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Abstrak 
 
Batik is one of the world-famous clothing. Batik is known as a world cultural heritage owned by 
the Indonesian nation.Behind batik as a work of art there is one secret society philosophy of 
Java. Batik enrich philosophy as a work of art that have a high inner value. Batik has two 
aspects.First, aspects of the making batik and second, aspects of the motif of batik itself.Aspects 
of making batik hasa value ofJavanese philosophy and it is interesting to discuss it. Similarly, 
aspects of the making batik are the motive of batik itself. 

The aspects of making batik are involved Javanese women of all ages, social circles and cultural 
backgrounds. But this time not only women but also men. Thus the value of philosophical 
aspects of making batik are not only limited to women, but for all people. 

We can see the philosophy aspect ofBatik-making that can be applied to all the people of this 
Java, from Serat Prawan mbathik. In this Serat Prawan mbathik described one form of thinking 
which is analogous to the philosophy of Java. The aspect that analogous with the process of 
making batik are thephilosophy of deep understandingthe relation of human being and their 
God. There are aspect ofMutmainah, Sufiah, Amarahand Aluamah. 

Fourth vocabulary is indeed absorbed vocabulary from Arabic. But adapting to the Javanese 
language and the most important of all, thehe four can represent how the Javanese think of their 
deep relation with their God. Especially when the Javanese need to communicate their concept 
about living in the world of mysticism. 

In the Javanese philosophy Mutmainahare represent the nature that contain the desire to do  
somethinggood, encourage men to commit activities. The ability or strength Mutmainah 
encourage someone to do the cleansing ourselves continuously. 

The next nature (sifat) is the nature of emotion that always influenced the youth to do something 
like love. These known as the nature of aluamah that involved decency, justice, love, beauty, 
humanity and others. 

The other nature is Sufiah. Sufiah is the nature of romance or passion that is typical of 
adolescents.But sometimes are not only for the youth but also adult. 

The last one is Amarah is nature's wrath or anger. This is the nature of greedy. People has to 
avoid this nature. 

All four of these nature are analogous to the process of making batik which starts from 
preparing the equipment, drawing batik motif is chosen, then process the image mencanting in 
cloth and further processes such as mbironi, ngerok, nyoga and others. 
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1.  Pendahuluan 

Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang memiliki latar belakang 
budaya yang sangat kuat.Latar belakang tersebut dapat dilihat melalui dokumentasi 
yang dilakukan oleh masyarakat Jawa.Dokumentasi tersebut dapat berupa dokumen 
tentang berbagai macam hasil karya masyarakat Jawa.Satu dari sekian banyak 
dokementasi tersebut adalah dokementasi tentang hasil seni budaya masyarakat Jawa 
yang disebut batik.Menurut Kuntjaraningrat (1983:129) masyarakat Jawa sudah 
mendokumentasikan hasil budaya masyarakatnya untuk kepentingan kelanjutan 
generasi selanjutnya.Dengan mendokumentasikan karya budaya pewarisan budaya 
dapat dilakukan terus menerus.Batik atau kain batik merupakan karya seni masyarakat 
Jawa yang sudah dikenal selama ratusan tahun.Karya seni ini tidak hanya dipergunakan 
sebagai karya seni biasa tetapi juga digunakan sebagai sandang atau pakaian.Saat ini 
saya sering sekali mendengarkan keluhan masyarakat tentang karya seni batik.Sehelai 
kain batik yang harganya cukup mahal sering sekali tidak memiliki aura atau 
grengwibawa.Menurut pencinta motif batiknya memang indah.Teknik pembuatannya 
juga rapi.Hasilnya memang batik yang indah tapi sayang tidak bernyawa.Saya sangat 
tertarik dengan pernyataan ini. Saya mencari apa penyebabnya? 

2.  Penelitian Terhadap Batik 

Saya tergelitik untuk menjawab pertanyaan di atas.Untuk itu sayamelakukan 
penelusuran terhadap batik ini.Pertama, penelusuran terhadap pembuatan batik.Kedua, 
penelusuran terhadap literature atau penelusuran pustaka yang berisi tentang batik.Dari 
penelusuran terhadap kedua hal tersebut saya menemukan ada satu hal yang memang 
dapat menjawab pertanyaan tersebut. Penelusuran lapangan dan penelusuran pustaka 
ternyata salit berkait satu sama lain. Ada sejumlah tulisan yang dibuat dari hasil  
penelitian lapangan. Tulisan ini menghasilkan data tentang karya seni batik.Sayang 
tulisan tersebut lebih didominasi oleh gambar-gambar kain batik dari berbagai motif. 
Deskripsi yang tersedia sebatas penjelasan terhadap motif batik tersebut, terutama nama 
motif seperti motif lereng, parang, ceplok dan lain-lain. Jenis pembuatan batik cap, batik 
tulis atau gabungan keduanya, batik printing/cetak dan lain-lain. Nama lokasi, seperti 
batik Yogya, batik Solo, batik Lasem dan lain-lain. Kesemuanya ini tentu 
menggambarkan keindahan yang ada pada sehelai kain. Namun jika disadari keindahan 
tersebut adalah keindahan yang dinikmati oleh mata karena perpaduan bentuk 
gambar/motif, nama dan sebutan lokasi. Contohnya seperti ini, Seni Kerajinan Batik 
Idonesiaoleh S.K Sewanto (Balai Penelitian  Batik dan Kerajianan, Lembaga Penelitian 
dan Pendidikan Industri, Dept. Perindustrian RI, 1973) membahas tentang cara 
pembuatan batik dan jenis motif  batik. Batik Klasik oleh Drs Hamzuri (Penerbit 
Djambatan, Jakarta, 1985) yang berisi jenis motif Batik dan cara pembuatannya. 
Indonesian Textiles oleh Michael Hitchcock ( Published by British Museum Press 46, 
Bloomburry Street, London WC1B3QQ, 1991) berisi gambar-gamba berbagai jenis kain 
batik dengan motif dan kepemilikan serta waktu pendokumentasian. Batik, ontwerp, 
stijl en gecchiedenis oleh Flora Kerlogue (Editions Didier Miller Singapore 2004) 
berisi gambar-gambar berbagai jenis kain batik dan kepemilikan serta waktu 
pendokumentasian. 

Mengingat telah begitu banyak penelitian batik didasarkan atas penelitian bentuk 
fisik atas kain batik, saya bermaksud mencoba melakukan penelitian terhadap cara 
pembuatan batik. Cara pembuatan batik ini memiliki 2 hal.Pertama adalah aspek fisik 
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yaitu kegiatan membatik itu sendiri. Mulai dari proses awal menyiapkan peralatan, 
menyiapkan gambar dan menyiapkan modal dana dan tenaga untuk jika perlu 
memasarkan.Kedua, aspek psikologi yaitu mempersiapkan diri untuk melaksanakan 
kegiatan membatik.Aspek pertama sudah banyak diketahui oleh masyarakat.Nah aspek 
kedua ini yang rupanya sudah kurang mendapat perhatian.Aspek kedua inilah yang 
memliki kaitan erat secara emosional dengan hasil akhir karya seni batik tersebut.Untuk 
menjawab pertanyaan bagian kedua tersebut saya mencari sejumlah sumber tertulis 
yang dapat mengarahkan saya kepada hal tersebut.Aspek kedua ini inilah yang perlu 
diteliti. Oleh karena itu saya akan menelusuri sumber-sumber tertulis untuk 
mendapatkan data yang berkait dengan aspek yang kedua tersebut.  

3.  Sumber Data yang Digunakan 

Untuk menjawab rasa ingin tahu saya, saya menelusuri sejumlah data 
tertulis.Data tertulis tersebut saya peroleh dari berbagai sumber. Namun dalam tulisan 
ini saya batasi hanya pada satu data sumber yaitu teks Suluk Prawan Mbathik Teks 
Suluk Prawan Mbathik saya ambil dari naskah berbahasa Jawa dengan nomor koleksi 
NR 350/PW99, dengan judul naskah SULUK LAN PIWULANG WARNI-WARNI. 
Naskah ini beraksara Jawa dalam bentuk macapat, terdiri dari 728 halaman. Dari 
penelusuran dalam katalog Naskah-naskah Nusantara jilid 3 A-B dapat diketahui bahwa 
naskah yang bagian depan dan belakangnya telah hilang ini, merupakan kumpulan 
berbagai teks, kebanyakan teks suluk dan piwulang. Teks-teks yang ada didalamnya, 
sebagian besar juga ada dalam naskah yang berisi kumpulan teks. Naskah kumpulan 
teks tersebut sering menggunakan judul Suluk's, Suluk Warni-warni atau Piwulang 
Warni-warni. Judul-judul teks yang dapat dikenali dalam naskah tersebut antara lain, 
Teks Suluk Prawan Mbathik terdapat pada halaman 66 sampai dengan halaman 73.  

4. Penelitian yang Pernah Dilakukan Terhadap Teks Suluk Prawan Mbathik 

Dari sejumlah hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa teks Suluk Prawan 
mBathik ini sudah banyak dibahas oleh beberapa peneliti. Hasmadan Sugiati (1998) 
dalam penelitiannya menyatakan bahwa teks Suluk Prawan mBathik ini sudah dikenal 
oleh masyarakat Jawa sebagai karya sastra puisi yang banyak ditembangkan.Memang 
suluk ini sering ditembangkan oleh para penggemar macapat di Jawa. Peneliti 
berikutnya adalah Sukarni Jamhuri (2001) yang  membahas fungsi teks ini pada 
masyarakat Jawa. Menurut penelitian Sukarni Jamhuri teks Suluk Prawan mBathik 
ditemukan dalam kehidupan masyarakat Jawa yang banyak menggeluti kesenian 
Jawa.Teks Suluk Prawan mBathik digunakan untuk mengajar anak-anak perempuan 
yang ingin belajar macapat.Pada masa lalu sampai sebelum tahun  tahun 1970hampir 
setiap remaja di Jawa berlatih tembang macapat. Kegiatan ini menjadi sangat terkenal 
dan diadakan pula lomba macapat di setiap daerah di Jawa.Para remaja berlomba-lomba 
untuk menembangkan teks Suluk Prawan mBathik.Penelitian selanjutnya adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Harwati Sudjadi (2003). Menurut Harwati Sudjadi teks 
Suluk Prawan mBathik merupakan satu bagian saja dari sejumlah teks suluk yang 
banyak dikenal oleh masyarakat di Jawa.Teks Suluk Prawan mBathik merupakan karya 
sastra yang ditulis sesudah masa periode masa Islam.Teks Suluk Prawan mBathik ini 
dikenal sebagai suluk yang populer di kalangan pesantren. Peneliti lain yang juga 
membahas teks Suluk Prawan mBathik ini adalah Dantri Sutarman (2005). Penelitian  
Dantri Sutarman menunjukan bahwa karya sastra teks Suluk Prawan mBathik ini 
merupakan bagian dari sebuah teks yang panjang yang terbagi ke dalam beberapa 
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bagian. Dari hasil pembahasan ini ternyata Teks Suluk Prawan mBathik ini memang 
banyak menarik perhatian para peneliti. 

5. Makna Filosofis Membatik 

Hasil penelitian tersebut memang menarik karena disertai gambar-gambar yang 
indah, Menurut  saya ada hal yang masih belum tersentuh dari penelitian tersebut. Hal 
tersebut adalah nilai spiritual budaya yang menyertai pembuatan batik. Nilai spiritual 
budaya sangat penting karena sehelai kain batik akan memiliki wibawa apabila dalam 
pembuatannya disertai dengan proses laku atau nglakoni.Proses membuat batik atau 
yang dikenal dengan sebutan membatik sebetulnya merupakan sebuah kegiatan yang 
diawali dengan kegiatan ritual budaya yang sakral. Kegiatan ritual budaya tidak sama 
dengan kegiatan ritual agama. Kegiatan ritual budaya  biasanya  dilaksanakan sesuai 
dengan situasi adat di masyarakat. Masyarakat Jawa biasanya menyiapkan banyak 
hal.Hal yang pertama dilakukan adalah puasa.Kegiatan puasa bukan untuk 
menyombongkan diri tetapi dilakukan untuk menahan hawa nafsu yang tak 
terkendali.Diharapkan pada saat membatik memiliki kekuatan yang stabil sehingga 
mampu menghasilkan sebuah karya seni yang memiliki aura yang berwibawa. Untuk 
jelasnya marilah kita telusuri teks Suluk Prawan mBatik dari bait demi bait. 
 

Kutipan bait 1.  

//lah gusti batiken pisan,  
 tenun sampun nigasi,  
ananging sampun tilar pola, 
pan sira istri winasis kang cinacat punapi,  
mapan dasaripun alus, 
malame lilin pethak,  
lalancenge sawatawis,  
canthingipun pangengrenging 
 panembok ana// 

 

Bait ini menggambarkan permintaan/permohonan yang  dimulai ketika 
seseorang mulai puasa dan mengucapkan niat atu permohonan seperti di atas. Selain itu 
juga diucapkan di dalam hati ketika memulai pekerjaan. Bait pertama menggambarkan 
seseorang yang menyapa Yang Maha Kuasa dengan segala keagungan dan 
kesempurnaannya. Dalam hal ini kesempurnaan itu digambarkan dengan kesempurnaan 
sebuah hasil karya/ciptaan. 
 

Kutipan bait 2.  

//nanging sun warta ing sira, 
 prakarane wong ambathik,  
yektine wasesa wedar, 
   mangkana ta saupami,  
tulisen sawat adi,  
lamun gebrug dasaripun, 
 yektine tanpa ilang, 
 nora netes ponang tulis,  
marmanipun mulih marang dasarira// 
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Bait ini menggambarkan situasi setelah seseorang memuji Tuhan dengan segala 
kesempurnaannya, orang tersebut mulai mendiskripsikan apa yang menjadikan 
keinginannya. Ia menggambarkan keinginannya seperti batik tulis motif sawat yang 
sangat sempurna. 
 

Kutipan bait 3. 

//anging sajatine uga, 
 ayun samektane ugi,  
dasare alus utomo, 
 tinulis kang luwih adi,  
malam lancenge becik,  
pan bener panurunipun, 
 winedel luwih sepah, 
 tan ana winalang galih,  
weh mangkanaujar ingsun maring sira// 

Bait ini menggambarkan situai selanjutkan setelah memuji kebesaran Yang 
Maha Kuasa seseorang berharap agar pekerjaan membatik yang akan dilakukannya akan 
berhasil sempurna, dengan bahan yang lebih baik dan proses yang lebih baik. 
 

Kutipan bait 4 

//tan kena pinestekena,  
lamun babarane becik, 
iku nini den prayitna,  
aja tekabur ing budi,  
ujut ria puniki, 
iku sesikuning laku, 
mapan dudu kawula,  
ria kibir kang duweni, 
 lah ta payo lekasana ambathika// 

Bait ini merupakan bait kelanjutan dari bait yang sebelumnya. Bait ini masih 
menggambarkan keinginan seseorang agar pekerjaannya membatik dapat menghasilkan 
kain batik yang sempurna seperti suratan kehidupan manusia yang diguratkan oleh 
Yang Maha Kuasa dengan sempurna. 
 

Kutipan bait 5 

//anuju dina utama,  
sang ayu lekas ambathik,  
pagawangane lan jembar,  
wajane semune kadil,   
malamipun sajati,  
pan maningsem lancengipun, 
 canthinge kalam olah,  
dasar alus tur linuwih,  
polanipun kang aran hayan sabitah// 

 



 287 

Bait menggambarkan usaha seorang wanita cantik yang dengan kesungguhannya 
berusaha membuat kain batik dan berharap hasilnya berhasil mendapat hasil yang baik.  
 

Kutipan bait 6 

//kajengipun tur sirolah, 
traping geni rohilapi, 
kukusipun nabiyulah,  
keremipun alam sahip,  
susupit datan gingsir,  
andamoni manah terus,  
asta kiwa anangga, 
ing lahir kalawan batin,  
katingalan wawayangane datolah// 

Bait ini berisi perumpamaan kehidupan manusia di bumi, yang sebelum 
dilahirkan sudah dipenuhi oleh suratan takdir yang ditentukan olehkekuasaan Tuhan 
Yang Maha Kuasa.Kehidupan manusia di bumi penuh dengan segala cobaan yang 
dimasukan ke dalam nafsu kemanusiaan. 
 

Kutipan bait 7 

//saderengipun tumiba, 
 ing papan kang ponang tulis,  
 pan sampun rineka-reka, 
 ing juru basa ning tulis, 
 nganti sadaya warni, 
 ing lahir lan batinipun,  
katelad ponang pola,  
 reng-rengane anut warni,  
 terusana ing manah ingkang sampurna// 

Bait ini menggambarkan bahwa sebelum manusia hidup di dunia suratan 
kehidupan telah ditentukan sebelumnya. Suratan kehipan ini haruslah disempurnakan 
dengan baik. 
 

Kumpulan bait 8 

//temboken ing suka lila,  
anging ta den ngati-ati, 
 sampun nerajang awisan,  
mapan uwus den wangeni,  
dene kang alul supi, 
 dene bibironi iku, 
putihe wus ngalela, 
irenge sampundumeling,  
gemetana salasaren den sampurna// 

Bait ini menggambarkan bahwa suratan kehidupan itu tidak dibuat asal saja 
tetapi dibuat sesuai dengan pertimbangan kekuasan  yang tertinggi. 
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Kumpulan bait 9 

//wedelen ing alam arwah, 
 didim(o)ne malih warni,  
sirepen luamahira, 
dimene tuminah ugi, 
 sumungkema ing wredi,  
apa karsaning hyang agung, 
 narimaa satitah lan pahana manjing mijil,  
lamun ana wekasane awakira// 

Bait ini menggambarkan bahwa suratan kehidupan  yang ditiupkan di alam 
arwah akan menjadi kehidupan kelak di bumi. Oleh karena itu kendalikanlah nafsu 
nafsu aluamah pribadi  manusia.  
 

Kutipan bait 10 

//ing benjang yen sinekula,  
sedenge ambibironi, 
yen sira katrapan soga,  
 sampun garjita ing ati, 
 lampahana sa ugi, 
 kinarya abang lan biru, 
 wus lampah ing kawula,  
 samarganira wus pesthi,  
pira baka dilorod sukerira// 

Bait ini menggambarkan apabila manusia sudah dapat mengendalikan nafsu 
aluamahnya, manusia sudah dapat mengendalikan perilakunya dalam kehidupan. 
 

Kutipan bait 11 

//aja mara atinira, 
 neraka wedang wus dadi,  
umobe wolak walikan,  
yen dinulu amedeni sasarane kariyin,  
anging aja dangu-dangu,   
nganggeya sawatara,  
sira ngarepaken pati, 
anitisa kanggea de ning satrya// 

Bait ini menggambarkan jika manusia tidak dapat mengendalikan nafsunya. Jika 
tidak mampu mengendalikan nafsu  silakan lihat isi neraka yang penuh dengan air 
mendidih yang menggelegak dan mengerikan itu. Segeralah sadar supaya tidak harus ke 
sana. 
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Kutipan bait 12 

//linebokaken naraka, 
 iku purwane anitis, 
 ingsun pan ora aduga, 
 kaelokaning hyang widi,  
dene teka ambalik kang ireng ingkang karuhun, 
 ing mangke dadi pethak,  
bibironi pan dumeling,  
 wedelane aja sumelang wus tuwa// 

Bait ini menggambarkan awal dari turunnya manusia ke dunia. Itulah kehebatan 
Yang Maha Kuasa dapat mengubah segalanya dari yang putih ke hitam atau sebaliknya. 
 

Kutipan bait 13 

//kadi gambar wewangunan, 
 wadene rahaden dewi, 
 ingis aneng sampiran, 
 kasmaran ingkang ningali, 
 sakehe para mantri, 
 ngayang wandene sang ayu,  
pira regane baya,  
sang juwita anauri,   
nora ingsun wade ing emas salaka// 

Bait ini menggambarkan seperti gambar sebuah bentuk fisik seorang wanita 
yang cantik dan tinggi semampai, tentu setiap orang akan menyukainya. Semua tertarik 
tetapi si cantik harus menjaga kehormatannya. 

Dari terjemahan terhadap kutipan teks tadi dapat dilihat bahwa, ada permohonan 
Permohonan tersebut didiskripsikan sesuai keinginan si pemohon seperti pada bait 2 dan 
3.Kedua, ada analogi antara hasil kerja seseorang dengan perbuatan seseorang.Analogi 
ini menggambarkan hasil kerja tersebut sebagai suatu perbuatan manusia di dunia yang 
perilakunya harus ditata.Memang manusia sebelum dilahirkan suda memiliki suratan 
kehidupan pribadi. Namun dalamperjalannan kehidupan manusia mendapat ujian.Ujian 
yang bersifat pribadi.Ujian inilah yang kemudian menentukan layak di surga atau di 
neraka. Perjalanan kehidupan manusia yang penuh dengan liku-liku kehidupan tersebut 
digambarkan dengan proses nyanthing, medel, mbironi, nyoga dan lain-lain. 

Dalam kehidupan manusia harus dapat mengendalikan sifat-sifat seperti 
Mutmainah, Sufiah, Amarahand Aluamah. Keempat sifat ini merupakan sifat yang ada 
dalam diri manusia yang merupakan ujian dalam kehidupan. Dalam filosofi Jawa sifat 
mutmainah adalah sifat yang berisi keinginan untuk berbuat baik, seperti, kesusilaan, 
keadilan, kecintaan, keindahan, kemanusiaan dan lain-lain. Kemampuan atau kekuatan 
mutmainah mendorong seseorang untuk melakukan penyucian diri terus menerus. 
Kemampuan atau kekuatan mutmainah mendorong seseorang untuk melakukan 
penyucian diri terus menerus. Sufiah adalah sifat atau nafsu asmara yang umumnya ada 
pada kaum remaja.Amarah adalah sifat murka atau marah. Sifat ini mendorong manusia 
melakukan kekejaman.Sifat terakhir adalah sifat aluamah yaitu sifat rakus atau serakah. 
Pada teks Suluk Prawan mBathik menggiring pembaca untuk selalu mengingat akan 



 290 

perilaku yang pantas selama hidup. Perilaku hidup bermasyrakat, perilaku  hidup 
bersama keluarga dan perilaku hidup bersama sang pencipta. Dari makna filosofi teks 
tersebut dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat Jawa memandang bahwa hidup 
sesuai ajaran yang dikehendaki oleh sang Pencipta merupakan perjuangan tersendiri. 
Oleh karena itu manusia harus menjaga dirinya sendiri dalam kehidupan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kesimpulan 

Teks Suluk Prawan Mbathik merupakan karya sastra yang menyertai pembuatan 
batik.Sebenarnya teks ini merupakan mantra yang harus diniatkan didalam hati sebelum 
seseorang membatik., hanya saja teks ini sudah diubah sedemikian rupa sehingga 
terlihat seperti karya sastra. Seiring dengan perkembangan jaman, batik tidak lagi dibuat 
secara perorangan melainkan sudah dapat dibuat secara masal maka teks ini sudah tidak 
dikenal lagi.Kemajuan teknologi sudah membuat sudut pandang masyarakat 
bergeser.Masyarakat yang tadinya sangat menghargai karya perorangan sekarang sudah 
lebih memilih karya masal yang sifatnya sangat ekonomis.Teks ini tersimpan dalam 
naskah lama seiring dengan perubahan waktu dan jaman. 

 

 

 

 

 

 
 

Suratan takdir 
sebelum lahir 

Perilaku setelah 
dilahirkan 

(Mutmainah) 

Perilaku setelah 
dilahirkan 
(Sufiah) 

Perilaku setelah 
dilahirkan 
(Aluamah) 

Perilaku setelah 
dilahirkan 
(Amarah) 
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