bahan tekstil yang hendak diwarna harus diproses mordanting 

terlebih dahulu. Proses mordanting adalah proses dimana bahan kain 

direndam dalam cairan tertentu selama waktu semalam, kemudian 
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dicuci dan dikeringkan sebelum dilakukan pencelupan warna. Tujuan 

proses ini untuk meningkatkan daya tarik zat warna alam terhadap 

bahan tekstil serta berguna untuk menghasilkan kerataan dan 

ketajaman warna yang baik.  

 

Pembuatan larutan fixer (pengunci warna)  

Proses fiksasi (fixer) yaitu proses penguncian warna setelah 

bahan dicelup dengan zat warna alam agar warna memiliki ketahanan 

luntur yang baik. Pembatik perlu memahami dengan baik pengaruh 

berbagai jenis larutan fixer yang tepat. Sebagai contoh, bagaimana 

pengaruh tiga jenis larutan fixer, tunjung (FeSO4), tawas, dan kapur 

tohor (CaCO3). Gambar 4.2 menunjukkan ketiga bahan fiksasi dan 

tampilan batik sebelum dan sesudah dilakukan fiksasi. 

 

Gambar 0.2 a) Tiga bahan fiksasi. (b) batik sebelum fiksasi, (c) sesudah 

fiksasi 

 (Sumber: http://fitinline.com/article/read/batik-warna-alam) 

 

Sedangkan Gambar 4.3 menunjukkan eksperimen bagaimana 

pengaruh ketiga larutan fixer pada warna alam dari kulit kesumba 

(Bixaorellana) untuk beberapa jenis kain. Tampilan warna sebelum 

dilakukan fiksasi ditunjukkan pada baris pertama, sedangkan tampilan-

nya sesudah fiksasi untuk ketiga jenis fiksasi ditunjukkan pada baris 

sesudahnya. 
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Gambar 0.3 Contoh warna alam dari kulit kesumba (Bixa orellana) 

sebelum dan sesudah fiksasi 

 (Sumber: http://batikyogya.wordpress.com/tag/pewarna-alami/) 

 

3.1.2. Meracik Warna 

Berbagi pengetahuan bisa terjadi karena ada tantangan untuk 

mengatasi masalah internal, misalnya bagaimana mengatasi proses 

produksi yang belum tersedia dalam perusahaan. Dalam UKM batik 

Sragen, keputusan untuk mengatasi suatu tantangan melalui akusisi 

suatu pengetahuan baru dan mendistribusikannya kepada karyawan 

sering dilandasi oleh suatu motivasi yang kuat. Hal seperti ini yang 

terjadi dalam UKM Batik Dahlia.  

UKM Batik Dahlia memiliki pangsa pasar batik, tetapi tidak 

memiliki kemampuan mencampur warna dan mencabut warna. 

Ketergantungan pada orang lain membuat keuntungan yang dihasilkan 

berkurang. Selain itu, jumlah dan waktu kedatangan produk yang 

dibuat tidak bisa dipastikan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu D1, 

pemilik UKM Batik Dahlia sbb: 
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.... begini, kami memiliki pangsa pasar, tapi kalau kami terus mengambil dari 

orang lain,  untungnya akan berkurang. Kalau kami mengambil dari orang 

lain, kami  tidak bisa memastikan apakah  minggu ini jadi 100 atau  200 

tidak.  Kami  bisa membatik, tetapi hanya pewarnaan saja yang kami tidak 

bisa.  

 

Untuk mengatasi masalah ketidakmampuan dalam meracik 

warna, maka UKM batik Dahlia mengundang pakar warna dari luar. 

Pakar tersebut memberikan resep bagaimana menghasilkan warna. 

Berikut ini adalah pengakuan dari Ibu D1:       

 Pakar warna alam mengajari bagaimana membuat obat  warna 

alam. Dia mengajarkan ini sekian, yang ini sekian,  teges sekian, jambal 

sekian, tini sekian, direbus sampai air turun satu jengkal, untuk pencelupan 

berkali-kali, sesudah itu terus dikancing (diperkuat) dengan jeruk, gula pasir, 

tawas dicampur air kapur. Kalau warna alam itu limbahnya tidak memiliki 

efek sampingan pada padi. Karena bukan dari bahan kimia, hanya getah 

kayu, sehingga tidak memiliki efek samping. Warna alam untuk batik tulis, 

saya mencoba-coba sendiri, seperti manggis, jalawe, dan daun papaya.  Itu 

memang saya padukan sendiri, tidak tanya siapa-siapa. Saya berani 

mengambil risiko. Batik saya ongkosnya saja 500 ribu, saya celupkan. Hanya 

saja sampelnya itu sekarang sudah tidak ada karena sudah terjual. Tapi bisa 

ditunjukkan  ada sampel lain yang belum jadi. Pertama dari manggis,  

jadinya begini kalau dicelup satu kali. Kalau ini saya mencoba-coba sendiri. 

Tapi kalau warna alam soga itu, saya meminta ke orang lain, karena saya 

masih tahap pemula. Tapi hal itu terjadi pada empat tahun lalu sewaktu saya 

masih pada tahap pemula dalam hal pewarnaan alam. Untuk batik full 

printing saya sudah lama. Kemudian kalau batik yang tadi saya tunjukkan 

saya lakukan dengan mencoba-coba. 

 

Dari penjelasan di atas pola berbagi pengetahuan warna dalam 

UKM Dahlia dapat diringkas sebagai berikut:  
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• Ada masalahinternal yang dihadapi oleh UKM batik. 

• Pemilik (aktor) memandang hal itu memiliki potensi untuk meningkat-

kan kinerja/keuntungan bila masalah bisa dipecahkan. 

• Pemilik mengundang pakar (aktor) dari luar. 

• Pakar memberikan solusi melalui mengajar (atau memberi resep). 

• UKM (pemilik dan karyawan) mencoba-coba sendiri 

• UKM melakukan improvisasi sendiri sebagai hasil pembelajarannya. 

 

Gambar 4.4 menunjukkan diagram proses berbagi pengetahuan dalam 

meracik warna. 

 

Gambar 4.4 Proses berbagi pengetahuan dalam meracik warna 

 

Selain mewawancarai ibu D1, peneliti juga mewawancarai 

bapak D2 yang adalah penanggung jawab pabrik di UKM batik Dahlia. 

Pak D2 baru bekerja di Dahlia dua tahun. Sebelumnya ia adalah tukang 

vulkanisir ban selama 22 tahun. Keponakan pak D2 adalah ibu D1 yang 

memanggil dia bekerja di Dahlia dan memberikan tugas sebagai 

penanggung jawab pabrik karena pak D2 dianggap memiliki sifat teliti. 

Sebelum bekerja di bidang vulkanisir, pak D2 juga pernah bekerja di 

bidang batik sebagai pemola motif batik. Namun ketrampilannya di 

bidang warna tidak ada sama sekali. Peneliti mewawancarai beliau 
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berkenaan dengan bagaimana ia dapat memiliki ketrampilan meracik 

warna. 

Peneliti: Pak D2 sudah berapa lama bapak bekerja di Dahlia? 

Pak D2: Dua tahun lebih sedikit bu. 

Peneliti: Sebelumnya bapak bekerja dimana? 

Peneliti: Tadinya saya tukang vulkanisir ban sudah 22 tahun, asli saya/bakat 

itu vulkanisir ban. 

Peneliti: Lo, kok bapak bisa lari ke batik? 

Pak D2: Lari ke Dahlia itu karena di perusahaan pabrik ban saya itu sepi, saya 

ditarik keponakan saya untuk memegang ini dan keponakan saya 

itu tahu saya itu agak teliti. 

Peneliti: Itu kan kemampuannya berbeda pak, ban dengan batik,kok bisa? 

Pak D2: Iya, berbeda, memang saya dulunya batik. Saya pernah memegang 

batik waktu saya masih bujang,  di bagian gambar,  kain putih baru 

digambar. 

Peneliti: Jadi ketika bapak beralih ke batik  sudah tidak asing lagi ya pak. 

Pak D2: Sudah tidak asing, sudah tahu, tapi masalah warna waktu itu saya 

masih buta. 

Peneliti: Sekarang bapak di bagian apa? 

Pak D2:Kalau di perusahaan besar seperti kabag/kepala bagian untuk warna, 

tapi saya ya mengerjakan  semuanya. 

Peneliti:ooo, berarti bapak warna-warna sudah tahu  semuanya, ya? 

Pak D2:Ya, sudah mengetahui semuanya. Saya belajar  dari keponakan saya 

(Ibu D1). Saya belajar satu bulan, tetapi  satu minggu satu kali, jadi 

empat hari.Ya, keponakan saya yang mencari pembimbing itu, 

sekaligus dia yang membiayainya.  
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Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan proses 

akusisi pengetahuan. Dalam proses ini terdapat tiga aktor penting 

meliputi pak D2 sendiri sebagai orang yang belajar mengakusisi penge-

tahuan, Ibu D1, sebagai aktor yang memfasilitasi proses akusisi 

pengetahuan dan pakar yang merupakan sumber pengetahuan. 

Sumber belajar berasal dari pakar warna sedangkan sumber dana dan 

fasilitas lain berasal dari Ibu D1. Metode atau cara belajar meliputi 

belajar sambil praktik, seminggu sekali selama satu bulan. 

Sebagai penanggung jawab pabrik terutama di bidang warna, 

pak D2 juga membimbing karyawan lain untuk mampu menguasai cara 

meracik warna. Motivasi utama dalam membagi pengetahuannya 

dengan orang lain adalah agar ada yang bisa menggantikan dia 

seandainya dia sibuk. Berikut ini petikan wawancara dengan pak D2: 

Peneliti:  Disini bapak ditunjuk sebagai penangung jawab warna ya pak, 

apakah ada orang lain selain bapak? 

Pak D2: Saya membimbing karyawan saya, sehingga seandainya saya sibuk, 

nanti bisa ada yang mengganti. 

Peneliti: Jadi ada wakil ya pak? 

Pak D2: Ya, disini ada 18 karyawan, namun kalau cuaca mendung tidak 

masuk semua. 

Peneliti: o…yang full print juga? 

Pak D2: Baik yang ful print, maupun yang cabut juga tidak bisa cabut. Ya  

bisa saja cabut, tapi  tidak akan bisa bersih nanti hasilnya jelek. 

Peneliti: Kalau bapak mengajar mereka apakah dengan langsung praktik 

warna? 

Pak D2: Ya harus langsung praktik, kalau tidak ya tidak bisa. Begini bu,  obat 

ini satu kardus, ini sama satu kardus yang lain untuk dicampurkan 

jadi satu disini. Jika perbandingannya berbeda warna sudah lain. 

Percampuran warna hari ini untuk penggunaan selama satu 
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minggu, kemudian baru membuat warna lagi. Tetapi meskipun 

obatnya sama, warnanya bisa menjadi lain. 

Peneliti: Mengapa bisa begitu pak? 

Pak D2:Cuaca tidak sama. Oleh karena itu  kalau ada sampel dari sini, saya 

membuat satu warna biru gelap, misalkan ibu meminta pesanan 

lagi 100 potong, nanti warna seperti ini tidak bisa lagi. Pasti akan 

lain atau hanya agak mirip saja. Tidak bisa sama persis, tidak bisa. 

Peneliti:Karena cuaca tadi? 

Pak D2:Cuaca dengan air. Air musim kemarau dengan air musim hujan lain. 

Peneliti:Kalau air musim kemarau pengaruhnya apa? 

Pak D2:Lebih jernih. Kalau musim hujan air menjadi keruh, sebab air dari 

hujan, dari lain-lain. Kalau kemarau, air asli, sumber hanya dari 

dalam sana, jernih. 

 

Petikan wawancara di atas menunjukkan proses berbagi 

pengetahuan antara pak D2 dan karyawannya. Proses berbagi 

pengetahuan di antara mereka mengikuti pola seperti pada Gambar 

4.4, dimana pak D2 berfungsi sebagi pakarnya. Namun proses berbagi 

pengetahuan antara pak D2 dengan karyawan memiliki sedikit per-

bedaan. Proses berbagi pengetahuan bersama pakar berlangsung 

dalam waktu yang singkat, sedangkan dalam proses ini bersifat 

magang dan melibatkan waktu belajar yang panjang, terutama untuk 

pemahaman kondisi lingkungan spesifik yang tidak didapat dari pakar, 

tetapi melalui pengalaman uji coba sendiri atas faktor-faktor air dan 

cuaca yang selalu berubah-ubah. 

Selain meneliti proses berbagi pengetahuan warna di UKM 

Dahlia, peneliti juga meneliti berbagi pengetahuan di UKM batik 

Melati dan di UKM batik Akasia. Wawancarai di UKM Melati bersama  



14 
 

ibu M2 dari UKM Melati, sedangkan di UKM batik Akasia bersama 

bapak A6, kepala bagian warna.  

Ibu M2 adalah isteri dari bapak M3 Pemilik Melati. Pengalaman 

ibu M2 lebih banyak dalam bidang membatik yang telah dipelajari 

sejak ia masih SD, tetapi dalam bidang meracik warna ia merasa tidak 

mampu. Namun ibu M2 menceritakan pengalaman berbagi pengeta-

huan warna yang terjadi di dalam UKM batik Melati. Wawancara juga 

menyangkut pengalaman UKM Melati berbagi pengetahuan dalam 

berbagi warna dan terutama penguasaan teknik cabut warna. Proses 

pewarnaan dengan teknik cabut warna akan menghasilkan kain 

batikdengan warna-warna yang lembut, sedangkan proses pewarnaan 

dengan teknik celup akan menghasilkan kain batikdengan warna-

warna yang tegas. Kain batik cabut warna merupakan batik dengan 

metode pencampuran berbagai warna dalam satu kain sehingga 

menjadi perpaduan yang unik dengan proses cap. Kain batik ini sering 

dibuat dari bahan katun primis dengan panjang 2,10 meter dan lebar 

1,15 meter. 

Peneliti: Bu M2 sudah bisa membatik sejak kapan? 

Ibu M2: Saya sejak kecil sudah belajar membatik, sejak SD saya sudah bisa 

membatik. 

Peneliti: Berarti dari belajar sendiri ya? 

Ibu M2: Ya dari pengalaman, kecuali yang khusus bikin obat. Tetapi orang 

yang meracik obat juga tidak sekolah kok. 

Peneliti: Oo.. yang meracik warna? 

Ibu M2: Ya, dia juga tidak sekolah. Dia dari pengalaman mencoba-coba. 

Mereka biasanya mencoba sendiri. Kalau untuk takaran mereka 

sudah pintar-pintar, lebih pintar dari saya. 

Peneliti:  Itu karena pengalaman? 
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Ibu M2:Ya, karena pengalaman. Kalau ada pesanan dia berusaha membuat 

seperti contoh itu. Untuk membuat seperti contoh yang diberikan 

tidak bisa langsung jadi, tetapi mencoba-coba dengan perban-

dingan-perbandingan dan sebagainya. 

Peneliti: Apakah pernah ikut pelatihan? 

Ibu M2:Ya, paling di Jogja, di Balai Batik, juga di Semarang di Balatkop. 

Tetapi saya sendiri belum pernah mencoba bu. Karyawan saya yang 

saya ikutkan. Tetapi saya memiliki buku untuk pewarnaan alam. 

Peneliti: “Karyawan yang dikirim pelatihan pewarnaan itu laki-laki atau 

perempuan, bu? 

Ibu M2:  Laki-laki dari bagian pewarnaan. 

Peneliti: Awal-awal ibu mulai mencoba cabut warna itu bagaimana? 

Ibu M2: Kalau dulu memang untuk proses cabut itu jarang sekali yang buat, 

karena itu baru mulai dicoba. Itupun dulu sistemnya tidak dari 

belajar atau pelatihan, tetapi dari seorang pakar. Tidak tahu dia 

belajar dari Solo atau dari mana. Dia menjual ilmunya itu bu. Dia 

menjual resep, resep untuk cabut itu seperti ini, seperti ini langsung 

dibayar seperti itu. Namun itupun dia tidak sempurna yang diberi-

kan. Bisa jadi untuk takaran satu kilo hanya diberitahu 8 ons, jadi 

kita masih memperbaiki lagi. 

 

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa UKM batik 

Melati memiliki masalah bukan saja dalam meracik warna, tetapi juga 

dalam proses cabut warna. Untuk hal tersebut pemilik, Ibu M2, 

bertindak sebagai fasilitator yang mengirimkan orang mengikuti pelati-

han di instansi luar atau mengundang pakar memberikan saran. Dari 

penuturan di atas dapat dipahami bahwa  untuk mulai meracik dan 

mencabut warna membutuhkan ketrampilan khusus yang hanya bisa 

diperoleh melalui pakar terlebih dahulu sebelum karyawan  melaku-

kan praktik uji coba sendiri. Namun, kadang pakar tidak selalu benar 
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dalam memberikan saran. Perbedaan bisa disebabkan oleh karena 

kondisi lingkungan yang spesifik, seperti air dan cuaca. Oleh karena itu, 

karyawan UKM batik harus terus berupaya mencoba untuk menemu-

kan takaran-takaran yang sesuai dengan lingkungannya dan menjadi 

trampil untuk meracik berbagai warna berbeda yang diinginkan. 

Pengalaman berbagi pengetahuan bapak A6 dari Akasia agak 

sedikit berbeda dari koleganya di UKM batik Dahlia dan Melati. Pak  A6 

sudah bekerja di UKM batik Akasia tiga tahun. Selain sebagai kepala 

bagian warna, beliau juga bertugas sebagai bagian umum yang bisa 

disuruh kemana saja, seperti mengantar orang yang mau membeli 

batik. Berikut ini petikan wawancara bersama beliau: 

Peneliti: Bapak katanya mau ikut pelatihan di UNS, pelatihan apa itu pak? 

Pak A6:  Warna alam. Itu kayu dicincang sampai lembut. Nanti direbus kira-

kira 2 jam. Untuk warna apa saja bisa. Penkanjian hanya pada 

tawas. Kalau pakai tawas untuk ngelorod. Kalau merebusnya tidak 

boleh menggunakan  waterglass, tetapi menggunakan pati kanji. 

Kalau menggunakan waterglass warnanya nanti akan hilang semua 

menjadi putih lagi. Kalau warna alam tidak menggunakan water-

glass. Kalau  soda abu bisa menggunakan waterglass.  

Peneliti: Kalau disini ada waktu untuk belajar ya pak? Sesudah belajar di 

UNS, apakah bapak harus tularkan ke teman-teman bapak?. 

Pak A6: Iya,kalau bisa. Misalkan kalau ilmunya saya turunkan ke situ, tetapi 

kalau tidak sama kan tidak bisa toh, tidak bisa jadi, seperti warna 

alam yang untuk satu bulan 35 celupan, saya membuat punyanya 

pak Harno, ya saya tidak bisa. 

Peneliti: Bapak belajar warna- warna itu darimana? 

Pak A6: Dulu di Merak Brotosena saya yang memegang warna alam, beserta 

dengan Bapak A1. Dulu saya juga pernah ke Sulawesi Selatan, ke 

Sengkan. 

Peneliti: Berapa lama? 
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Pak A6: Hanya dua minggu, saya mengajar orang menggunakan obat seperti 

disini. Misalkan obat seperti remasol. Saya kesana ke tempatnya 

Bapak Mochtar. 

 

 Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa meskipun UKM 

batik Akasia sudah memiliki pengalaman dalam bidang warna alam 

yang cukup, mereka masih saja mau mengirimkan karyawannya untuk 

mengikuti pelatihan di instansi luar untuk mendapatkan perkem-

bangan-perkembangan terbaru di bidang batik. 

 Tambahan lagi, kesediaan berbagi pengetahuan itu bukan 

hanya bagi kalangan internal UKM batik Akasia, tetapi juga bagi pihak 

luar yang bersedia meminta. UKM batik Akasia memang diminta untuk 

memberikan pelatihan batik oleh salah satu bupati di Sulawesi untuk 

membina UKM batik disana. Beberapa pengrajin dari sana pernah 

magang di UKM batik Akasia, dan kemudian UKM batik Akasia diminta 

memberikan pelatihan di sana.  

 Selain itu, dari kutipan wawancara dengan Pak A6 dapat 

diketahui bahwa karakteristik individu merupakan salah satu faktor 

utama dalam keberhasilan berbagi pengetahuan. Pertama adalah ada 

kesediaan orang untuk mau berbagi pengetahuan. Kedua, seperti 

diungkapkan oleh Pak A6, bahwa dalam ia berbagi pengetahuan, 

partner berbagi juga harus mampu menerimanya. Tidak semua 

pengetahuan dapat ia bagikan karena tidak semua orang mampu 

menerimanya. 

 

3.2. Berbagi Pengetahuan Melalui Dokumentasi Warna 

Dokumentasi merupakan cara berbagi pengetahuan yang lain. 

Dalam model SECI dari Nonaka (1991), dokumentasi bisa berada dalam 
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modus eksplisit ke tasit (Kombinasi) atau eksplisit ke eksplisit 

(Internalisasi). 

Menurut Kamus Oxford, dokumentasi adalah material yang 

menyediakan informasi resmi, bukti atau yang berfungsi sebagai 

rekaman. Dokumentasi dapat berarti proses klasifikasi dan pemberian 

keterangan (anotasi) teks dan foto. Dokumentasi dapat 

mencakupinformasi tertulis dalam format media kertas, online atau 

elektronik lainnya seperti tape atau CD. Sedangkan menurut Wang & 

Noe (2010) dokumentasi adalah mengatur dan menangkap 

pengetahuan untuk orang lain (Wang & Noe, 2010).  

Dokumentasi dalam berbagai organisasi pada umumnya diang-

gap sebagai bagian dari aset pengetahuan perusahaan. Dokumentasi 

merupakan bagian penting dalam mengelola pengetahuan sehingga  

setiap pengetahuan yang dihasilkan oleh perusahaan perlu didoku-

mentasi untuk penggunaan dikemudian hari atau untuk dipelajari oleh 

karyawan lain.  

Dalam manajemen pengetahuan, dokumentasi adalah bagian 

dari membangun basis pengetahuan organisasi. Langkah pertama 

sesudah pengetahuan dikumpulkan adalah mendokumentasi pengeta-

huan itu sebelum didesiminasi kepada orang lain dalam organisasi. 

Tanpa dokumentasi maka lama-kelamaan pengetahuan itu akan 

tergradasi dan hilang. Dokumentasi meminimalkan degradasi pengeta-

huan karena pengetahuan terbawa pergi ketika karyawan meninggal-

kan suatu tim proyek atau meninggalkan perusahaan, atau karena ber-

lalunya waktu dan orang cenderung mulai melupakan rincian dari 

suatu proses (Horner, 2006, hal85).  

Dokumentasi juga sangat penting dalam menjaga kesinam-

bungan pengetahuan dalam organisasi. Karyawan bisa saja masuk dan 

keluar, tetapi pengetahuan dalam organisasi tidak boleh hilang dibawa 

oleh mereka yang keluar. Dokumentasi juga berfungsi menjembatani 
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jurang perbedaan pengetahuan antar karyawan. Karyawan baru dapat 

dengan cepat mengurangi perbedaan pengetahuannya dengan 

karyawan lama melalui belajar dari dokumen-dokumen yang terdapat 

dalam organisasi. 

Untuk mengetahui ada dan bagaimana proses dokumentasi di 

UKM batik, berikut ini adalah petikan wawancara dengan ibu D1: 

Ibu D1: Kalau yang didokumentasi yang warna-warna itu, katakanlah kita 

mau bikin berapa roll, obatnya ini dan ini. Itu didokumentasi 

semua. Jika ibu mau ke pabrik ada bukunya, warna ini 

mengambilnya segini,segini. Semuanya  ada.  

Peneliti: Tapi kalau yang warna alam tidak? 

Ibu D1: Tidak. Warna alam itu asal-asalan pasti jadi. Pokoknya manggis, 

jalawe, dan dikasih tini. Kalau orang luar negeri itu dari mencium 

saja sudah tahu kalau batik ini tidak ada bahan kimianya sama 

sekali. Itu sudah jelas. 

Peneliti: Sudah halus ya? 

Ibu D1: Ini pencelupannya masih sepuluh kali lagi. Ini yang masih basah 

warnanya. Ya, dari pencelupan  sudah terlihat beda, dari perebusan 

bahannya tidak bisa dihitung waktunya, karena memakai kayu-

kayuan, sedangkan kayunya itu juga tidak stabil seperti gas dengan 

tekanannya 100 derajat Celcius pengapian itu tidak.  

 

Petikan wawancara dengan ibu M2, pemilik UKM Batik Melati 

sbb: 

Peneliti: Apakah pernah ikut pelatihan?  

Ibu M2:Ya, paling di Jogja, di Balai Batik, juga di semarang di Balatkop. 

Tetapi saya sendiri belum pernah mencoba bu. Karyawan saya yang 

saya ikutkan. Tetapi saya memiliki buku untuk pewarnaan alam. 
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Dari kedua petikan di atas dapat disimpulkan bahwa dokumen-

tasi warna yang dimiliki oleh UKM batik biasanya dalam bentuk buku 

yang dibeli dari toko buku. Alasan utama karena UKM batik lebih 

memfokuskan diri pada aktivitas yang sekiranya dapat langsung 

menghasilkan pendapatan dan menimalkan biaya-biaya yang dianggap 

tidak perlu seperti staf untuk mengerjakan administrasi dokumentasi. 

Dalam pandangan mereka, dokumentasi belum dianggap sebagai hal 

yang penting, karena masih bisa bersandar kepada pengalaman  

mereka.  

Dari petikan wawancara di atas dapat diketahui perbedaan 

UKM Dahlia dan UKM Melati dalam hal dokumentasi warna berdasar-

kan kompetensi mereka. UKM batik Dahlia memiliki dokumentasi 

warna kimia dalam bentuk buku, tetapi mereka tidak memiliki 

dokumentasi warna alam. Di lain pihak UKM batik Melati justru memi-

liki dokumentasi warna alam, tetapi tidak memiliki dokumentasi warna 

kimia. Perbedaan dalam dokumentasi yang dimiliki menunjukkan 

perbedaan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Bagi 

UKM batik Dahlia, warna alam itu mudah, namun bagi UKM batik 

Melati itu sebaliknya. 

 

3.3. Desain Motif Batik 

3.3.1. Proses Desain Motif Batik 

Ada beragam desain batik tergantung tujuan pemakaiannya, 

seperti untuk festival tradisional, upacara agama, acara tertentu. 

Sebagai contoh, ada desain batik yang diperuntukkan bagi pengantin 

dan mempelai pria maupun keluarga mereka. Desain lainnya diperun-

tukan bagi Sultan dan keluarganya atau pembantu mereka. Kedudukan 

seseorang dapat ditentukan oleh pola batik yang dipakainya. Ada juga 

desain batik untuk acara-acara tertentu seperti batik bola yang 

bermotif klub-klub sepakbola terkenal di dunia.  
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Langkah pertama adalah membuat desain batik yang biasa 

disebut pola (molani). Dalam penentuan motif, biasanya tiap UKM 

memiliki ciri yang agak berbeda. Ada yang lebih suka untuk membuat 

motif sendiri, namun yang lain lebih memilih untuk mengikuti motif-

motif standar yang telah ada. Motif yang kerap dipakai di Indonesia 

sendiri adalah batik yang terbagi menjadi dua: batik klasik, yang 

banyak menggunakan simbol-simbol, dan batik pesisiran dengan ciri 

khas natural seperti gambar bunga dan kupu-kupu.  

Membuat desain atau motif dapat dilakukan dalam tahap 

konsep berupa sketsa desain di atas kertas, pembuatan desain plat 

kuningan batik, sampai dengan penerapan motif pada permukaan 

kain. Membuat desain di atas kain dapat dilakukan dengan mengguna-

kan pensil, arang, atau apapun, agar sketsa atau pola tersebut dapat 

segera hilang setelah dicuci pada akhir pemrosesan batik. Sangat 

jarang pembatik begitu terampil sehingga dapat bekerja dengan 

mengandalkan ingatan dan tidak perlu menggambar garis besar pola 

sebelum menorehkan lilin. Desain sering digambar dengan stensil atau 

pola.  

Dalam membuat gambar pola atau rencana ada beberapa cara 

diantaranya adalah: 

 

Menjiplak 

Menjiplak adalah proses menduplikasi pola yang sudah ada. 

Penjiplakan dimaksudkan untuk memperbanyak desain motif dari 

kertas ke atas kain mori yang akan dibuat batik.  

Langkah/ cara menjiplak adalah sebagai berikut : 

a.  Gambar pola diletakkan diatas meja kaca. 

b.  Diatas gambar pola diletakkan kain mori yang akan dibuat batik dan  

diterangi dari bawah sehingga memberikan bayang-bayang pola ke 
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kain (langkah ini hanya untuk membuat satu kali duplikasi/ 

jiplakan). 

c.  Apabila akan melakukan lebih dari satu duplikasi maka pada setiap 

lembar mori diatasnya diletakkan kertas karbon sesuai dengan 

jumlah mori yang akan diduplikasi. Kemudian pada tumpukan 

paling atas diletakkan gambar pola dan digambar ulang pola terse-

but dengan pensil sambil ditekan. 

 

Mencontoh 

Mencontoh adalah menduplikasi pola secara langsung dengan 

cara menggambar pola yang sudah ada ke atas kain mori. Cara seperti 

ini sering menghasilkan sketsa pola batik yang berbeda dari satu 

sketsa ke sketsa lainnya.  

 

Unsur-Unsur Pola Batik 

Pola batik merupakan susunan unsur-unsur yang membentuk 

satu kesatuan yang baru. Pola batik tradisional biasanya terdiri atas 

tiga unsur pokok, yaitu motif pokok, motif pengisi bidang, dan motif 

isen (isian) 

Motif Pokok 

Motif Pokok adalah motif inti dari keseluruhan pola pada batik. 

Motif pokok berupa gambar dengan bentuk tertentu yang berukuran 

cukup besar atau dominan dalam sebuah pola. Motif pokok dalam 

batik tradisional klasik antara lain terdiri atas: Pohon, Garuda, Burung, 

Candi atau Perahu (Bangunan), Lidah api, Naga, Binatang, atau  Kupu-

Kupu. Motif pokok biasanya menjadi nama dari jenis batik. Sebagai 

contoh, motif pokok bunga buketan menjadi nama batik buketan. 

Batik bercorak buketan mudah dikenali lewat rangkaian bunga atau 
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kelopak bunga dengan kupu-kupu, burung atau berbagai satwa kecil 

mengelilinginya. Gambar 4.5a menunjukkan contoh motif bunga 

buketan dari Pekalongan. Motif buketan dalam keadaan kosong 

seperti dalam Gambar 4.5b  disebut klowongan. 

 

a)  b) 

Gambar 4.5 a) batik buketan Pekalongan, b) klowongan 

(Sumber: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Batik_Buketan_Pekalongan_Tulis_2.jpg) 

 

Motif Pengisi Bidang 

Motif pengisi bidang adalah motif di luar motif pokok yang mengisi 

bidang secara keseluruhan untuk memperindah motif secara keselu-

ruhan. Motif pengisi bidang bentuknya lebih kecil daripada motif 

pokok. Motif pengisi bidang tidak memiliki arti. Sebagai contoh, 

burung, bunga, daun, kuncup atau sayap.  Gambar 4.6 menunjukkan 

beberapa contoh motif pengisi bidang. 

 

Gambar 4.6 Contoh beberapa bentuk motif pengisi bidang 
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 (Sumber: 

http://artscraftindonesia.com/ind/index.php?option=com_content&task=view&id=4

1) 

Motif Isen 

Motif isen adalah motif yang berfungsi untuk mengisi (meleng-

kapi) motif pokok. Motif isen biasanya berbentuk garis-garis dan titik-

titik. Gambar 4.7 menunjukkan beberapa contoh motif Isen-isen. 

 

 

 

Gambar4.7 Contoh motif isen-isen 

 (Sumber: 

http://artscraftindonesia.com/ind/index.php?option=com_content&task=view&id=4

1) 
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Klasifikasi Motif Batik 

Motif batik dapat dikalsifikasikan ke dalam dua jenis motif, 

motif tradisional dan motif modern (kreasi baru). Motif batik tradisio-

nal itu sendiri terbagi lagi menjadi dua kelompok yaitu: motif 

geometris dan motif non-geometris. 

• Motif Geometris: adalah motif batik yang  ornamen-ornamennya 

merupakan susunan geometris. Gambar 4.8 menunjukkan 

beberapa motif geometris antara lain: Kawung, Tumpal,  Lereng, 

Pilin, Swastika, dan    Ceplokan.  

 

 

Gambar 4.8 Contoh beberapa motif geometris 

 (Sumber: http://parasakti7970.blogspot.com/2012/03/unsur-unsur-pola-batik.html) 

 

• Motif Non Geometris: tidak mengandung unsur geometris atau 

bidang. Motif Non Geometris antara lain: Motif tumbuhan yang 

terdiri dari: bunga, daun, buketan, pohon hayat dan sebagainya. 

Selain motif tumbuhan yang termasukdalam motif non geometris 

juga adamotif binatang yang terdiri dari: naga, burung, kupu-

kupu,atau garuda. Gambar 4.9 menunjukkan beberapa motif batik 

non-geometris tumbuhan dan binatang. 
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Gambar 4.9 Beberapa contoh motif batik non-geometris 

(Sumber:http://parasakti7970.blogspot.com/2012/06/ragam-hias-non-

geometris.html) 

 

3.3.2. Berbagi Pengetahuan dalam Mendesain Motif Batik 

Desain motif batik sangat menentukan kesuksesan dari produk 

batik itu di pasaran. Motif yang baik akan dengan mudah terjual, 

sedangkan motif yang kurang baik akan mengalami kesulitan dalam 

penjualan. Untuk alasan tersebut, maka pemilik UKM Batik biasanya 

menaruh perhatian penuh terhadap pemilihan motif batik yang akan 

dibuat. Dia adalah orang yang membuat keputusan apa yang harus 

dibuat dan apa yang tidak. 

UKM batik jarang memiliki perancang motif sendiri. Biaya 

untuk menggaji seorang perancang batik dianggap terlalu mahal, 

sehingga mereka lebih memilih hanya memiliki tukang gambar. 

Seorang tukang gambar adalah orang yang memindahkan desain motif 

dari  kertas ke atas kain mori. Desain motif di atas kertas biasanya 

berukuran kecil sehingga selain memindahkan motif tersebut, tukang 

gambar juga harus memperbesar ukuran motif tersebut.  
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Berikut ini adalah petikan wawancara dengan ibu D1 (pemilik 

UKM Batik Dahlia) yang menceritakan bagaimana proses proses 

mendesain motif batik dalam UKM batiknya:  

Saya  menggambar di kertas kecil. Kertas tersebut beserta kain mori 

dibawa ke pak D5, tukang gambar, untuk diperbesar. Saya menggambar 

sampai begini saja, nanti dia yang teruskan. (Sambil menunjukkan gambar) 

(Catatan peneliti: Awalnya ibu D1 menggambar hanya di atas sepotong 

kertas kecil saja, seperti kertas agendanya, kemudian pak D5 yang 

meneruskan memola di atas kain.) 

Peneliti: Itu idenya dari mana? 

Ibu D1: Idenya, ya,  dari saya di atas kertas. Saat kadang sedang 

bosan, seperti pada saat sekolah, bila ada pelajaran yang diterangkan guru 

tetapi tidak bisa dimengerti, ya tangan mengoret-ngoret gambar. Atau saat 

lagi tenang atau termenung bisa saja timbul ide yang dicoret di atas kertas. 

Seumpama lagi merenung, ooh bagian ini akan diisi apa ya, apa pacak, atau 

apa. Kemudian ini daunnya dibedakan apalagi, ya ada saja. Kemudian ini 

kotak-kotak, terus diisi. Katakanlah kotak-kotak, terus ini harusnya dobel. 

Kemudian yang ini diisi begini, yang ini berbeda, jadi tidak sama. Kemudian 

sesudah itu, bagian ini diisi, nanti timbul beberapa warna. 

 

Untuk mendapatkan konfirmasi bagaimana proses desain motif 

dalam UKM batik Dahlia, maka peneliti juga mewawancarai beberapa 

karyawan UKM batik Dahlia, antara lain ibu D6 dan bapak D3. Ibu D6 

adalah salah seorang pembatik di Dahlia, sedangkan bapak D3 

sebenarnya adalah bapak dari ibu D1, namun sekaligus sebagai 

karyawan di Dahlia. Berikut ini petikan wawancara dengan mereka: 

Peneliti: Disini biasanya siapa yang membuat pola? 

Ibu D6: oo, banyak bu, tapi disini cocoknya sama pak D5, soalnya membuat 

pola itu tergantung keserasian. Memang yang serasi banyak, tetapi 

kalau disini cocoknya sama pak D5. 
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Peneliti: Kalau memola itu siapakah yang memberi tahu? 

Pak D3: Dari Dahlia. Ibu D1 biasanya membeli motif dari internet. Saya 

mengambilnya di Solo. Kemudian pak D5 yang membuat polanya. 

Ada banyak pembuat pola disini, hanya yang paling cocok adalah 

pak D5. 

 

Dari petikan wawancara dengan ibu D1 dapat diketahuai 

bahwa ide untuk motif bisa berasal  dari ibu D1 atau dengan membeli 

dari desainer motif. Ide bisa berasal dari inspirasi atau dari melihat 

motif orang lain yang kemudian dimodifikasi. Bila ide berasal dari 

inspirasi ibu D1, maka ide tersebut diberikan kepada tukang gambar 

untuk dipola di atas kertas terlebih dulu, bila sudah serasi, baru dipola 

di atas kain mori. Namun, bila ide itu dibeli dari desainer motif, maka 

motif tersebut langsung dibawa ke tukang gambar untuk dipola di atas 

kain mori. Dalam hal membeli desain motif, pemilik UKM batik Dahlia 

dapat memesan melalui internet kepada desainer di Solo. Hasilnya 

sudah tentu bisa langsung Contoh desain bisa dilihat melalui gambar 

yang dikirim. Bila dianggap sudah cocok, maka pesanan itu dapat 

diambil melalui kurir yang dikirim. 

Kecocokan antara desainer motif atau tukang gambar dengan 

pemilik UKM batik merupakan salah satu faktor penting yang 

membuat pemilik UKM batik mau menerima hasil desain motif dari 

desainer atau hasil pola dari tukang gambar. Kecocokan mengacu pada 

karakteristik individu dari pihak-pihak yang berinteraksi. Dalam 

wawancara di atas, dapat diketahui bahwa ada banyak tukang gambar 

yang dapat membuat pola, tetapi pemilik UKM Dahlia lebih cocok 

dengan Pak D5 karena kemampuannya dalam membuat keserasian 

pola. 
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 Untuk mengetahui bagaimana proses desain motif dalam UKM 

batik Melati peneliti melakukan wawancara dengan ibu M1. Ibu M1 

dan suaminya adalah pendiri dari UKM batik Melati. Di bawah ini 

adalah petikan wawancaranya:  

Peneliti :  Apakah disini memiliki desain atau tukang gambar bu? 

Ibu M1 : Disini tidak memiliki desainer, tetapi tukang gambar yang ada di 

sebelah ini. Iya, dia ada di sebelah sini.  

Peneliti : oo, begitu. Apakah dia yang mendesain motif atau dari  ibu? 

Ibu M1 :  Atas permintaan dari sini. Misalnya, kadang-kadang ketika sedang 

berjalan-jalan, ada motif yang bagus, kemudian difoto, dan dikem-

bangkan disini. Sebagai contoh, ketika ke pasar di Jogja, untuk 

mengirim barang, ada motif bagus, kemudian saya foto, terus 

digambar, dan diperbanyak. Ada juga motif yang dibeli dari desainer. 

 

Untuk mengetahui lebih banyak tentang proses desain motif 

dalam UKM batik Melati, peneliti juga bertanya kepada ibu M2 yang 

saat ini menjalankan usaha tersebut. Berikut ini petikan wawancara 

menyangkut hal yang sama: 

Peneliti: Desain pola-pola disini berasal dari mana? 

Ibu Kris: Ya,kadang membeli. Kalau UKM-UKM disini kebanyakan tidak 

memiliki desainer sendiri-sendiri. Biasanya ada orang yang menerima 

permintaan desain dari sini, dari Akasia, atau dari pak Mulyanto 

(Catatan peneliti:UKM lain lagi). Melati tidak memiliki desainer 

sendiri. Hanya ada tukang gambar. Dia ada di sebelah sini. 

Peneliti:  Tukang gambar itu menggambarnya di atas  kertas atau langsung  

di atas kain? 

Ibu Kris: Dari kertas dulu bu. 
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Dari kedua kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

proses desain motif dalam UKM batik Melati hampir tidak jauh 

berbeda. Namun, tidak seperti ibu D1 yang masih bisa menggambar 

sketsa motif, di UKM batik Melati tidak ada yang bisa, tetapi 

kekurangan itu dapat ditutupi menggunakan foto. Foto contoh motif 

itu kemudian digambar oleh tukang gambar dengan beberapa modi-

fikasi. Bila hal tersebut dianggap sudah cocok dan serasi, maka motif 

tersebut dipola di atas kain mori. Tidak berbeda dengan UKM batik 

Dahlia, UKM batik Melati juga sering memesan dari desainer luar. 

Motivasi utama dalam memesan dari pihak luar, selain karena murah, 

juga untuk mendapatkan motif-motif baru secara cepat melalui 

desainer yang berbeda-beda. 

Untuk memahami proses desain dan berbagi pengetahuan 

dalam UKM batik Akasia, peneliti mewawancarai bapak A1, pemilik 

UKM batik. Berikut ini petikan wawancaranya: 

Peneliti: Untuk desain apakah bapak punya desainer sendiri? 

Pak A1: Ada dari luar dan juga dari dalam. Untuk desainer dari luar, satu 

motif untuk satu perusahaan saja. Kita biasanya ambil satu motif 

kemudian motif itu bisa dipadukan. Jadi tidak harus sama dengan 

diberikan oleh desainer motif. Sesudah dipadukan, kemudian 

dibicarakan dgn desainernya, oo ininya dirubah, atau unsur yang ini 

dimasukkan kesini. Tidak semua harus sama, otomatis dapat  

mengurangi biaya. 

Peneliti: Kalau motif batik bola seperti model Chelsea dan yang lainnya, itu 

idenya dari mana itu pak? 

Pak A1:  Dulu  awalnya dari batik tulis asli. Namun berhubung harga batik 

tulis asli itu mahal, maka dijadikan batik printing. Batik asli harga 

minimal Rp 200 ribu, kalau batik  printing bisa Rp 50 ribu sudah bisa. 

Waktu booming sepakbola itu bagus dipakai. 

Peneliti: Itu idenya dari mana pak? 
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Pak A1:  Ya, kita harus memiliki kreatifitas tinggi. Sekarang UKM batik 

banyak bu. Sekarang itu, orang menanam padi bisa jadi motif batik. 

Wayang jadi batik, jamu gendong, nelayan semuanya ada. Sekarang 

itu banyak sekali. Jadi batik itu tidak harus motif parang, burung, dan 

sebagainya seperti dulu. Sekarang sudah bisa diterima di semua 

lapisan masyarakat. Sekarang ini, harus sering mencoba-coba. 

Masalah dengan batik saat ini, istilahnya “batik edan/gendeng”. 

Dulu waktu saya masih kecil, batik itu misalnya kemeja ya bu, antara 

gambar kanan dengan kiri itu dari motif, warna, semuanya harus 

sama. Sekarang sudah tidak seperti itu. Sekarang itu batik seperti 

barang rusak, barang yang tidak dipakai malah menjadi tren. Jadi 

batik sekarang itu sudah tidak ada resikonya atau kuatir belang 

warnanya, asalkan kain tidak berlubang bisa saja dikerjakan. Motif 

batik biarpun sudah jadi di atas kertas, tapi kalau kurang ini dan itu, 

bisa dirubah. Seperti sudah saya sampaikan, seluruh desain motif itu 

saya yang menentukan. Antara ini dan ini sudah dipadukan, tapi saya 

lihat  kok jadinya kurang bagus, ooo, ini dihilangkan saja,  atau 

mungkin  ditambah, atau diganti saja. 

Peneliti: ooo, berarti yang kreatif bukan hanya desainernya saja tapi harus 

bapak juga? 

Pak A1: Ya itu tadi, yang menentukan saya. Tetapi kalau saya  sendiri yang 

harus mengerjakan menggambar dengan pensil, saya tidak mampu, 

tidak bisa. Masalahnya itu, kerjaan tidak mungkin dipegang hanya 

oleh satu orang. Kita semua memiliki keahlian sendiri-sendiri. Ada 

yang ahlinya menggambar, membuat obat, atau meracik obat. Selain 

itu, batik itu tidak semua diisi oleh desainer atau tukang gambar. 

Ada yang diisi oleh pembatik. Jadi tidak harus saya tentukan. 

Misalkan daun itu isinya harus apa, para pembatik memiliki 

kebebasan mengisinya. Jadi mereka harus kreatif juga. Kalau 

bentuknya daun, isiannya bisa berbeda-beda. Misalkan ekor burung 

itu bisa ada yang jejek dan ada yang baik. Itu semua hanya 

menyerupai saja, tidak harus nyata.  Kalau ada yang protes, daun ini 

kok warnanya merah, ya terserah, itu kreatifitas kita, tapi malah 

banyak juga yang suka seperti itu. 
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Peneliti: Pak, kalau batik tulis, apakah ada yang dibuat berdasarkan 

ceritanya? 

Pak A1:  Kalau batik keraton semuanya memiliki ceritanya, dari wahyu 

tumurun, sidomukti, sidorejo, truntum dan sebagainya. Tetapi batik 

sekarang sudah berubah “edan/gendeng/rusak”. Dulu motif truntum 

dipakai oleh orang yang memiliki hajat itu, tetapi sekarang motif 

truntum dipakai sebagai kemeja. Aslinya trumtum itu dipakai yang 

memiliki hajat. Kemudian yang motif sidomukti, dulu itu dipakai oleh 

pengantin pada hari H. Kemudian pada malam midodareni, mereka 

memakai wahyu tumurun. Kalau sebelum hari H, ada siraman dan 

sebagainya, yang dipakai adalah motif cakar. Semua itu memiliki 

maknanya. Kalau itu ingin diceritakan semuanya, jadi panjang sekali, 

tidak bisa hanya semalam dua malam. Itu belum yang sidodrajad, 

banyak sekali. Bahkan kalau di kraton, kalau ada yang berkunjung 

memakai motif parang akan disuruh melepaskan, itu tidak boleh.  

Tetapi kalau di luar terserah. Kalau di kraton Solo akan disuruh ganti. 

Masalahnya, kalau motif parang itu kalau dulu hanya boleh dipakai 

oleh raja-raja  saja, atau mungkin dalam lingkungan kraton saja. 

Peneliti: Menurut kabar orang luar kalau membeli batik mereka suka 

bertanya ceritanya? 

Pak A1:  Motif sekarang itu kontemporer bu, dipadukan. Sekarang ini motif 

batik berubah, berganti terus. Untuk memberikan cerita mungkin 

hanya bisa awalnya saja, bahkan mungkin sulit tertampung dalam 

cerita, karena kreatifitas itu selalu muncul. Tetapi memang seperti 

yang sudah saya sampaikan tadi seperti batik keraton itu ada 

ceritanya, pemakaiannya bagaimana, pada acara apa saja, itu 

memang bisa. 

 

Untuk mendapat informasi yang lebih mendalam, peneliti juga 

mewawancari ibu A5, carik batik Akasia dan bapak A7, tukang gambar 

yang menjadi langganan Akasia. Berikut ini petikan wawancara dengan 

ibu A5: 
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Peneliti: apakah disini memiliki desainer sendiri? 

Ibu A5: Ada desainer yang di dalam tetapi ada juga yang dari luar. Kemarin 

dia ada disini. Saat ini jumlah pembatiknya sudah berkurang, 

sehingga orang yang memola lebih baik dari luar. Di luar itu bisa 

dipilih dari mana saja. Kalau mengandalkan yang ada disini saja 

terbatas. Kalau dari luar  bisa dikerjakan dari mana-mana.  Pak A1 

(pemilik sekaligus pendiri Akasia) sendiri juga bisa mendesain 

menggunakan kertas yang besar.  Pak A1 itu memang bisa, tetapi 

kurang luwes. Sebagai contoh, kadangkala ada permintaan dengan 

motif yang sulit, sehingga pak A1 tidak bisa. Par A1 hanya menger-

jakan yang mudah dikerjakan. Pak A1 hanya memiliki pengalaman 

sejak kecil saja. Bila pola disini sudah habis terpakai, Pak A1 bisa 

membeli dari desainer luar. Dari desainer luar ada banyak motif  

yang bisa dipilih.  Bila ada motif yang cocok, pak A1 akan membeli 

dan membawanya ke tukang gambar untuk dipola ke atas kain. Jadi 

sangat memudahkan sekali bagi tukang gambar, karena motif sudah 

disediakan. Bila harus membuat sendiri agak sulit.  

 

Petikan wawancara dengan bapak A7 memberikan tambahan 

informasi mengenai proses desain motif dalam UKM batik Akasia. 

Berikut ini adalah petikan wawancaranya: 

Peneliti: Pak A7, sudah berapa lama bapak bekerja sebagai desainer? 

Pak A7: Saya bukan orang yang mendesain motif, tetapi hanya menggam-

barmembuat pola dalam kain mori. Motifnya sudah ditentukan dari 

perusahaan. Tinggal dikerjakan di kain, gambar di kain. Kalau ada 

contoh dari kain, pertama digambar di atas kertas, sesudah itu 

digambar ke atas kain lagi. 

Peneliti: Apakah bapak juga menerima pesanan pola dari perusahaan lain? 

Pak A7: Ya, dari mana-mana. Selain dari Akasia juga dari UKM Batik 

Brotoseno. 

Peneliti: Apakah  motif bisa sama antar perusahaan. 
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Pak A7: Tidak sama, lain perusahaan lain motifnya. 

Peneliti: Ketika bapak mendesain, idenya itu berasal dari mana? 

Pak A7:Untuk membuat motif  dapat dilakukan dengan memotret. Misalnya 

foto binatang, ikan, atau pohon. Bila ada orang yang pesan gambar 

seperti hewan laut atau apa saja, tinggal diambil fotonya, sedangkan 

latar belakang dapat diberikan sesuai dengan motif tersebut. Dalam 

mendesain, saya harus perhatikan motif ini untuk kain jarik atau 

bukan. Untuk baiknya, saya mengambil pokok-pokoknya dulu, nanti 

latar belakangnya saya buat sendiri. Misalkan mau membuat taman 

bunga, saya menggambar bunga-bunga, membayangkan ada kupu-

kupunya yang hinggap disitu. Saya membayangkan ada kupu-kupu 

yang sedang mengisap madunya, sayapnya bagaimana,dan seterus-

nya.   Ini semua membutuhkan kreatifitas.Misalkan ada kuda, larinya 

bagaimana, kaki depan dan kaki belakangnya bagaimana, harus 

membayangkan bentuk kenyataannya. Itu semua tidak terjadi 

dengan spontan. Sebagai contoh, kalau saya melihat sesuatu dan 

tertarik, misalkan ini bagus kalau dilukis di atas kain, itu baru sekedar 

ide saja. Saya perlu mencoret-coret dulu di atas kertas, nanti ketika 

pulang baru  saya perbaiki.  Seringkali saya harus merubah itu dua 

atau tiga kali. Misalnya, ada bagian yang kurang bagus, kurang 

luwes, itulah yang saya perbaiki. Saya lakukan itu beberapa kali. 

Peneliti: Apakah bapak menggunakan komputer? 

Pak A7: Tidak, dengan tangan saja. Pakai tangan dan pensil saja. Pakai 

tangan bisa lebih detail. 

Peneliti: Kalau bapak sudah mendesain, kemudian ada orang yang memberi 

saran, ini baiknya begini, apakah bapak bisa menerima? 

Pak A7: Bisa. Kalau orang Jawa katakan, misalnya ini kurang luwes, luwesnya 

harus begini. Saya bisa menerima. Misalnya gambar wayang, 

matanya kurang begini-begini, saya bisa meluruskannya 

(catatan:memperbaikinya).  

Peneliti: Kalau bapak mendesain apakah atas pesanan perusahaan? 
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Pak A7: Ya, atas permintaan dari perusahaan. Kadang mereka membawa 

desain sendiri. Membawa foto, surat kabar, atau buku-buku motif. 

Itu hanya sekilan(catatan: secarik kertas) saja.  Nanti saya besarkan, 

atau bagaimana membuatnya menjadi bagus. Misalkan, kalau 

ukurannya berupa satu kertas buku gambar yang keliatan kecil,nanti 

supaya diperlebar di kain baik susunannya itu harus bagaimana. 

Kalau saya menggambar, semuanya harus dari kertas dulu. Kalau 

kebanyakan yang tidak memiliki pola, ya saya menggambar sejauh 

gerakan tangan saya saja. Kalau yang namanya seperti motif semen 

romo, atau yang lain, kadang ada patokannya. Itu  harus digambar di  

kertas bu, agar nanti kalau disambung-sambung bisa sama. Misalkan 

untuk hem harus menggunakan kertas,kalau tidak menggunakan 

kertas, tidak akan bisa sama, karena dari depan, kantongnya harus 

tepat kalau tidak nanti jadi jelek. Kantung baju seperti ini  motifnya 

menjadi tidak sama, nanti akan kelihatan jelek. Itu harus di kertas 

dulu. 

 

Dari berbagai kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan ide 

suatu motif  batik bisa berasal dari  berbagai sumber antara lain  

pemilik UKM Batik, desainer motif, dan pesanan pembeli.  Bagi pemilik 

UKM batik, inspirasi bisa berasal dari melihat produk batik orang lain, 

lingkungan alam di sekitar dia, atau dari tren yang timbul dalam 

menyambut event-event tertentu, seperti event-event sepakbola 

dunia, liga bola Eropa atau liga bola mancanegara lainnya. Pemilik 

UKM batik adalah orang yang memiliki kepekaan terhadap event-

event seperti itu dan jeli melihat peluang pasar batik yang timbul 

sebagai akibat fanatisme penggemarnya. Bila seorang pemilik UKM 

Batik melihat ada peluang melalui motif batik tertentu, maka ia 

biasanya dapat menghubungi perancang motif batik untuk mendesain 

motif itu di atas kertas. Sudah tentu, hasil rancangan awal perancang 

batik adakalanya tidak langsung diterima oleh pemilik UKM Batik, 

sehingga hasil rancangan itu bisa mengalami perubahan tertentu. Bila 
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terdapat kesulitan dalam meminta perubahan oleh perancang motif 

batik, maka pemilik dapat meminta perubahan  itu dilakukan oleh 

tukang gambar internal. Perubahan desain bisa dilakukan oleh tukang 

gambar, karena bentuk motif itu sendiri sudah jelas dan tidak sesulit 

bila harus merancangnya dari  awal.   

 

 

Gambar 4.10 Pola berbagi pengetahuan dalam desain motif batik 

 

Gambar 4.10. menunjukkan pola berbagi pengetahuan dalam 

mendesain suatu motif batik. Motif dengan kreatifitas tinggi bisa 

dihasilkan  melalui upaya kolektif berupa berbagai dialog di antara  

pihak-pihak di dalam maupun di luar UKM batik Sragen. Dalam gambar 

ini ide atau inspirasi motif bisa berasal dari pemilik UKM atau dari 

desainer motif. Kalau ide dari pemilik UKM, maka itu disampaikan 
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kepada desainer motif untuk dibuatkan desain motifnya. Bila ide itu 

berasal dari desainer motif, maka desainer motif membuat dan 

menjualnya kepada pemilik UKM batik. Pemilik UKM dapat meminta 

perubahan desain motif yang dibuat oleh desainer motif atau, bila 

tidak ada perubahan, mengirimkannya kepada tukang gambar untuk 

dipola di atas kertas kalkir dan kemudian diturunkan ke atas kain mori 

untuk dibatik. Hasil pola di atas kain mori dikirimkan kembali ke 

pemilik UKM batik yang meneruskannya ke Carik batik. Carik batik 

kemudian mendistribusikan pola di atas kain mori kepada pembatik 

untuk dibatik. Dalam membatik, pembatik juga menambahkan  pola 

isen-isen di atas kain mori tersebut. Hasil batikan dari pembatik 

diserahkan kepada Carik batik untuk diteruskan kepada bagian warna 

agar diberi warna dan dikembalikan lagi ke Carik batik. Untuk bebe-

rapa kain dengan pola yang sama dapat diberi warna yang berbeda 

sehingga menghasilkan motif batik yang berbeda pula. 

Pemilik UKM adalah orang yang memegang peranan sentral 

dalam semua keputusan motif yang dipilih, baik dalam suatu motif  

baru atau melalui modifikasi suatu draft motif  sebelumnya menjadi 

motif baru. Pemilik UKM kadang memandang perlu melakukan berba-

gai uji coba motif baru, yang tidak perlu berkiblat kepada motif-motif 

tradisional. Perilaku seperti ini menunjukkan peralihan dari batik 

sebagai unsur budaya, yang mempertahankan ciri-ciri dan filosifi 

budaya Jawa, menjadi batik kontemporer (modern) yang bebas 

mengikuti tuntutan pelanggan. 

Penggunaan desainer dari luar UKM memiliki motivasi ganda. 

Pertama untuk menurunkan biaya pembuatan motif, sedangkan yang 

kedua untuk mendapatkan motif baru dan kreatif. UKM batik 

menganggap penting mendistribusi pekerjaan ke berbagai pihak, baik 

di dalam maupun di luar UKMnya, demi mendapatkan keuntungan 

finansial dan mutu produksi.  
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Selain motif yang dihasilkan melalui ide-ide pemilik UKM atau 

desainer motif, terdapat juga motif berdasarkan pesanan khusus 

pelanggan. Sebagai contoh, motif batik seragam dinas dan sekolah. 

Motif seperti itu biasanya diserahkan dulu kepada desainer motif, bila 

desain seperti itu sudah cocok atau serasi dengan yang diinginkan 

kemudian diserahkan kepada tukang gambar untuk digambar di atas 

kertas atau langsung ke atas kain mori. 

Membeli motif dari desainer motif menimbulkan masalah 

duplikasi atau imitasi motif, apakah seorang desainer yang telah 

menjual hasil karyanya kepada satu UKM, boleh menjual karya yang 

sama ke UKM yang lain? Untuk memahami hal ini peneliti melakukan 

wawancara baik dengan pemilik maupun karyawan di ketiga UKM 

batik yang diteliti. Hasil wawancara disajikan di bawah ini: 

Petikan hasil wawancara peneliti dengan bapak D3 (Dahlia): 

Peneliti: Kalau gambar/polanya sudah dibeli oleh Dahlia, apakah gambar 

atau pola itu bisa dijual ke UKM lain? 

Pak D3: Ya, tergantung pada orangnya jujur atau tidak. Kalau tidak jujur, 

bisa saja terjadi seperti itu. 

 

 Petikan wawancara dengan pak D5 (desainer yang biasa 

dipakai oleh UKM Batik Dahlia): 

Peneliti: Pak D5, apakah bapak hanya menggambar untuk Dahlia saja? 

Pak D5: tidak, ada banyak. Langganan itu banyak, jadi semua. 

Peneliti: Pak, kalau suatu motif sudah dijual misalkan ke Dahlia, apa Bapak 

bisa juga menjualnya ke tempat lain? 

Pak D5:  Bisa saja, tidak apa-apa. Maksudnya gambar saya itu bisa dijual 

untuk Ibu Wati, lima, ibu Dahlia, tiga, bisa. Dicampur istilahnya. 
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Peneliti :  Itu tidak dibeli pak? 

Pak D5: Tidak, tidak dibeli. Tidak ada kesepakatan seperti itu.  Kalau KORPRI  

itu ada, karena KORPRI ada yang punya. Kalau ada yang meminta 

saya membuatkan desain KORPRI saya tidak berani melakukannya, 

karena saya nanti didenda 100 juta. Tapi kalau misalnya ini 

sampelnya, Ibu D1 meminta saya membuatkan gambarnya, saya 

gambar.  

Peneliti: Apakah gambarnya bapak beri hanya  ke Dahlia saja atau bapak jual 

ke yang lain juga? 

Pak D5:  Tidak. Kadang yang lainnya juga saya beri.  

 

Petikan wawancara dengan ibu M1 mertua dari pemilik UKM 

Batik Melati: 

Peneliti : Kalau motif sudah dibeli dari desainer, apakah orang lain masih bisa 

memiliki motif tersebut? 

Ibu M1:  Oh, tidak boleh, tidak boleh. 

Peneliti :  Menjadi milik disini saja? 

Ibu M1: Misalnya, jarik bermotif wahyu tumurun, maka wahyu tumurun 

disini  dengan wahyu tumurun disana tidak akan sama. 

Peneliti : Dari apanya bu? 

Ibu M1:  Ya, dari desainnya menjadi tidak sama. 

Peneliti :  Tetapi apakah gambar motif bisa sama? 

Ibu M1: Ya, motifnya sama, namanya itu sama, tetapi ulesnya berbeda-beda. 

 

Petikan wawancara dengan ibu A5  (Carik  UKM Batik Akasia): 

Peneliti:  Kakaknya Ibu A5 adalah desainer motif juga, kalau bikin satu 

gambar itu hanya untuk satu UKM atau bagaimana? 
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Ibu A5: Ya satu UKM satu motif satu. Orang yang mendesign itu satu dan 

yang pola juga satu orang. 

Peneliti:  Kalau begitu antar satu motif batik dengan motif batik yang lain 

berbeda? 

Ibu A5: Tidak bu. Kalau motif bisa saja sama tapi isinya sudah beda karena 

kreatif yang membatik (sambil menunjukkan contoh batik). Batik ini  

motifnya sama, tetapi  isi dan pewarnaannya sudah beda. Misalkan 

ada permintaan batik dengan lima kembar. Itu bisa saja, kalau tidak 

kembar isennya bisa diisi secara kreatif, sehingga motif bisa sama, 

tetapi isi berbeda dan pewarnaan juga bisa berbeda. 

 

Petikan wawancara dengan bapak A1, Pemilik UKM Batik 

Akasia: 

Peneliti: Kalau desainer membuat desain itu hanya untuk disini atau bisa 

untuk tempat lain? 

Pak A1: Dia bisa mendesain untuk beberapa perusahaan, tetapi tiap 

perusahaan memiliki brand/ciri khas sendiri.  

Peneliti: tetapi misal satu motif sudah dijual kesini, dia..... 

Pak A1: ooo,tidak berani, karena sudah ada komitmen, karena dari saya, ya 

otomatis untuk saya saja. Jadi satu motif untuk satu perusahaan. Kita 

ambil satu motif, kemudian satu motif itu bisa dipadukan jadi tidak 

harus harus sama dengan yang dia berikan. Sesudah dipadukan, 

kemudian dibicarakan dgn desainernya, oo ininya dirubah, atau unsur 

yang ini dimasukkan kesini. Tidak semua harus sama, otomatis dapat  

mengurangi biaya, efisiensi biaya. 

 

Dari beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

sebenarnya ada kesepakatan tidak tertulis antara UKM Batik dengan 

para perancang motif batik bahwa motif batik yang sudah dibeli oleh 

suatu UKM Batik tidak boleh lagi ditawarkan ke UKM batik yang lain. 
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Desainer pada prinsipnya memiliki kewajiban moral untuk tidak 

menjual hasil desain yang sama ke lebih dari satu UKM. Namun karena 

untuk suatu motif batik bisa dikembangkan berbagai variasi, maka bisa 

saja terjadi suatu motif memiliki nama yang sama di antara UKM batik, 

tetapi berbeda dalam desainnya. Sebagai contoh motif bola, memiliki 

nama yang sama di semua UKM batik, tetapi memiliki motif yang 

berbeda dari satu UKM batik ke UKM batik lainnya.  

 

4.4. Proses Membatik (Waxing) 

4.4.1. Langkah-Langkah dalam Membatik 

Langkah-langkah dalam proses membatik bukan sekedar 

urutan proses membatik, tetapi menunjukkan juga tingkat kesulitan 

dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh seorang pembatik. Proses 

membatik adalah proses melapisi kain yang sudah dipola dengan lilin 

atau malam. Dalam proses ini lilin ditorehkankan ke kain di daerah 

desain yang diinginkan oleh pembatik untuk tetap mempertahankan 

warna asli kain, yang biasanya berwarna putih atau krem. Pembatik 

biasanya karyawan perempuan duduk di bangku yang rendah atau di 

atas tikar untuk menorehkankan lilin dengan canting. Kain mori yang 

mereka kerjakan ini tersampir di bingkai bambu yang disebut 

gawangan untuk memungkinkan lilin yang ditorehkan ke atas kain 

dapat cepat dingin dan mengeras. Gawangan adalah perkakas untuk 

menyangkutkan dan membentangkan mori sewaktu dibatik. 

Gawangan terbuat dari kayu atau bambu. Gawangan harus dibuat 

sedemikian rupa hingga kuat, ringan, dan mudah dipindah-pindah. 

Gambar 4.11b menunjukkan contoh gawangan. 
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a)                              b) 

Gambar 4.11 a) Contoh Kompor, kuali, canting dan lilin b) Contoh 

bentuk gawangan 

 

Lilin yang akan ditorehkan ke kain dipanaskan dengan kompor 

dalam wajan sampai titik cair yang diinginkan (Gambar 4.11a). Para 

pembatik kemudian mengisi lilin cair kedalam canting dengan cara 

mencelupkan cantingnya ke dalam lilin. Dengan mengikuti garis-garis 

pensil pada kain, pembatik menorehkan lilin sedikit demi sedikit. 

Canting biasanya dipegang dalam posisi horizontal untuk menghindari  

tumpahan lilin yang tidak sengaja. Tumpahan lilin pada kain dapat 

membuat cacat pada produk batik yang dihasilkan. Tangan pembatik 

berada di belakang kain untuk menopang kain. Agar supaya pola yang 

dibatik baik, maka pola pada kain harus dilapisi lilin pada kedua sisi 

kain.  

Proses menorehkan malam pada kain biasanya dimulai dengan 

mengikuti garis luar pola atau disebut nglowong. Hasil pekerjaan ini 

disebut batik klowongan atau klowongan. Bentuk batik klowongan 

masih berisi motif pokok. Canting yang digunakan untuk menghasilkan 

pola pokok biasanya canting klowongan yang memiliki cucuk ukuran 

sedang. 
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Gambar 4.12 Batik klowongan dan isen-isen 

 

Sesudah menghasilkan klowongan, diteruskan dengan mem-

buat isen-isen (Gambar 4.12). Isen-isen adalah proses melengkapi pola 

yang masih berbetuk kerangka (klowongan) atau motif pokok dengan 

motif isen-isen, seperti sawut, ukel, dan sebagainya. Proses isen-isen 

menggunakan canting khusus seperti canting cecekan (bercucuk 

tunggal), canting prapatan (bercucuk empat), atau canting piton 

(bercucuk tujuh). Penggunaan setiap canting membutuhkan 

ketrampilan sendiri yang perlu dikuasai oleh seorang pembatik. 

Seorang pemula sudah tentu tidak bisa langsung menggunakan 

canting dengan tingkat kesulitan tinggi. 

Setiap pekerjaan isen-isen memiliki nama sendiri-sendiri. 

Pemberian nama pada pekerjaan isen-isen tergantung dari jenis 

canting yang digunakan. Nama jenis canting diubah menjadi kata kerja 

dan dijadikan nama pekerjaan, sedangkan nama hasil pekerjaan 

diambil dari nama canting yang digunakan. Misalnya pekerjaan nyeceki 

adalah pekerjaan yang menggunakan canting cecekan. Hasil peker-

jaannya disebut cecekan. Pekerjaan neloni adalah pekerjaan yang 

menggunakan canting telon. Hasil pekerjaannya disebut neloni. 

Pekerjaan mrapati dilakukan dengan canting prapatan. Hasil peker-

jaannya disebut prapatan. Kain batik yang telah dikerjakan gambar 
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kerangkanya (mola) dan dilengkapi dengan isen-isennya disebut 

dengan nama reng-rengan. 

Proses berikutnya sesudah isen-isen adalah proses nerusi. 

Proses nerusi adalah membuat pola dan isen-isen di bagian belakang 

kain reng-rengan. Caranya dengan membalik batik reng-rengan, kemu-

dian di bagian belakang tersebut dibatik dengan pola yang sama 

dengan batikan reng-rengan. Dengan demikian, batikan bagian muka 

dan belakang kain mori akan sama. Proses ini sangat penting untuk 

membuat lilin malam merintangi perembesan warna ke bagian yang 

tak diinginkan dan warna antarpola tidak saling bercampur.  

Sesudah proses nerusi, dilanjutkan dengan proses nembok. 

Proses nembok dilakukan untuk  batik dengan beberapa kali proses 

pewarnaan. Bila suatu  batikan tidak akan seluruhnya diberi warna, 

karena suatu bagian akan diberi warna lain, maka bagian yang tidak 

akan diberi warna itu akan ditutup dengan malam. Pemberian malam 

seperti ini disebut nembok. Nembok menggunakan canting tembokan. 

Proses nembok biasanya menggunakan jenis malam dengan kualitas 

rendah. 

Sesudah proses nembok, maka proses selanjutnya adalah 

mbliriki. Mbliriki memiliki fungsi yang sama dengan nerusi, yaitu 

membatik di bagian belakang mori, namun pada bagian yang berbeda. 

Hasil pekerjaan mbliriki disebut blirikan. Seperti nembok, blirikan juga 

menggunakan canting tembokan dengan  cara seperti nembok. 

Gambar 4.13 menunjukkan diagram proses membatik batik tulis. 
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Gambar 4.13 Diagram proses membatik batik tulis. 

 

4.4.2. Berbagi Pengetahuan Dalam Proses Membatik 

Pengerjaan batik tulis jauh lebih sulit dari pengerjaan batik cap 

dan batik printing karena dilakukan seluruhnya secara manual 

menggunakan tangan. Batik cap (Gambar 4.14) menggunakan cap dari 

lempengan tembaga berbentuk ragam hias. Batik cap sering juga 

dikombinasi dengan batik tulis. Batik printing sering dianggap bukan 

batik karena proses pengerjaannya tidak mengikuti proses pemberian 

lilin malam. Batik printing adalah batik yang pengerjaannya seperti 

sablon, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. 
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Gambar 4.14 Contoh bentuk cap dan pekerja sedang membuat batik 

cap 

 

Pengerjaan batik tulis sangat membutuhkan ketekunan dan 

kesabaran untuk menorehkan goresan-goresan motif batik di atas kain 

tenun berukuran 2,5 meter. Tingkat kesulitan membatik dalam batik 

tulis terletak pada bentuk liuk-liuk dari desain motif batik. Selain itu 

jumlah motif yang terdapat dalam desain ikut meningkatkan tingkat 

kesulitan dan waktu menyelesaikan satu potong batik. Makin banyak 

jumlah motif, makin lama proses penyelesaian suatu desain batik.  

Pengerjaan batik tulis selalu membutuhkan pola, karena tanpa 

pola akan membuat hasil batikan menjadi kurang teratur atau tidak 

simetris. Hal ini sangat penting terutama bila kain yang dibatik 

dimaksudkan untuk bisa dijadikan baju yang memerlukan kesimetrian 

motif dada bagian kiri dan kanan.  

Dalam proses membatik, pembatik yang sudah berpengalaman 

sering diberikan kebebasan berkreasi terutama dalam memberikan 

motif pengisi bidang atau motif isen-isen. Motif yang didesain oleh 

desainer biasanya adalah motif pokok, sedangkan bagian-bagian 

kosong di sela-sela motif utama dan di dalam motif utama perlu diisi 

dengan motif pengisi bidang dan isen-isen. Disinilah terletak kemam-

puan kreatifitas dari pembatik.  
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Namun dalam hal pembatik merasa kebingungan untuk 

mengisi bagian-bagian kosong tersebut dengan motif yang tepat, maka 

mereka biasanya bertanya kepada Carik Batik. Carik Batik adalah orang 

yang ditugaskan untuk mengatur keluar masuk batik yang diambil oleh 

pembatik, memeriksa kualitas hasil batikan, dan membayar pembatik 

berdasarkan jumlah potong batik yang dihasilkan.  

Di bawah ini adalah petikan wawancara dengan ibu A3 dan ibu 

A8, pembatik di Akasia menyangkut pengalaman mereka membatik 

dulu dan sekarang; 

Peneliti: Sudah berapa lama ibu A3 membatik. 

Ibu A3: Sudah sejak kecil. Dari sejak SD kelas 2. Dulu saya membatik batik 

tulis, kain putih yang kasar itu. Saya ambil dari orang dan membatik 

di rumah. Saya bekerja membatik disini baru tujuh tahun. Batik disini 

untuk warga disini. Kalau dulu saya belajar dari SD itu, saya belajar 

bironi. Bironi itu ini lho bu (sambil menunjukkan kain yang dibironi), 

sudah dibatik dari sini, kemudian dibatik lagi dari belakang. Dulu 

belajarnya dari mengambil seperti itu. Hal ini diteruskan sampai 

umur 11 tahun dengan membatik kasar. 

Peneliti: Mulai belajar itu sendiri atau ..? 

Ibu A3: Sama ibu. Turun-temurun. Waktu itu bahan batik diambil dari Pilang 

kemudian dibatik di rumah. Kalau orang desa itu ya sambil menjaga 

atau menggendong bayi bu. Bahan batik selalu di bawa pulang terus. 

Tetapi  sekarang anaknya sudah besar, saya masuk di Akasia. Saat ini 

ya kalau ada mbironi ya mbironi, mbironi itu nutup, menutup-nutup 

bu. Kalau  ada laseman ya lasem, terus kalau udah dicelup oleh 

bapak itu dan ada yang harus diproses, ya ada yang harus dibatik 

lagi ya dibatik lagi.  

Peneliti: Jadi tidak ada belajar secara formal atau khusus? 
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Ibu A3:Tidak ada bu. Hanya ibu membatik saya ikut-ikutan. Ibu dulu 

membatik dan saya ikut. Kalau anak-anak kecil disini kalau ibunya 

membatik dan libur sekolah anaknya itu ikut. Nanti kalau minggu 

saya akan membawa pulang bahan, seharian bu, anak saya ikut 

membatik, ya menutup-nutup seperti ini. Misalkan seperti ibu itu lho 

bu, dia ambil dan anaknya ikut seperti itu lho bu. Disini ini tidak   ada 

yang mengajari, yang penting adalah memegang canting, kalau 

belum pernah memegang canting, ya kaku. 

Peneliti: Apakah polanya sudah diberikan? 

Ibu A3:Ya, yang mana yang harus dibatik dan bagian yang mana, sudah 

tahu. 

Peneliti: Kalau ibu....ibu namanya siapa? 

Ibu A8:Saya A8 dari desa Gelang. 

Ibu A3:Bu A8 itu  batik halus. Sejak dulu bu A8 itu batik halus terus. 

Peneliti:Bu A8, kalau yang sedang dikerjakan itu berarti polanya sudah ada? 

Ibu A8:Ya, sudah digambar, tetapi disini (sambil menunjuk pada kain), harus 

mengarang sendiri. 

Peneliti:Mengarangnya bagaimana? 

Ibu A8:Mengarang sendiri, dari mana........ (agak kesulitan menjelaskan!) 

Ibu A3:Bagian kosong itu nanti diisi oleh pacak atau yang lain. Seperti ini 

yang sudah jadi (menunjukkan kain yang sudah jadi). Ini motifnya 

sama, terus dibuat begini (memperlihatkan gambar isian). 

Ibu A8:Jadi, orang harus isi sendiri. 

Ibu A3: Ya, harus memiliki kreasi sendiri, memikir sendiri. Pembatik untuk 

batik halus harus memiliki kreasi bu, kreatif. 

Peneliti:Jadi itu yang kosong harus diisi gambar? 

Ibu A3:Ya, bagian-bagian yang kosong ini harus diisi, karangannya dia 

(sambil menunjuk kepada ibu A8). Kalau bingung bisa bertanya 
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kepada Ibu A5 yang akan memberikan contoh. (ibu A5 adalah Carik 

Batik di Akasia). 

Ibu A8:Ya,...... ini saya yang mengisi sendiri, polanya sudah sama  tetapi yang 

ini kotak-kotaknya ini perlu diisi, apakah kembang jeruk atau 

apa.........atau tanya ibu A5, yang kosong ini mau diisi apa........tapi 

motifnya sama, motif burung-burung. 

Peneliti: Berarti dibutuhkan kreatifitas ya, harus kreatif.... 

Ibu A3: Ya......harus kreatif bu..... harus sesuai semua, kantong ya sama 

kantong, bagian dada ya harus sama.... 

Peneliti:Itu  belajarnya dari mana? 

Ibu A3: Dari ibu......... 

Ibu A8: Dulu ibu membatik, terus anaknya ikut-ikut. 

Peneliti:O.......maksudnya begini....ini kan polanya sudah ada, terus tiba-tiba 

ibu harus mengisi... 

Ibu A8:Nah, inikan kosong bu, terus nanti saya lihat, yang ini pantasnya batik 

apa, batik apa..... 

Peneliti:Tidak ada sekolahnya ya? 

Ibu A3 dan A8:  Tidak, tidak ada sekolahnya. Kreatif sendiri. Kalau mau 

dibawa pulang tetapi tidak bisa, tanya dan nanti diberi contoh sama 

ibu A5 itu lho. Ini begini, ini disini. Prosesnya itu memang lama, 

makanya mahal. Kalau yang rumit-rumit itu prosesnya memang lama 

bu. 

Peneliti: Berarti belum tentu satu ini gambarnya sama? 

Ibu A3: Ya, tetapi kalau ada pesanan bu gambarnya harus sama. Itu kalau 

ada pesanan. 

Peneliti: Berarti polanya bisa tidak sama walaupun gambarnya sama? 

Ibu A3:Ya, bisa. 

Ibu A8:Gambarnya sama. Ya, tetapi nanti saya mengisi yang sama, ada yang 

tutul, ada yang uter-uter, ada yang lenggok, unik- unik,.. 
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Peneliti: Kalau mau membawa pulang mendapat petunjuk ibu A5. Kalau pak 

A1 (Pemilik Akasia) memberi petunjuk juga tidak? 

Ibu A3: Ya. Ini diwarna ini, ini diwarna ini, itu bapak. Untuk pemberian warna 

ini, warna itu, itu bapak sama ibu, kalau isen-isen seperti ini ibu A5. 

Nanti kalau ada yang mau membawa pulang apakah jarit  ataukah 

hem,  itu ibu A5 yang menyeleksi, ini diisi ini, ini diikasih ini, itu Ibu A5 

semua. Selain ibu A5, ya ada ibu Mur tadi. 

 

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para 

pembatik yang ada saat ini memulai ketrampilan membatik mereka 

sejak mereka masih kecil dengan membantu orangtuanya, terutama 

ibunya. Mereka memulai dengan proses membatik yang paling mudah 

yaitu bironi. Bironi adalah proses mengisi lilin (malam) ke bagian pola 

yang kosong agar ketika proses pencelupan tidak ikut diwarnai. 

Melalui proses ini, sebenarnya para pembatik yang membawa sanggan 

(pekerjaan batik) ke rumahnya, tanpa disadari telah ikut melakukan 

proses berbagi pengetahuan membatik. Ini adalah proses berbagi yang 

terjadi di luar organisasi tetapi merupakan bagian dari berbagi 

pengetahuan organisasi. 

Dari wawancara di atas juga dapat diketahui bahwa desainer 

hanya memberikan motif utama dalam kain mori, sedangkan motif-

motif sisanya harus diisi sendiri oleh pembatik sesuai dengan 

kreatifitas mereka sendiri. Bila pembatik merasa kesulitan untuk 

bagaimana melakukan hal itu, mereka dapat berkonsultasi dengan 

Carik batik yang memberikan contoh untuk diteruskan oleh mereka. 

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang proses 

membatik dan berbagi pengetahuan dalam UKM batik Akasia, peneliti 

mewawancarai ibu A5. Ibu A5 adalah Carik batik di Akasia. Ia merupa-

kan salah satu simpul dalam proses berbagi pengetahuan dalam 

membatik di Akasia. Seperti disebut di atas, para pembatik yang 
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merasa kesulitan dalam mengisi bagian-bagian yang kosong selalu 

bertanya dan diberi contoh oleh Ibu A5. Ibu A5 sebenarnya didampingi 

dengan Ibu Pur yang sudah bekerja di Akasia sejak awal berdiri, tetapi 

saat penelitian ini berlangsung Ibu Pur agak terganggu kesehatannya.  

Berikut ini adalah petikan wawancara dengan Ibu A5, bagai-

mana ia memahami tugasnya sehari-hari dalam melayani konsultasi 

dengan berbagai pembatik di Akasia. 

Peneliti: Ibu A5 sudah berapa lama bekerja disini? 

Ibu A5:  Kira-kira 9 tahun. 

Peneliti: Wah sudah lama ya. Ibu A5 bekerja  kerja dibagian apa? 

Ibu A5:Ya bagian menyeleksi batik , mengurusi batik, ada yang antar jemput. 

Ambil itu lho bu, saya yang menyeleksi, seperti itu bu (sambil 

menunjuk pada orang yang sedang datang mengantar barang). 

Teman saya tidak masuk bu,sakit. Kami ada dua orang, saya 

bersama dengan ibu Pur. Dia yang mengurus seleksi batik. Batik itu 

harus pertama dipola bu, kemudian dibatik seperti Ibu A8, 

(hahaha......pada tertawa karena mengatakan ibu A8 dipola). Nanti 

kalau sudah selesai harus diseleksi, ada yang jelek atau tidak cocok. 

Harus simetris bu, kalau untuk kemeja itu harus simetris bu. Itu  

berarti kanan dan kiri harus sama simetris, jadinya harus diperbaiki. 

Peneliti: Untuk bisa seperti itu belajar dimana, mengetahui itu simetris atau 

tidak? 

Ibu A5: Ya, harus belajar sendiri, kreatif sendiri, harus bagaimana. Misalkan, 

o...pemasaran batik itu bagaimana, saya harus bisa,saya harus 

kerjasama dengan Ibu A2. Ibu A2 (isteri bapak A1, pemilik Akasia) 

sering menerangkan kepada saya,  pasar batik  sekarang begini bu. 

Sekarang batik lagi musim ini bu. O...batik ini harusnya diperbaiki 

begini bu. Jadi  macam-macam  bu. Misalkan, itu ada yang cabut, full 

print, atau full tulis, pemasarannya berbeda-beda bu. Kalau full print 

sekian, cabut sekian, tulis full sekian. Jadi ada beberapa macam. 
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Peneliti: Disini banyak pekerjaan ya,pekerjaan seperti ini pekerjaan yang 

susah. Nah kalau ibu A5 lagi sibuk, kemudian ada pembatik yang 

mau bertanya, bu pekerjaan saya ini harus bagaimana? Bagaimana 

tanggapan Ibu A5?  

Ibu A5: Ya, saya beritahu toh bu.  

Ibu A3: Bu A5 itu tidak apa-apa bu. Bu A5 itu sebagai pelengkap (maksudnya 

orang yang selalu memperbaiki). 

Peneliti: Terus kalau disini tidak ada strukturnya ya. Jadi seperti bu A5 ini tadi 

dikatakan sebagai carik batik. Carik Batik itu apa ya bu? 

Ibu A5: Carik itu yang menyeleksi, mengurusi batik. Perbandingan upah-upah 

ini tergantung saya, saya yang mengurus bu. Ibu A2(pemilik UKM 

batik Akasia) hanya mengeluarkan uang saja, saya yang mengira-

ngira. Saya yang mengetahui batik ini kok jelek, ini kok rumit, ini 

mahal karena pekerjaannya itu sulit, gajinya itu sekian atau sekian. 

Kalau yang ini o mudah dikerjakan, sekian bayarannya. 

 

Dari petikan wawancara dengan ibu A5 dapat diperoleh 

informasi lebih lanjut bahwa tugas seorang Carik batik bukan saja 

memberikan petunjuk kepada para pembatik, tetapi juga harus 

menyeleksi hasil membatik, menilai hasil batikan serta upah yang 

harus diterima oleh seorang pembatik, serta bila terjadi kecacatan 

harus turun tangan untuk memperbaikinya. Carik batik hampir seperti 

pengontrol kualitas tetapi sekaligus juga sebagai orang yang mengerja-

kan perbaikan. Perbaikan terhadap kesalahan dalam membatik dapat 

dilakukan dengan menghapus bagian yang cacat dengan sabun.  
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Gambar 4.15 Pola berbagi pengetahuan dalam membatik 

 

Pola berbagi pengetahuan dalam membatik digambar secara 

diagram dalam Gambar 4.15. Dalam gambar ini pemilik UKM mem-

berikan berbagai kriteria mutu dan upah kepada Carik batik untuk 

dipakai dalam menilai dan memberi upah kepada pembatik sanggan. 

Pemilik juga menyerahkan  batik di atas kain mori yang dihasilkan oleh 

tukang gambar. Carik batik mendistribusikan pekerjaan membatik 

kepada pembatik internal maupun pembatik sanggan. Khusus untuk 

pembatik sanggan, mereka kemudian mendistribusikan tugas itu 

kepada para pembatik rumahan yang mereka miliki. Baik pembatik 

internal maupun pembatik rumahan kemudian mulai membatik dan 

menambah motif isen-isen mereka. Bila mereka merasa kesulitan, 

mereka dapat berkonsultasi. Pembatik internal dapat berkonsultasi 
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langsung dengan Carik batik, sedangkan pembatik rumahan dengan 

pembatik sanggan. Hasil batikan, terutama yang berasal dari pembatik 

rumahan diserahkan melalui pembatik sanggan yang kemudian 

membawanya kepada Carik batik, sedangkan pembatik internal dapat 

langsung kepada Carik batik. Carik batik memeriksa hasil batikan dan 

membayar pembatik sanggan berdasarkan jumlah potong batik dan 

mutu batik. Bila terdapat cacat dalam hasil batikan, maka Carik batik 

dapat menegur pembatik dan melakukan perbaikan dalam batik 

tersebut. Untuk pembatik internal, mereka tidak dibayar berdasarkan 

jumlah potong batik dan mutu seperti pembatik sanggan, tetapi 

dibayar berdasarkan upah harian.  

 

4.5. Berbagi Pengetahuan Tentang Konsumen dan Kompetitor 

Memahami keinginan konsumen merupakan kunci sukses 

dalam bisnis. Seberapa baik produk atau jasa yang ditawarkan, 

konsumen tidak akan membeli kalau mereka merasa atau percaya 

bahwa mereka tidak membutuhkannya. Pemahaman kebutuhan 

konsumen merupakan langkah yang menentukan sukses tidaknya  

suatu produk di pasaran. 

Setiap bisnis memiliki alasan mengapa konsumen membeli 

produk yang mereka tawarkan dan bukan membeli dari kompetitor 

mereka (Unique Sales Proposition, USP). Alasan seperti itu yang 

mendasari produk-produk yang bisnis hasilkan,  dan alasan-alasan itu 

terus berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan 

keinginan konsumen. Oleh karena itu, sangat penting untuk  melaku-

kan telaah  terus menerus terhadap USP perusahaan dan merancang 

produk-produk sesuai dengan keinginan konsumen. 

Selain pemahaman akan keinginan konsumen, sangat penting 

juga untuk memahami apa yang sedang dilakukan oleh kompetitor. 

Apakah USP suatu perusahaan masih memiliki keunikan sangat 
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tergantung pada apa yang sedang dilakukan kompetitornya. Kalau 

kompetitor ternyata juga menghasilkan produk yang sama, maka 

produk perusahaan yang bersangkutan sudah tidak unik lagi.  

Bisnis batik tidak berbeda dengan bisnis pada umumnya, ada 

pokok-pokok penting yang harus dipahami mengenai siapakah 

konsumen batik tersebut. Pertama adalah bahwa UKM batik harus 

memahami dengan baik siapa konsumen mereka. Orang-orang seperti 

apakah yang berpotensi menjadi konsumen mereka, terutama 

konsumen yang akan terus menjadi langganan dalam membeli batik 

mereka. Sebagai contoh, salah satu langganan UKM batik dan memiliki 

pesanan yang besar adalah pegawai (PNS-KORPRI, guru), dan anak 

sekolah. Langganan lain yang juga memiliki potensi besar adalah para 

fans olahraga, seperti fans liga-liga sepakbola terkenal di dunia seperti 

Manchester United, Arsenal, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, atau AC 

Milan. 

Pokok kedua yang harus mereka pahami adalah apa yang 

konsumen mereka kerjakan. Sebagai contoh, para pegawai negeri atau 

guru menggunakan seragam untuk bekerja, atau anak sekolah 

menggunakan seragam sekolah ketika mereka pergi ke sekolah. Hal ini 

berarti batik yang mereka pakai harus memiliki motif dan kualitas yang 

baik. 

Pokok ketiga adalah mengapa mereka harus menggunakan 

batik. Banyak penggunaan batik sebagai pakaian seragam karena 

aturan yang dikeluarkan oleh instansi dimana mereka bekerja. Seperti 

pegawai negeri harus menggunakan seragam batik KORPRI, atau anak 

sekolah menggunakan seragam batik sebagai seragam sekolah 

mereka. Seragam itu menunjukkan identitas mereka dan memberikan 

rasa kebersamaan sebagai suatu instansi. 

Keempat adalah kemampuan UKM batik untuk memahami 

kapan batik seperti itu digunakan. Seragam batik untuk guru atau anak 
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sekolah biasanya terjadi pada awal tahun ajaran dengan jumlah 

pesanan yang sangat besar. Waktu seperti itu merupakan waktu paling 

sibuk bagi UKM batik yang mendapat pesanan. Selain itu ada event-

event besar dunia atau nasional, dimana konsumen membeli batik. 

Sebagai contoh, event-event olahraga internasional atau nasional 

sepakbola akan memicu pembelian batik bola oleh panitia penyeleng-

gara dan fans sepakbola. 

Kelima adalah bagaimana mereka membeli batik tersebut. 

UKM batik tidak memiliki kemampuan untuk menawarkan batik 

melalui situs internet. Mereka biasanya lebih suka menawarkan secara 

langsung ke toko atau pasar dimana konsumen membeli dari mereka. 

Untuk mampu menyuplai sesuai kebutuhan pasar, maka ketersediaan 

produk mereka pada waktu yang tepat di pasaran menjadi sangat 

penting, dan hal itu memerlukan perencanaan produksi yang matang. 

Keenam adalah seberapa tinggi konsumen mereka bersedia 

membayar produk batik yang mereka tawarkan. Batik tulis sangat 

mahal sehingga konsumen yang membeli batik tulis adalah konsumen 

menengah ke atas dan untuk keperluan seperti acara-acara formal. 

Jumlah mereka biasanya terbatas. Konsumen untuk pakaian seragam 

biasanya bukan memesan batik tulis tetapi lebih kearah batik full 

printing yang proses produksinya dapat dilakukan secara cepat. Batik 

printing adalah batik yang memiliki harga murah. Selain itu kemam-

puan menghitung harga batik sering ada hubungan dengan biaya 

produksi. Untuk batik tulis, memerlukan waktu berbulan-bulan untuk 

menghasilkan satu potong batik, dan oleh karena itu memiliki harga 

yang sangat mahal. Untuk batik printing memiliki proses produksi yang 

cepat sehingga memiliki harga yang murah. Di antara kedua kutub ini 

ada batik cap yang menggunakan cap dan dibatik dengan tangan. 

Masalah yang dihadapi pembatik adalah menentukan biaya produksi. 

Proses perhitungan biaya produksi sering menyulitkan UKM batik 

sehingga mereka lakukan tidak secara teliti, tetapi dibuat pukul rata 
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saja. Sebagai contoh, kesulitan UKM batik  menghitung  harga 

perpotong batik untuk pesanan pakaian seragam sekolah. Pertama 

karena ukuran panjang kain per potong seragam tidak sama antar 

anak, juga ongkos produksi berbeda. Selain itu, pesanan seragam 

seperti itu menuntut potongan harga yang cukup besar, sebagai 

konsekuensi jumlah pesanan mereka yang besar. 

Ketujuh adalah apakah yang membuat konsumen batik merasa 

bangga memakai batik. Batik berbeda dengan pakaian biasa, karena 

batik memiliki motif. Motif menentukan keunikan dari produk batik 

yang dihasilkan. Oleh karena itu, UKM batik perlu memahami dalam 

hal apa motif batik yang mereka hasilkan memberikan rasa bangga 

bagi konsumen mereka ketika menggunakan batik hasil karya mereka. 

Motif pada batik sering menciptakan perbedaan dari pakaian pada 

umumnya, memberikan rasa kemewahan dan keunikan etnis yang 

sering sulit ditemukan. 

Kedelapan adalah apa yang konsumen harapkan dari suatu 

UKM batik. Konsumen sering menuntut kualitas yang sebanding 

dengan uang yang mereka keluarkan. Oleh karena itu tanggung jawab 

UKM batik adalah menjaga kualitas batik mereka dari segi motif, 

warna yang tidak mudah luntur, atau kain yang mereka gunakan. 

Kualitas batik Sragen terkenal karena menggunakan warna yang tidak 

mudah luntur. Konsekuensinya membuat batik Sragen sedikit lebih 

mahal dari batik Pekalongan. 

Kesembilan adalah apa yang konsumen pikirkan tentang 

kompetitor anda. Sebagai contoh, Batik Sragen lebih bebas, memiliki 

warna yang kadang lebih terang, keluar dari pola-pola tradisional 

seperti batik Yogya dan Solo. Mutunya juga terjamin karena tidak 

luntur. 

Untuk mengetahui bagaimana UKM batik memahami konsu-

men mereka dan pola-pola berbagi pengetahuan menyangkut konsu-
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men dan kompetitor, peneliti mewawancarai ibu M2 dari Melati. 

Berikut adalah petikan wawancara dengan beliau: 

Peneliti: Apakah ibu selalu berbagi informasi dengan karyawan ibu, misalkan 

sekarang sedang musim batik seperti ini, jadi kita harus bikin yang 

seperti ini? 

Ibu M2: Kalau tulis iya, kadang kita berbagi itu, misalnya kalau Pelakongan 

itu modelnya seperti ini, isen-isennya seperti ini, saya biasanya 

begitu. 

Peneliti: Kalau ibu memiliki pengetahuan, mungkin melihat di tv, baca di 

Koran atau apa, pengetahuan baru yang berhubungan dengan 

pekerjaan ibu, apakah ibu berbagi dengan para karyawan?  

Ibu M2: Iya, bisa, mungkin kalau seperti itu paling ke motif. 

Peneliti:  ooo tentang motif?  

Ibu M2:  Iya, seperti itu umpama motif yang baru sekarang ini motif SBY, 

seperti itu. Kalau saat ini, di Thamrin kebanyakan jarik-jarik sogan itu 

yang laku, disana mungkin dibikinkan blus atau kemeja. Itu yang 

untuk manten, itu ya, untuk panitia. Kalau di Jakarta sering dibikin 

kemeja, dibikin blus, seperti itu, bu. 

Peneliti: Kalau ciri khas Melati ada tidak?  

Ibu M2: Kalau Melati itu kayaknya belum ada, mungkin warna. Saya warna 

kebanyakan sogan. 

 

Dari kutipan di atas terdapat beberapa hal penting yang 

diungkapan oleh ibu M2. Pertama adalah bahwa mereka selalu 

berdiskusi dengan karyawan mengenai perkembangan batik apa yang 

sedang populer saat ini. Kedua, kompetitor yang menjadi kiblat acuan 

mereka adalah kompetitor dari Pekalongan, terutama menyangkut 

motif mereka yang lagi populer. Ketiga, mereka tidak memiliki ciri khas 

atau pakem yang selalu harus dipegang teguh, tetapi selalu dinamis 
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mengikuti perkembangan yang ada. Warna utama mereka adalah 

warna alam sogan atau coklat. 

Keempat hal tersebut menunjukkan bagaimana UKM batik 

terus menerus memantau setiap perkembangan yang terjadi di luar, 

baik menyangkut konsumen maupun kompetitor mereka dan 

mendorong karyawan atau semua pihak yang terlibat dalam proses 

pembuatan batik mereka mengupayakan karya-karya kreatif-inovatif 

agar dapat terus bertahan dalam lingkungan yang sangat dinamis dan 

kompetitif.  Sebagai contoh, dengan memperhatikan kecenderungan 

konsumen saat ini yang lebih menyukai dan menilai tinggi warna alam, 

maka UKM batik berlomba-lomba menggunakan pewarnaan alam 

sebagai strategi memasarkan produknya.  

Salah satu pewarnaan alam yang digunakan adalah warna 

sogan atau coklat yang berasal dari pohon soga. Soga merupakan 

nama tumbuh-tumbuhan dari keluarga papilionaceae dan mempunyai 

warna kuning. Penggunaan pewarna alami ini menyebabkan warna 

batik terasa lebih sejuk saat dikenakan dibandingkan dengan warna 

kimia yang terlalu cerah. Batik ini identik dengan keraton di Jawa, yaitu 

Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Motif yang dibuat pada 

batik sogan biasanya mengikuti pakem motif klasik yang ada di 

keraton. Ada yang membedakan batik sogan khas Solo dan Yogya. 

Batik sogan Yogya dominan warna coklat tua kehitaman dan putih, 

sedangkan batik sogan Solo berwarna coklat oranye dan coklat. Batik 

sogan biasanya dicari oleh orang-orang tua pecinta batik. Mereka 

biasanya menggunakan batik untuk bawahan setiap hari, tetapi saat 

ini makin jarang terlihat orang-orang tua memakai bawahan batik Solo 

sehari-hari (Pusatgrosirsolo.com).  

Meskipun UKM batik Melati menggunakan warna alam sogan, 

namun motif-motif yang dihasilkan tidak berkiblat pada motif batik 

keraton Solo atau Yogya, yang dikenal dengan motif-motif klasik. 
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Dengan mengambil acuan kompetitor Pekalongan menunjukkan 

bahwa mereka tidak terlalu terikat dengan motif-motif batik klasik 

tetapi mengikuti perkembangan motif-motif kontemporer. Hal ini 

karena segmen konsumen terbesar saat ini lebih menyukai batik 

kontemporer yang bisa dipakai sehari-hari dan bukan batik yang hanya 

dipakai untuk acara-acara tertentu.   

Alasan lain mengapa Pekalongan menjadi acuan bagi motif-

motif kontemporer adalah karena Pekalongan merupakan salah satu 

pusat perdagangan batik terbesar di Pulau Jawa. Selain itu, motifnya 

mereka banyak dipengaruhi oleh berbagai budaya, termasuk Eropa. 

Motif yang dikembangkan oleh UKM batik  Pekalongan dianggap 

membosankan. UKM batik Pekalongan mengembangkan berbagai 

motif  batik, antara lain batik gaul, sehingga anak-anak dan remaja pun 

tidak canggung memakainya. Dengan tanpa menggunakan pakem, 

batik Pekalongan bebas berkembang mengadopsi berbagai budaya 

seperti Arab, India, China, Jepang, dan Eropa (Suara Merdeka,2009 ). 

Pergeseran kearah motif kontemporer menunjukkan terjadi 

pergeseran paradigma motif di kalangan industri kreatif batik. Batik 

yang tadinya kaya dengan unsur-unsur budaya dan filosofi Jawa, 

kemudian bergeser mengadopsi nilai-nilai terbuka dan bebas. Kain 

batik yang dulu kental dengan pakem-pakem motifnya, kini muncul 

dengan ‘gaya bebas’ atau disebut dengan batik kontemporer. Saat ini, 

batik kontemporer telah bermunculan di berbagai tempat. Para 

pengrajin batik berusaha membuat batik lebih diterima di masyarakat 

luas dengan cara menciptakan motif baru. Ada motif yang benar-benar 

baru, tetapi  ada juga yang mengombinasikannya dengan motif batik 

klasik. Pergeseran seperti ini didorong selain oleh perkembangan 

masyarakat juga oleh tekanan pada UKM batik untuk dapat terus 

bertahan.  
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Pergeseran paradigma dari motif klasik kepada motif kontem-

porer  seperti ini  juga dikonfirmasi oleh bapak A1 dari UKM batik 

Akasia sebagai berikut: 

Sekarang batik banyak bu. Orang menanam padi bisa menjadi batik, wayang 

jadi batik, jamu gendong ada, nelayan ada. Sekarang itu banyak sekali. Jadi 

batik itu tidak harus parang, burung, dan sebagainya. Sekarang batik sudah 

bisa diterima di semua lapisan masayarakat. Ya,kita  harus sering mencoba-

coba. Masalah batik sekarang itu istilahnya batik edan/gendeng. Masalah-

nya begini, dulu waktu saya masih kecil, batik itu,  misalnya kemeja ya bu, 

antara gambar kanan dan kiri itu dari motif dan warna harus sama. Namun 

sekarang sudah tidak. Sekarang itu, seperti barang rusak malah jadi tren. 

Kemudian, mungkin dari pewarnaan yang lawasan (sudah lama), atau 

mungkin seperti pelangi, kelunturan, dan sebaginya, malah menjadi tren.  

Jadi batik sekarang itu sudah tidak ada resikonya, tidak ada kekuatiran 

warnanya, asalkan tidak berlubang saja. 

 

Konfirmasi batik kontemporer juga diberikan oleh ibu D1 dari 

UKM batik Dahlia. Ibu D1 bahkan menceritakan bagaimana ia  mampu 

mengambil keuntungan dengan motif batik kontemporer seperti batik 

bola. Berikut ini petikan wawancara dengan beliau: 

Peneliti: Sewaktu banyak motif batik sepakbola, ibu D1 buat tidak? 

Ibu D1:Bikin, saya buat satu truk habis terjual. Iya, dulu ada batik bola, orang 

bertanya ada batik bola tidak? Kok keliatannya bola ramai ya. Saya 

langsung ke tukang desain, saya beli desain batik bola yang ini, bikin 

motif ini. Saya buat Madrid, Chelsea,Barca, Arsenal, Lasio. Saya buat. 

Semua ada disni bu. Juventus masih ada 10 karung. Jadi saat barang 

masih di bak, direndam, bos Pasar Klewer sudah menunggu. Jam 6 

pagi dia sudah ada. Pabrik belum buka, dia sudah datang, takut 

jangan sampai diambil orang.  Batik bola itu jam 7 dijemur di 

lapangan, satu lapangan penuh diambil satu toko saja. Sekali 

pengambilan Rp36 juta setiap hari. Itu waktu booming bola. 
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Peneliti: itu sebenarnya idenya darimana, bu?  

Ibu D1:Itu ada suatu pabrik di Solo, namanya Batik Pria Tampan. Dia 

membuat batik AC Milan, yang tidak dijual di lingkup sini,tetapi ke 

luar negeri. Kualitas bahannya dari katun yang nomor satu. Dia 

menjual seharga 150 ribu. Kemudian orang pada mencari ke Klewer, 

tetapi  batik bola tidak ada. Jadi akhirnya saya membuat batik untuk  

semua klub sepak bola. Ada Arsenal, Barca, Juventus, Lasio. 

Peneliti: Untuk semua klub ibu buat disini? Apakah UKM lain buat juga tidak?  

Ibu D1:Tidak. Hanya saya yang membuat untuk semua produk, semua klub. 

Hanya saya disini yang buat, saya saja.  Jadi untuk baju bola itu 

setiap hari saya mampu menjual Rp 36 juta, setiap hari. Pekerja saya  

bekerja sampai jam 1 malam, lembur. Itu sehari untuk satu toko. 

Saya membawa batik bola satu mobil Innova penuh ke Klewer.  Saya 

belum turun dari mobil orang sudah menunggu, saya 100, 100, 100, 

begitu. Wut,wut, wut, 5 menit jualan selesai, terus  pulang. Jadi tidak 

lama-lama. 

 

Sudah tentu perubahan paradigma dari motif-motif klasik 

kepada motif-motif kontemporer harus diimbangi dengan akusisi 

pengetahuannya dalam bidang tersebut, terutama menyangkut 

kepada kreatifitas pembatik dalam membatik dan mengisi bidang-

bidang kosong dengan motif-motif pengisi bidang dan isen-isen. Hal 

seperti ini yang perlu dibagi dengan para pembatik. Seperti diung-

kapan oleh ibu M2 dari UKM batik Melati di atas, mereka selalu 

berbagi motif–motif batik Pekalongan dan bentuk isen-isen yang 

digunakannya. 

Kecenderungan perubahan motif batik Sragen itu ternyata 

bukan baru terjadi akhir-akhir ini saja, tetapi sudah memiliki sejarah 

yang panjang. Hal itu diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan 

bapak Agus, staf  Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Sragen 



 

63 
 

yang sehari-hari berhubungan dengan para UKM batik Sragen. Berikut 

ini adalah petikan wawancara dengan beliau: 

Peneliti: Pak Agus, bagaimana ceritanya motif batik Sragen mampu 

melepaskan diri dan menjadi mandiri dari motif batik Solo dan Jogja? 

Pak Agus:......para pegawai kraton pada waktu itu diantaranya datang dari 

Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo. Naaah....dari karyawan yang 

bekerja jadi tenaga kerja di Keraton tadi itu Sragen bisa berkembang. 

Hal itu karena antara Solo dan Sragen terhubung oleh jalur 

transportasi air, Bengawan Solo, kalau dari Wonogiri dan Sukoharjo 

harus jalan kaki, tetapi dari  Sragen cukup dengan kali. Terus yang 

kedua, masyarakat Sragen sendiri termasuk teguh, kuat untuk ...dulu 

pada saat mereka bekerja di pabrik, orang Sragen menggunakan  

bayaran dari pabrik untuk itu membeli bahan kain. Kain itu 

dikerjakan sendiri di rumah. Setelah dikerjakan dirumah dan selesai 

ditawarkan kepada punggawa kraton yang memiliki pabrik tadi, 

ternyata di terima, yo mbo ngono (ya seharusnya seperti itu). 

 

Dari petikan wawancara ini dapat diketahui bahwa ternyata 

para pembatik Sragen sudah memiliki sejarah yang panjang bagaimana 

melepaskan diri dari ketergantungan. Hal pertama yang mereka 

lakukan adalah melepaskan diri dari ketergantungan pada produsen 

batik Solo dan Yogya dan memulai usaha batik mereka sendiri. Tahap 

selanjutnya adalah melepaskan ketergantungan corak warna yang 

berkiblat pada motif batik Solo dan Yogya seperti yang diungkapkan 

oleh bapak Agus di bawah ini: 

Peneliti: ….terus pak, soal pewarnaan. Kalau keraton itu warnanya hitam 

putih, tetapi sragen kearah warna-warni, itu bagaimana......? 

Pak Agus:Ini bu, kalau soal warna itu mengikuti perkembangan perjalanan 

waktu bu. Jaman dulu Sragen hanya mampu menciptakan satu 

warna atau dua warna, hitam dan putih, atau yang disebut dengan 

batik Kelengan. Namun oleh para pengrajin dari Sragen mencoba 
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membuat dari pohon Soga, ya akhirnya Sogan. Kalau ditanya 

diwarna apa? di Soga wae, diwarna soga saja- warna coklat. Itulah 

alasan, sekarang batik Sragen identik dengan warna coklat yang 

dihasilkan dari getahan. Motif pewarnaan Sragen itu yang paling 

mudah diterima saat itu adalah coklat. Pewarna Sragen yang paling 

mudah diterima Sogan adalah yang tadi itu, kecoklat-coklatan. Itu  

asalnya dari getah pohon sogo, nah setelah mengetahui bahwa 

ternyata getah pohon sogo bisa dibuat warna, mereka mencoba dari 

kulit pohon yang lain, pohon kemiri, pohon........, mencoba warna 

warni, sehingga kalau kita boleh  bersombong diri, warna-warni itu 

sendiri menjadi ciri dari Sragen. 

 

Seperti diungkapkan dalam kutipan di atas, pergeseran kedua 

batik Sragen adalah melepaskan diri dari warna-warna tradisional 

batik Solo dan Yogya menjadi warna-warna sendiri. Melalui berbagai 

proses mencoba, UKM batik Sragen membangun warna mereka 

sendiri yang terlepas dari batik Solo dan Yogya. Mereka mengadopsi 

warna-warna yang lebih cerah dan lebih bebas. 

Perubahan ketiga yang dilakukan oleh batik Sragen adalah 

pergeseran motif  seperti diungkapkan oleh bapak Agus sebagai 

berikut: 

Peneliti:Soal motif pak. Bagaimana motif Sragen mulai mengarah kearah 

flora dan fauna itu......., atau apakah ada pakemnya? 

Pak Agus: Kita tidak punya, tidak  ada pakem bu, tapi ya kalau misalkan boro 

mulo, macan berung, nah itu Sragen, diciptakan oleh para pendahulu 

kita. Jadi dulu, para pendahulu membuat motif kemudian memberi 

nama. Nah itu yang sekarang masih di kembangkan,namun sekarang 

itu  tidak memberi nama motifnya, mereka  selalu mengambil atau 

mencontoh motif- motif lama yang dulu pernah ada dan ditambah 

dengan sedikit inovasi, dicampur. Misalnya, warok dengan sekar 

jagat, sekar jagat dengan doro kulo. Jadi seperti itu bu, ya ada 

inovasi. 
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Perubahan berikutnya dari batik Sragen menurut bapak Agus 

adalah pergeseran kearah batik kontemporer dengan melepaskan diri 

dari motif-motif pakem. Berikut ini petikan wawancaranya:  

Peneliti:Bagaimana dengan motif pak, apakah motif selalu mengikuti 

konsumen? 

Pak Agus:Oh.....Sragen sangat-sangat berkembang. Contoh yang sekarang ini 

sedang ramai, dulu yang motifnya kecil-kecil sudah mulai berkurang, 

kalau saya mengatakan motif extra vaganza, terus kemudian ramai-

ramainya sepak bola itu ada batik MU. Kemudian  ada lagi lurik yang 

dibatik, kain luriknya dari Jepara, atau Klaten  itu,  dibatik lagi. Kalau 

Sragen seperti itu bu, dan Sragen itu memenuhi permintaan pasar, 

tetapi yang pasti Sragen jarang sekali memakai pewarnaan 

yang.......jadi yang temporer itu jarang. Ya kalau men-ciptakan batik,  

tidak pernah berani bersaing dengan Pekalongan dalam hal yang 

temporer, artinya lebih menjaga kualitas. 

 

Batik Sragen tidak memiliki pakem, tetapi lebih memilih mengi-

kuti perubahan-perubahan dinamis yang terjadi sesuai dengan 

tuntutan konsumen. Mereka bahkan tidak terlalu peduli untuk 

memberikan nama kepada motif yang mereka ciptakan sendiri. 

Mereka lebih terfokus pada bagaimana produk batik mereka dapat 

diterima konsumen dari pada memikirkan memberikan dasar filosofi 

bagi motif batik mereka. Inovasi bagi mereka adalah bagaimana 

menciptakan motif batik sebanyak-banyaknya dan dapat diterima oleh 

konsumen, seperti yang terjadi dengan kompetitor mereka di 

Pekalongan (Suara Merdeka, 2009) 

Pergeseran-pergeseran itu menunjukkan respon terhadap 

tuntutan konsumen baru, keinginan untuk terus memuaskan konsu-

men, dan upaya untuk bertahan hidup dalam situasi persaingan yang 

meningkat. Pergeseran itu juga menunjukkan kepekaan mereka ter-

hadap perubahan selera konsumen, yaitu kebutuhan konsumen akan 
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batik yang bisa dipakai sehari-hari oleh siapa saja, dan  bukan produk 

batik yang hanya untuk kalangan orangtua dan pada acara-acara 

terbatas, seperti yang terjadi dengan batik tradisional. 

Selain menyangkut motif, segmen pasar juga menjadi penting 

dalam menunjukkan kemampuan UKM batik Sragen bersaing dengan 

para kompetitor mereka. Sebagai contoh, kemampuan merambah 

pangsa pasar yang lebih jauh  dari lokasi mereka merupakan indikator 

kemampuan mereka bersaing dengan produsen batik lain di tanah air. 

Berikut ini wawancara dengan ibu M2 dari UKM batik Melati: 

Peneliti: Kalau disini pemasarannya kemana? 

Ibu M2: Kebanyakan Jakarta bu. 

Peneliti: Solo, Jogja?  

Ibu M2: Jogja iya, Solo paling ke Danar Hadi. 

Peneliti: Kalau menjual ke Jakarta itu non label atau sudah berlabel? 

Ibu M2: Kebanyakan bahan bu. 

Peneliti: Oo, bahan, bukannya dalam bentuk yang sudah jadi ya?  

Ibu M2: Barang jadi jarang sekali bu. Di Thamrin City.  

Peneliti: Apakah ada banyak UKM yang memiliki di Thamrin City?  

Ibu M2: Dari sini yang memiliki di Thamrin itu, Akasia kayaknya tidak bu, 

Brotoseno kayaknya juga tidak. Disana itu Dahlia, paling Dahlia 

dengan disini bu. 

Peneliti: Kalau ibu pemasaran ke Jakarta, Solo dan tempat-tempat lain, 

tetapi yang paling besar itu kemana? 

Ibu M2: Ke Jakarta, bu. 

Peneliti: Oo, ekspor sudah belum, bu?  

Ibu M2: Saya belum. 

 

Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa daerah pemasaran 

UKM batik Melati lebih dominan ke Jakarta, sedangkan bila ke Solo 

dan Yogyakarta lebih terfokus sebagai pemasok ke Danar Hadi. Untuk 

pemasaran ke Jakarta mereka memiliki outlet di Thamrin City. Sedang-

kan untuk ekspor mereka belum bisa. Kemampuan memasarkan 
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produk dominan mereka ke Jakarta menunjukkan bahwa mereka 

mampu bersaing dengan produk batik dari daerah lain di Jawa, seperti 

Pekalongan atau Cirebon. Produk mereka lebih bersifat bahan dan 

bukan pakaian jadi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen mereka di 

Jakarta adalah dari kalangan atas yang biasanya tidak suka membeli 

pakaian jadi, tetapi lebih suka membeli bahan dan menjahit sendiri 

bahannya, karena tidak ingin pakaiannya disamai oleh orang lain. 

Sudah tentu untuk fokus pada konsumen seperti ini membutuhkan 

produk batik yang berkualitas tinggi dan membutuhkan proses yang 

lama.  

Seperti diungkapkan oleh ibu M2, tidak semua UKM batik 

mampu memiliki outlet di Jakarta. Selain UKM batik Melati hanya ada 

UKM batik Dahlia yang juga memiliki outlet di Thamrin City. Namun 

berbeda dari UKM batik Melati yang lebih fokus ke Jakarta, UKM batik 

Dahlia memiliki segmen pasar yang cukup besar di Solo dan Yogya. 

Selain itu UKM batik Dahlia juga memiliki pabrik garmen yang menjahit 

pakaian batik serta pesanan seragam batik. Petikan wawancara 

dengan ibu D1 mengungkapkan hal tersebut: 

Peneliti:Pabrik yang di Sragen itu untuk apa?  

Ibu D1:Warna alam dengan garmen. 

Peneliti: oo…jadi disini memiliki tukang jahit sendiri? 

Ibu D1: o…ada, mau kesana?  

Peneliti:Ada berapa ratus orang? 

Ibu D1: Ada 17 orang saja sehari sudah 200 potong.  

Peneliti: 200 baju?  

Ibu D1:Iya, seragam-seragam itu maunya cepet-cepat. Kalau tidak memiliki 

garmen sendiri kita hanya akan menjadi pembayar ongkos orang 

saja (untung sedikit). Kadang orang (karyawan) seenaknya sendiri, 

tidak mengerti kebutuhan kita. Kalau masalah bayaran minta cepat-

cepat, tidak mau mengerti.  
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Berbeda dari kedua UKM batik di atas, ternyata UKM batik 

Akasia telah mampu mengekspor produknya, meskipun itu dilakukan 

melalui pihak ketiga, seperti terungkap dari kutipan wawancara di 

bawah ini: 

Peneliti:Kalau bapak sudah ekspor? 

Pak A1:Kalau saya sendiri belum, tetapi ada tangan ketiga. Misalnya dalam 

satu kontainer tidak berisi satu produksi, tetapi bisa diisi beberapa 

produksi. 

Peneliti: Kalau di-export kemana? 

Pak A1:Ada Malaysia, Swiss, dan Singapore. 

 

Selain pangsa pasar, sumber informasi konsumen menjadi hal 

yang penting untuk dicermati bagaimana UKM batik Sragen beradap-

tasi dengan lingkungan kompetitif mereka. Sumber informasi mem-

berikan kepada mereka informasi untuk merubah proses produksi 

mereka dan sekaligus produk akhir mereka sesuai dengan perkem-

bangan-perkembangan baru di pasaran. Berikut ini petika wawancara 

dengan ibu M2: 

Peneliti: Kalau Melati  sudah memiliki web site?  

Ibu M2: Belum. Kayaknya di daerah sini yang sudah memiliki Brotoseno saja. 

Sadewa juga belum. Akasia itu hanya twitter. Kalau Dahlia itu punya 

bu. 

Peneliti: Winda itu punya tapi bukan website, cuma twitter dan facebook . 

Jadi kalau melihat, gambar dikomputer dengan aslinya suka berbeda. 

Ibu M2: iya, kebanyakan komplainnya di situ. 

Peneliti:  Ibu pernah ikut pameran?  

Ibu M2:  Pameran pernah bu. 
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Ibu M2: Kalau ibu melihat pameran itu bagaimana? Apakah menguntungkan 

atau tidak? 

Ibu M2: Pameran sekarang itu tidak seperti dulu, dalam arti, kalau dulu itu 

pameran benar-benar mempromosikan pengrajin-pengrajin batik. 

Tetapi kalau sekarang tidak, kebanyakan yang ikut pameran itu 

justru mereka para tengkulak. Jadi tidak membuat, hanya 

mengambil, tetapi mereka memiliki banyak uang untuk biaya stand, 

karena pameran sekarang tidak sedikit biayanya. 

Peneliti: Saya dengar katanya kalau yang misalnya ada pameran di Sragen, 

bukannya Deperindag ikut memfasilitasi? 

Ibu M2: Iya, kemarin saya ditawari dari Disperindag, ibu Pur. Kemarin 

ditawari satu stand bersama Ibu Winda dibagi dua, itu biayanya 

Rp25 juta, dibagi 2 jadinya Rp 12,5 juta. Biasanya kalau sudah 

langganan mungkin satu stand biayanya Rp 13 juta, katakanlah 15 

juta dapat diskon 20% dari EO. Tetapi yang kemarin yang ditawari itu 

biayanya Rp 25 juta. 

Peneliti: Sebagai pimpinan disini, ibu mengetahui tentang kompetitor atau 

konsumern biasanya dari mana? 

Ibu M2: Dari pameran, atau dari mereka yang  datang kesini. Tetapi kalau 

disini bersaing dengan UKM lain itu masih baik-baik ya. Pasarnya  

beda-beda.Mungkin ada yang sama ada yang beda. Tetapi kita 

bersaing hanya dalam bisnis saja, untuk komunikasi tetap baik, biasa 

saja. 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa sumber informasi 

mengenai konsumen dan kompetitor mereka lebih banyak berasal dari 

pameran atau dari konsumen datang berbelanja di outlet mereka. 

Pameran memberikan banyak informasi mengenai selera pelanggan, 

harga yang berani mereka bayar dan motif-motif batik yang diciptakan 

oleh kompetitor mereka. Namun untuk ikut pameran mereka merasa 

keberatan dari segi biaya yang harus mereka tanggung.  
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Mereka juga tidak memiliki situs web. Hal ini bisa disebabkan 

kesulitan untuk mengelola dan biaya berlangganan bandwidth internet 

yang dalam perspektif mereka hanya menambah biaya. Selain itu, 

mereka terkendala dengan pesanan melalui internet karena warna 

yang ditampilkan di internet tidak selalu sama dengan warna aslinya. 

Hal ini dapat menimbulkan keluhan konsumen kepada mereka. 

Selain dengan UKM batik Melati, peneliti juga mewawancarai 

ibu D1, pemilik UKM Dahlia tentang sumber informasi konsumen dan 

kompetitor. Berikut ini adalah kutipan wawancaranya: 

Peneliti: Kalau ide-ide baru itu bu D1 dapat dari mana?  

Ibu D1:Dari teman, dari kita sendiri, dari pasar juga ada. Bila ada 

permintaan, motif yang lagi booming 2013 apa ya? Oh, Ijo Botol, kita 

produksi Ijo Botol. Ini saya baru mendapat pesanan seragam lagi 

sebanyak 500 potong dengan harga Rp 258.000, sudah 125 juta. 

Pesanan dari Jakarta. 

 

Ibu D1 lebih banyak mengandalkan hubungannya dengan 

banyak orang, karena dulu ia pernah bekerja sebagai tenaga marketing 

di salah satu UKM batik besar di Sragen. Relasinya dengan banyak 

orang memberikan pesanan cukup besar dalam bentuk seragam 

sekolah atau seragam kantor. Selain mengandalkan relasinya dengan 

teman-teman, ibu D1 juga mencari informasi konsumen dan kompe-

titor dari pasar, terutama menyangkut motif-motif yang lagi populer 

dan dicari konsumen dan belum dipasok secara memadai oleh UKM 

batik lain. 

Untuk melengkapi pemahaman sumber informasi konsumen 

dan kompetitor batik UKM Sragen, peneliti mewawancarai juga bapak  

A1 UKM Akasia. Sebagai seorang pengusaha batik, bapak A1 

menggeluti pekerjaannya dengan terlebih dahulu bekerja di UKM lain 
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sampai ia menguasai seluruh proses produksi batik dengan baik. 

Meskipun dari segi pendidikan ia hanya sampai kepada tingkat SMP, 

namun hal itu tidak menjadi rintangan baginya untuk berhasil. Ia 

mendirikan usaha batiknya sejak tahun 1998 dengan bermodal hanya 

tempat dan menjual jasa dengan mengambil sanggan, yang disebut 

dengan sistem rolling. Dengan berbekal ketrampilan produksi, pak A1 

belajar memasarkan batiknya sambil jalan. Berikut ini petikan wawan-

caranya: 

Peneliti:Kalalu melihat kompetitor dan konsumen pak, darimana bapak 

mendapatkan informasi tentang kompetitor dan konsumen bapak? 

Pak A1:Ya, begini ya bu. Sekarang teknologi sudah canggih, internet dan lain-

lainnya. Otomatis orang bisa buka web sudah tahu. Orang biasa-nya 

tahu bahwa batik itu berasala dari Solo.  Padahal penyuplai batik itu 

banyak dari Sragen. Solo itu memangtempatnya dulu, tetapi 

sekarang Solo tidak memiliki tenaga kerja, sehingga aktivitas batik di 

Solo itu hanya menjadi demo saja. 

Peneliti:Kalau yang di batik keris? 

Pak A1:Batik keris, Laweyan, dsb. Seperti Laweyan, tempatnya masih 

mendukung sebagai  tempat bersejarah. Orang-orang  mengira  batik 

itu dari Solo, padahal   80% suplainya dari Sragen.  

Peneliti: Apakah bapak mendapat informasi itu dari internet ya pak? 

Pak A1:Begini, pemasaran itu door to door bu. Misalkan seperti sepanjang Malioboro, 

awalnya kita harus tahu, oo ini butuh tidak? Untuk kebutuhan mereka saya 

harus memiliki model-model baru, motif baru. Lama-kelamaan orang itu 

penasaran untuk mencoba dsbnya. Awalnya itu betul-betul door to door, 

kami biasa menenteng tas dari satu toko ke toko lain, itu sudah biasa. 

Namun kalau sudah berjalan tinggal kirim saja, telpon, paket, dsbnya. Tidak  

semuanya harus kita datangi. 

Peneliti:Kalau informasi seperti itu apakah bapak sering berbagi dengan karyawan 

disini, atau hanya dengan ibu saja? 
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Pak A1:Ya, tidak semua. Perusahaan selalu memiliki, mungkin, satu yang 

dirahasikan. Jadi tidak 100% ,  kita harus memiliki satu atau dua yang 

harus kita rahasiakan. 

 

 Dari hasil wawancara dengan bapak A1 dapat dipetik beberapa 

hal penting menyangkut sumber informasi konsumen dan kompetitor. 

Menyangkut informasi kompetitor, bapak A1 mendapatkan terutama 

melalui internet; ia juga mendapat banyak informasi mengenai kom-

petitor dan konsumen melalui pertemuannya secara langsung dengan 

konsumennya; atau dari pemasaran door to door.  

 

 

Gambar 4.16 Pola berbagi pengetahuan tentang konsumen dan 

kompetitor 

 

Pola berbagi pengetahuan tentang konsumen dan kompetitor ditun-

jukkan melalui diagram dalam Gambar 4.16. Dalam gambar ini, pemilik 

 

  

 

Konsumen 

Pemilik UKM Karyawan 

Kompetitor 
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UKM mengumpulkan informasi baik mengenai konsumen maupun 

kompetitor. Informasi mengenai konsumen bisa didapatkan melalui 

event-event akan datang, pameran-pameran, atau melalui pasar, 

seperti di Solo, Yogya dan Jakarta. Sedangkan informasi mengenai 

kompetitor bisa dilakukan dengan cara yang sama dengan mengum-

pulkan informasi tentang konsumen, tetapi lebih dari itu adalah 

informasi mengenai UKM batik Pekalongan. Hasil informasi yang 

dikumpulkan didiskusikan dengan karyawan antara lain Carik batik, 

karyawan bagian warna dan para pembatik.  

 

4.6. Ringkasan 

Pola-pola berbagi pengetahuan dalam UKM batik terjadi dalam 

berbagai proses bisnis UKM batik Sragen. Dalam bidang warna,  

berbagi pengetahuan terjadi melalui pelatihan, magang, atau eksperi-

men sendiri oleh karyawan bagian warna. Dalam memfasilitasi berbagi 

pengetahuan, pemilik UKM batik lebih condong kepada bentuk  

magang atau pelatihan internal dimana pakar diundang untuk 

memberikan pelatihan kepada karyawan, karena biaya dapat ditekan 

dan karyawan tidak harus meninggalkan pekerjaannya.  

Dalam hal dokumentasi pengetahuan, UKM batik belum 

menganggap dokumentasi sebagai suatu hal yang penting, Mereka 

sangat bergantung kepada ingatan dan kebiasaan yang telah melekat 

melalui pengalaman mereka.  

Menyangkut desain motif dan membatik, suatu desain motif biasanya 

terdapat dalam suatu kertas gambar, yang kemudian diperbesar 

menjadi pola di atas kertas kalkir, dan selanjutnya disalin ke atas kain 

mori. Proses desain motif sampai dengan munculnya motif berwarna-

warni di atas suatu kain mori adalah suatu proses kolektif yang 

melibatkan banyak aktor antara lain, pemilik UKM batik, desainer, 

tukang gambar, carik batik, pembatik dan bagian warna.  
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Sedangkan menyangkut konsumen dan kompetitor, pemilik UKM batik 

adalah orang yang mengumpulkan informasi. Pemilik kemudian 

membagikan pengetahuannya kepada orang lain seperti karyawan, 

desainer atau tukang gambar. Konsumen adalah orang-orang yang 

ditemui melalui pameran-pameran, fans olahraga, dinas-dinas, sekolah 

atau di outlet-outlet batik. Sedangkan kompetitor, tidak ditemui 

secara langsung, tetapi melalui produk-produk batik yang dijual di 

pasaran 


