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ABSTRAK  

 

Batik merupakan salah satu bentuk produk kerajinan asli Indonesia. 

Perkembangan batik semakin meningkat setelah batik diakui sebagai citakarya asli 

Indonesia oleh UNESCO. Saat ini hampir setiap daerah di Indonesia memiliki sentra 

kerajinan batik, termasuk di wilayah Jawa khususnya Jawa Timur. Perkembangan sentra 

batik di Jawa Timur belum menggembirakan seperti halnya sentra kerajinan batik di 

Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini dikarenakan kurang berkembangnya 

desain motif batik serta keterbatasan teknologi produksi dan penguasaan manajemen 

industri yang dimiliki pengrajin UMKM batik. Desain motif batik yang berkembang 

saat ini belum sepenuhnya mampu mengekplorasi dan mereprentasikan budayadaerah 

setempat untuk memunculkan kekhasan motif batik daerah. Olehsebab itu diperlukan 

introduksi desain motif batik berbasis budaya daerah untuk mengangkat cerita rakyat 

dalam motif batik yang menjadi kekhasan daerah tersebut. Penelitian bertujuan 

mendapatkan motif desain motif batik berciri khas Kabupaten Sampang yang bersumber 

dari cerita rakyat. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei, wawancara, 

dan focus group discussion. Hasil penelitian merujuk pada cerita rakyat dari Sampang 

yaitu Raden Trunojoyo. Sosialisasi dan dukungan dari pemerintah daerah sangat 

diperlukan untuk mengembangkan rintisan motif batik berbasis budaya ini sehingga 

dapat memberdayakan UMKM batik untuk melestarikan budaya dan meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraannya sehingga berdaya saing dalam menghadapi 

lingkungan usaha yang dinamis. 

 

Kata Kunci: Daya Saing, Desain Motif Batik, Local Wisdom, Pemberdayaan UMKM 

 

 

PENDAHULUAN 

Batik merupakan salah satu bentuk produk kerajinan asli Indonesia berupa kain 

sebagai bahan baku pakaian yang telah dikenal dunia, pada saat sekarang kebutuhan 

pasar dan produksi batik sangat tinggi setelah diakuinya batik sebagai citakarya asli 
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Indonesia oleh UNESCO pada 30 September tahun 2009. Di wilayah Jawa Timur 

terdapat berbagai sentra kerajinan batik, namun demikian perkembangannya belum 

menggembirakan seperti halnya di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Diantara 

berbagai wilayah Jawa Timur tersebut yang produksi batik mengalami perkembangan 

pesat adalah di wilayah Madura, dengan sentranya di Sampang, Sampang, Pamekasan 

dan Sumenep. Berbagai sentra batik Jawa Timur tersebut pada saat sekarang telah 

berusaha mengembangkan desain dengan aneka produk batik inovatif, namun demikian 

hasil yang dicapai masih belum maksimal. 

Kelemahan mendasar yang dihadapi oleh sentra kerajinan di wilayah Jawa 

Timur adalah kurang berkembangnya desain batik dan masih tradinionalnya teknologi 

produksi yang digunakan. Kedua hal tersebut berdampak pada daya saing produk yang 

rendah akibat kecilnya kapasitas produksi dan lambannya inovasi motif batik yang ada. 

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi batik di Jawa Timur diperlukan 

upaya pemberdayaan unit rumah tangga batik yang ada di sentra kerajinan, berbagai 

kegiatan pemberdayaan yang dibutuhkan diantaranya meliputi: penajaman filosofi 

dalam pengembangan batik tradisional dan moderen, teknologi produksi batik, 

kelembagaan pendukung yang mampu memfasilitasi pemasaran produk serta akses 

permodalan bagi UKM untuk mempercepat tumbuhkembangnya industri kerajinan 

batik.   

Kurang berkembangnya industri kerajinan batik yang ada di wilayah Provinsi 

Jawa Timur khususnya wilayah Kabupaten Sampang yang disebabkan oleh beberapa 

hal, diantaranya adalah faktor desain kurang menarik, teknologi yang digunakan masih 

didominasi oleh teknologi tradisional, dan kelembagaan pendukung belum tertata 

dengan kuat.Permasalahan desain yang digunakan oleh sebagian besar perajin belum 

sepenuhnya mampu mengekplorasi dan mereprentasikan nilai-nilai budaya  daerah 

setempat untuk mengangkat karakter khusus (khas daerah), oleh sebab itu diperlukan 

introduksi desain yang lebih mengarah kepada seni atau sejarah daerah yang 

bersangkutan, sehingga batik yang dihasilkan lebih disukai oleh masyarakat di tempat 

asalnya dan memberikan ciri khas motif yang memberi identitas pada daerah yang 

bersangkutan. 

Salah satu metode pemberdayaan yang cocok  untuk perajin batik adalah metode 

Participatory Rural Appraisal, metode tersebut melibatkan peran aktif masyarakat 



Seminar Nasional 6
th

 UNS SME’s SUMMIT & Awards 2017 
Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 

 

151 

sehingga benar-benar mengerti permasalahan yang dihadapi oleh perajin. Dengan 

pemanfaatan metode PRA tersebut diharapkan percepatan industri kerajinan batik lebih 

nyata dalam meningkatkan pendapatan perajin dan wilayah setempat.Adanya kegiatan 

pemberdayaan pada sentra batik tersebut diharapkan dapat diperolehnya solusi strategis 

dalam pengembangan baik di wilayah Jawa Timur, sehingga pada tahap lanjut 

diharapkan akan dicapainya lingkungan kerajinan industri batik yang kondusif dan 

berdaya saing. 

 

METODE PENELITIAN 

Materi Kegiatan 

Materi yang digunakan sebagai obyek kegiatan penelitian kajian pemberdayaan 

ditekankan pada pelaku kerajinan batik (UKM) di wilayah terpilih, sedangkan bahasan 

materi akan ditekankan pada aspek filosofi budaya daerah yang dipresentasikan dalam 

kerajinan batik, perkembangan desain batik, dan introduksi desain batik berbasis cerita 

rakyat. Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai pada bulan Februari hingga September 

tahun 2013. 

 

Metode Pelaksanaan  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participational Rural 

Appraisal (PRA). Pada metode tersebut pelaksanaan PRA ditekankan pada dimensi : a). 

Keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan, dan b). Peningkatan kemandirian 

dan kekuatan internal yang ada di kelompok UKM kerajinan batik 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Lokasi Penelitian 

Kabupaten Sampang secara administrasi terletak dalam wilayah Propinsi Jawa 

Timur yang secara geografis terletak di antara 113
o
 08’ - 113

o
 39’ Bujur Timur dan 6

o
 

05’ - 7
o
 13’ Lintang Selatan. Kabupaten Sampang terletak ± 100 Km dari Surabaya. 

Sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Pamekasan dan sebelah barat 

Kabupaten Bangkalan, sedangkan sebelah selatan Selat Madura. 

Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 

1.233,30 Km
2
. Proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 Desa. 
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Kecamatan Banyuates dengan luas 141,03 Km
2 

atau 11,44 % yang merupakan 

Kecamatan terluas, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Pangarengan dengan luas 

hanya 42,7 Km
2
(3,46 %). Lokasi yang akan digunakan sebagai sampel penelitian 

sebagai sentra kerajinan batik adalah Desa Banyumas, Kecamatan Sampang. 

Kerajinan batik di wilayah Kabupaten Sampang termasuk sentra batik yang pada 

saat sekarang mengalami perkembangan pesat, baik dari aspek kuantitas produksi 

maupun perkembangan desain dan teknologi. Pada awalnya batik Sampang termasuk 

dalam jenis batik pedalaman dan pesisir, namun dalam perkembangannya desain 

mampu mengadopsi batik keraton yang dikombinasikan dengan desain asli. Daerah 

sentra produksi batik di wilayah Kabupaten Sampang yang diteliti berada di Kecamatan 

Kota, Kecamatan Camplong dan Kecamatan Banyuates. 

 

Perkembangan Motif Batik di Kabupaten Sampang 

a. Cara Membuat Desain Batik 

Hasil komunikasi personal dengan beberapa UKM batik di beberapa daerah 

diperoleh informasi bahwa sebagian besar UKM berasal dari tenaga perajin batik, 

yang pada tahap pengembangan selanjutnya meningkat menjadi pengepul dari 

beberapa perajin temannya, dan pada tahapan selanjutnya mereka berkembang 

menjadi UKM yang memproduksi batik. UKM tersebut telah memiliki jaringan 

dengan mitra para perajin sebayanya atau atau melatih generasi muda dibawahnya, 

dan akhirnya mereka mampu bertindak sebagai cluster perajin baru dengan 

menguasai teknik pembuatan pola, penutupan pewarnaan dan peluruhan. 

Selain belajar mendisain sendiri, cara yang paling praktis adalah dengan 

melihat/mencontoh motif batik lain, hal tersebut dipercepat dengan adanya 

permintaan terhadap motif tertentu yang telah beredar di pasar. Umumnya para 

UKM batik menganggap mencontoh motif paling mudah dilakukan, dibandingkan 

dengan dengan harus melakukan perancangan desain sendiri yang memerlukan 

energi pemikiran dan percobaan yang banyak.Dalam membuat disain, umumnya 

pemilik langsung terlibat. Disain dapat ditawarkan kepada calon konsumen, 

konsumen membawa disain sendiri lalu perajin tinggal mengerjakan, atau perajin 

menjual disain langsung jadi. Sayangnya beberapa perajin tidak sempat menyimpan 

arsip atau prototype disain batiknya. Karena kebutuhan modal semua ikut terjual 
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sehingga menyulitkan pelanggan bila memilih contoh disain yang dikehendaki 

(Mardiantoro, et. al., 2012). 

b. Desain Motif Batik Berbasis Sumberdaya Alam  

Batik di wilayah Kabupaten Sampang didominasi oleh motif flora dan fauna. 

Flora yang banyak adalah daun Mengkudu (Gambar 1), sedangkan faunanya adalah  

burung Merak (Gambar 2). Batik sampang tradisional banyak didominasi oleh 

warna sogan cenderung kecoklatan. Pewarnaan ini tidak bisa ditiru di daerah lain di 

Madura. Bahkan beberapa proses pewarnaan daerah lain dilakukan di Sampang 

(Mardiantoro, et. al., 2012).Warna lain batik di daerah Sampang hampir sama 

dengan warna batik pada umumnya yang ada di Madura, sebagian perajin yang ada 

di wilayah utara (Banyuates) motif batiknya cenderung dipengaruhi oleh batik 

Tanjung Bumi (Bangkalan), sedangkan di pantai selatan (Camplong) lebih 

dipengaruhi oleh motif batik Pamekasan yang sebagian besar lebih mengarah pada 

motif kontemporer, sebagai contoh adalah batik Shiva. Dari segi kualitas sebenarnya 

batik Sampang lebih cerah dan lembut. Kadar pH air di tanah berkapur mendukung 

pewarnaan (Mardiantoro, et al., 2012). 

 

Sumber: Wijana, dkk. (2013) 

Gambar 1. Batik Sampang dengan motif SDA dengan  motif Kepiting dan isian daun Mengkudu 

 

Sumber: Wijana, dkk (2013) 

Gambar 2. Batik Sampang dengan motif SDA fauna burung Merak dan isian bunga dedaunan 
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c. Desain Motif Batik Berbasis Budaya  

Dari hasil pengamatan yang ada di lapang menunjukkan bahwa belum banyak 

motif desain yang mengacu pada budaya masing-masing wilayah kabupaten yang 

digunakan. Di wilayah Madura terdapat batik yang telah mulai menampilkan motif 

budaya karapan sapi dan aduan ayam (Gambar 3 dan Gambar 4), akan tetapi di 

wilayah Kabupaten Sampang belum juga nampak desain batik yang memanfaatkan 

budaya leluhur dari daerah tersebut. Sulitnya mengekplorasi budaya di daerah 

tersebut disebabkan sedikitnya artefak budaya yang berupa prasasti bebatuan seperti 

halnya candi maupun patung yang relatif tahan lama seiring perkembangan 

jaman.Kualitas batik yang ada di ketiga sentra UKM batik  yang telah dievaluasi  

menunjukkan perubahan umum dari batik tulis sebagai motif lama menuju ke batik 

kontemporer, yang mengarah pada perubahan desain bebas dan menggunakan warna 

yang relatif beragam. Kualitas batik sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya adalah desain batik, kain, bahan pewarna dan juga teknologi produksi 

yang digunakan (Anonymous, 2012). 

 

Sumber: Wijana, dkk. (2013) 

Gambar  3. Batik Madura dengan disain budaya berupa Karapan Sapi 

 

 

Sumber: Wijana, dkk. (2013) 

Gambar 4. Batik Madura yang menggunakan motif budaya Adu Jago 
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Introduksi Desain Motif Batik Berbasis Cerita Rakyat Kabupaten Sampang 

a. Cerita Rakyat Kabupaten Sampang 

Sejarah berdirinya wilayah Kabupaten Sampang tidak terlepas dari pahlawan 

Raden Trunojoyo.  Raden Trunojoyo, sering pula ditulis Trunajaya, adalah seorang 

bangsawan Madura yang pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan 

Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pasukannya yang bermarkas di 

Kediri pernah menyerang dan berhasil menjarah keraton Mataram tahun 1677, 

yang mengakibatkan Amangkurat I melarikan diri dan meninggal dalam 

pelariannya. Trunojoyo akhirnya berhasil dikalahkan Mataram dengan bantuan dari 

VOC pada penghujung tahun 1679. Artefak sejarah Raden Trunojoyo di wilayah 

Kabupaten Sampang tidak banyak ditemukan, beberapa artefak dari bebatuan yang 

ada hingga kini adalah Makan Ibu Ratu yang terletak di Desa Polagan. Ornamen 

pada makan tersebut memiliki ciri yang hampir sama dengan masa kerajaan 

Majapahit, namun demikian untuk dapat dieksplorasi menjadi desain batik masih 

diperlukan pemikiran panjang dan penyamaan persepsi bagi pihak yang 

berkepentingan. Dalam sejarah tersebut tidak ditemukan cerita spesifik kehidupan 

sehari-hari Raden Trunojoyo, sehingga belum ada artefak atau simbol yang dapat 

diangkat menjadi elemen penyusun desain batik yang dapat digunakan sebagai 

dasar pengembangan desain berbasis budaya.  

Namun demikian hasil komunikasi personal dari salah seorang tokoh budaya 

Sampang (Daud, 2013) diperoleh informasi bahwa salah satu kisah yang paling 

menarik dalam perjuangan Raden Trunojoyo adalah kisah sewaktu beliau berhasil 

menusukkan keris pada bala tentara Belanda akan tetapi gagangnya patah, untuk 

dapat digunakan lagi Raden Trunojoyo menyambung kering dengan batang 

tanaman Lamtoro. Untuk mengenang kisah putusnya keris Raden Trunojoyo yang 

disambung dengan batang tanaman Lamtoro tersebut oleh masyarakat Kabupaten 

Sampang dilestarikan pada lambang Kabupaten Sampang, dan digunakan sebagai 

monumen dan gapura yang terletak di bebagai sudut penjuru strategis. Berbagai 

penjuru strategis tersebut diantaranya di gerbang perbatasan antar kabupaten 

Bangkalan dan Sampang, tugu monument trunojoyo di tengah alun-alun.  
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b. Desain Motif batik berbasis cerita Rakyat Kabupaten Sampang 

Elemen artefak budaya dilukiskan dalam gambar keris patah dan batang 

Lamtoro merupakan elemen dasar berbasis budaya, selanjutnya elemen pendukung 

dapat berupa bagian tanaman Lamtoro yang terdiri dari daun, biji maupun bunga 

lamtoro. Elemen pelengkap dari batik Sampang diharapkan merupakan hasil kreasi 

dari berbagai UKM perajin batik, seperti halnya yang selama ini banyak beredar 

seperti daun mengkudu maupun burung Buroq, ataupun diperkaya dengan artefak 

sumberdaya alam yang khas di Kabupaten Sampang pada khususnya maupun 

Madura pada umumnya. Gambar elemen tombak patah seperti disajikan pada 

Gambar 5. 

 

     Sumber: Wijana, dkk. (2013) 

Gambar 5. Elemen dasar desain Batik khas Kabupaten Sampang                                          

yang diusulkan Tim Univ. Brawijaya 

 

c. Pemberdayaan UMKM Batik Sampang 

Pemberdayaan UMKM Batik Sampang melalui introduksi desain motif batik 

berbasis cerita rakyat yang dilakukan dengan sosialisasi desain dan filosofi motif 

batik tersebut. Tujuan sosialisasi adalah untuk memberikan pengetahuan dan 

wawasan tentang desain motif batik berbasis cerita rakyat setempat serta 
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filosofinya. Desain motif batik berbasis cerita rakyat daerah setempat ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif desain motif batik kabupaten 

Sampang yang mencirikan kekhasan daerah sehingga bisa bersaing dengan batik-

batik daerah lainnya. Kontribusi pelatihan terhadap peserta pelatihan yakni dapat 

meningkatkan sumber daya manusia (SDM), membangkitkan semangat untuk 

berkoperasi dan berwirausaha, serta membantu masyarakat khususnya anggota 

kelompok prakoperasi dalam meningkatkan ekonomi keluarganya (Wesa & 

Suryono, 2014). 

Pendampingan oleh dinas terkait sangat diperlukan untuk menjadikan desain 

motif batik ini sebagai ciri khas batik Kabupaten Sampang sehingga dapat 

meningkatkan daya saing para pengrajin dan UMKM batik di Kabupaten sampan. 

Peningkatan daya saing pengrajin dan UMKM batik akan mendorong 

keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan para pengrajin.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa  introduksi 

desain motif batik berbasis cerita rakyat dilakukan sebagai upaya pemberdayaan 

pengrajin/UMKM batik mencari alternative desain motif batik sehingga dapat berdaya 

saing. Upaya pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi 

batik dan peningkatan kesejahteraan pengrajin/UMKM batik, baik secara social maupun 

finansial. 

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan di masa mendatang adalah 

perlunya monitoring dan pendampingan dari dinas terkait secara berkelanjutan sehingga 

desain motif batik berbasis cerita rakyat ini bisa berkembang dan diterima semua 

khalayak. 
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