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BAB II 

KONDISI GEOGRAFIS DAN PERKEMBANGAN BATIK DI 

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2000-2019 

 

A. Kondisi Geografis Kabupaten Banyumas 

Banyumas ditinjau dari sudut geografis lebih menunjukkan sebagai wilayah 

pedalaman yang terisolasi oleh pegunungan yang membentang, baik di sepanjang 

bagian utara maupun selatan. Daerah yang terletak di Jawa Tengah bagian barat ini, 

diapit oleh dua jalur pegunungan, yaitu Pegunungan Serayu Selatan di sebelah 

selatan dan Pegunungan Serayu Utara di bagian utara. Pegunungan Serayu Utara 

merupakan sambungan dari Pegunungan Dieng di sebelah timur laut yang 

membujur ke arah barat. Gunung Slamet yang merupakan puncaknya, dengan 

ketinggian mencapai kurang lebih 3.428 meter. Masih terdapat pula Gunung Pojok 

Telu dan Gunung Perahu, dengan ketinggian tidak kurang dari 2.565 meter 

(Sukardi, 2014: 11).   

Walaupun tanah di kawasan Pegunungan Serayu Utara sangat subur, namun 

daerah yang terletak di bagian utara Banyumas banyak terdapat lembah yang 

curam. Termasuk sungai-sungainya juga merupakan lembah yang dalam. Lembah-

lembah yang berkelok-kelok dengan celah-celah yang sempit dan dari situlah 

sungai-sungai induk membelahnya (Sukardi, 2014: 11).   

Di sebelah selatan daerah Banyumas, membujur dari arah timur ke barat 

Pegunungan Serayu Selatan yang merupakan perpanjangan dari Pegunungan 

Sumbing. Perbatasan antara Pegunungan Sumbing dengan Pegunungan Serayu 

Selatan merupakan bukit-bukit terjal yang terletak di bagian timur Banyumas. 

Kemudian mengenai jalur Pegunungan Selatan ini, semakin ke barat justru semakin 

rendah, sehingga dataran rendah yang berada di daerah Banyumas bagian barat 

menjadi semakin luas. Perbatasan antara Pegunungan Sumbing dengan 

Pegunungan Serayu Selatan merupakan bukit-bukit terjal yang terletak di bagian 

timur Banyumas. Pegunungan ini justru semakin rendah ke arah barat, sehingga 

membentuk dataran rendah yang sangat luas yang berada di daerah Banyumas 

bagian barat (Sukardi, 2014: 12) 
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Daerah itu membentang sampai ke Lembah Citanduy yang berbatasan 

dengan daerah Jawa Barat. Sebagian dari dataran rendah di Banyumas bagian barat 

membentuk rawa-rawa yang cukup luas. Bahkan, sebagian wilayah yang berada di 

pantai selatan menjadi laut tertutup (inland sea), yang dikenal dengan Segara 

Anakan. Para ahli memperkirakan, bahwa Segara Anakan itu merupakan lembah 

sungai di jalur selatan yang tenggelam di bawah permukaan laut, karena penurunan 

tanah yang terjadi di kawasan itu sejak masa lampau (Sukardi, 2014: 12).  

Di antara dua pegungan itu terletak daerah inti Banyumas yang ditengah-

tengahnya mengalir Sungai Serayu. Oleh sebab itu sangatlah wajar jika wilayah 

Banyumas juga dikenal dengan sebutan Lembah Sungai Serayu. Kondisi tanahnya 

terdiri dari lapisan vulkanis muda yang subur dan sebagian berupa persawahan yang 

sangat luas dan sangat cocok untuk budidaya padi (Sukardi, 2014: 12).  

 

B. Perkembangan Batik di Kabupaten Banyumas 

  Ketika mendengar kata batik, arah pikiran orang awam akan langsung 

merujuk pada jenis kain yang dibuat secara khusus mengikuti motif-motif tertentu. 

Seperti itulah pengertian batik secara umum menurut orang awam. Batik adalah 

sejenis kain tertentu yang dibuat khusus dengan motif-motif yang khas, yang 

langsung dikenali masyarakat umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Tim 

Penyusun, 2002: 112), batik dijelaskan sebagai kain bergambar yang dibuat secara 

khusus dengan menuliskan atau menerakan malam (lilin) pada kain, kemudian 

pengolahannya diproses dengan cara tertentu, atau biasa dikenal dengan kata batik. 

Pelukis Amri Yahya dalam Asti Musman dan Arini (2011:2) mendefinisikan batik 

sebagai karya seni dari kain yang banyak memanfaatkan unsur ornamen dengan 

proses tutup-celup, maksudnya mencoret dengan malam pada kain yang berisikan 

motif-motif ornamentif. 

 Dari beberapa pendapat diatas mengenai pengertian batik, dapat diambil 

kesimpulan bahwa batik merupakan kain yang dibuat dengan teknik menggoreskan 

malam atau lilin pada kain, kemudian diberikan pewarnaan dengan tutup-celup. 

Sebagai karya seni kreasi bangsa, batik mempunyai arti yang berkaitan dengan 

tradisi, kepercayaan, dan norma-norma yang berlaku maupun perilaku 
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masyarakatnya, seperti tercermin pada motif dan warnanya yang berkembang di 

lingkungan keraton Yogyakarta dan Surakarta, atau dikalangan bangsawan 

(ningrat) maupun yang terdapat di pesisir. Pada umumnya batik yang berkembang 

di luar Keraton tampak dinamis, dan cepat berubah dengan corak yang beraneka 

ragam. 

 Memahami kebudayaan pada dasarnya memahami masalah makna, nilai 

dan simbol yang dijadikan acuan oleh sekelompok sebagai ekspresi masyarakat 

berupa hasil gagasan dan tingkah laku manusia dalam kelompok masyarakatnya. 

Artefak seni yang lahir dalam masyarakat tersebut merupakan ekspresi kebudayaan 

masyarakatnya dengan segala filsafat yang melatarbelakanginya. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, konsep tentang kebudayaan dipahami sebagai keseluruhan 

pengetahuan manusia sebagai makluk sosial yang digunakan untuk memahami 

lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Kata 

kebudayaan yang berasal dari katya Sansekerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari 

budhi yang berarti ‘budi’ atau akal. Kata lain untuk kata ‘budi’ adalah jiwa yang di 

dalamnya terkandung dorongan hidup yang mendasar, perasaan, pikiran, kemauan 

dan fantasi. Dengan demikian budi, akal, jiwa, roh adalah dasar dari segala 

kehidupan budaya manusia.  

Kebudayaan dipahami sebagai sistem simbol, yaitu merupakan acuan dan 

pedoman bagi kehidupan masyarakat. Kebudayaan menjadi pedoman dan strategi 

adaptasi bagi pemenuhan kebutuhan hidup, ketika dihadapkan atau menyesuaikan 

dengan berbagai sumber yang ada dan  yang dapat dimanfaatkan di lingkungannya. 

Sejalan dengan pikiran tersebut, Rapoport dalam Rohidi (2009) menjelaskan bahwa 

kebudayaan dapat dipandang sebagai latar bagi suatu kelompok manusia. Ia bersifat 

normatif bagi kelompok tertentu dan dapat melahirkan gaya hidup tipikal dan 

bermakna yang berbeda denbgan kelompok lainnya.  

Kebudayaan merupakan latar bagi terwujudnya tingkah laku dan karya 

manusia dan memberikan sumbangan bagi terbentuknya gaya hidup yang khas. 

Lestarinya sumbangan itu kemudian menjadi semakin rapat dan menyatu dalam 

kehidupan bersama, dengan demikian segala sesuatu yang tampil sebagai tingkah 

laku dan karya manusia itu semakin jelas kaitannya dengan kebudayaan yang 
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dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Pengertian kebudayaan tersebut 

merupakan konotasi bahwa kebudayaan sebagai ekspresi masyarakat berupa hasil 

gagasan dan tingkah laku manusia dalam komunitasnya. Sebagai salah satu dari 

bentuk ekspresi masyarakat tersebut adalah ekspresi dalam pemenuhan kebutuhan 

estetisnya.  

Di sisi lain kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan 

dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat. Wujud dan isi kebudayaan, 

menurut ahli antropologi sedikitnya ada tiga wujud, yaitu ideas, activities, artifacts. 

Ketiga wujud kebudayaan tersebut oleh Koentjaraningrat dinyatakan sebagai 

sistem-sistem yang erat kaitannya satu sama lainnya, dan dalam hal ini sistem yang 

paling abstrak ideas seakan-akan berada di atas untuk mengatur aktivitas sistem 

sosial menghasilkan kebudayaan materialnya artifact. Sebaliknya sistem yang 

berada di bawah dan yang bersifat kongkrit memberi energi yang di atas. Dari 

pikiran tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan gejala yang terjadi pada 

kebudayaan Jawa, pada dasarnya merupakan interaksi timbal balik di antara sistem-

sistem dalam wujud kebudayaan tersebut, yaitu hubungan antara idea, aktifitas dan 

artifact, dari karya yang dihasilkan oleh suatu kelompok masyarakat Jawa. 

Berdasar pada konsep-konsep kebudayaan di atas, kiranya dapat dipahami 

jika ekspresi kebudayaan Banyumas memiliki karakteristik yang spesifik berbeda 

dengan ekspresi kebudayaan kelompok masyarakat yang lain. Dapat diasumsikan 

faktor penyebab kekhasan budaya tersebut dikarenakan faktor historis dan 

geografis yang dimiliki. Faktor historis yang dimaksud adalah keterkaitan 

kebudayaan Banyumas dengan dimensi masa lalunya, yang pernah menjadi 

subordinat dari kebudayaan besar yang melingkupinya Negarigung Mataram, 

sedangkan faktor geografis yang dimaksud adalah tata letak keberadaan Banyumas 

dalam kontelasi struktur ruang alam yang ternyata sangat spesifik. 

Pada prinsipnya kebudayaan Banyumas merupakan bagian tak terpisahkan 

dari kebudayaan Jawa, namun dikarenakan kondisi dan letak geografis yang jauh 

dari pusat kekuasaan keraton. Dengan demikian latar belakang kehidupan dan 

pandangan masyarakat Banyumas sangat dijiwai oleh semangat kerakyatan yang 
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mengakibatkan pada berbagai sisi budaya Banyumas dapat dibedakan dari budaya 

Jawa.  

Selanjutnya dijelaskan bahwa jiwa dan semangat kerakyatan kebudayaan 

Banyumas telah membawanya pada penampilan (perilaku) yang jika dilihat dari 

kacamata budaya keraton terkesan kasar dan rendah. Kebudayaan Banyumas 

berlangsung dalam pola kesederhanaan, yang dilandasi semangat kerakyatan, 

cablaka transparancy explosure dan dibangun dari kehidupan masyarakat yang 

berpola kehidupan tradisional-agraris. Kecenderungan demikian karena disebabkan 

wilayah Banyumas merupakan wilayah pinggiran dari kerajaan- kerajan besar 

(Jogyakarta, Surakarta). Hal demikian mengakibatkan perkembangan 

kebudayaannya secara umum berlangsung lebih lambat dibanding dengan 

kebudayaan negarigung keraton. 

 Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas No: 2 tahun 1990, menetapkan 

bahwa Kabupaten Banyumas berdiri tahun 1582, tepatnya hari Jumat Kliwon 

tanggal  6 April  1582.  Sebagai  Bupati  pertama yaitu R. Joko Kahiman, dengan 

sebutan Adipati Marapat. Bukan tanggal 1 November 1830 ketika De Sturler 

dilantik sebagai Residen Banyumas pertama.Terdapat pula sumber yang 

mengisahkan bahwa kisah penobatan R. Jaka Kahiman sebagai Bupati di Banyumas 

tersebut dilatarbelakangi terjadinya peristiwa musibah pembunuhan di Desa Bener 

kecamatan Lowano (Purwareja), konflik antara Sultan Hadiwijaya (Pajang) dengan 

Adipati Wirasaba ke VI (Lowano). Sebagi bentuk penyesalan Sultan Hadiwijaya 

terhadap peristiwa tersebut kemudian beliau mengangkat salah satu menantu dari 

Adipati Wirasaba VI, yaitu R. Jaka Kahiman menjadi Adipati Wirasaba VII yang 

wilayahnya meliputi kabupaten Banyumas. 

Dari latar belakang sejarah tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya 

Banyumas telah lama menjadi subordinat Kerajaan Pajang yang kemudian 

berkembang menjadi Mataram. Kiranya pengaruh Mataram tersebut tidak terbatas 

pada persoalan politik semata namun meluas melingkupi sikap dan perilaku 

kebudayaan masyarakat Banyumas dikemudian. Maka dapat dipahami jika 

karakteristik kebudayaannya, termasuk kekayaan kosa kata dan bahasa yang 

digunakan lebih dekat dengan bahasa Jawa ketimbang bahasa Sunda. Demikian 
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pula perilaku dalam kehidupan masyarakatnya lebih mengedepankan nilai-nilai 

kebudayaan yang dekat dengan kebudayaan Mataram. 

Wilayah budaya Banyumas diapit oleh wilayah budaya besar, sebelah timur 

budaya tradisi Yogyakarta dan Surakarta, di bagian barat budaya tradisi Pasundan, 

dan di utara budaya Cirebon. Walaupun secara historis Banyumas lebih dekat 

dengan kebudayaan Mataram, namun dalam perkembangannya posisi Banyumas 

yang terhimpit di antara budaya klasik tersebut, maka dapat diasumsikan jika 

masyarakat Banyumas kemudian mendorong dirinya dengan keras untuk dapat 

survive dan eksis.  

Melalui rajutan kebudayaan yang dibangunnya masyarakat mencari jati diri 

karakter kebudayaannya sendiri yang spesifik, hal demikian dilakukan 

sesungguhnya dapat dipahami sebagai bentuk ketahanan sekaligus perlawanan 

terhadap kebudayaan besar yang mengitarinya. Ekspresi dalam perilaku budaya 

masyarakat tersebut dapat dilihat pada bahasa yang digunakan, ungkapan-ungkapan 

filosofis yang digunakan sebagai pedoman kehidupan masyarakat, perilaku ritual 

religious dan norma-norma yang digunakan dalam perilaku kehidupan masyarakat, 

pemenuhan kebutuhan estetis yang tergambar dalam berbagai karakteristik seni 

daerah yang dimiliki, saerta artefak-artefak yang dekat dengan kehidupan 

masyarakat Banyumas. 

 Pada dasarnya kerajinan seni batik Banyumas sebagaimana ciri batik 

tradisonal yang berkembang di pedalaman, memiliki warna yang menunjukkan 

adanya pengaruh dari budaya Hindu, dengan ciri menggunakan tiga warna baku 

yaitu putih (sebagai simbol Dewa Ciwa), coklat yang identik dengan merah 

(sebagai simbol Dewa Brahma), dan warna biru yang identik dengan hitam (sebagai 

simbol Dewa Wisnu). Dalam perkembangan kini batik Banyumas telah mendapat 

banyak pengaruh dari batik Pesisiran, di samping dorongan kebutuhan pemenuhan 

selera baru dari masyarakatnya sendiri maupun dorongan kebutuhan masyarakat 

luas, warna motif batik Banyumas tersebut kini telah berkembang menjadi 

polikromatik.  

Batik Banyumasan asli, populer disebut sebagai batik Jonasan. Ciri-ciri 

batik Jonasan tersebut cenderung banyak menggunakan motif dalam kelompok 
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motif non-geometris dengan warna dasar keputih-putihan atau putih kecoklatan. 

Dengan motif warna coklat dan hitam. Warna coklat karena soga dan warna hitam 

Motifnya banyak merepresetasikan obyek berupa pohon, bunga, kupu dan lain-lain 

dengan kekhususan bentuk motifnya berpinggir merah (buh merah) geometris 

dengan warna dasar keputih-putihan atau putih kecoklatan. Dengan motif warna 

coklat dan hitam. Warna coklat karena soga dan warna hitam karena wedel. 

Motifnya banyak merepresetasikan obyek berupa pohon, bunga, kupu dan lain-lain 

dengan kekhususan bentuk motifnya berpinggir merah (buh merah) dadengan 

kombinasi warna polikromatik. Pada perkembangan terakhir Batik Banyumasan 

berkembang menjadi modern atau gaya baru. Batik jenis ini motifnya dibuat dengan 

tulisan tangan dan coraknya non geometris yang terdiri dari ornamen bunga, daun, 

pohon, binatang lar-laran. Perkembangan batik Banyumas mengalami beberapa 

fase dalam kurun waktu tahun 2000-2019 sebagai berikut: 

1.  Fase Kebangkitan Batik Banyumas  (tahun 2000-2004). 

Perkembangan batik dari tahun 2000an mengalami fluktuasi atau naik 

turun.Naik turunnya  diliat dari bangkitmnya batik Banyumas di tahun 2000an 

karena ada keterlibatan dari pemkab Kabupaten Banyumas yang membuat surat 

edaran yang langsung diturunkan oleh Bapak Aris Setiono selaku bupati Banyumas 

saat itu, yang menganjurkan para ASN untuk diwajibkan memakai seragam batik. 

Adanya wacana ini, bupati banyumas mengundang beberapa pengusaha batik yang 

ada di Banyumas untuk mengikuti rapat bersama. Ada sekitar 10 UMKM berbasis 

batik pada saat itu yang di undang ke pemkab Kabupaten Banyumas. Mereka 

membahas tentang problematika dan masalah yang di hadapi para UMKM Batik 

yang ada di Banyumas yang lambat laun semakin merosot dari segi produksi. Salah 

satu kendala yang dihadapi oleh para pengusaha batik yaitu ketidakmampuan 

mereka dalam menghadapi batuk printing di pasaran. 

Setelah pertemuan dengan pemkab Kabupaten Banyumas, dari sinilah batik 

Banyumas mulai berkembang. Dengan mengusung batik cap sebagai salah satu cara 

untuk melawan batik printing di pasaran. Selain harganya terjangkau, waktu 

produksi yang relatif cepat dan tidak memakan banyak tenaga kerja. Hal ini lah 

yang menjadikan batik cap dipilih untuk dikembangkan di era modern saat ini. 
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Namun pada saat itu, UMKM batik yang menerima banyaknya pesanan dari ASN 

mengalami kendali dari sector tenaga kerja.  

Kemudian para pelaku UMKM mensiasati dengan merekrut para pekerja 

batik yang sudah pension untuk bekerja kembali sementara waktu. Dari situlah, 

merupakan titik balik kebangkitan batik di Kabupaten Banyumas. Tahun 2010 

mulailah muncul UMKM baru khusunya di Sokaraja, yang awalnya berhenti 

kemudian muncul Kembali. Sekitar 40an UMKM batik di Banyumas khususnya 

Sokaraja mulai muncul sampai tahun 2015. Banyaknya UMKM yang muncul 

membuat produksi batik menurun, namun hal ini menjadi positif dalam hal inovasi 

dan perkembangan Batik Banyumas. (wawancara Heru Susanto, Pemilik Batik R, 

Sokaraja 5 Agustus 2020). 

Awal tahun 2000an sampai pada tahun 2004 Pemda Kabupaten Banyumas 

dan pengusa batik di Banyumas mulai memproduksi batik dengan sekala besar bagi 

para ASN yang ada di Kabupaten Banyumas. Pengusaha batik yang dulunya hampir 

bangkrut dan beralih ke usaha lainpun membuka asa kembali untuk menlanjutkan 

usaha batiknya. Meningkatnya produksi bati Banyumas menyebabkan kekurangan 

karyawan dan pengrajin batik. Kemudian para pengusaha batik di Banyumas mulai 

merekrut kembali karyawannya yang dulu sempat berhenti dari pekerjaannya. 

Mereka dipekerjakan kembali demi memenuhi permintaan produksi yang 

meningkat pesat. 

Berjalannya waktu pengusaha batik barupun mulai bermunculan. Mereka 

melihat peluang kembali bagi para pengusaha batik Banyumas berjalan karena 

kebijakan dari Pemda ini. Melihat perkembangan positif ini Pemda Kabupaten 

Banyumas mulai memikirkan bagaimana batik Banyumas bisa menjadi daya tarik 

dan menjadi sebuah acara budaya yang dapat dilakukan secara rutin tiap tahunnya. 

Karena fenomena demikian, masyarakatpun kembali memakai batik dalam acara 

formal seperti pergi ke hajatan atau ke acara resmi lainnya. 

Masyarakat yang kemudian mencoba menumbuhkan ekonominya mulai 

menjadi pedagang batik di tempat pariwisata. Pertumbuhan batik Banyumas yang 

berkembang pesat menciptakan hal positif lainnya yaitu menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarat banyumas. Khusu bagi daerah Kecamat Sokaraja dan 
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Banyumas terdapat Banyak Outlet ataupun kios-kios batik Banyumas yang tersebar 

di daerah ini. Persaingan dagang positif menjadikan batik Banyumas menjadi 

berkualitas dan mulai dilirik oleh para konsumen dari luar daerah Kabupaten 

Banyumas. 

2. Fase Pertumbuhan Batik Banyumas (tahun 2005-2014). 

Pada tahun 2005 sampai tahun 2014 perkembangan batik di Kabupaten 

Banyumas berkembang sangat pesat. Kestabilan pemasaran serta konsistensi 

produksi batik Banyumas menjadi kunci keberhasilan pemerintah dan para 

pengusaha batik. Batik Banyumas eksis kembali dikalangan masyarakat secara 

meluas. Masyarakat Banyumas pada periode ini kembali memakai batik bahkan 

batik Banyumas menjadi suatu busana yang sangat spesial keberadaannya di 

kalangan mastarakat. Kini batik Banyumas tidak hanya di pakai oleh kalangan atas 

atau oleh pemerintahan saja, batik Banyumas sekarang di kenal luas di pasaran dan 

mudah di temui di pasar-pasar tradisional. 

Meningkatnya produksi batik Banyumas tidak lepas dari peran pemerintah 

yang terus memantau dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan 

peninggalan warisan budaya lokal ini. Keberadaan batik print di tengah masyarakat 

juga menjadikan pilihan tersendiri. Batik print yang menggunakan mesin yang 

canggih serta memangkas waktu produksi menjadikan batik print mampu 

mencukupi daya beli masyarakat. Harga yang terjangkau dan kualitas yang baik 

menjadi salah satu daya tarik masyarakat terhadap batik print ini.  

Akan tetapi, keberadaan batik jenis print ini sedikit demi sedikit 

mengalahkan eksistensi batik cap maupun batik tulis. Batik print dianggap 

menghilangkan ciri khas batik itu sendiri yang dibuat benar-benar menggunakan 

perasaan sang pengrajin batik. Meskipun harganya yang terjangkau, batik jenis 

print ini memiliki kualitas yang masih di bawah batik cap apalagi batik tulis asli 

Banyumas. Batik jenis print juga dianggap kurang memiliki ciri khas batik 

Banyumas dan terkesan hasil dan motifnya yang monoton. Dengan adanya 

fenomena demikian, inilah peran pemerintah yang harus mengontrol perkembangan 

batik ini. Pemerintah harus mengangkat kembali batik jenis cap dan batik jenis tulis 

yang sejatinya memang memiliki nilai luhur dan warisan budaya asli Banyumas. 
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3. Fase Perkembangan Batik Banyumas (tahun 2015-2019).   

Pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mulai gencar dalam mengangkat 

kembali batik cap dan tulis asli Banyumas. Hal ini dengan dilakukannya beberapa 

acara besar yang berdasarkan pelestarian batik dan pameran batik. Pemerintah 

mulai membuat acara seperti Banyumas extravaganza yang merupakan acara pawai 

budaya untuk memeperingati hari jadi Kabupaten Banyumas. Banyumas 

extravaganza merupakan acara kirab budaya yang berdasarkan pameran busan batik 

Banyumasan yang dikreasikan oleh masyarakat Banyumas. Banyumas 

extravaganza diikuti oleh beberapa elemen masyarakat seperti pelajar, pengusaha 

dan buruh yang ada di Banyumas. Kirab budaya ini biasaya dilakukan di 

sepanjangan jalanan Banyumas hingga Purwokerto. Banyumas extravagansa 

merupakan upaya pemerintah mengenalkan budaya Banyumas kepada masyarakat 

agar masyarakat semakin teredukasi dan memiliki rasa bangga akan warisan budaya 

asli.  

Dengan adanya kirab budaya seperti ini yang secara garis besar di balut 

dengan nuansa batik Banyumas, masyarakat lebih mengenal dan mengetahui betapa 

indahnya motif batik Banyumas. Upaya pemerintah tidak berenti hanya itu, 

pemerintah sangat mendukung sekolah seperti SMA Negeri Sokaraja yang 

memiliki muatan lokal batik Banyumas. Di sekolah ini pemilihin Duta Batik 

Banyumas dilakukan bahkan setiap tahun. Pemilihan Duta Batik Banyumas di 

SMA Negeri Sokaraja dilakukan bertepatan dengan hari hari batik Nasional yang 

bertepatan pada tanggal 2 oktober. Kegiatan seperti ini tentu saja mendapat 

dukungan penuh dari pemerintah karena sasaran yang dituju yaitu langsung kepada 

anak bangsa yang merupakan generasi selanjutnya dalam pelestarian batik 

Banyumas. 

Perkembangan batik tahun 2015-2019 merupakan perkembangan batik 

yang berfokus di batik jenis cap dan tulis. Sampai saat ini batik tulis dan cap 

memiliki daya jual yang tinggi namun tetap terjangkau di masyarakat. Batik tulis 

dan batik cap kini menjadi ujung tombak para pengusaha batik Banyumas. 

Pengusaha batik Banyumas selalu memiliki inovasi dan variasi dalam 

mengembangkan usahanya dan mengembangkan motif batik Banyumas namun 
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tidak menghilangkan ciri khas batik Banyumas. Sekarang batik Banyumas sangat 

dikenal di kalangan masyarat dan hampir setiap lapisan masyarakat memiliki batik 

Banyumas meskipun bukan jenis cap dan jenis tulis. Perkembangan batik 

Banyumas tahun 2000 sampai 2019 sangat mengalami naik dan turun baik itu dari 

sisi produksi maupun konsumsi. Pemerintah, pengusaha batik diharapkan saling 

bekerjasama dan sama-sama dalam menjaga batik  Banyumas serta peranan 

masyarakat yang memiliki andil besar dalam hal ini untuk tetap bangga dan tetap 

memakai batik Banyumas. 

 

C. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Batik di Kabupaten  

Banyumas. 

Batik Banyumas merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang 

yang sudah ada sejak dahulu kala. Batik Banyumas juga banyak di pengaruhi oleh 

agama Hindu. Wilayah Banyumas diapit oleh wilayah budaya besar, sebelah timur 

budaya tradisi Yogyakarta dan Surakarta, di bagian barat budaya tradisi Pasundan, 

dan di utara budaya Cirebon. Walaupun secara historis Banyumas lebih dekat 

dengan kebudayaan Mataram, namun dalam perkembangannya posisi Banyumas 

yang terhimpit di antara budaya klasik tersebut, maka dapat diasumsikan jika 

masyarakat Banyumas kemudian mendorong dirinya dengan keras untuk dapat 

survive dan eksis. 

Dengan kata lain budaya membatik di Banyumas ini banyak di bawa oleh 

masyarakat Yogyakarta dan Surakarta yang kemudian berpindah kewilayah 

Banyumas atau menikah dengan orang pribumi asli masyarakat Banyumas. Sejalan 

dengan waktu Batik di Banyumas berkembang dengan pesat dengan di pakai pada 

acara resmi maupun instansi di Kabupaten Banyumas. Batik Banyumas juga sampai 

sekarang masih di pakai pada acara seperti pernikahan dan acara formal dan penting 

lainnya. Setiap tahunnya di Kabupaten Banyumas juga diadakan pemilihan kakang 

mbekayu Banyumas yang sejatinya juga ikut dan memperkenalkan batik Banyumas 

ke masyarakan luar dan lebih luas. 

Faktor inilah yang menjadikan beberapa batik Banyumas memiliki 

kesamaan motif dari batik Yogyakarta, Surakarta dan sekitarnya. Hingga filosofi 
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yang terkandung di dalamnya mempunyai arti dan makna yang sama. Hanya lima 

sampai enam motif dari batik Banyumas saja yang benar-benar dari Banyumas asli 

dan menjadi ciri khas batik Banyumas. 

1) Pemerintah. 

Pemerintah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara 

melaksanakan pengurusan badan eksekutif, pengatur badan legislative, 

kepemimpinan dan juga koordinasi. Koordinasi ini meliputi pemerintah pusat 

dengan daerah ataupun dengan rakyat dengan pemerintahannya dalam segala 

peristiwa dan gejala pemerintahan. Dalam perkembangan batik di Banyumas di era 

2000an mengalami dukungan dari pemda setempat. Mereka mengadakan 

pertemuan dengan para pelaku batik yang tersebar di Kabupaten Banyumas. 

Mereka mengadakan pertemuan guna membahas tentang kendala yang di hadapi 

para pelaku batik danfaktor apasaja yang membuat produksi batik Banyumas 

mengalami penurunan. Setelah melakukan pertemuan, diputuskannya bahwa batik 

menjadi bagian wajib yang harus di gunakan oleh para ASN. Hal ini lah yang 

menjadi titik terang dan meningkatnya hasil produksi batik bagi para pengusaha 

batik dan para pelaku batik. 

Dalam perkembangannya, pemerintah Kabupaten Banyumas juga sering 

mengadakan acara atau kegiatan dengan mengusung tema batik. Sebagai contoh 

sering dilaksanakannya karnaval dan kontes fashion bertemakan batik di sekitaran 

daerah Banyumas. Banyumas extravaganza salah satu contoh kirab budaya yang 

dilakukan oleh pemerintah. Selain itu juga pemerintah bersama instansi kebudayaan 

dan pendidikan membaut atau menyelenggarakan batik masal sebagai contoh batik 

masal yang dilakukan di SMA Negeri Sokaraja pada tahun 2015. Hal ini bertujuan 

mengenalkan bahwa batik Banyumas masih ada dan harus dilestarikan dan di jaga 

oleh masyarakat dan generasi muda Banyumas. 

Pelaksanaa kirab budaya yang dilakukan oleh pemerintah akan secara 

otomatis mengedukasi masyarakat Banyumas melalui pameran busana bertemakan 

batik Banyumas. Menjadi daya tarik dan sekaligus hiburan bagi masyarakat 

Banyumas dengan ragam dan keunikan setiap acara yang di gelar. Selain itu, 

melakukan event besar seperti mural atau membatik bersama juga bisa dilakukan 
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oleh pemerintah bersama masyarakat. Sebagai mana masyarakat walaupun bukan 

pengusaha batik, minimal mereka merupakan pecinta batik yang diharapkan terus 

memakai dan bangga akan warisan budaya yang satu ini. 

2) Masyarakat. 

Masyarakat adalah komunitas sosial yang hidup di tengah Lembaga 

Pendidikan dengan segala keunikannya. Masyarakat satu dengan yang lainnya 

berbeda-beda. Para pelaku batik harus melakukan pendekatan inten dengan 

komunikasi dan interaksi secara serius, melakukan kajian mendalam, secara aktif 

bertukar gagasan dengan para tokoh masyarakat yang benar-benar mengetahui 

aspek sejarah, geografis, potensi alam, sumber daya manusia, budaya masyarakat 

dan lain-lain yang berbeda di daerah tersebut. 

Masyarakat di Banyumas sekarang masih banyak yang menggunakan batik 

sebagai salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki. Batik telah menjadi mode 

pakaian yang wajib digunakan dalam acara resmi maupun formal. Tentunya dengan 

motif asli dari batik Banyumas yang mengusung banyak motif tumbuhan. 

3) Pelaku dan pengusaha Batik Banyumas. 

Awal perkembangannya batik Banyumas pernah mengalami kejayaan 

dimasa lampau. Dengan banyaknya para penggiat batik daerah yang membuat 

batik secra tradisional. Pada era 2000an batik di Kabupaten Banyumas 

mengalami penurunan dari segi konsumen batik yang menyebabkan banyak 

pengusaha batik untuk menghentikan usahanya. Setelah pertemuan yang 

dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dengan para penggiat batik 

yang saat itu berjumlah sekitar hanya 10 pengusaha. Pertemuan inilah yang 

menjadi titik balik perkembangan batik Banyumas, dari sinilah mulai lagi 

muncul pengusaha batik baru atau mereka yang telah pensiun di dunia batik 

mulai kembali membuka usahanya. 

Hingga sekarang tercatat kurang lebih ada 40 pengusaha batik di 

Kabupaten Banyumas. Mereka mulai bersaing dengan serius dan saling 

bertanding dalam hal variasi atau inovasi batik Banyumas. Setiap tanggal 2 

Oktober selalu diingati sebagai hari batik nasional. Pemerintah daerah dan para 

pengusaha batik dan para tokoh pelaku batik selalu mengadakan karnaval atau 
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kirab budaya. Kegiatan inilah yang membuat batik dan budaya lokal lainnya 

akan selalu lestari dan selalu diingat oleh masyarakat Banyumas. 

Salalu membuat inovasi atau terobosan mengenai motif dan bahan batik, 

nemun tidak menghilangkan estetika serta nilai yang terkandung di dalamnya. 

Pengusaha batik harus memiliki outlet remi batik karya mereka dan setiap 

pengusaha batik memiliki ciri atau corak batik tersendiri. Memanfaatkan 

kemajuan teknologi dan mempunyai website yang di pelihara secara rapi dan 

tersetruktur. Generasi muda lebih condong menyukai pembelian melalui online 

karen dianggap lebih praktis dan efisien waktu. Pengusaha batik sangatlah 

berpengaruh dalam perkembangan batik Banyumas karen melalui merekalah 

karya-karya batik luar biasa tercipta. 
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