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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1.  Metodologi Pengumpulan data 

Pada perancangan ini, metode yang digunakan adalah dengan pendekatan 

kualitatif, adapun instrumen yang digunakan adalah  

1. Teknik Wawancara 

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan informan atau narasumber 

dengan menggunakan pendekatan interaktif, agar bisa mengetahui data yang 

sesuai dengan permasalahan yang diangkat, hasilnya berupa foto dan catatan. 

      Wawancara dilakukan pada 

a. Mat Nasir penjaga Museum Tekstil Jakarta 

b. Rudi dan Vina Perajin Kidang Mas Desa Babagan  Lasem  Kabupaten   

Rembang 

c. Santoso pemilik Sentra Batik Pusaka Beruang Desa Sumbergirang 

Kecamatan Lasem   

2.   Teknik Observasi 

Untuk melakukan teknik observasi penelitian ini, peneliti melakukan  

penelitian partisipatif, yaitu tidak hanya sebagai pengamat saja tetapi ikut 

berinteraksi juga dengan objek yang diamati, sehingga peneliti bisa 

melakukan penelitian secara formal dan informal, hasilnya berupa foto dan 

catatan. 
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      Observasi dilakukan pada 

 Pengrajin rumah produksi perajin batik Laseman Kidang Mas Desa 

Babagan  Lasem  Kabupaten   Rembang 

 Sentra Batik Pusaka Beruang Desa Sumbergirang Kecamatan Lasem  

Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah 

 

3.   Riset Kepustakaan 

Pengumpulan data dengan teknik pengkajian dokumen dan arsip memerlukan 

bantuan dan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait. Hasil berupa 

foto, catatan dan foto kopi. 

 Perpustakaan Nasional 

 Museum Tekstil 

 Perpustakaan Museum Tekstil Jakarta 

 Jurnal dan Artikel 

 

 

3.1.1.  Wawancara  

3.1.1.1. Wawancara dengan Penjaga Museum Tekstil 

Wawancara kepada Mat Nasir sebagai penjaga perpustakaan Museum Tekstil 

Jakarta tentang  dokumentasi motif batik tulis Lasem tempo dulu. Mat Nasir 

mengatakan  saat ini dokumentasi batik tulis Lasem yang di display digaleri hanya 

bisa didapat hingga tahun 1900 keatas, pihak museum kesulitan untuk melacak 

motif batik tulis Lasem sebelum tahun 1900, karena kualitas dari bahan batik tulis 

yang kurang baik, sehingga tidak bisa bertahan hingga seratus tahun lebih, batik 

yang didisplay merupakan hasil dari sumbangan koleksi pribadi perorangan. 
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Gambar 3.1.  Mat Nasir, Museum Tekstil Jakarta 
 

 Mat Nasir juga mengatakan hingga saat ini belum ada satupun buku yang 

membahas khusus batik Lasem, beliau berkata yang ada di perpustakaan Museum 

Batik Nasional hingga saat ini hanya buku batik lain selain batik Lasem, seperti: 

 Batik Pesisir 

 Benang Raja 

 Batik Betawi 

 Batik Garutan 

 Batik Jogja  

 Batik Solo 

Sedangkan untuk buku batik tulis Lasem beliau mengatakan belum ada buku yang 

terdaftar di sana.  
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3.1.1.2.  Wawancara Dengan Rudi dan Vina  

Rudi merupakan generasi ke 6 dari industri batik Kidang Mas, bersama istrinya 

Vina mereka meneruskan usaha yang telah dirintis oleh generasi sebelum mereka, 

wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang naik turunnya usaha Batik Tulis 

Lasem selama ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.  Rudi dan Vina Pemilik, Kidang Mas 

 

 Rumah produksi yang  sudah berdiri sejak tahun 1853, Kidang Mas sudah 

terbukti bisa mengikuti perkembangan pasang surut industri batik Lasem. Seperti 

hasil wawancara penulis kepada Bapak Rudi yang merupakan generasi ke 6 dari 

pemilik rumah produksi Kidang  Mas. Usaha ini sudah dilakukan secara turun 

temurun sejak tahun 1853, beliau menceritakan usaha batik tulis lasem sempat 

jaya pada tahun 1970, kemudian pada tahun 1990 turun drastis, setelah UNESCO 

pada tanggal 2 Oktober 2009 mengakui bahwa batik sebagai warisan dunia maka 

rumah produksi Kidang Mas mulai bangkit kembali .  

Perancangan Buku Batik..., Aris Reinata Wibawa, FSD UMN, 2019



57 

 

 Dari hasil wawancara beliau mengatakan bahwa batik Lasem pasti batik 

tulis, selama ini belum pernah ada batik Lasem yang merupakan hasil printing 

atau batik cap, itu yang membedakan batik Lasem dengan batik lainnya. Beliau 

memasarkan usaha dari mulut ke mulut, ikut pameran dan melalui media online 

yaitu Instagram dan Facebook.  

 Untuk motif yang terdapat  Batik Lasem beliau mengatakan selama ini 

hanya diceritakan dari generasi ke generasi berikutnya secara lisan.  

3.1.1.3. Wawancara dengan Santono Hartono  

Santoso Hartono merupakan  pemilik dari Sentra Batik Pusaka Beruang, 

merupakan anak kedua dari enam bersaudara,  merupakan generasi ke tiga 

pembatik di keluarganya.  Wawancara dilakukan di Sentra Pusaka Beruang adalah 

rumah produksi yang sudah berhasil mengangkat taraf kehidupan masyarakat 

Lasem dan sekitarnya, banyak masyarakat yang beralih profesi yang semula hanya 

buruh tani dan ibu rumah tangga biasa menjadi pengrajin batik di Pusaka Beruang. 

 Dari hasil wawancara dengan Bapak Santoso Hartono sebagai pemilik 

Sentra Batik Pusaka Beruang dapat menghasilkan berbagai hasil karya batik tulis 

dengan berbagai motif dan variasi dikarenakan mereka mempunyai banyak 

pengrajin sebanyak 120 orang bekerja di workshop dan 580 orang bekerja sebagai 

tenaga lepas, total perbulan menghasilkan sekitar 3.500 lembar batik tulis. 
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           Gambar 3.3.  Kel. Santoso Hartono, Pemilik Sentra Pusaka Beruang 
 

 Sistem yang digunakan kepada pengrajin yang berjumlah 700 adalah 

setiap pengrajin mendapatkan bahan baku yang terdiri dari kain, canting, malam 

secara gratis dan upah untuk satu lembar kain batik dibayar dimuka, setiap 

pembatik bebas mengerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang 

membedakan adalah dari bonus yang mereka dapat, semakin banyak mereka 

menyelesaikan pekerjaan maka semakin besar bonus yang mereka terima pada 

akhir tahun tutup buku.  

 Untuk kegiatan pemasaran, beliau banyak mengikuti pameran seperti 

Inacraft. Icraft, Pameran Batik Nusantara, dalam 1 tahun beliau mengikuti kurang 

lebih 10 pameran. Dalam mengadakan pameran beliau bekerja sama dengan 

museum tekstil nasional dan mendapatkan bantuan dari beberapa bank seperti 

Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan lain-lain.  
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3.1.1.4. Wawancara dengan H.M. Zaim Ahmad Ma’shoem (Gus Zaim) 

Wawancara dengan Gus Zaim bertujuan untuk mengisi konten tentang Lasem 

kota santri, H.M. Zaim Ahmad Ma’shoem (Gus Zaim) merupakan pendiri Pondok 

Pesantren Lasem, bangunan yang terletak pada daerah pemukiman daerah 

Tionghoa awalnya dibangun sebagai rumah tiggal saja tetapi lama kelamaan 

berubah menjadi pondok Pesantren pada saat ini sudah memiliki santri sebanyak 

200 orang yang terdiri dari pria dan wanita. Lasem merupakan Kota yang terletak 

di Pesisir Pantai Utara Jawa denga Culture Islam tradisional yang sangat kuat dan 

sudah menyatu dengan Masyarakat Tionghoa non Muslim, hal ini terlihat pada 

tata ruang dan kebudayaan Lasem, hubungan erat antara masyarakat Tionghoa 

Muslim dan Masyarakat Tionghoa non Muslim sangat harmonis, hal ini sudah 

dimulai sejak jaman Kerajaan Majapahit.  

 Dari hasil wawancara Gus Zaim bercerita ada saat dimana masyarakat 

Tionghoa merasa takut dan tidak nyaman untuk menjalankan usaha batik disana, 

telah terjadi perbedaan dan gesekan-gesekan yang terjadi ketika jaman Orde Baru, 

ada larangan dimana masyarakat Tionghoa harus mengganti namanya menjadi 

nama Indonesia, ornamen-ornamen yang berbau Tionghoa tidak boleh dipasang di 

rumah mereka, perayaan agama mereka seperti Imlek, Ceng Beng dan perayaan 

Barongsai tidak boleh dilaksanakan di seluruh Indonesia, pernah suatu ketika ada 

aparat keamanan yang mencoba untuk membakar emosi Masyarakat Lasem, tetapi 

tidak berhasil.  
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 Gus Zaim merasa terispirasi dengan era pemerintahan Presiden 

Abdurahman Wahid yang merupakan cucu dari dari Mbah Sambu (Kiai yang 

sangat terkenal di Lasem) Kepres (Keputusan Presiden) no 6 tahun 2000 tentang 

pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967. Dengan tegas, Gus Dur menyatakan 

bahwa masyarakat China adalah bagian dari Bangsa Indonesia. Selain itu, Gus 

Dur juga memberikan kebebasan beragama dengan mengangkat Kong Hu Chu 

sebagai agama resmi di Negara Indonesia. 

Cara Gus Zaim untuk mengatasi trauma tersebut adalah beliau sengaja mendirikan 

pondok pesantren ditengah-tengah pemukiman Tionghoa dan dia juga melakukan 

kunjungan kerumah-rumah etnis Tionghoa disekitar pesantren, walaupun pada 

awalnya masyarakat Tionghoa sempat merasa gamang dengan kedatangannya, 

tetapi lama kelamaan mereka berkata “waah ternyata orang-orang pesantren itu 

baik-baik ya” ujar Gus Zaim.  

3.1.1.5. Wawancara dengan Ir. Rudy Hartono 

Wawancara dengan Rudy Hartono dilakukan untuk mengisi artikel “Selayang 

Pandang Tokoh Lasem”. Pada tahun 2012, Rudi Hartono membeli  sebuah 

rumah yang telah dibangun sejak tahun 1860 dan telah dijadikan sebagai sarang 

burung walet, kemudian rumah tersebut direnovasi  menjadi bangunan yang layak 

tinggal tetapi tidak merubah karakteristik bangunan tersebut sehingga kesan wajah 

kekayaan tempo dulu masih terasa.  Rumah tersebut diberi nama dengan slogan 

Tiongkok Kecil Heritage yang sempat mendapatkan pertentangan dari sesepuh 

Klenteng pecinan Lasem, mereka protes kenapa nama Tiongkok dimunculkan. 
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 Walaupun begitu Rudy memutuskan tetap menggunakan slogan itu tanpa 

meremehkan pro dan kontra maka beliau berusaha melestarikan bangunan kuno 

tersebut.  

 Pada tahun 2016 Rudy Hartono mendaftarkan  ke UNESCO dengan 

melibatkan para ahli seperti Direktor of Research URDC UNS, bidang ilmu teknik 

arsitektur, pemerhati Budaya, pemerhati wisata budaya, National Geographic dan 

Fotografer untuk mendaftarkan Heritage Tiongkok kecil ke UNESCO untuk 

menuju Heritage Award. 

 National Geographic Indonesia dan National Geographic Traveler dalam 

menampilkan Pecinan Lasem dalam kisah featurenya pada edisi Febuary 2016. 

“Corong Candu di tepian Jawa” yang terbit di majalah National Geographic 

Indonesia dan “Terbit Rindu pada Bekas Kota Candu” yang terbit di National 

Geographic Traveler. 

3.1.1.6. Wawancara dengan Sigit Witjaksono 

Wawancara ini untuk mengisi artikel “Selayang Pandang Tokoh Lasem”, 

Sigit Wicaksono merupakan  sesepuh  Tionghoa dan tokoh Batik Lasem,  Sigit 

Witjaksono pemilik rumah produksi Sekar Kencana yang dibangun di desa wisata 

Babagan, Lasem, Rembang. untuk menarik minat dan memasukkan unsur 

toleransi yang kuat di Lasem, Sigit menciptakan motif yang memadukan batik 

lokal dengan corak khas Tiongkok. beliau memiliki  sejarah, dedikasi, 

pengalaman dan pengetahuan yang tinggi tentang Batik tulis Lasem.  
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 Pak Sigit pernah menjadi juara Indonesia dalam permainan tenis meja ini 

juga merupakan pencipta dan pelopor Batik tulis motif Sinografi. Pada awal Pak 

Sigit menciptakan Sinografi banyak orang yang merasa kagum dengan hasil 

karyanya tetapi ada juga suara miring yang mengatakan bahwa huruf luck / 

Sinografi merusak estetika Batik Lasem, tetapi istri Sri Sultan Hamengku Buwono 

ke 9 mengatakan bahwa karakter dari suatu batik tidak mungkin bisa hilang justru 

akan semakin kuat karena huruf luck merupakan doa bagi si pemakainya. 

 Bagi kalangan pencinta batik tidak asing lagi dengan nama Sigit 

Witjaksono pria berusia 89 tahun ini, merupakan pria Tionghoa yang menjadi 

kreator batik Lasem sekar kencana dan merupakan salah satu tokoh pencetus batik 

Lasem perpaduan Jawa dan Tionghoa. 

 Tujuan beliau menciptakan perpaduan dua budaya Jawa dan Tionghoa 

adalah agar akulturasi batik Lasem dan Tiongkok bisa diterima masyarakat umum 

dan bisa dikembangkan lagi.  Kerukunan kehidupan masyarakat Lasem antara 

keturunan Tionghoa dan penduduk Jawa maka disebut sebagai Tiongkok kecil. 

 Batik Lasem menurut beliau sempat mengalami masa kejayaan pada masa 

pemerintahan Belanda, bahkan digandrungi oleh dunia, batik Lasem bersanding 

dengan batik Jogja, Solo, Pekalongan dan Banyumas sehingga menempati 

peringkat lima besar. 
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 Pada saat itu Batik Lasem sudah memasuki Eropa sampai memasuki 

Kerajaan Inggris. Lambat laun kejayaan Batik Lasem redup disebabkan 

persaingan yang ketat dan minimnya inovasi, selain itu timbul Batik cap dan 

printing pada daerah di sekitar Lasem yang harganya sangat murah sehingga Batik 

Lasem kalah bersaing.  

 Walaupun demikian dari penuturan beliau pengusaha Batik Lasem sudah 

sepakat bahwa Batik Lasem tetap Batik tulis sehingga memiliki tempat tersendiri 

di Masyarakat.Dengan ditetapkannya Batik sebagai world heritage menyebabkan 

industri Batik Lasem mulai bersinar kembali. 

Kesimpulan: 

Kesimpulan dari wawancara diatas adalah usaha Batik tulis Lasem selama ini 

masih bisa berjalan dengan baik, walaupun terjadi pasang surut seperti yang 

diceritakan oleh Rudi dan Santoso tetapi mereka masih bisa tetap berdiri sampai 

sekarang, usaha yang mereka lakukan agar pengunjung tetap mau berbelanja di 

sana berbagai ragam, misalnya di Kidang Mas pengunjung bisa kursus Batik 

secara gratis bahkan bisa masuk kedalam workshop, sedangkan di Sentra Pusaka 

Beruang pengunjung boleh ,menukar bahan yanh mereka beli karena merasa tidak 

cocok dan pengunjung disuguhi lontong tuyuhan. Sentra Pusaka Beruang yang 

sudah berhasil mengangkat taraf hidup setempat eajin mengikutii pameran, 

pemasaran melalui Instagram dan Facebook . 

 Bertahannya batik tulis Lasem pada saat ini tidak lepas dari usaha 

beberapa tokoh seperti Gus Zaim, dalam mempertahankan keberagaman di Lasem 
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sehingga motif Tionghoa bisa diterima dengan baik di sana, Gus Zaim juga 

menjadi jembatan agar kerukunan kehidupan agama yang beragam bisa berjalan 

dengan baik disana. 

 Rudi Hartono sebagai tokoh Revitalisasi dan usahanya mempertahankan 

bangunan “Heritage Lasem Tiongkok Kecil” dan mendaftarkan ke UNESCO 

sehingga terkenal ke mancanegra. 

 Wigit Witjaksono juga merupakan sesepuh Tionghoa dan seorang Maestro 

batik Lasem beliau telah menciptakan motif baru yaitu motif Sinografi yang 

terkenal hingga saat ini.   

 Berjalannya usaha batik Lasem hingga kini dan masih digemari 

olehmasyarakat Indonesia dengan dengan adanya penetapan oleh UNESCO pada 

tanggal 2 Oktober 2009, Batik merupakan warisan dunia maka pengrajin Batik 

tulis Lasem berharap agar Batik Lasem lebih dikenali oleh Masyarakat dan tidak 

terlupakan.  

3.1.2. Observasi 

Observasi dilakukan di dua tempat yaitu Kidang Mas Batik Lasem dan Sentra 

Pusaka Beruang,  tujuan dari observasi ini untuk mengetahui kegiatan sehari-hari 

industri batik Tulis Lasem. Dalam hal ini observasi dilakukan pada  2 tempat  

yaitu  
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3.1.2.1. Observasi di Kidang Mas Batik Lasem 

 Pada Batik Lasem Kidang Mas terdapat kegiatan kursus batik tulis secara gratis 

yang diberikan kepada pengunjung, secara kebetulan pada saat penulis sedang 

berada di sana Kidang mas mendapatkan kunjungan dari rombongan ibu-ibu 

Regina Pacis Bogor, mereka diberi bahan kain batik dan malam secara gratis, 

lamanya kursus sekitar 1 jam.  

  Disini penulis juga diizinkan untuk mengambil foto-foto dari batik yang 

dijual disana, selain foto Vina juga memberikan nama-nama dari setiap lembar 

kain batik yang penulis foto, sehingga foto tersebut sangat berguna untuk 

melengkapi penyusunan Tugas Akhir ini.  

  Dari pengamatan penulis pelayanan yang diberikan oleh ibu Vina kepada 

rombongan ibu-ibu tersebut sangat ramah, maka setelah kursus membatik banyak 

ibu-ibu yang juga membeli Batik Lasem dari tempat tersebut, adapun harga yang 

ditawarkan berkisar antara Rp.120.000 sampai Rp.1.560.000. Menurut ibu Vina 

harga satu lembar kain batik ditentukan dari bahan kain yang digunakan, jenis 

pewarnaan dan tingkat kesulitan dari corak dan isen-isen yang harus disematkan 

pada kain tersebut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4.  Kursus batik di Kidang Mas 
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Ditempat yang sama penulis juga diberi kesempatan untuk  melihat workshop dari 

kegiatan pengrajin yang sedang bekerja disana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6.  Perajin Batik di Kidang Mas 

 

Gambar 3.5.  Konsumen di Kidang Mas 
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Proses membatik yang penulis amati sebagai berikut: 

 Selembar kain mori putih polos digambar dengan pensil 

 Gambar pensil dipertebal dengan malam menggunakan canting 

 Kerangka gambar diisi oleh isen-isen 

 Nemboki yaitu proses menutup kain dengan lilin untuk bagian agar tetap putih 

 Pewarnaan dengan cara di-gledhek (direndam dalam larutan warna) 

 Pelorotan atau melepas malam dari kain dengan cara direbus dan dijemur 

3.1.2.2. Observasi di  Sentra Pusaka Beruang 

Observasi pada Centra Pusaka Beruang mereka memiliki banyak corak motif 

karena mereka memiliki 700 tenaga kerja, setiap pengunjung  disajikan makanan 

khas Lasem yaitu lontong opor  tuyuhan sehingga tercipta suasana kekeluargaan. 

Dari hasil pengamatan penulis,  jumlah pembeli dalam 1 hari dari pukul 9.00 - 

17.00 terdapat 21 pengunjung. Rata-rata per orang membeli batik antara 

Rp.990.000, - Rp.5.200.000, - harga batik yang  dijual perbuah berkisar 

Rp.130.000,- sampai Rp.1.500.000,-. Kebanyakan pembeli mengetahui Centra 

Pusaka Beruang dari mulut ke mulut, pameran dan Website. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7.  Showroom Sentra Pusaka Beruang 
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Gambar 3.8.  Observasi Motif di Sentra Pusaka Beruang 

 

Kesimpulan: 

Kesimpulan dari observasi yang penulis lakukan adalah banyaknya motif Batik di 

Kidang Mas dan Sentra Pusaka Beruang maka penulis bisa mendapatkan banyak 

foto yang akan penulis gunakan sebagai artikel ragam Batik Lasem, selain itu 

penulis penulis bisa mendapatkan proses cara membatik dari mulai menggambar 

di atas sehelai kain dengan menggunakan pensil hingga menjadi selembar kain 

batik, sehingga  penulis bisa menulis konten tentang cara membuat batik. 

 

3.1.3.  Riset Perpustakaan/Arsip 

Riset perpustakaan dilakukan di tiga tempat yaitu Perpustakaan Nasional, 

Museum Tekstil, Perpustakaan Museum Tekstil dan study literatur. Perpustakaan 

Nasionak merupakan tempat di mana kita bisa menemukan data tertulis dari buku 
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yang sekarang sudah tidak diterbitkan lagi, tetapi sangat berguna di tugas akhir 

ini, Museum Tekstil Jakarta merupakan tempat di mana kita masih bisa melihat 

Batik Lasem tempo dulu, sedangkan Perpustakaan Museum Tekstil terdapat 

banyak sekali tentang jenis-jenis kain seperti kain tenun, kain songket dan kain 

batik. 

3.1.3.1. Perpustakaan Nasional  

Untuk mencari data tentang  sejarah dan periode batik tulis lasem, dari hasil riset 

di Perpustakaan Nasional, penulis mendapatkan artikel melalui buku karya 

 Lasem kota tiongkok kecil: Interaksi Tionghoa, Arab dan Jawa dalam silang 

budaya pesisiran - Munawir Aziz (2014) 

 Lasem Negeri Dampo Awang – Akrom Unjiya (2014) 

Kedua buku tersebut diatas memuat artikel tentang berdirinya sejarah kota Lasem 

hingga kedatangan laksamana Cheng Ho dan peristiwa penting yang terjadi di 

Lasem.  

1. Sejarah Berdirinya Kota Lasem  

Lasem asal kata dari Lao Sam, merupakan salah satu kota yang terletak di 

Kabupaten Rembang, berjarak sekitar 110 km dari kota Semarang ke arah 

timur, terletak pada sepanjang jalur pantura. Pada awal abad ke-14, kota 

Lasem berada dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa 

Timur, dimana kerajaan Majapahit telah berada di Indonesia sejak abad ke-13 

sampai abad ke-15. 

Lasem yang berada disebelah Timur Rembang adalah sebuah kota tua yang 

sebagaian tanahnya merupakan bagian Majapahit. Lasem merupakan 
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pemukiman Tionghoa dan dikenal karena galangan kapalnya, tetapi pada abad 

kesembilan belas predikat tersebut dikalahkan oleh Rembang. Galangan kapal 

besar saat itu mengindikasikan Lasem merupakan wilayah strategis. Lasem 

merupakan tempat pembuat perahu sekaligus kota pelabuhan. 

Pada tahun Saka 1273 yang menjadi Ratu di Lasem adalah Dewi Indu yang 

bergelar Bhre Lasem, merupakan ratu dari kerabat istana Majapahit. Dewi 

Indu merupakan putri dari Wjaya Rajasa yang menikah dengan Dyah Wiyat 

saudara perempuan Tribhuwana Tungga Dewi, ibunda Hayam Wuruk. 

Wilayah kekuasaan kerajaan Lasem pada masa itu sangat luas, meliputi 

daratan dan perairan, dengan jumlah yang rakyat cukup tinggi, memiliki 

potensi tersendiri sebagai kekuatan dalam menopang kerajaan Majapahit.  

Bhre Lasem ini menikah dengan Rajasa Wardhana, merupakan seorang raja 

dari kerajaan Matahun. Rajasa Wardhana merupakan petinggi militer angkatan 

laut kerajaan Majapahit.  

Setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389, pemerintahan kerajaan 

Majapahit diganti oleh keponakan yang juga menantu beliau yaitu 

Wikramawardhana 

Ketika Dewi Indu meninggal dunia maka jabatan Bhre Lasem diserahkan pada 

putrinya yaitu Nagarawardhani. Tetapi Wikramawardhana juga mengangkat 

Kusumawardhani sebagai Bhre Lasem. Sehingga hal ini menyebabkan 

perpecahan dalam keraton karena terdapat dua Bhre Lasem.   
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Sengketa jabatan ini menyebabkan perang dingin antara istana barat dan timur, 

sampai akhirnya Nagarawardhani dan Kusumawardhani meninggal dunia pada 

tahun 1400. 

Wikramawardhana segera mengangkat menantunya sebagai Bhre Lasem baru 

yaitu istri Bhre Tumapel. Setelah pengangkatan Bhre Lasem maka perang 

dingin antara istana barat dan timur berubah menjadi perselisihan. 

Berdasarkan Kitab Praraton, Bhre Wirabhumi dan Wikramawardhana 

bertengkap pada akhir tahun 1401 hingga selanjutnya tidak saling bertegur 

sapa. Keroposnya tampuk kekuasaan Majapahit di Lasem ini yang 

menyebabkan kerajaan Islam bisa tumbuh dan berkembang di Lasem. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9.  Peta Lasem Produksi Tahun 1893 

(Perpustakaan Nasional, 2018) 

 

2. Kedatangan Laksamana Cheng Ho 

Dengan kedatangan armada besar Laksamana Cheng Ho pada tahun 1413 ke 

kerajaan Majapahit yang diutus oleh Kaisar Tiongkok  (Kaisar Yung Lo) pada 
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masa Dinasti Ming, sebagai duta politik yang ingin membina hubungan 

bilateral dengan kerajaan Majapahit, terutama dalam bidang budaya, politik 

dan perdagangan , mereka sudah mendapatkan ijin untuk melakukan kegiatan 

perdagangan dari pihak kerajaan Majapahit, hal ini menyebabkan banyaknya 

perkampungan Tionghoa di sana. 

Perjalanan Cheng Ho dimulai sejak tahun 1405 menuju negara-negara Asia, 

Timur Tengah hingga Afrika, merupakan perjalanan ekspedisi dengan armada 

yang paling besar dan paling kuat sepanjang sejarah Dinasti Ming. Ekspedisi 

tersebut melibatkan 300 kapal dengan 30 ribu kru yang terdiri dari tentara, 

kartografer, ahli astronomi hingga sarjana alam. 

Kapal kayu yang digunakan dengan panjang 138 meter merupakan kapal laut 

terbesar sepanjang masa. Bahkan kapal milik Vasco da Gama dan Christoper 

Columbus yang terkenal dengan penaklukk dunia tidak seberapa jika 

dibandingkan dengan kapal armada Cheng Ho. Jasa Cheng Ho yang terkenal 

adalah sebagai salah satu tokoh yang ikut menyebarkan agama Islam di 

Indonesia 

3. Tiga babak penting kehidupan Masyarakat Lasem 

Lasem terkenal sebagai Tiongkok kecil karena beberapa abad yang lalu,  

Lokasi yang terletak di Kabupaten Rembang , Jawa Tengah ini etnis 

Tionghoa hidup berdampingan dengan pribumi dan etnis lainnya, tetapi 

harmonisasi ini sempat mengalami ancaman konflik beberapa kali. Munawir 

Aziz, penulis buku “Lasem Kota Tiongkok Kecil” mencatat ada tiga simpul 
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sejarah penting yang terjadi di Lasem yang mengganggu harmonisasi di 

Lasem.  

Peristiwa pertama terhadi pada tahun 1740-an, dimana terjadi pembantian 

orang Tionghoa di Batavia dan dampaknya sampai ke Lasem, banyak warga 

etnis Tionghoa di Batavia yang menyelamatkan diri ke Lasem. Mereka 

membangun ikatan kuat dengan tokoh politik lokal dan pemuka agama Islam 

Lasem agar bersatu padu melawan pemerintahan kolonial 

“Fase sejarah itu membangunkan dan menciptakan hubungan kuat antara 

etnis Tionghoa, Arab dan Jawa” kata Munarwir dalam acara bedah buku 

Lasem Kota Tiongkok Kecil’ di perpustakaan Universitas Atmajajaya 

Yogyakarta. 

 Peristiwa kedua adalah perang Jawa yang terjadi satu abad setelah kejadian 

peristiwa pertama, Munawir menjelaskan bahwa pada saat itu perang 

berkecamuk di tanah Jawa yang berdampak hingga ke pesisir, termasuk 

daerah Lasem dan sekitarnya. Warga Tionghoa konsisten menunjukan sikap 

untuk melawan penjajah Belanda dengan memberikan bantuan amunisi dan 

logistik kepada laskar pinpinan Sosrodilogo. 

 Peristiwa ketiga terjadi satu abad kemudian dimana etnis Tionghoa berperang 

melawan belanda dalam perang Diponegoro, tetapi karena politik adu domba 

maka timbul konflik internal sehingga etnis Tionghoa justru dikucilkan 
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3.1.3.2. Museum tekstil Jakarta  

Pencarian data literatur dilakukan di Museum tekstil bertuju untuk mencari data 

tentang motif-motif Batik Tulis Lasem tempo dulu, tetapi yang terdapat disini 

adalah periode awal tahun 1900, pada museum tekstil terdapat beberapa motif 

batik tulis lasem tempo dulu yang masih bisa kita lihat disini.  

Motif kembang Teki adalah sejenis tanaman rumput liar, melambangkan karakter 

perempuan  yang memiliki kekuatan, ketegaran dalam menghadapi kehidupan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10.  Kembang Theki (1910) 

(Museum Tekstil, 2018) 
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Pohon Hayat biasa disebut juga Pohon Surga, merupakan bentuk pohon khayalan 

yang melambangkan kehidupan dan kesaktian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12.  Pohon Hayat  (1920) 

(Museum Tekstil, 2018) 

 

Gambar 3.11.  Andang Kewanan  (1920) 

(Museum Tekstil, 2018) 
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Buketan Lungkembang melambangkan harapan agar pemakainya bisa terus 

tumbuh berkembang menjadi lebih baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bang bangan adalah corak warna khas batik Laseman yang populer dengan warna 

Merah Jengger Ayam, warna Getih Pithik, warna darah ayam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14.  Bang Bangan  (1987) 

(Museum Tekstil, 2018) 

Gambar 3.13.  Buketan Lungkembang (2000) 

   (Museum Tekstil, 2018) 
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Bang Biron  merupakan penamaan kain batik yang berwarna merah dan biru, 

Bang dari bahasa Jawa yang berarti merah , sedangkan Biron berasal dari katan 

“Mbironi” yang artinya membuat menjadi biru. Melambangkan harmoni, 

kepercayaan dan percaya diri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.3. Perpustakaan Museum Tekstil Jakarta  

Tujuan penulis mencari data melalui perpustakaan museum tekstil adalah untuk 

mencari literatur atau catatan tentang makna filosofis yang terkandung pada setiap 

corak batik lasem, selain itu penulis juga mencari catatan yang berhubungan 

dengan buku-buku batik, terutama bahan untuk membatik dan proses membuat 

batik tulis, tetapi ada satu buku yang penulis ambil beberapa foto seperti 

1.  Batik Pesisir Pusaka Nusantara-Ishwara, Yahya dan Moesis (2011). 

 

Gambar 3.15.  Bang Biron  (1920) 

(Museum Tekstil, 2018) 
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3.2.    Studi Literatur 

Dari studi literatur  penulis memfokuskan pada informasi tentang batik tulis 

Lasem 

1. Akulturasi Lintas Zaman di Lasem, Perspektif Sejarah dan Budaya – 

Nurhajarini dkk. (2015) 

2. Pola Batik Lasem Pasca Penetapan UNESCO Tentang Batik Tahun 2009-

Astaufi Hepi Perdana (2012). 

3. Corak Batik Lasem Sebagai Bukti Akulturasi Budaya –Nita Kusuma Sugiono 

(2016). 

 

3.2.1.  Akulturasi Lintas Jaman 

Akulturasi adalah perpaduan  budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru 

tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya  asli, peristiwa ini terjadi dalam kurun 

waktu yang lama. Dalam proses akulturasi semua perbedaan yang ada akan 

berjalan beriringan dengan semua unsur persamaan yang mereka miliki hingga 

akhirnya budaya yang memiliki pengaruh lebih kuat akan berperan besar dalam 

proses akulturasi.  

 Menurut Nurhajarini (2015:63) Berdasarkan periode perkembangan di 

Lasem yang terketak di pesisir pantai utara menyebabkan terjadi gelombang 

budaya yang mewarnai kebudayaan dan kehidupan masyarakat Lasem. Hal ini 

disebabkan dalam rentang waktu terasebut terjadi gelombang migrasi etnis 

Tionghoa menuju Lasem. Lasem juga merupakan tempat tumbuhnya penyebaran 

agama Islam. 
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 Dalam perkembangannya masyarakat Tionghoa telah berbaur dengan 

kebudayaan lokal Indonesia, mereka bahu membahu melawan penjajahan VOC, 

kala itu wilayah Lasem masih termasuk dalam kekuasaan Belanda. Tentara 

Belanda melakukan penyerangan ke wilayah ini dibantu dengan sultan 

Amangkurat II yang sudah menjadi antek Belanda di Mataram. Peperangan yang 

terjadi mengakibatkan tewasnya Raden Mas Qingit yang merupakan putra 

pertama penguasa Lasem pada saat itu. Sehingga rakyat Lasem yang terdiri dari 

kaum Santri bersama masyarakat Tionghoa bahu membahu melawan penjajahan 

Belanda. Sehingga menghasilkan bentuk-bentuk akulturasi seperti: 

1. Akulturasi Budaya  

Lasem adalah kota pesisir pantai utara Jawa dengan kultur Islam tradisional 

yang sangat kuat. Kultur ini seakan menyatu dengan keberadaan warga 

Tionghoa non-Muslim yang sangat menonjol dalam tata ruang dan 

kebudayaan Lasem.   Hubungan antar etnis dan antar agama sudah dimulai 

sejak zaman Majapahit. Kota yang dijuluki “Kota Tiongkok Kecil” ini 

menjadikan masyarakat Tionghoa dan Jawa dapat hidup berdampingan. 

Kehadiran Pondok pesantren  di tengah bangunan-bangunan lama masyarakat 

Tionghoa menjadi tanda keharmonisan masyarakat di kota kecil ini. 

2. Wujud Akulturasi Batik 

Batik merupakan Akulturasi Budaya yang paling populer di Lasem , batik 

Lasem sudah dimulai sejak pemerintahan Raja Lasem (Bhre Lasem 1) pada 

masa pemerintahan kerajaan Majapahit, beliau memerintah Lasem sejak tahun 

1350-1375, pada masa itu batik sudah menjadi simbol dari pakain bangsawan.  
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Kedatangan Laksamana Cheng Ho dari Dinasti Ming yang singgah di Lasem 

untuk memperbaiki kapal dan menurunkan awak kapal yang menderita sakit 

agar bisa berobat, salah satu Nakhoda kapal yang bernama Bi Nang Un 

melihat keindahan pemandangan Lasem dan tanah yang subur, dengan 

keramahan  masyarakat Lasem maka Bi Nang Un mohon izin untuk tidak 

melanjutkan perjalanan dan menetap di Lasem, Bi Nang Un bersama istrinya 

yang bernama Na Li Ni  memulai batik Lasem dengan pengaruh Tionghoa.  

Dengan adanya pengaruh budaya Tionghoa maka batik Lasem merupakan 

salah satu jenis batik pesisir yang memiliki ciri khas tersendiri yang berkaitan 

dengan kepercayaan masyarakat Tionghoa. Motif batik Lasem peranakan pada 

awalnya dikhususkan pada masyarakat Tiongho peranakan yang tinggal di 

Lasem. Batik Lasem hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa memiliki 

ragam hias berupa corak yang kaya akan simbol-simbol.  

Seiring perkembangan zaman, terciptalah motif batik Lasem dengan pola dan 

ragam hias yang khas dimana terdapat unsur budaya Tionghoa dan budaya 

Lokal, motif pakem antara lain adalah Lerek, Lung Lungan, Kendoro Kendiri, 

Kawung, Sekar Jagat, Watu Pecah, Gunung Ringgit, Latohan dll. 

3. Akulturasi Tradisi dan Gaya Hidup 

Bentuk Akulturasi Budaya berikutnya adalah Ritual/Tradisi dan gaya hidup, 

Masyarakat Tionghoa di Lasem sangat akrab dengan acara kenduri, acara yang 

mereka lakukan adalah acara kelahiran, pernikahan dan kematian. Masyarakat 

Tionghoa dalam melakukan acara kenduri dengan mengundang kerabat dan 

masyarakat disekitarnya dari berbagai latar belakang etnis. Kenduri biasanya 
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dipimpin oleh Ustad atau elit desa dalam memimpin doa, demikian juga 

dengan doa yang dipanjatkan biasanya doa Islam (bahasa Arab). 

Masyarakat Tionghoa Lasem mempercayai bahwa Tuhan tetap akan menerima 

doa tersebut walaupun disampaikan dalam berbagai bahasa, dari keterangan 

diatas dapat kita lihat bahwa telah timbul sebuah budaya baru yang berasal 

dari kebiasaan masyarakat setempat, dimana budaya tersebut tidak 

menghalangi kehidupan sehari-hari. 

Setahun sekali masyarakat Lasem mempertingati haul Mbah Sambu yang 

dipusatkan di Masjid Jami Lasem, maka masyarakat Tionghoa juga ikut ambil 

bagian memperingati acara tersebut, diantaranya adalah menjaga keamanan 

saat ritual haul Mbah Sambu berlangsung,  mereka juga ikut membagikan 

bantuan makanan. Kegiatan acara haul tersebut biasanya juga dikuti acara 

sunatan masal, maka masyarakat Tionghoa memberikan bantuan dalam bentuk 

sarung untuk yang menjalankan sutat. Demikian juga sebaliknya jika etnis 

Tionghoa merayakan perayaan hari raya Tionghoa maka masyarakat sekitar 

tanpa ragu-ragu ikut membantu acara tersebut, ketika acara barongsai maka 

para santri di pondok pesantren juga ikut ambil bagian dengan cara menjaga  

keamanan. 

3.2.2.  Pola Batik Lasem Pasca Penetapan oleh UNESCO 

Menurut Perdana (2012:48) setelah penetapan batik oleh UNESCO pada tahun 

2009 maka muncul beberapa pola baru batik tulis Lasem yang tidak mengikuti 

lagi pola pakem dari batik tulis Lasem selama ini.  
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Munculnya pola-pola baru tersebut memunculkan motif dan warna baru, 

walaupun muncul motif-motif yang beragam dan warna yang lebih cerah, tetapi 

beberapa pola batik tulis Lasem klasik masih bisa kita temukan, pola tersebut 

biasa disebut Lawasan dan disimpan untuk koleksi seperti Lak Can Dewa-Dewi, 

Tiga Negeri, Sekar Jagad dan Kawung.  

 

3.2.3.  Corak Batik Lasem Sebagai Bukti Akulturasi Budaya 

Menurut Sugiyono (2016:13)  masyarakat Tionghoa percaya bahwa corak dalam 

pakaian mereka memiliki makna yang berhubungan dengan budaya dan 

kerpibadian orang yang mengenakannya, macam-macam mitologi Tionghoa.  

Batik selera Tionghoa biasa disebut Batik Laseman.  

 Dalam pemberian warna Batik Laseman biasanya terlihat dalam gambar 

corak utama seperti Burung Hong, Kilin, Liong, Ikan Mas dan Ayam Hutan. Ada 

juga beberapa motif tumbuhan seperti Seruni, Delima, Maknolia dan Peoni. Ada 

juga motif lain seperti motif Geometris yang diberi nama Swastika, Banji, Bulan, 

Gunung dan Mata Uang.  

1. Naga 

Naga adalah hewan mitologi yang diciptakan masyarakat Tionghoa pada jaman 

dulu dan dipercaya sebagai dewa. Menurut masyarakat Tionghoa naga adalah 

hewan yang sempurna, berkuasa, kuat, sakti dan sebagai penjaga keselamatan, 

bagi masyarakat Tionghoa naga juga digambarkan sebagai semangat karena 

memiliki makna gagah, berani dan jantan dan identik dengan laki-laki. Naga 

juga menyimbolkan keuletan, ketangguhan, kekuatan, perkasa dan kehormatan.  
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2. Burung Hong 

Dikenal sebagai burung Phoenix. Biasanya terdiri dari warna merah atau warna 

warni. Mengandung 5 unsur warna baik, yang terdiri dari hitam lambang 

kesetiaan, putih lambang keluhuran, merah lambang kesantunan, hijau lambang 

keadilan dan kuning lambang kemurahan hati. Kalau Naga bersifat yang maka 

burung Hong bersifat yin, melambangkan   feminim, kelembutan dan  

keanggunan. Burung Hong pada batik dianggap sebagai penolak bala. Naga 

yang disandingkan dengan burung Hong melambangkan kebahagiaan 

pernikahan. 

3. Ayam Jago 

Ayam jago melambangkan, keberhasilan, kebijaksanaan, kekuatan, dan  tekad 

yang kuat, kekayaan dan kekuasaan. Jika digambarkan sepasang bangau maka 

memberikan lambang kesetiaan atau hidup pernikahan yang abadi. Burung 

Bangau pada masyarakat Tionghoa sering dianggap sebagai  tunggangan roh 

manusia menuju Nirwana 

4. Kupu-kupu 

Kupu-kupu memiliki makna bahwa kehidupan manusia merupakan proses yang 

sama seperti siklus hidup kupu-kupu yang berawal dari telur, ulat, kepompong 

dan akhirnya bisa menjadi kupu-kupu yang lebih baik lagi, begitu juga dengan 

manusia jika memiliki tujuan hidup, kupu-kupu juga identik dengan feminim.  
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5. Ikan Koi 

Ikan Koi biasa disebut dengan ikan Mas, yang diyakini oleh masyarakat 

Tionghoa sebagai lambang kesejahteraan, hal ini disebabkan untuk lafal bahasa 

Tionghoa ikan adalah Yu yang  artinya kelebihan atau berkelimpahan, 

sehingga ikan Koi dipercaya bisa membawa kelebihan dan kelimpahan.  

6. Qilin/Lokcan 

Merupakan  dewa mitologi masyarakat Tionghoa kuno yang masih dipercaya 

keberadaannya hingga sekarang, Qilin adaQilin akan membawa 

keberuntungan dan menjaga kita dari kemalangan, menghilangkan kejahatan, 

menjaga tempat tinggal dan memberikan keberuntungan, berkah dan kebajikan 

yang tinggi.   

7. Kura-kura 

Kura-kura adalah salah satu hewan yang dapat hidup lama bahkan hingga 

ratusan tahun, masyarakat Tionghoa terinspirasi dari sikluk hidup kura-kura  

dan dijadikan sebagai salah satu corak yang memiliki makna umur panjang.  

8. Burung Merak 

Burung merak memiliki makna kecantikan, keanggunan, kemegahan, 

keberuntungan dan moralitas yang baik. 

9. Bunga Seruni 

Melambangkan panjang umur, keindahan, kesucian 

10. Bunga Peoni 

Melambangkan kekayaan dan kesucian 
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11. Bunga Teratai 

Lambang pengorbanan yang sakral dan kecantikan yang suci. 

12. Bambu 

Melambangkan panjang umur, bambu juga merupakan tumbuhan yang kokoh  

dan tidak mudah patah, jika tertiup angin kencang dia akan meliuk ke kanan 

dan kekiri, bahkan jika patahpun akan segera tumbuh tunas baru, sehingga 

dipercaya melambangkan semangat hidup, pantang menyerah 

a. Motif Tionghoa Selain Fauna dan Flora  

Ada pula motif Tionghoa yang tidak mengacu pada fauna dan flora  seperti 

kipas, uang koin, dewa dan aksara Tionghoa, namun motif-motif tersebut 

biasanya bukanlah motif utama, tetapi sebagai motif pelengkap dari motif 

utama.  

1. Kipas 

Lafal Tionghoa untuk Kipas adalah Shan yang berarti kebaikan dan kebajikan, 

selain itu kipas yang bisa memberikan udara segar dipercaya sebagai harapan. 

2. Uang Koin 

Melambangkan kekayaan dan keberuntungan 

3. Dewa 

Melambangkan keamanan, kesejahteraan, keberuntungan, perlindungan diri, 

bisa meningkatkan kedamaian hati dan ketenangan dan memberikan  

perlindungan kemanapun orang itu berada.  

4. Aksara Tionghoa 

Memiliki makna yang mendalam misalnya fu yang berarti keberuntungan dan  
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xi yang berarti kebahagiaan, dikenal dengan istilah motif sinografi. 

3.2.4. Konten Pada Media Buku 

Berdasarkan studi literatur dan riset kepustakaan  maka penulis akan memasukkan 

konten-konten seperti  

 Sejarah berdirinya kota Lasem, dari kedatangan laksamana Cheng Ho hingga 

sejarah penting yang terjadi di Lasem 

 Akulturasi yang terjadi di Lasem, dari akulturasi budaya, bahasa, arsitektur 

termasuk akulturasi pada motif batik Lasem. 

 Bangunan-bangunan penting yang terdapat disana, sebagai bukti  kedatangan 

Laksamana Cheng Ho dan Akulturasi lintas zaman di Lasem 

 Motif dan Corak batik tulis Lasem yang dimulai dari motif pesisir dan 

keraton hingga motif yang terpengaruh dari motif Tionghoa 

 Makna filosofis yang terkandung pada setiap corak batik tulis Lasem. 

3.3. Studi Existing  

Untuk merancang buku yang dibutuhkan, penulis terlebih dahulu mengamati dan 

mempelajari 3 buku batik  terbitan Pustaka Gramedia. 

1. Buku Batik Garutan – Ishwara, Yahya dan Moeis (2016) 

2. Buku Batik Pesisir Pusaka Indonesia – Ishwara, Yahya dan Moeis (2011) 

3. Buku Batik Betawi  – Ishwara, Yahya dan Moeis (2017) 

 

3.3.1. Buku Batik Garutan 

Buku “Batik Garutan” karya Hartono Sumarsono dkk, berukuran 280 mm x 230 

mm dengan jumlah halaman  264, penerbit Kepustakaan Populer Gramedia,  
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sampul buku Hard Cover, print out menggunakan kertas Art Paper 150 mg, judul 

dan sub judul menggunakan font Philosopher . 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16.  Sampul Buku 

(Ishwara dkk, 2016) 

 

Merupakan halaman kulit ari yang berisi judul dan sub judul, untuk judul dan sub 

judul menggunakan font Philosopher, halaman kiri polos sedangkan halaman 

kanan berwarna biru tua sesuai dengan sampul buku.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.17.  Spread Kulit Ari 

(Ishwara dkk, 2016) 
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Pada daftar isi terdiri dari dua halaman menggunakan font Aria Narrow Block 

dengan halaman kiri dipenuhi oleh fotografi hitam putih tentang kegiatan  

sejumlah pengrajin batik Garut sedangkan untuk daftar isi terletak pada halaman 

kanan.  

 

 

 

 

 

 

Sekapur sirih merupakan salam perkenalan dari penulis kepada para pembaca 

buku, font yang digunakan adalahTimes New Roman. Pada spread sekapur sirih  

halaman sebelah kiri terdapat kegiatan pengrajin Batik Garut sedangkan halaman 

kanan terdapat penjelasan dengan dua kolom . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19.  Spread Sekapur Sirih 

(Ishwara dkk, 2016) 

Gambar 3.18.  Spread Daftar Isi  

(Ishwara dkk, 2016) 
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Sebelum bab baru dimulai selalu diawali dengan spread awalan bab baru yang 

terdiri dari Judul yang terletak pada halaman kiri atas dan menggunakan font 

Adobe Caslon Pro Bold  dilatar belakang panorama Fotografi yang memenuhi 

seluruh spread.  

 

 

 

 

 

Spread bab baru pasa halaman kiri merupakan penjelasan dengan dua kolom, 

halaman kiri pojok kiri atas, terdapat judul dan sub judul menggunakan font 

Adobe Caslon Pro Bold.  pojok kanan atas terdapat peta garut dan bagian tengah 

atas antara spread terdapat kotak dengan tulisan “Batik Garutan keindahan dalam 

kesederhanaan”.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.21.  Spread Bab Baru 

(Ishwara dkk, 2016) 

Gambar 3.20.  Spread Awal Bab Baru  

(Ishwara dkk, 2016) 
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Desain Layout menggunakan dua halaman penuh dan sedikit penjelasan yang 

terdiri dari dua kolom terletak pada halaman sebelah kiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain  layout terdiri dari  kombinasi antara satu setengah halaman dan masing-

masing image di setiap halaman sebelah bawah, dengan penjelasan berada di 

halaman sebelah kiri, keterangan jenis kain, ukuran kain dan koleksi kain terletai 

pada samping kiri teks. Grid yang digunakan adalah Multiple Kolom Grid. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23.  Spread Desain Layout 2 

(Ishwara dkk, 2016) 

 

Gambar 3.22.  Spread Desain Layout 1 

(Ishwara dkk, 2016) 
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Desain layout tiga secara overlaping dengan sistem modular  grid dan untuk 

halaman kosong terdapat motif corak yang digunakan pada image utama.  

Keterangan jenis kain, ukuran kain dan koleksi kain terletak pada halaman kanan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24.  Spread Desain Layout 3 

(Ishwara dkk, 2016) 

Desain layout empat diletakan secara terstruktur disetiap halaman, dengan 

penjelasan  keterangan jenis kain dan ukuran kain pada halaman bagian tengah. 

Menggunakan Single Kolom Grid. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25.  Spread Desain Layout 3 

(Ishwara dkk, 2016) 

Spread Indeks sederhana sekali dimana halaman hanya berwarna putih dan indeks 

disusun secara abjad. 
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Gambar 3.26.  Spread Indeks 

(Ishwara dkk, 2016) 

 

3.3.2.  Buku Batik Pesisir Pusaka Indonesia 

Buku Batik Pesisir Pusaka Indonesia  karya Hartono Sumarsono dkk, berukuran 

280 mm x 230 mm dengan jumlah halaman  266, penerbit Kepustakaan Populer 

Gramedia,  Sampul Hard Cover dan printout halaman dalam menggunakan kertas 

Art Paper 150 mg, judul dan sub judul menggunakan font Philosopher, image 

fotografi terletak pada bagian bawah judul, susunan layout sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27.  Sampul Buku 

(Ishwara dkk, 2017) 
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Merupakan halaman kulit ari yang berisi judul dan sub judul menggunakan font 

Philosopher. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28.  Spread Kulit Ari 

(Ishwara dkk, 2017) 
 

Pada daftar isi terdiri dari dua halaman, dimana halaman sebelah kiri merupakan 

image fotografi lemari tempat menyimpan kain, sedangkan halaman sebelah 

kanan memuat daftar isi dengan menggunakan font Vladimir Script. 

 

  

 

 

 

Gambar 3.29.  Spread Daftar Isi 

(Ishwara dkk, 2017) 
 

Pada spread sekapur sirih yang merupakan tanda perkenalan dari penulis kepada 

pembaca, pada halaman kiri terdiri dari judul dengan font Vadimir Script dan 
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image motif batik, sedangkan pada halaman kanan terdapat penjelasan 

menggunakan font Adobe Arabic yang terdiri dari satu kolom dan disebelah 

penjelasan terdapat image motif batik yang senada dengan halaman yang 

disebelah kiri. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30.  Spread Sekapur Sirih 

(Ishwara dkk, 2017) 

 

 Setiap  selesai satu bab dan akan mulai bab berikutnya dibatasi oleh spread yang 

berisi motif batik, kemudian pada halaman berikutnya barulah terdapat halaman 

berwarna pada sebelah kiri yang disesuaikan dengan halaman batas sebelumnya, 

kemudian pada halaman sebelah kanan terdapat judul bab dengan font Vladimir 

Script dan body text menggunakan font Adobe Arabic.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.31.  Spread Awal Bab Baru 

(Ishwara dkk, 2017) 
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Gambar 3.32.  Spread Bab Baru 

(Ishwara dkk, 2017) 

 

 

Pada halaman penjelasan terdiri dari dua kolom setiap halaman dan menggunakan 

font Adobe Arabic, disertai beberapa gambar penjelasan. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3.33.  Spread Halaman Penjelasan 

(Ishwara dkk, 2017) 
 

Desain  layout satu  image terletak berada di tengah spread mengambil setengah 

halaman kiri dan kanan, penjelasan satu kolom terletak disebelah gambar pada 

setiap halaman. Penjelasan tentang motif batik dan ukuran kain terletak pada 

bagian bawah kanan image. Menggunakan Multiple Kolom Grid 
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Gambar 3.34.  Spread Desain Layout 1 

(Ishwara dkk, 2017) 

 

Desain  layout dua merupakan gabungan, sebagian terletak ditengah spread dan 

sebagian lagi masing-masing disetiap halaman dengan penjelasan kecil disisi 

setiap gambar. Keterangan gambar diletakan berdekatan dengan image.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35.  Spread Desain Layout 2 

(Ishwara dkk, 2017) 
 

Desasin  layout tiga mengambil satu halaman sebelah kanan dan setengah 

halaman sebelah kiri, sedangkan penjelasan satu kolom terletak pada halaman kiri.  
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Gambar 3.36.  Spread Desain Layout 3 

(Ishwara dkk, 2017) 
 

 

Desain  layout 4 disusun secara terstruktur disetiap halaman, disini tidak ada 

image yang melebihi satu setengah halaman, pada halaman kanan penjelasan 

tentang nama motif, ukuran dan koleksi terletak tepat sebelah kanan image, 

sedangkan pada halaman kiri penjelasan terletak dibawah image.  

 

 

 

 

 

 

 

Daftar indeks terdiri dari dua kolom , judul menggunakan font Vadimir Script dan 

penjelasan menggunakan  font Arabic.  

 

Gambar 3.37.  Spread Desain Layout 4 

(Ishwara dkk, 2017) 
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Gambar 3.38.  Spread Daftar Indeks 

(Ishwara dkk, 2011) 

3.3.3. Buku Batik Betawi 

Buku “Batik Betawi” karya Helen Ishwara dkk, berukuran 280 mm x 230 mm 

dengan jumlah halaman  268, penerbit Kepustakaan Populer Gramedia,  

sampul buku Hard Cover, print out menggunakan kertas Art Paper 150 mg, 

judul dan sub judul menggunakan font Philosopher . 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.39.  Sampul Buku 

(Ishwara dkk, 2017) 
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Merupakan halaman kulit ari yang berisi judul dan sub judul menggunakan font 

Philosopher. 

 

 

 

 

Gambar 3.40.  Spread Kulit Ari 

(Ishwara dkk, 2017) 
 

Daftar isi terdiri dari dua halaman, dimana halaman didominasi warna merah dan 

pada bagian bawah terdapat corak batik betawi dengan isen-isen kembang, Judul 

terletak dihalaman kiri menggunakan font Brush Script Standart, isi daftar isi 

dibagi menjadi dua yaitu sebelah kiri dan kanan. Secara keseluruhan daftar isi 

memiliki tampilan yang mewah dan warna merah menimbulkan efek eye catching. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.41.  Spread Daftar Isi 

(Ishwara dkk, 2017) 
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Sekapur Sirih terdiri dari dua halaman dimana halaman sebelah kiri terdapat judul 

dengan font Piranesi it BT yang di bold dan dicetak miring, terdapat juga foto dari  

pengarang, sedangkan kolom untuk salam perkenalan terdiri dari satu kolom 

disetiap halaman.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.42.  Spread Sekapur Sirih 

(Ishwara dkk, 2017) 
 

Pada halaman sebelah kiri terdapat judul dengan font Brush Script Standard, 

bagian penjelasan hanya satu kolom, halaman kanan didominasi oleh image 

fotografi setengah halaman dengan catatan kecil dibagian bawah image, untuk 

penjelasan juga hanya satu kolom.  

 

 

 

 

Gambar 3.43.  Spread Bab Baru 

(Ishwara dkk, 2017) 
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Pada spread halaman penjelasan terdapat image fotografi hitam putih yang 

memenuhi setiap halaman, dimana setiap image terdapat catatan keterangan kecil, 

disamping itu disetiap halaman juga terdapat penjelasan yang terdiri dari satu 

kolom, bagian atas spread juga terdapat hiasan ornamen khas betawi.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.44.  Spread Halaman Penjelasan 

(Ishwara dkk, 2017) 

 

Desain  layout pertama diletakan secara overlaping dimana untuk halaman kosong 

terdapat corak utama yang terdapat pada image fotografi. Keterangan tentang 

nama motif dan ukuran terletak pada sisi image.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.45.  Spread Desain Layout 1 

(Ishwara dkk, 2017) 
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Desain  layout dua dilakukan secara kombinasi dimana image pertama terletak 

ditengah spread dan image berikutnya dikanan kiri halaman, setiap  image 

fotografi terdapat image kecil merupakan catatan kepemilikan dari kain yang di 

foto.  

 

 

 

 

Gambar 3.46.  Spread Desain Layout 2 

(Ishwara dkk, 2017) 
 

 

Panorama halaman pada layout tiga diletakan secara presisi dan teratur pada setiap 

halaman, dimana setiap image fotografi dilengkapi dengan gambar kain yang 

terlipat dan merupakan keterangan ukuran dan motif kain. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.47.  Spread Desain Layout 3 

(Ishwara dkk, 2017) 
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Yang menarik dari panorama layout empat adalah perletakan image bahan kain 

yang diaplikasikan langsung pada meja dan diberi hiasan diatasnya, sehingga 

tampak menarik dan mewah ketika melihatnya.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.48.  Spread Desain Layout 4 

(Ishwara dkk, 2017) 
 

Indeks dibuat penuh dengan ornamen hiasan batik betawi dengan latar belakang 

berwarna hitam, sehingga terlihat mewah.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.49.  Spread Indeks 

(Ishwara dkk, 2017) 
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Kesimpulan  

Dari ketiga buku tersebut terdapat persamaan yaitu ukuran buku 280 mm  x 230 

mm, hard cover dan halaman dalam menggunakan art paper 120 mg, judul buku 

menggunakan font Philosopher,  pada tahap awal dimulai dengan membahas 

sejarah dan kebudayaan yang terdapat pada daerah setempat, setelah itu barulah 

berbagai jenis batik dibahas sesuai dengan corak dan motifnya,  susunan layout 

memiliki pola yang berulang, menggunakan multiple grid, selain itu terdapat 

halaman indeks untuk memberikan keterangan artikel.  

 Yang berbeda dari ketiga buku adalah buku batik Betawi, karena dari 

daftar isi, panorama layout hingga halaman indeks disusun lebih menarik dan 

tampilan lebih mewah. 

3.4.  Studi Referensi  

Referensi merupakan sumber acuan dalam pembuatan Tugas Akhir, sumber 

tersebut berbentuk media dan elemen-elemen yang menjadi sumber inspirasi 

penulis,  tujuan dari studi referensi  untuk mengakui ide-ide dan sumber informasi 

yang  akan penulis gunakan dalam desain Tugas Akhir ini.  

3.4.1.  Cover dan Jacket Buku 

Untuk referensi yang pertama penulis tertarik pada buku “Court Art of Indonesia” 

karya “Helen Ibbitson Jessup”,  penerbit  Harry N. Abrams, INC, Newyork.  

tentang cover dan jacket buku, dimana cover merupakan hard cover dan jacket 

terdiri dari kertas Art Paper 150 gram laminating gloss. Cover pada buku ini 

terdiri hanya satu warna saja yaitu hitam dengan tulisan pada judul menggunakan 
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huruf emas, sedangkan pada jacket terdapat tampilan dua buah gambar, pada 

halaman muka terdapat  kris dengan teknik fotografi dan pada bagian belakang 

jacket  terdapat gambar “ukur” yang menggunakan teknik fotografi juga. Secara 

keseluruhan memberikan kesan mewah tetapi tidak meninggalkan unsur 

tradisionalnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.  Peta Lokasi 

Peta lokasi yang terdapat pada buku “Pesona Solo” karya Anita Chairul Tanjung, 

penerbit P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Setelah halaman kulit ari terdapat 

peta lokasi Solo yang merupakan gambar illustrasi dan memberikan kesan peta 

kuno.  

 

 

 
Gambar 3.51.  Peta Lokasi  

(Tanjung, 2013) 

 

Gambar 3.50.  Cover dan Jacket Buku 

(Jessup, 1992) 
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3.4.3.   Spread Narasi 

Inspirasi yang ketiga diambil dari buku yang sama  yaitu Pesona Solo, karya Anita 

Chairul Tanjung, berupa narasi atau puisi untuk setiap awal bab baru, dimana 

narasi tersebut disesuaikan dengan tema yang akan diangkat pada bab baru, 

sehingga menggugah rasa ingin tahu pembaca.  

 

 

 

 

 

3.5.   SWOT 

SWOT merupakan strategi untuk mencari kelemahan, kekuatan, peluang dan 

ancaman, keempat hal tersebut harus menjadi bahan pertimbangan dalam 

perancanaan, dalam hal ini SWOT yang ditemukan sebagai berikut : 

1. Strength 

Keunikan corak batik tulis Lasem yang merupakan batik pesisir dan 

perpaduan  budayan Jawa dan Tionghoa sehingga menghasilkan corak 

yang kaya dan beraneka ragam. 

2. Weakness 

Belum terdokumentasinya makna dari motif  batik  tulis Lasem, sehingga  

Gambar 3.52.  Spread Narasi 

(Tanjung, 2013) 
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makna  dari motif batik hanya diturunkan oleh generasi terdahulu tanpa 

mengetahui makna simbolik yang terkandung disetiap motif. 

3. Opportunity 

Batik Indonesia sudah diakui oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009 

bahwa batik Indonesia sebagai Heritage dunia. 

4. Threat 

Perlu di lestarikannya motif Batik Tulis Lasem kepada  generasi muda, 

sehingga batik Indonesia semakin kalah bersaing dengan produk lain.  

3.6.   Metodologi Perancangan 

Dalam perancangan buku ini, penulis menggunakan teori dari Landa (2014) 

berjudul Graphic Design Proses yakni sebagai berikut 

1. Orientation/ matherial gethering 

Pada tahap awal ini, penulis mengumpulkan data-data dari wawancara, studi 

buku, jurnal dan  internet untuk mendapatkan informasi tentang batik, buku 

tentang revitalisasi dan observasi mengenai pengalaman dan pengetahuan soal 

sejarah berdirinya Lasem, dari internet mendapatkan pengetahuan mengenai 

akulturasi-akulturasi budaya. 

2. Analysis/ discovery/ strategy 

Penulis menganalisa target yang akan diwawancarai sebagai narasumber untuk 

mendapatkan informasi dan target audience yang akan menjadi calon 

pembaca. Sedangkan untuk batik penulis akan mengelompokan batik 
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berdasarkan pengaruh Tionghoa pada batik lasem berdasarkan corak, motif, 

isen-isen pengisi latar, jenis kain, ukuran kain. 

3. Conceptual design 

Dalam tahap ini penulis menentukan konsep desain untuk proses perancangan 

melalui  

 Mind Mapping 

  Brainstorming untuk mencari kata kunci  

 Big Idea 

4. Design development 

Pada tahap ini penulis akan membuat altternatif desain dari hasil 

pengembangan ide kreatif seperti 

 Referensi tentang desain buku, melalui tipografi, warna, ilustrasi, 

fotografi dan layout.  

 Sketsa tentang ilustrasi berdasarkan motif batik dan aset-aset elemen 

visual lainnya, serta gambaran tata letak untuk layout 

 Menyesuaikan konten, layout, susunan halaman dengan katern. 

5. Implementation  

Pada tahap Implementation, penulis akan menerapkan solusi dalam desain, 

penulis juga melakukan review atas solusi desain untuk meneliti kelebihan dan 

kekurangan solusi desain yang diaplikasikan.  
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