
https://sekolahsenibudaya.wordpress.com/ 1 
 

Teori Seni 3 

BUDAYA BANTEN – SENI BATIK BANTEN 

I. Sejarah Batik Indonesia 

1. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa 

kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. 

2. Mulai meluasnya kesenian batik di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, ialah pada 

akhir abad ke-XVIII atau awal abad ke-XIX. Batik yang dihasilkan adalah batik 

tulis sampai awal abad ke-XX. 

3. Batik cap mulai dikenal di Indonesia setelah perang dunia kesatu sekitar tahun 

1902. 

4. Pada awalnya kegiatan membatik hanya terbatas dalam lingkungan keraton saja dan 

hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena 

banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini 

dibawa oleh mereka ke luar keraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing. 

Lama kelamaan batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutmya meluas 

menjadi pekerjaan kaum wanita untuk mengisi waktu senggang.  

5. Batik berasal dari kata “Amba” yang memiliki arti “Menulis” dan “Titik” diambil 

dari kata titik. 

6. Batik diartikan sebagai proses pewarnaan celup rintang yang menggunakan lilin 

malam. Menurut Standari Nasional Indonesia (SNI), yang disebut batik adalah 

bahan kain hasil pewarnaan celup rintang menurut corak-corak khas batik 

Indonesia, dengan menggunakan lilin batik sebagai zat perintang. Oleh karena itu 

yang disebut batik adalah batik tulis, batik cap dan batik kombinasi (tulis dan cap). 

7. Teknik printing dan sablon menurut para ahli tidak termasuk ke dalam konsep seni 

batik. 

8. Seni bartik Indonesia berakar pada filsafat budaya lokal, yaitu ragam hias, lambang-

lambang, bahan dan sarana, bahkan kerangka waktu pengerjaannya semua ekspresi 

kehidupan bersandar pada filsafat budaya lokalnya (pada bagian ini akan dipelajari 

di jenjang berikutnya/perguruan tinggi) 
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9. Mc Cabe Elliot Dalam bukunya Batik Febled Cloth of Java menyebutkan bahwa 

batik sudah ada di nusantara sejak abad ke-XVI dan mulai menemukan bentuk 

formalnya pada zaman Sultan Agung. KRHT Hardjonagoro Go Tik Swan 

menyebutkan bahwa batik sudah ada di nusantara di kerajaan Mataram pada abad 

ke XVII. 

II. Perkembangan Batik Indonesia 1942-2970 

10. Selama pendudukan Jepang (1942-1945), lahir gaya Hokokai, gaya Pagi Sore dan 

gaya Terang Bulan. 

11. Pada tahun 1950-an muncul kain batik Tiga Negeri, yang merupakan paduan 

berbeda unsur tiga batik daerah, misal corak klasik Surakarta dan Yogyakarta dalam 

warna Pekalongan atau buketan Pekalongan bersama corak ceplok Jawa klasik 

dalam paduan warna soga dan pewarnaan kimiawi. 

12. Sejak tahun 1950, kain batik mulai digunakan sebagai bahan pakaian. 

13. Melihat potensi budaya batik di tanah air, Presiden Soekarno pada tahun 1955 

memprakarsai dibuatnya batik Indonesia yang membawa pesan persatuan. Tugas 

untuk membuat desain batik ini di serahkan kepada Hardjonagoro Go Tik Swan. 

14. Koperasi batik GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) didirikan pada tahun 

1950. 

15. Pusat Penelitian Batik di Yogyakarta didirikan pada tahun 1958. 

16. Pada tahun 1960 muncul gaya Indonesia Raya yang puncaknya berakhir pada akhir 

1970-an. 

17. Sepanjang tahun 1950-1970 an batik banyak diperkenalkan melalui pameran dan 

peragaan dalam acara kunjungan kepala Negara dan pameran perdagangan dan 

perindustrian. 

III. Sejarah dan Pengertian Batik Banten 

18. Pengertian Batik Banten adalah bahan kain hasil pewarnaan celup rintang di mana 

corak motif dan ragam hiasnya diambil dari ragam hias warisan Memahami Latar 

Belakang Sejarah Batik di Indonesia dan latar belakang sejarah, pengertian, 
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ide/gagasan, apresiasi Seni Batik Banten sebagai warisan filosofi, sosial, budaya 

luhur, serta kekayaan alam, lingkungan masyarakat Banten dan Kesultanan Banten. 

19. Sejak tahun 2003, batik Banten telah mengalami proses panjang hingga akhirnya 

diakui di seluruh dunia. Batik Banten dipatenkan setelah ada kajian di Malaysia dan 

di Singapura yang diikuti oleh 62 negara di dunia. Batik Banten mendapatkan 

predikat terbaik sedunia, setelah ada himbauan pada 5 Juni sebagai hari batik 

sedunia. Banten mejadi batik pertama yang mempunyai hak paten di UNESCO. 

Bahkan kini batik Banten telah berkembag ke berbagai mancanegara. 

20. Batik Banten memiliki identitas tell story (motifnya bercerita) seperti pada nama-

nama panembahan kerajaan Banten Aryamandalika, Sabakingking, dll. Kebanyakan 

motifnya diadopsi dari benda-benda sejarah (artefak) seperti gerabah. Di setiap 

motif terdapat warna abu-abu khas daerah Banten.  

21. Di Banten dikenal selimut batik (simbut) yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-

XVII namun sejak masa kejayaan Banten berakhir tradisi ini tidak lagi dilanjutkan. 

22. Batik Banten mulai dikmbangkan lagi pada tahun 2002, berdasarkan hasil penelitian 

seorang arkeolog (tidak diketahui namanya) pada saat itu ditemukan kurang lebih 

75 ragam hias. Untuk lebih memperkenalkan ragam hias tersebut, dipilihlah media 

batik sebagai sarana yang paling mudah untuk mempublikasikan. Sampai sekarang 

ini, sudah lebih dari 50 ragam hias yang dituangkan dalam bentuk kain batik bahkan 

12 diantaranya telah dipatenkan pada tahun 2003. 

23. Batik Banten memiliki tampilan warna yang sangat meriah, gabungan dari warna-

warna pastel yang berkesan ceria namun juga lembut. Paduan warna tersebut 

dipengaruhi oleh air tanah, yang dalam proses pencelupannya mereduksi warna-

warna terang menjadi warna pastel karena kandungan yang ada di dalamnya (tidak 

diketahui jenis kandungannya). 

24. Batik Banten merupakan rekonstruksi dari pola hias gerabah dan keramik lokal 

peninggalan Keraton Kesultanan Banten. 

25. Motif batik banten banyak mengandung filosofi yang berasal dari toponim, 

(bahasan ilmiah tentang nama tempat, asal-usul, arti, penggunaan, dan tipologinya. 

Bagian pertama kata tersebut berasal dari bahasa Yunani tópos (τόπος) yang berarti 
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tempat dan diikuti oleh ónoma (ὄνομα) yang berarti nama), yang diambil dari nama 

tempat, bangunan, maupun ruang dari situs Banten Lama dan juga dari nama gelar 

di masa kesultanan Banten.  

26. Motif batik Banten yang diambil dari nama tempat adalah Pamarangen, Pancaniti, 

Pasepen, Pajantren, Singayaksa, Pasulaman, Datulaya, Srimaganti, dan Surosowan. 

27. Motif batik Banten Singayaksa diambill dari nama tempat Sultan Hasanuddin shalat 

Istikharah memohon petunjuk Allah dalam mendirikan keraton. 

28. Ragam hias corak batik pada umumnya dipengaruhi oleh: 

a. Letak geografis daerah pembuat batik, 

b. Sifat dan data penghidupan daerah yang bersangkutan, 

c. Sistem kepercayaan dan adat istiadat penduduk setempat, 

d. Keadaan alam, flora dan fauna, 

e. Akulturasi dengan daerah-daerah pembatik lain. 

30. Batik Banten, motif batik baduy dari lebak 

 

Batik Banten, motif batik baduy dari lebak 

Adalah salah satu jenis motif batik Benten yang terkenal, fenomenal dan 

kontroversi, karena sampai sekarang motif ini tidak diketahui penciptanya sehingga 

hak ciptanya tidak dipatenkan tetapi motif batik ini dikenal lebih awal oleh 
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masyarakat Banten dan Nasional karena sering mengikuti pada acara-acara pameran 

fashion maupun pameran batik Nasional, bahkan orang pertama mengenal Batik 

Banten pasti motif batik Baduy. Warna dasarnya adalah biru dengan motif hiasnya 

berwarna hitam. 

31. Batik Banten, Motif Batik Benteng dari Tangerang. 

 

Batik Banten, Motif Batik Benteng dari Tangerang. 

Dalam perkembangannya betik Banten tidak saja ragam hiasnya di dominasi oleh 

ragam hias peninggalan keraton kesultanan Banten (Istana Centris), tetapi batik 

Banten aktif berkreasi melalui nilai-nilai peninggalan bangunan adat khas 

masyarakat Banten, yaitu masyarakat Benteng di Tangerang maka terciptalah motif 

batik Benteng yang merupakan pengembangan dari budaya asli benteng kota 

Tangerang, motif batik Benteng ini lebih kental menggambarkan paduan akulturasi 

antara budaya Banten dan Tionghoa. Koleksi batik Banten ini adalah hasil karya 
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desain pengembangan dari salah satu aktivis budayawan batik dari Tangerang 

Selatan yaituHJ. Nelthy yang kerap ikut melestarikan batik Banten. 

32. Batik Banten, Motif Batik dari Kubil Serang 

Keunikan motif batik dari Kubil Serang ini adalah bahwa segala ide/gagasan 

berasal dari peninggalan kesultanan Banten. Melalui kajian pemanfaatan ragam hias 

daerah pada rancang bangun gedung-gedung pemerintah dan pemerhati lingkungan 

pada penataan kota budaya Banten Kuno yang telah Berjaya di masa lalu, maka 

lahirlah ide gagasan hasil karya Uke Kurniawan dari Kubil Serang, Banten. Dengan  

33. Batik Banten, Motif Batik Lereng Lesung dari Cilegon 

 

Awal kemunculan batik lereng lesung bermula pada Lomba Desian Batik Cilegon 

pada tahun 2006 yang diadakan oleh Bidang Pariwisata dan Budaya Despindak. 

Agus Patria akhirnya lolos sebagai juara satu dengan desain batik lesungnya.  

Dalam motif batik lereng lesung terdapat beberapa objek yang masing-masing 

objek menyimbolkan kekhasan Cilegon. Pertama, objek rumput laut yang 

dipadukan dengan isem-isem cecek krambyang menggambarkan letak geografis 

kota Cilegon yang dibatasi oleh garis pantai yang penuh dengan interaksi sebagai 

kota dinamis bagai air laut terus bergerak menghasilkan gelombang dan rianya, 

hingga menjadikan kota ini serat dengan dinamika kehidupan. Kedua, simbol 

lesung diambil dari salah satu seni budaya tradisional kota Cilegon yakni Bandrong 
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Lesung. Simbol lesung berfungsi juga mewakili simbol kembar (lesung=kapal) dan 

rantai tali jangkar kapal yang melambangkan kota cilegon sebagai kota pelabuhan, 

dimana kota Cilegon mempunyai dua pelabuhan yakni Merak dan Cigading yang 

juga merupakan salah satu motor penggerak perekonomian dan pariwisata. Ketiga, 

simbol kubah masjid merupakan gambaran tentang kepercayaan adat istiadat dan 

agama di kota Cilegon sebagai manifestasi dan komunikasi masyarakat kota 

Cilegon yang bernuansa religious/agamis. Keempat, simbol bunga melati, mawar, 

dan rumput laut mewakili ragam flora di kota Cilegon yang menggambarkan 

masyarakat kota Cilegon penuh kasih, cinta, dan keramhatamahan. Kelima, simbol 

motor elektronik menggambarkan bahwa kota cilegon dikenal sebagai kota industri 

baik secara skala Nasional maupun Internasional, dan terbuka untuk Infestor. 

Batik Lereng Lesung memiliki enam varian warna yaitu merah, kuning, hijau, biru, 

coklat, dan ungu.  

IV. Bahan, Media dan Teknik Seni Batik Banten 

34. Beberapa jenis kain yang digunakan sebagai bahan pembuatan batik 

a. Katun primis Solo/katun prima 

Kain katun yang merupakan jenis kain yang terbuat dari kapas, karena sifatnya 

yang mudah menyerap bahan pewarna alami maupun kimia, kain jenis ini baik 

dipakai sebagai bahan dasar pembuatan batik tulis. 

b. Katun primissima 

Katun primissima sering disebut juga kain primis. Kain katun primissima 

umumnya umumnya lebih tebal dengan serat lebih besar dibanding kain katun 

prima.  

c. Kain katun dobi/semi sutera 

Terbuat dari campuran bahan kapas dan polyester, campuran bahan alami dan 

sintetis ini menghasilkan kain katun yang terlihat memiliki motif serat kotak-

kotak atau garis-garis dan terkadang abstrak. 

d. Kain sutera 

Terbuat dari kepompong ulat sutera yang dipintal menjadi benang sutera. Kain 

ini memiliki karakter halus, lembut dan berkilau. 
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35. Jenis dan ukuran kain untuk batik 

Kegunaan batik secara tradisional dikaitkan dengan upacara adat. Selain itu waktu 

juga berkaitan dengan kedudukan di pemakai batik. Beberapa kegunaan atau fungsi 

batik antara lain adalah: 

a. Kain panjang (Tapih, Jarik) 

Adalah kain yang berbentuk empat persegi panjang yang dililitikan mengelilingi 

pinggang. Panjangnya hingga pergelangan kaki dengan ukuran lebar antara 100 

hingga 110 cm, sedangkan panjangnya sekitar 250 cm. Pemakaian pada wanita 

dililitkan dari arah kiri ke kanan dengan lipatan kecil di depan. Sedangkan 

pemakaian pada pria dililitkan dari kanan ke kiri dengan lipatan agak besar di 

depan. 

Susunan ragam hias kain panjang adalah sebagai berikut: 

1) Badan yang berisi motif utama 

2) Papan yang berisi motif pelengkap 

3) Tumpal yang berisi motif segitiga 

4) Hiasan pinggir berisi motif hiasan pinggir 

5) Kepala tapih terdiri atas tumpal, papan, dan hiasan pinggir pada ujung tapih. 

b. Kain sarung 

Ukuran kain sarung dengan lebar 100 cm sampai 110 cm dan panjang 180 

hingga 220 cm. sarung batik pekalongan terdiri dari dua bagian, yaitu badan 

sarung dan kepala sarung. Badan sarung memiliki luas bidang ¾ bagian dari 

panjang sarung secara keseluruhan. Sedangkan bagian kepala sarung berbentuk 

alur bidang yang memotong pola hias utama. 

c. Kain dodot 

Adalah kain yang terdiri dari atas dua kain panjang yang sejanis dan disambung 

menjadi satu. Dengan demikian panjang kain dodot sama dengan dua kali kain 

panjang. Jenis kain ini sebagai lambang hak istimewa yang diberikan kepada 

pemakainya, seperti sultan, kerabat keraton, penari keraton, dan pengantin (pria 

maupun wanita). Pemakaian dodot pada pria dilengkapi celana panjang dengan 

motif tertentu. Dodot dikenal pula dengan nama kampuh. 

Ukuran dodot (kampuh) menurut pemakainya adalah sebagai berikut: 
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1) Wanita = panjang 400 cm x lebar 200 cm 

2) Pria = panjang 500 cm x lebar 200 cm  

3) Raja  = panjang 750 cm x lebar 250 cm 

d. Kain selendang 

Adalah pelengkap pakaian wanita Jawa yang disampirkan di bahu. Selendang 

juga berpasangan denga kain panjang. Motifnya serupa dengan kain panjang 

pasangannya. 

36. Media/perlengkapan membatik 

a. Gawangan 

Adalah perkakas untuk menyangkutkan atau membentangkan kain saat 

membatik.  

b. Bandul 

Bandul terbuat dari timah, kayu, atau batu yang dimasukan ke dalam kantong. 

Fungsinya untuk menahan agar kain tidak mudah bergeser saat tertiup angin 

atau tertarik oleh si pembuat saat membatik. 

c. Wajan 

Perkakas untuk mencairkan malam/lilin.  

d. Kompor 

e. Papan alas 

Digunakan sebagai alas kain di atas paha agar si pembatik tidak terkena tetesan 

lilin/malam. 

f. Saringan malam 

Untuk menyaring kotoran/pasir pada lilin/malam. Hal ini digunakan untuk 

menghindari sumbatan pada canting. Semakin kecil pori-pori saringan semakin 

baik. 

g. Canting 

Alat untuk menampung lilin/malam yang berfungsi sebagai pena saat membatik. 

Terdiri dari tiga bagian, yaitu cucuk, nyamplung dan gagang. Bagian cucuk 

berfungsi sebagai mata pena, dan nyamplung sebagai tempat untuk menampung 

lilin, dan gagang sebagai pegangan. 
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h. Kain (mori) 

Kain katun sebagai bahan baku batik.  

  

 


