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BAB II 

GAMBARAN UMUM PEKALONGAN 

 

A. Kondisi Sosial Budaya Pekalongan 

Pekalongan adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang berbatasan 

dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Batang di timur, Kabupaten Banjarnegara 

di selatan, dan Kabupaten Pemalang di barat. Kota Pekalongan terletak pada 

posisi geografis 6°-50´42´´-6°-55´44´´ lintang selatan dan 109°-37´55´´-109°-

42´19´´ bujur timur dengan luas wilayah 45,25 km² di mana semuanya 

merupakan daerah dataran. 32,80% merupakan tanah sawah dan 67,19% 

merupakan tanah kering. Kota Pekalongan memiliki rata-rata curah hujan antara 

40mm-285mm per bulan dengan jumlah hari hujan 120 hari. Keadaan suhu rata-

rata di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun tidak banyak berubah, yaitu berkisar 

antara 23,07-31,14°C (Sukirno, 2010: 16). 

Menurut Sarjono, dkk (1994: 1-3) Asal-usul nama Pekalongan sampai 

saat ini belum jelas. Beberapa cerita rakyat Pekalongan menyebutkan asal mula 

nama Pekalongan, yaitu Topo Ngalong, Legok Kalong, Kalingga, dan Kalang. 

Salah satu cerita rakyat mengisahkan bahwa kota Pekalongan berasal dari kata 

Kalong, yang berarti kelelawar. Pada masa pemerintahan Sultan Agung 

Hanyokrokusumo, di pantai utara Pulau Jawa terdapat seseorang yang hidup 

sebagai orang yang disegani oleh masyarakat, tepatnya di desa Kesesi. Orang 

tersebut bernama Ki Agung Cempaluk. Beliau mempunyai seorang putra 

bernama Raden Bahu. Karena Ki Ageng Cempaluk sangat mengabdi terhadap 

Mataram maka suatu hari putranya diperintah untuk mengabdi pula kepada 
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Sultan Agung di Keraton Mataram. Suatu hari Raden Bahu membuat suatu 

kesalahan. Untuk menghukumnya Raden Bahu diperintahkan untuk membuka 

hutan sampiran yang terkenal lebat dan dihuni oleh makhluk gaib. Untuk 

melancarkan urusannya maka Raden Bahu bertapa dengan cara menggantungkan 

dirinya seperti kelelawar. Setelah melakukan tapa, Raden Bahu berhasil 

membuka hutan sampiran dan dijadikan sebagai kota yang di namakan 

Pekalongan. Tapa yang dilakukan oleh Raden Bahu disebut tapa Ngalong. Atas 

keberhasilannya, Raden Bahu kemudian diberi gelar Raden Bahurekso. 

Lambang Kota Pekalongan tempo dulu disahkan pemerintah Hindia 

Belanda dengan Keputusan Pemerintah tahun 1931 No. 40 bahwa nama 

Pekalongan berasal dari kata along yang berarti banyak, berlimpah-limpah, 

lancar, dan beruntung. Hal ini berkaitan dengan penangkapan ikan menggunakan 

jala. Dengan demikian, sesuai dengan motto yang tertulis di bawah perisai 

lambang Kota Pekalongan jaman dulu, yaitu pek-along-an yang berarti tempat di 

tepi pantai untuk menangkap ikan dengan lancar menggunakan jala (Pemerintah 

Kota Pekalongan, 2006: 9-11).  

Pekalongan pada masa Hindu-Budha disebut Pu-Choa-Lung oleh sumber 

Cina di mana daerahnya makmur, kaya akan padi, dan aman. Oleh sebab itu, 

pada masa Dinasti Sung diketahui bahwa nama Pekalongan adalah pelabuhan 

utama untuk perdagangan Cina. Dalam prasasti Canggal Pu-Choa-Lung 

disebutkan terletak di pesisir utara Jawa sebelah barat. Di Pekalongan banyak 

terdapat peninggalan dari masa Hindu-Budha, yaitu 12 buah batu kecil. Tiga 

diantaranya berupa arca Ganesha dan sebuah arca Durga. Disamping itu, banyak 

pula ditemukan arca kecil lainnya. Delapan diantaranya dikirim ke Belanda dan 
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empat belas lainnya dikirim ke Museum Nasional Jakarta. Dari keseluruhan arca 

tersebut, empat buah diantaranya berupa arca Trimurti, Brahma, Durja, dan 

Mahadewa. Sebagian besar dari arca-arca tersebut berasal dari Dieng 

(Pemerintah Kota Pekalongan, 2006: 19). 

Patung Ganesha di Pekalongan juga ditemukan di sawah-sawah di desa 

Doro dan Jolotigo atau Wonotunggal. Patung Ganesha tersebut dianggap sebagai 

penjelamaan Dewa Syiwa dalam bentuknya sebagai dewa ilmu dan penjaga 

kelestarian. Jejak Hindu-Budha di Pekalongan juga ditemukan di Linggo Asri 

dan Telaga Pakis di mana di dalamnya terdapat bangunan suci dengan batu 

lingga  dan yoni (Asa, 2006: 25). Dengan demikian, Pekalongan pada masa 

Hindu-Budha sudah memiliki suatu pola/sistem pranata sosial yang teratur di 

bawah struktur pemeritahan kerajaan. Sistem kemayarakatan yang berlaku pada 

masa Pekalongan kuno adalah sistem yang mengikuti struktur kemasyarakatan 

Jawa pada masa Mataram Hindu. Sebagian besar perekonomian penduduk 

bertumpu pada sektor pertanian, sedangkan perdagangan dan kerajinan dikuasai 

oleh orang asing, yaitu Cina. 

Pekalongan masa Kerajaan Islam tumbuh menjadi daerah pemukiman 

masyarakat muslim. Hal ini erat kaitannya dengan perkembangan pelayaran dan 

perdagangan yang dilakukan orang-orang muslim di pesisir utara pulau Jawa. 

Wilayah pantai Pekalongan berkembang setelah daerah pedalaman Pekalongan 

tumbuh menjadi pedesaan yang makmur. Wilayah pedesaan Pekalongan tersebut 

dikuasai oleh pangeran muslim dari kerajaan Demak. Pengaruh Islam juga 

tampak pada berdirinya pesantren-pesantren dan masjid-masjid di Pekalongan, 

seperti adalah masjid Jami’ Kauman Pekalongan. Sejak Islam masuk di 
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Pekalongan terdapat akulturasi budaya antara budaya Hindu-Budha dengan 

budaya Islam, seperti garebek, yaitu tahun Saka yang berdasarkan perjalanan 

matahari diganti dengan hitungan tahun hijriyah yang berdasarkan perhitungan 

bulan. Sejarah peradaban Islam di Pekalongan dibuktikan dengan adanya masjid 

Jami’ Aulia Sapuro yang dibangun sekitar tahun 1614. Masjid tersebut menjadi 

salah satu titik awal perkembangan Islam di Pekalongan yang dibawa oleh empat 

orang utusan dari kerajaan Demak Bintoro (Dirhamsyah, 2014: 2). 

Saat Pekalongan memasuki era VOC, dibangun benteng pada tahun 1753 

di mana benteng Pekalongan lebih dulu dibangun daripada benteng Vredenburg 

di Yogyakarta yang baru dibangun pada 1765. Benteng Pekalongan dibangun di 

pinggir sungai Loji. Benteng Pekalongan dibangun untuk mengawasi daerah 

pedalaman setelah kekalahan Mataram melawan pihak Belanda. Benteng 

Pekalongan juga dijadikan untuk markas tentara Belanda. Saat Belanda 

menjalankan sistem tanam paksa pada 1827, Belanda menggunakan benteng 

untuk tempat tawanan orang-orang yang menentang. Setelah Belanda kalah 

dengan Jepang, Jepang berhasil menguasai Indonesia pada 1942-1945. 

Pekalongan juga menjadi daerah yang dikuasai oleh Jepang. Benteng 

Pekalongan pun dikuasai oleh Jepang sehingga beralih fungsi menjadi gudang 

penyimpanan senjata sekaligus markas tentara Jepang (Dirhamsyah, 2014: 17). 

Setelah membangun benteng, pemerintah Belanda juga membangun 

pelabuhan Pekalongan pada 1873. Pelabuhan tersebut ditetapkan sebagai 

pelabuhan impor terbatas. Tahun 1882 statusnya berubah menjadi pelabuhan 

ekspor-impor. Pada awal abad ke-20 berstatus sebagai pelabuhan menengah dan 

kemudian tahun 1924 berganti menjadi pelabuhan kecil. Pada 1930 pelabuhan 
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tersebut juga dijadikan tempat pemberangkatan jamaah haji dari Pekalongan. 

Selain itu, pemerintah kolonial juga membangun kantor pelabuhan dan jalur 

kereta api yang masing-masing dibangun pada 1898 dan 1900. Jalur kereta api 

digunakan untuk mempermudah pengangkutan barang-barang hasil bumi yang 

akan dikirim ke luar negeri, sedangkan kantor pelabuhan dibangun berdekatan 

dengan pelabuhannya di mana fungsinya sebagai kantor administrasi di 

Pelabuhan. Sampai saat ini kantor peninggalan Belanda tersebut masih 

difungsikan sebagai kantor perum perikanan Indonesia cabang Pekalongan 

(Dirhamsyah, 2014: 20). 

Pekalongan memasuki masa kolonial Belanda sejak abad ke-16. Secara 

geografis dan ekonomis wilayah Pekalongan pada masa kolonial menjadi pusat 

jaringan jalan darat yang menghubungkan bagian barat dengan bagian timur 

pulau Jawa dan daerah pantai utara dengan daerah pedalaman. Di sepanjang 

pesisir utara Jawa terdapat groote postweg (jalan raya) yang membentang dari 

Anyer di bagian barat sampai Panarukan di bagian timur pulau Jawa (Pemerintah 

Kota Pekalongan, 2006: 42). 

Perkembangan Pekalongan dimulai dari muara sungai Kupang atau yang 

sekarang disebut sungai Loji. Sungai loji juga dijadikan sebagai pangkalan 

pelabuhan dagang antar pulau dan sebagai sarana lalu lintas yang 

menghubungkan daerah pedalaman dan daerah pesisir serta jalur masuknya 

kapal-kapal (Asa, 2006: 21 dan wawancara Hery Dwiprasetyo, 27 Oktober 

2017). 

Pekalongan masa kolonial merupakan salah satu daerah yang dilewati 

saat gubernur Herman Willem Deandels membangun jalan darat dari Anyer 
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hingga Panarukan. Pada Agustus 1808 pembangunan jalan darat tersebut sampai 

di Pekalongan. Pembangunan jalan raya menyebabkan banyak korban 

berjatuhan. Hal tersebut karena Deandels memaksa setiap penguasa lokal untuk 

mengerahkan rakyatnya untuk dijadikan pekerja dalam pembuatan jalan raya. Di 

kota Semarang, Deandels membuat pertemuan dengan para bupati yang 

wilayahnya akan dilalui dalam proyek pembuatan jalan raya Anyer-Panarukan. 

Deandels menyampaikan bahwa pembuatan jalan raya tersebut untuk 

memudahkan kepentingan rakyat. Deandels juga meminta agar para bupati 

mengerahkan rakyatnya untuk dijadikan tenaga kerja. Jika gagal maka para 

bupati akan dihukum mati (Wawancara Moch. Dirhamsyah, 1 Maret 2018). 

Para pekerja yang merupakan rakyat biasa dipaksa untuk bekerja keras 

tanpa alat yang memadai. Selain itu, pasokan makanan juga sangat minim 

sehingga pekerja mudah terjangkit penyakit dan kemudian meninggal. Pekerja 

yang meninggal tidak dikubur secara layak dan ikut ditimbun bersamaan dengan 

pembuatan jalan raya. Oleh karena itu, jalan raya juga digunakan sebagai tempat 

kuburan masal. Kendala pembangunan jalan raya ketika tiba di Pekalongan tidak 

jauh berbeda dengan kendala di kota lain. Saat memasuki wilayah Pekalongan, 

pekerja harus menerobos hutan belantara yang dihuni banyak harimau dan badak 

Jawa. Hutan di Pekalongan yang berusaha diterobos oleh para pekerja adalah 

hutan Gambiran. Jalan raya yang dibuat di Pekalongan dimulai dari ujung Barat 

Comal, menuju Wiradesa, menuju jalan Gajah Mada, menuju jalan Hayam, 

menuju jalan dr.Cipto, menuju jalan dr.Wahidin, dan berakhir di jalan dr.Sutomo 

(Dirhamsyah, 2014: 30). 
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Berdasarkan registrasi kependudukan masa kolonial tahun 1830, jumlah 

penduduk Pekalongan yang berada di pusat kota adalah kurang dari satu juta 

jiwa. Mereka tinggal di sepanjang aliran sungai Loji. Jumlah rakyat Pekalongan 

hanya dua sampai tiga ratus orang, sedangkan sisanya adalah warga Tionghoa 

dan Arab. Hingga sensus terakhir pada tahun 1930, yaitu ketika Pekalongan 

menjadi ibukota karesidenan, dari setengah juta penduduk karesidenan hampir 

setengahnya berada di Pekalongan (Asa, 2006: 26). 

Setelah masa pemerintahan Belanda berakhir, Pekalongan kembali 

dikuasai oleh pihak asing, yaitu Jepang. Namun, Jepang tidak lama menduduki 

Indonesia hingga pada 17 Agustus 1945. Kabar kemerdekaan ini tidak diketahui 

oleh masyarakat Pekalongan karena berita tersebut sengaja dirahasiakan oleh 

Jepang (Sarjono, dkk, 1994: 16). 

Dua hari setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia, datang seorang 

kurir dari Jakarta bernama B. Suprapto. Ia menyampaikan kabar kemerdekaan 

Indonesia. Setelah kabar tersebut terdengar ke penjuru kota Pekalongan, 

semangat Proklamasi benar-benar ada dalam diri rakyat Pekalongan untuk 

merebut kemerdekaan dari tangan Jepang. Pada tanggal 3 Oktober 1945 sejak 

pagi rakyat Pekalongan dan sekitarnya berdatangan memenuhi jalan besar dan 

pasar ratu. Mereka mengikatkan merah putih dikepala, berpakaian siap tempur, 

memakai lencana merah putih, dan menyandang senjata kelewang, arit, parang, 

pentung, potongan besi, bambu runcing, dll. Ada pula yang membawa minyak 

tanah untuk membakar markas Jepang (Tarym, 1983: 58). 

 Saat itu sedang diadakan perundingan antara pemuda Pekalongan 

dengan pihak Jepang, namun tiba-tiba terdengar suara letusan senapan dari 
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tentara Jepang. Hal itu membuat massa yang merupakan rakyat Pekalongan 

mengamuk. Mereka melawan tentara Jepang dan terjadilah pertempuran 3 

Oktober 1945 yang banyak menelan korban rakyat Pekalongan. Untuk 

mengenang kejadian tersebut, didirikan Monumen Juang Pekalongan yang 

dibangun dibekas area jalan pemuda kota Pekalongan (Sarjono, dkk, 1994: 13). 

Pekalongan sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah memiliki 

pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Selain itu, terdapat perusahaan 

pengelola hasil laut, seperti ikan asin, ikan asap, tepung ikan, sarden, dan 

kerupuk ikan. Daerah ini juga terkenal dengan sebutan kota santri dengan nuansa 

religiusnya karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Ada 

beberapa adat tradisi di Pekalongan, seperti syawalan, sedekah bumi, dsb 

(Sukirno, 2010: 2). 

Gerak perekonomian di Pekalongan bertumpu pada usaha batik dan 

sumber daya perikanan. Tidak hanya menjadi kota batik dan kota santri, 

Pekalongan juga dikenal sebagai pemasok ikan cukup besar bagi Jawa Tengah. 

Pekalongan memiliki tempat pelelangan ikan yang tidak pernah sepi 

pengunjung. TPI ini terkenal dengan hasil lautnya yang dapat diandalkan untuk 

roda perekonomian masyarakat Pekalongan. TPI Pekalongan dapat memenuhi 

40% suplai ikan untuk provinsi Jawa Tengah. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

pembangunan perikanan di kota Pekalongan telah banyak memberikan 

sumbangan berharga terhadap pertumbuhan perekonomian. Hal ini dibuktikan 

dengan semakin meningkatnya produksi perikanan laut. Sumber daya perikanan 

digali, dikembangkan, dan dilestarikan untuk kesejahteraan masyarakat 

Pekalongan (Sarjono, dkk, 1994: 29). 
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Masyarakat Pekalongan memanfaatkan laut sebagai sumber ekonomi, 

seperti budidaya ikan, udang, dan jenis binatang laut lainnya. Untuk melakukan 

pembudidayaan tersebut diperlukan pembuatan tambak atau kolam sesuai 

dengan jenis budidaya yang akan dilakukan (Damsyar dan Indrayani, 2016: 

121). 

Dengan melihat kondisi geografis Pekalongan maka dapat dilihat potensi 

alam Pekalongan sebagai kota dagang yang memiliki pelabuhan. Pelabuhan 

Pekalongan mengawali kehidupan masyarakat Pekalongan yang banyak 

disinggahi oleh masyarakat pendatang, seperti Cina, Arab, India, pemerintah 

kolonial, dan Jepang.  

 

B. Faktor Pendorong Lahirnya Batik Pekalongan 

Masyarakat Pekalongan merupakan masyarakat yang rata-rata tinggal di 

tepi pantai utara Jawa. Oleh karena itu, karakteristiknya lebih dominan untuk 

menjadi masyarakat pesisir. Meskipun demikian, tidak jarang masyarakat 

Pekalongan yang bertempat tinggal di dataran tingi (Wawancara Ivatul Maula, 2 

Maret 2018). 

Kondisi penduduk Pekalongan sejak masa kuno adalah hidup dibawah 

kekuasaan Mataram kuno sehingga perkembangan masyarakat Pekalongan Kuno 

mencerminkan suasana kehidupan percandian. Kehidupan agama dalam 

masyarakat sangat berjalan dengan baik. Masyarakat Pekalongan terbagi 

menjadi beberapa tatanan sosial, meliputi kelompok pendeta, kepala desa, 

petani, pedagang, dan pengrajin yang disebut astacandala. Secara ekonomis 

astacandala memiliki peran melayani kegiatan keagamaan dan menyediakan 
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barang-barang perlengkapan upacara desa. Astacandala juga memiliki 

kepandaian membuat kain dan membatik. Meskipun demikian, astacandala 

sejatinya merupakan rakyat biasa yang kedudukannya dihormati karena 

kepandaiannya (Asa, 2006: 28 dan 34). 

Sikap terbuka dan mampu menerima pengaruh dari luar dengan baik 

merupakan jati diri masyarakat Pekalongan. Ketika Pekalongan mendapat 

pengaruh Hindu-Budha, yaitu orang-orang India terjadilah perpaduan antara 

budaya Hindu dan budaya Jawa yang berlangsung dengan baik karena toleransi 

dari masyarakat Pekalongan. Pendatang dari India tersebut tidak hanya 

membawa pengaruh dari segi kepercayaan. Banyak dampak yang dirasakan 

setelah kedatangan India, seperti kebudayaan dan perekonomian (Wawancara 

Muhammad Yasin, 1 Maret 2018) 

Masyarakat Pekalongan memadukan dua unsur kepercayaan, yaitu 

agama Hindu dan kepercayaan animisme. Hal ini dibuktikan dengan 

peninggalan arca ganesha di desa Jolotigo dan arca gajah di desa Brokoh. 

Perpaduan Hindu-Animisme menyebabkan lahirnya dua aliran, yaitu aliran 

tantrayana dan bahirawa.  Dalam perkembangannya, masyarakat Pekalongan 

yang akrab dengan batik juga erat kaitannya dengan Hindu yang membuat pola 

batik kawung, tumpal, ceplokan, padmasabha, dsb. Penggunaan batik saat 

Pekalongan masa kuno adalah untuk busana atau kain ikat dan tempat sesaji. 

Secara umum perkembangan ragam hias batik kuno pertama kali diilhami dari 

bentuk ragam hias pahatan tiga dimensi yang terdapat pada relief-relief candi 

maupun hiasan arca. Kedua, adalah bentuk tumbuh-tumbuhan (daun dan bunga) 

dan binatang (ikan, burung, dan singa). Ketiga, adalah bentuk garis atau bidang 
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geometris yang mengandung lambang tanda perhitungan hari dan bulan. 

Bentuknya garis, segitiga, setengah bulatan, bulat-bulatan, atau lambang lainnya 

(Asa, 2006: 36). 

Masyarakat Pekalongan sebagai masyarakat pesisir sangat terbuka 

dengan pengaruh luar. Kondisi sosial-budaya inilah yang membuat batik 

Pekalongan tumbuh menjadi kekuatan budaya yang kuat dalam masyarakat 

Pekalongan. Lahirnya batik Pekalongan tidak terlepas dari para pendatang, yaitu 

orang-orang dari Cina, India, dan Arab. Pada saat itu masyarakat Pekalongan 

hidup berdampingan dengan para imigran tanpa memperdulikan identitas 

masing-masing individu. Masyarakat Pekalongan justru sangat menghargai para 

imigran. Selain itu, posisi strategis Pekalongan sebagai sebuah pelabuhan 

menuntut masyarakatnya untuk tidak menutup diri dari budaya luar. Sikap 

masyarakat Pekalongan yang toleran terhadap imigranpun menjadikan 

Pekalongan semakin dikenal sebagai kota yang baik untuk disinggahi bahkan 

untuk mengembangkan budaya. Selain para imigran dari Cina, India, dan Arab, 

masyarakat Pekalongan juga hidup berdampingan dengan orang-orang Belanda. 

Masa kolonial yang dialami Indonesia juga merambah ke Pekalongan di mana 

Pekalongan menjadi salah satu daerah yang mendapat pengaruh besar atas 

adanya koloni di Indonesia (Wawancara Denny Pujianto, 1 Maret 2018). 

Pemerintah kolonial membagi tempat hunian untuk masing-masing etnis 

yang ada di Pekalongan. Hal itu dilakukan untuk memudahkan pemerintah 

kolonial dalam memantau perkembangan penduduk. Imigran Cina menempati 

wilayah yang disebut Kampung Pecinan. Letaknya di dekat pangkalan 

pelabuhan sungai Kupang, yaitu di sekitar kawasan Kerimunan, dan di sekitar 
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kawasan Keplekan. Untuk memasuki kawasan kampung Pecinan, orang-orang 

terlebih dahulu memasuki pintu dalem, di mana terdapat bangunan milik kapten 

Tionghoa. Dalam perkembangannya, pemerintah kolonial sangat berpengaruh 

dalam kehidupan masyarakat Cina. Hal ini dibuktikan dengan adanya tangan 

kanan dari pemerintah kolonial yang selalu mengawasi aktivitas orang-orang 

Cina, terlebih kawasan kampung Pecinan didominasi oleh aktivitas 

perekonomian. Peninggalan sejarah kejayaan kampung pecinan di Pekalongan 

adalah sebuah klenteng di dekat jembatan sungai Loji/sungai Kupang 

(Dirhamsyah, 2014: 6). 

Masyarakat Pekalongan dan orang-orang Cina hidup berdampingan 

dengan damai. Toleransi yang tinggi ditunjukkan oleh masyarakat Pekalongan 

dengan membuat seni kerajinan batik. Mengingat Pekalongan merupakan daerah 

di pantai utara Jawa, maka tidak mengherankan apabila Pekalongan memiliki 

corak batik yang bebas dan lebih berwarna, salah satunya adalah corak batik dari 

Cina (Apell, 1980: 13). 

Ragam hias batik yang ditawarkan oleh Cina sangat berbeda dengan 

ragam hias pola keraton yang berwarna santun. Ragam hias Cina cenderung 

variatif dan beranekaragam. Diantara ragam hias Cina adalah burung hong, naga, 

harimau, kilin, burung merak, dan betuk-bentuk lain (Wawancara Denny 

Pujianto, 1 Maret 2018). 

Selain kampung Pecinan, di Pekalongan terdapat kampung Arab yang 

dihuni oleh orang-orang Arab. Para imigran dari Arab ini datang dengan tujuan 

utamanya untuk berdagang. Pekalongan yang sejatinya merupakan daerah para 

pedangan sangat memungkinan untuk ditempati orang-orang Arab. Orang-orang 
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Arab menempati beberapa wilayah di Pekalongan, seperti Ledok, Mipitan, 

Kauman, dan Krapyak. Seperti yang dilakukan pada orang-orang Cina, pada 

orang-orang Arab juga ditunjuk satu orang untuk menjadi tangan kanan 

pemerintah kolonial (Dirhamsyah, 2014: 44). 

Kawasan lain yang dihuni oleh para pendatang adalah kawasan Belanda, 

di mana yang ditinggal di kawasan tersebut merupakan orang-orang Indo-Eropa. 

Kawasan tersebut berada di jalan Residentweg (Jalan Progo), Straat Mashuri 

(Jalan Serayu), Herenstraat (Jalan Diponegoro), dan Bugisan. Di jalan 

Residentweg dan Herenstraat adalah tempat bermukim orang-orang Indo-Eropa 

untuk membuat batik (Dirhamsyah, 2014: 35). 

Melalui pendekatan budaya, masyarakat Pekalongan memperlihatkan 

adanya kesatuan sebagai bagian dari kebudayaan Jawa. Sejak masa Hindu-Islam 

sampai masa kemerdekaan, Pekalongan menempati posisi jauh dari pusat 

kekuasaan. Secara otonom Pekalongan tumbuh sebagai kota niaga dan sejak 

awal kota tersebut sudah menjadi kota dagang. Sampai dengan masa kolonial 

Pekalongan memiliki pelabuhan laut yang ikut meramaikan lalu lintas 

perdagangan antar pulau di Nusantara. Adanya pelabuhan itu mempengaruhi 

perkembangan sosial ekonomi maupun kependudukan. Urbanisasi kaum migran 

baik dari daerah maupun dari luar ikut menentukan perkembangan kota 

Pekalongan (Asa, 2006: 18). 

Salah satu kekuatan besar di Pekalongan adalah adanya industri gula 

Wonopringgo yang dioperasikan oleh orang Tionghoa, yaitu Gou Kan Tjou. 

Industri gula tersebut membuat Pekalongan menjadi kota yang ramai. Pabrik 

gula dari Brebes sampai Kudus berada di bawah pengawasan pabrik gula di 
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Pekalongan. Saat itu batik sudah menjadi komoditas Pekalongan, namun 

produksi gula lebih besar dari batik karena pihak kolonial lebih mengedepankan 

potensi alam. Berdirinya pabrik gula di Wonopringgo memulai pelaksanaan 

sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda, yaitu pada tahun 1830. Dari 

gula yang diproduksi di Pekalongan, Belanda banyak mendapat keuntungan. 

Beberapa keuntungannya digunakan untuk membangun rumah dinas residen 

(Wawancara Moch. Dirhamsyah, 1 Maret 2018). 

Kain batik hanya digunakan sebagai penutup badan. Meskipun demikian, 

masyarakat Pekalongan tetap membuat batik untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka. Pada awal abad ke-17 sebelum kedatangan VOC, kain-kain produksi 

India telah memegang peranan penting dibidang tekstil dalam perdagangan 

barter antara kawasan di Asia. Pada Oktober 1677 VOC datang dengan 

membawa hak monopoli untuk mengimpor dan menjual kain putih untuk dicelup 

dan digambari. Kain ini bersal dari pantai Koromandel dan Surate, India. kain 

tersebut dinamakan kain sembagi (Veldhuisen, 1993: 19). 

Setelah perang Diponegoro usai, Pekalongan menjadi lahan strategis 

untuk para pengikut Diponegoro yang diusir dari keraton. Mereka adalah orang-

orang yang memiliki keahliah diberbagai bidang, seperti pertanian dan kerajinan. 

Kerajinan dalam hal ini adalah batik. Para pengikut Diponegoro 

mengembangkan batik di daerah Pekalongan dengan tekun untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka. Selain itu, tujuan lain dalam pengembangan produksi 

batik adalah untuk melestarikan budaya. Masyarakat Pekalongan dihadapkan 

dengan dua pilihan, yaitu menerima atau menolak. Namun sikap terbuka selalu 

ditunjukkan kepada imigran, tidak terkecuali dengan imigran dari keraton. 
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Masyarakat Pekalongan dan para imigran menciptakan dan mengembangkan 

batik Pekalongan. Proses membatik di Pekalongan dapat ditelusuri setelah para 

pengikut Diponegoro bermukim di Pekalongan. Batik menyebar ke wilayah 

selatan Pekalongan, yaitu ke Kedungwuni, ke arah barat, yaitu ke Wiradesa dan 

Tirto, ke wilayah timur, yaitu ke Setono, Nglumprit, dan Warungasem 

(Wawancara Denny Pujianto, 27 Maret 2018). 

Tidak diketahui secara pasti kapan batik Pekalongan lahir. Menurut 

barita Fa Hien tahun 414 M  Ye-po-ti (Jawadwipa) penduduknya sudah pandai 

menenun pakaian. Mengenai pakaian apa yang ditenun tidak dijelaskan secara 

jelas apakah pakaian tersebut batik atau bukan. Dalam busana Jawa kuno 

anggota kerajaan, kaum bangsawan, ksatria, petani, dan rakyat direliefkan 

memakai kain penutup, namun tidak diketahui pula apakah kain tersebut batik 

atau bukan (Wawancara Moch. Dirhamsyah, 1 Maret 2018). 

Naskah Cina mengungkapkan baik pria dan wanita tidak memakai 

penutup dada, namun memakai sarung katun untuk menutupi bagian bawah 

tubuh mereka. Raja dan kaum bangsawan memakai kain bergambar bunga yang 

tipis (selendang) untuk menutupi bagian atas tubuh mereka. Gadis-gadis muda 

menutupi tubuh mereka dengan kain katun dan mengenakan ikat pinggang sulam 

(Groeneveldt, 2009: 15). 

Fase masuknya batik ke Pekalongan ditandai dengan dua fase, yaitu fase 

paska serangan Mataram ke Batavia (1628-1620) dan fase paska perang 

Diponegoro (1825-1830). Batik pasca serangan Mataram ke Batavia dibuktikan 

dengan laporan gubernur Jendral Rijcklof Van Goes bahwa pada tahun 1656 di 

lingkungan keraton Mataram terdapat empat ribu wanita yang melakukan 
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pekerjaan dapur, menintal, menenun, menyulam, dan melukis, yang dimaksud 

melukis adalah membatik. Pada saat itu Pekalongan yang dipimpin oleh Adipati 

Djayadiningrat sudah mulai menanam indigo yang digunakan untuk pewarna 

kain (Veldhuisen, 1993: 22 dan Wawancara Moch. Dirhamsyah, 1 Maret 2018). 

Sedangkan fase paska perang Jawa, batik disebarkan oleh keluarga 

keraton dan pengikut Diponegoro ke berbagai daerah di Jawa, salah satunya 

Pekalongan. Di Pekalongan para pengikut Diponegoro tinggal dan 

mengembangkan perdagangan  batik, tepatnya di daerah Wonopringgo, 

Pekajangan, dan buaran (Wawancara Moch. Dirhamsyah, 1 Maret 2018). 

Menurut Asa (2006: 19) tradisi batik di Pekalongan sudah ada sejak masa 

Hindu Jawa Klasik, yaitu kurang lebih pada abad VI dan XII Masehi. Fungsi 

batik pada saat itu merupakan salah satu sarana untuk menutupi bagian tubuh. 

Ragamnya pun masih terbatas pada kain, selendang, dan sarung. Perkembangan 

batik terus berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan penduduk. Pola 

pembuatan batik di Pekalongan mengikuti siklus pertanian. Artinya, jika 

berlangsung masa tanam maka mereka berkerja sepenuhnya di sawah. Jika 

memasuki masa panen maka mereka berkerja sebagai tukang batik. Munculnya 

batik di Pekalongan sebagai penopang ekonomi masyarakat Pekalongan dimulai 

saat Pekalongan menjadi bagian dari daerah gubernur wilayah utara Jawa 

Tengah pada masa pemerintahan kolonial. 

Kondisi sosial masyarakat Pekalongan yang dipengaruhi oleh para 

pendatang membuat perkembangan batik menjadi pesat. Masing-masing etnis di 

Pekalongan memiliki gaya tersendiri dalam membatik. Motif batik sangat 

menandakan dari mana batik berasal. Sejak orang-orang Pekalongan menekuni 
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bidang membatik, muncul kelompok-kelompok pemasaran batik di kalangan 

pribumi. Sejak saat itu batik bersifat ekonomis yang memunculkan golongan 

wiraswasta pribumi, buruh, dan pedagang (Dirhamsyah, 2014: 48). 

Industri batik juga sangat dikenal oleh orang-orang Indo-Eropa. Tidak 

jauh berbeda seperti orang Jawa pada umumnya, keturunan Indo-Eropa yang 

membatik adalah para wanita. Mereka membuat batik untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Batik yang dibuat berbentuk sarung yang digunakan 

sebagai busana resmi. Wanita-wanita Eropa tersebut adalah Lien Metzelaar, 

Eliza Charlota van Zuylen, dan Christina van Zuylen, sedangkan pembatik di 

kalangan Tionghoa adalah Oey Soe Chun, Oey Soen King, dan Liem Ping Wie 

(Dirhamsyah, 2014: 50). 

Ragam hias batik Pekalongan kuno berupa kain dengan ukuran 60  x 80 

cm dengan warna dasar putih dan biru tua. Kain batik tersebut digunakan untuk 

tempat sesaji. Warna dasar biru dan putih menjadi warna khas batik Pekalongan 

kuno. Meskipun demikian, ada beberapa warna lain, yaitu merah, coklat tua, dan 

kuning. Semua warna yang dihasilkan berasal dari warna-warna alam, seperti 

warna biru yang diperoleh dari daun pohon nila, warna merah yang diperoleh 

dari akar pohon mewengkudu (mengkudu), warna coklat tua yang diperoleh dari 

kulit kayu tegeran dan kulit kayu soga, dan warna kuning yang diperoleh dari 

campuran umbi kunyit atau kayu tegeran dengan sari kuning (Asa, 2006: 38-39). 

Batik asli yang dimiliki masyarakat Pekalongan adalah batik Jelamprang. 

Batik tersebut merupakan hasil budaya kosmologis dengan motif ceplokan 

berbentuk lung-lungan dan bunga padma, ditengahnya disilang dengan gambar 

peran dunia kosmis yang hadir sejak berkembangnya agama Hindu dan Budha. 
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Batik motif jelamprang digunakan oleh masyarakat Pekalongan sebagai medium 

(benda upacara). Secara kosmologis batik jelamprang merupakan jalan menuju 

dunia atas (dunia para dewa). Dengan demikian, batik jelamprang digunakan 

ketika upacara kepercayaan berlangsung (Asa, 2006: 79-80). 

Kain batik motif jelamprang dihiasi corak nitik khas Pekalongan yang 

merupakan adaptasi dari patola. Patola adalah kain sutra yang dibuat dengan 

teknik tenun ikat berganda yang rumit. Kain tersebut berasal dari Gujarat, India 

di mana di Jawa disebut cinde. Patola di Jawa bermotif geometris. Di Surakarta 

dan Yogyakarta patola disebut nitik, sedangkan di Pekalongan disebut 

jelamprang (Ishwara, dkk, 2011: 63).  

Dalam perkembangannya kain batik motif jelamprang dibuat oleh 

masyarakat Arab dengan menggambarkan titik-titik (nitik) berpola simetris dan 

geometris dan tidak menggambarkan makhluk hidup, sedangkan arti dari kata 

jelamprang sendiri memiliki beberapa versi menurut masyarakat Pekalongan. 

Ada yang berpendapat bahwa nama jelamprang diambil dari nama pohon yang 

tumbuh subur di Pekalongan, yaitu pohon jelamprang. Ada juga yang 

mengatakan nama jelamprang merupakan nama sebuah jalan di daerah 

Pekalongan di mana daerah tersebut menjadi tempat bermukimnya para 

pembatik motif jelamprang. Jelamprang merupakan singkatan dari jalan perang 

di mana jalan tersebut dijadikan tempat berbaris serdadu sebelum pergi 

berperang (Wawancara Ahmad, 21 Oktober 2017 dan Denny Pujianto, 1 Maret 

2018). 

Di tengah geliat perkembangan batik Pekalongan, pada tahun 1939 

dibentuklah koperasi dengan nama “Koperasi Persatuan Batikkerij Setono”. 
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Koperasi Setono ini dipelopori oleh H. Mustofa, H. Masjhur, Bohari, Rafi’i 

Ichsan, dan Midi Abdulsalam. Koperasi batik Setono didirikan untuk 

menghadapi persaingan antara pengusaha batik pribumi dengan pengusaha batik 

Cina di mana kaum tionghoa (Cina) yang tidak mau menjual bahan baku 

pembuatan batik untuk masyarakat kecil di Pekalongan. Pada saat itu Cina 

sangat dipercaya sebagai produsen bahan baku pembuatan batik (Wawancara 

Bambang Susilo, 25 April 2018). 

Krisis ekonomi yang melanda dunia juga berdampak pada perkembangan 

batik Pekalongan di mana produksi batik menurun karena tidak tersedia bahan 

untuk pembuatan batik. Sebelum terjadi krisis, pemerintah kolonial membuat 

sistem penjualan bahan baku batik yang kendalinya dipegang oleh pedagang 

Cina dan Arab (Wawancara Moch. Dirhamsyah, 1 Maret 2018). 

Para pengusaha batik juga dibebani oleh pajak yang harus dibayar 

kepada pemerintah kolonial. Mereka berusaha membentuk kelompok pemasaran 

yang berorientasi pada kebutuhan lokal untuk meningkatkan pendapatan. Namun 

pedagang-pedagang Cina yang menjadi kelompok perantara pemerintah kolonial 

ternyata juga memasuki kelompok pedagang tradisional, terutama sebagai 

pemasok bahan baku yang dibutuhkan oleh pengusaha batik (Asa, 2006: 96). 

Dengan demikian, akulturasi antara masyarakat Pekalongan dengan 

masyarakat dari India, Arab, Cina, kolonial, dan Jepang serta pengikut 

Diponegoro berlangsung dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pola hunian 

mereka yang berkelompok sesuai asal etnis, namun hidup toleran dengan etnis 

lain. Semua etnis yang mendiami Pekalongan melahirkan batik dengan motif 
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yang berbeda-beda sesuai dengan budaya mereka sendiri yang kemudian mereka 

akulturasikan dengan budaya Pekalongan. 
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