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Abstract 
 
Japanese and Indonesian culture is very interesting to compare. The noble Japanese culture and 
Indonesian culture is very interesting to study. There are similarities and differences found in 
both Japanese and Indonesian culture. Related to the study of Japanese and Indonesian culture, 
it is not only the language that needs to learn. Knowledge exchange such as in terms of arts, and 
many other important areas of research are challenging to discuss. Hidden cultural properties 
could be revealed through studies of their quality. It can be done collaboratively involving 
Indonesian and Japanese researchers. Clothing is one of cultural forms found in both Indonesia 
and Japan. Batik and Kimono are two creative works owned by both nations of Indonesia and 
Japan, the countries that have valuable virtue, excellence, and a very close relationship. Batik-
Kimono in its development appears into one blended colour fashion and clothing development 
in both countries, and even started a fashion trend in the international forum (global). Batik 
clothing –especially shirt– has been widely recognized by Japanese society. Japanese people 
love to wear it entering the summer time as they are made of thin fabric and relatively simple. 
Batik clothes are even used as formal wear by some Japanese people. The same fact is also 
found in some communities in Indonesia fitting harajuku style, for the reasons of being casual, 
exclusive, and comfortable to express themselves. Currently, many kimonos are sold in 
Indonesia to fulfil the demand of Indonesian women. Batik-Kimono is a cultural asset that has a 
multi-purpose, not only in the context of culture, but also in the field of creative economy such 
as fashion, design, and craft. In addition, the interesting part of the Batik-Kimono is the motif 
and design that each has a high and noble philosophical meaning. The combined motifs and 
designs of batik-kimono, therefore, should reflect on the philosophical value by consistently 
paying attention to the aesthetic value. 
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A.  Pengantar 

Batik dan Kimono adalah dua karya kreatif asli dari Indonesia dan Jepang yang 
berhubungan erat satu sama lain dan keduanya memiliki nilai budaya yang tinggi. 
Seiring waktu, Batik dan Kimono bertemu di dunia fashion dan menempatkan keduanya 
                                                 
1 Bagian dari penelitian Hibah Kerjasama dan Publikasi Internasional dengan anggota Sahid Teguh 

Widodo, M. Taufiq Al Makmun, dan Masakatsu Tozu. 
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dalam trend fashion global. Sebagai negara dengan budaya yang beragam, Indonesia 
memiliki berbagai produk budaya yang luar biasa. Beragam budaya Indonesia juga 
didukung oleh sistem budaya yang unik, menarik, dan luar biasa ditemukan sebagai 
sistem budaya etnis lokal (Sedyawati dalam Leo, 2009). Upaya untuk menemukan 
kembali dan mengembangkan hasil yang ada menjadi warisan budaya telah banyak 
diterapkan untuk merevitalisasi identitas nasional berakar kearifan lokal yang 
merupakan titik strategis dalam membentuk karakter dan identitas nasional (Djoemena, 
1990). 

Ayatrohadi (1975) menyatakan bahwa Indonesia memiliki banyak kelompok 
masyarakat dengan berbagai keterampilan hidup tertentu seperti pande mas (perajin 
emas), juru basa (interpreter), panjawab (orang berbicara), juru lukis (pelukis) atau 
pelukis batik. Koentjoroningrat (1985) menggarisbawahi bahwa kerajinan seni terutama 
seni Indonesia yaitu tenun, Batik, dan tekstil adalah cabang seni yang telah berakar 
dengan budaya Indonesia selama berabad-abad dengan kualitas tinggi dan mampu 
menunjukkan karakteristik unik dari Indonesia. 

Fakta-fakta di atas telah menjadi bagian dari Indonesia sejak abad kedelapan 
sebagai warisan dari nenek moyang yang dikenal sebagai local genius. Nilai-nilai 
kearifan lokal menjadi hal yang strategis untuk membangun karakter nasional dan 
identitas bangsa. Warisan budaya merupakan unsur pendidikan yang mendorong 
masyarakat untuk mengembangkan rasa memiliki dan rasa kepedulian terhadap 
budayanyai. Upaya untuk menemukan kembali dan merevitalisasi kearifan lokal Batik-
Kimono inheren dapat diterapkan melalui pendidikan. Tujuannya adalah untuk 
mendorong kembali munculnya landasan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari 
upaya untuk mengembangkan identitas nasional dan menyaring pengaruh budaya 
berbagai di era globalisasi yang universal (Leo, 2009). 

Awalnya Batik merupakan bentuk seni tradisional yang selalu mengikuti dan 
beradaptasi dengan situasi kontemporer serta melestarikan tradisi pada saat yang sama 
(Kalinggo 2002). Menurut Nanang Rizali (2011), pola dan varietas hias tekstil disatukan 
dengan teknik pembuatan, refleksi latar belakang tradisional dan isi budaya setempat. 
Oleh karena itu, memungkinkan tekstil tradisional menjadi identitas budaya nasional. 
Secara visual, bentuk tradisional tekstil khususnya Batik tidak hanya merepresentasikan 
kecantikan, estetika, tapi juga norma-norma moral dan adat istiadat. 

Pola dan varietas hias batik dari periode mulia kerajaan Islam memiliki 
pengaruh yang kuat terhadap bentuk jenis dekoratif seni tradisional tenun di Indonesia, 
misalnya, unsur bunga dan bentuk geometris tulisan arab. Ini adalah petunjuk untuk 
mengkaji mendalam tentang tekstil tradisional dan Batik di Indonesia yang isinya 
berasal dari unsur-unsur Islam (Kartiwa, 1987). Beberapa jenis dekoratif karakteristik 
Batik Islam tradisional adalah bentuk-bentuk simbolis yang berasal dari simbol-simbol 
agama dan cosmologic (Bakhtiar 1997). Berdasarkan fakta di atas, struktur simbolik 
berupa jenis hias batik tradisional adalah kombinasi bentuk konstruktif simbolik, simbol 
evaluatif, simbol kognitif, dan simbol ekspresif (Triguna, 1997). 

Batik dan Kimono adalah karya kreatif dari bangsa Indonesia dan Jepang yang 
memiliki nilai kebajikan, keunggulan, dan hubungan yang sangat dekat. Orang Jepang 
suka memakai di musim panas karena terbuat kain tipis dan relatif sederhana. Batik 
bahkan digunakan sebagai pakaian resmi oleh kebanyakan orang Jepang. Kenyataan 
yang sama juga dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia yang cocok dengan gaya 
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Harajuku yang eksklusif dan nyaman serta dapat mengekspresikan diri. Batik-Kimono 
adalah aset budaya yang memiliki multiguna, tidak hanya dalam konteks budaya, tetapi 
juga di bidang ekonomi kreatif seperti fashion, desain, dan kerajinan (Tozu, 2011b: iv). 

B.  Metodologi Penelitian 

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif didasarkan pada teori Nunan (1992), 
Merriam (1988), Lincoln dan Guba (1985), Patton (1990), (Staruss & Crobin, 2003), 
Charmaz (2000), dan Sutopo (2002). Jenis penelitian ini dapat digunakan dengan cara 
yang memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai situasi di tingkat individu, 
kelompok, atau interaksi sosial tertentu (Lock, Spirduso & Silverman, 1987). Dalam 
penelitian kualitatif dapat muncul penafsiran dari berbagai fenomena sosial dengan 
membandingkan dan mengklasifikasikan objek penelitian (Miles & Huberman, 1984). 
Fokus dari penelitian kualitatif adalah persepsi dan pengalaman informan dan cara 
mereka menilai kehidupan mereka (Lock, Spirduso & Silverman, 1987). Berbagai 
realitas harus dipahami dan diekspresikan pada bagaimana masing-masing dari mereka 
terjadi (Lincoln & Guba, 1985; Frankel & Wallen, 1990, Merriam, 1988). 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pada 
konteks, maka setiap konteks harus diperlakukan sesuai dengan konteks itu sendiri 
(Lincoln & Guba, 1985). Sumber data dari penelitian ini adalah: (1) informan, (2) 
dokumen yang berhubungan dengan jenis pola dan desain Batik-Kimono, perkem-
bangan bentuk, makna, dan fungsi Batik-Kimono, dan (3) peristiwa yang berkaitan 
dengan pembuatan pola dan desain Batik-Kimono. Adapun data penelitian ini adalah: 
(1) Informasi yang diperoleh pembuat atau desainer dari Batik-Kimono, industri Batik-
Kimono, seniman, budayawan baik dari Indonesia dan Jepang, (2) Dokumen yang 
berhubungan dengan Batik-Kimono, laporan penelitian, buku teks, ringkasan dan 
ikhtisar (buku), dan makalah akademik, dan (3) Proses pembuatan pola dan desain 
Batik-Kimono baik di Indonesia dan Jepang. 

Teknik Uji validitas yang digunakan adalah triangulasi (Patton, 1987). Hal ini 
dibagi menjadi tiga jenis triangulasi, mereka adalah sumber (data), metode, dan teori. 
Ketiga jenis model triangulasi Patton sejalan dengan Maxwell (1996). Triangulasi 
sumber berarti bahwa sumber dibandingkan untuk menemukan kebenaran. Sebuah 
sumber data diuji dengan menggunakan sumber lain dalam konteks yang berbeda, bisa 
dilakukan melalui cara-cara berikut: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan 
data wawancara, (2) membandingkan data observasi umum untuk individu satu, (3) 
membandingkan data situasional data tetap, (4) membandingkan data pendapat individu 
satu masyarakat dan (5) membandingkan data wawancara data dokumenter (Moleong, 
2005). Pada dasarnya metode triangulasi adalah strategi uji tingkat validitas berdasarkan 
perbandingan teknik pengumpulan dan sumber data yang berbeda data. Penelitian ini 
menggunakan triangulasi data yang meliputi reduksi, penyajian dan verifikasi data 
(Miles & Huberman, 1992). 

C.  Batik: Sebuah Pengantar 

Batik Indonesia ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia sejak 2 
Oktober 2009. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi 
bagian dari budaya Indonesia sejak zaman dahulu. Kata "batik" terdiri dari kata amba 
'menulis' dan titik 'titik’. Di Mesir teknik membatik telah dikenal sejak abad ke-4 SM 
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yaitu dalam proses pembungkus mumi dilapisi malam yang membentuk pola. Di Cina 
selama dinasti Tang (618-907), di Jepang dan India pada dinasti Nara (645-794), dan 
juga di Nigeria pada suku Yaruba (Amindhito, 2010). Berdasarkan situs prasasti, para 
ahli percaya bahwa sampai sekarang seni batik di Jawa telah dikenal sejak masa awal 
Majapahit (abad X-XI). Banyak sumber menyebutkan sejarah dan asal usul batik, antara 
lain Brandes (arkeolog Belanda) dan Rouffaer yang menyatakan bahwa motif Grinsing 
sudah dikenal sejak abad XII di wilayah Kediri. Salah satu alat utama yang digunakan 
adalah canthing. Sumber lain dari sastra Melayu menyebutkan bahwa pada abad ketujuh 
belas telah ditemukan 'batik' di kerajaan Melayu. Adapun Raffles (1817) menjelaskan 
perkembangan seni batik di Eropa mulai abad kesembilan belas, yaitu ketika ada 
seorang pedagang Belanda bernama Van Rijekevorsel menyerahkan selembar kain batik 
ke museum di Rotterdam yang diperoleh dari Jawa. Sejak itu, Batik Jawa mulai 
menyebar dari dataran ke dunia Melayu ke Asia dan Eropa. 

Dalam perkembangannya, batik terus mengalami perubahan yang cukup 
signifikan. Pada saat ini terdapat berbagai jenis batik, yaitu batik tulis, batik cap, batik 
kombinasi, dan batik printing. Sampai sekarang, banyak ahli berpendapat bahwa batik 
dibagi menjadi dua, yaitu batik pesisir dan batik keraton. Batik keraton menampilkan 
banyak warna coklat dan cenderung luhur (biru, kuning, putih), sedangkan bebas motif 
batik Pesisir berwarna-warni. Filosofis makna batik keraton dinilai sangat tinggi. Setiap 
jenis memiliki makna filosofis yang melekat pada konsep kehidupan dan keagungan. 
Yang menarik adalah bahwa setiap motif memiliki fungsi yang berbeda. Bahkan saat 
ini, ada motif khusus hanya ditemukan dalam istana saja. 

Batik Solo terkenal dengan corak dan pola tradisionalnya, baik tulis dan batik 
cap. Batik Solo banyak menggunakan bahan dari lingkungan sekitar (Anindito, 2010), 
yang membuatnya berbeda baik dari pesisir atau daerah lain. Pada potongan batik Sido 
Mukti dan Sido Lurah dan kita dapat menemukan seluruh hak cipta rasa karya luar biasa 
lokal. Hampir semua titik menjelaskan arti dari suasana lokal yang khas dan Jawa yang 
unik. Perkembangan batik Surakarta tidak terlepas dari simbol-simbol Islam. Batik 
waktu itu menjadi alat perjuangan ekonomi bagi para pemimpin muslim pedagang juga 
menyiarkan agama Islam ke masyarakat luas. Ini merupakan fenomena menarik karena 
batik pada awalnya terbatas pada keluarga kerajaan. Namun dalam perkembangannya 
diproduksi dalam skala besar oleh pedagang (orang biasa bahkan imigran). Dalam 
perkembangannya, batik menjadi kerajinan rakyat di kalangan masyarakat di Surakarta. 

D.  Makna Filosofis Motif Batik 

Setiap motif Batik mempunyai makna filosofis. Motif "semen" berarti musim 
semi atau tunas. Pohon dianggap sebagai simbol kehidupan manusia di bumi. Karena 
itu, ketika digunakan sebagai motif diharapkan pemakainya selalu dapat berhubungan 
dengan Tuhan. Semen, berdasarkan kata musim semi berarti tumbuh adalah pola non-
geometris yang terinspirasi oleh alam, seperti; bunga, daun, gunung, dan hewan. Ari 
Wulandari (2011: 138) menyatakan bahwa air mani berasal dari mata air dan secara 
umum, pokok hiasan berhubungan dengan tanah dan tanaman, hewan yang memiliki 
empat kaki, udara atau mega digambarkan dengan awan dan hewan terbang, serta air. 
Batik bermotif "semenan" dengan nama Semen Rama terinspirasi dari kisah Raja 
Ramawijaya memberikan nasihat kepada Raden Gunawan Wibisana, adik Dasamuka 
Raja Alengka, seperti yang akan menjadi raja. Wacana kemudian dikenal sebagai 
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Hastha Brata, yaitu Indrabrata, Yamabrata, Suryabrata, Sasibrata, Bayubrata, 
Danababrata atau Kuwerabrata, Barunabrata atau Pasabrata, dan Agnibrata. 

Motif ceplokan adalah sebuah bunga dan berkembang pada saat kerajaan 
Mataram Sultan Agung Mataram Kartasura abad 17-18 dan digunakan di kalangan 
istana dan masyarakat umum. Ceplok Batik adalah lembaran kain terdiri dari dua kotak 
yang berbeda, satu kotak motif "paru-paru", sedangkan kotak lain motif "ukel. Batik 
Ceplok Sriwedari motif ukel diganti dengan isen-isen parangan, sehingga dalam satu 
kotak paru-paru dan berpola bermotif parang lainnya. Nama Sriwedari merupakan 
taman yang indah dan menarik dan dapat membuat sengsem dalam hati atau bisa 
memikat untuk menghilangkan kebosanan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, batik 
ceplok Sriwedari dapat membuat kesejukan dan kedamaian batin sebagai sebuah 
keluarga. Dapat digunakan untuk seluruh kelas status di masyarakat bagi orang yang 
sudah menikah.  

Batik ”parang" dan "lereng" adalah motif untuk Keraton Surakarta sebagai 
ageman luhur. Beberapa berpendapat bahwa nama 'parang' diidentifikasi dengan senjata 
tajam seperti parang atau pedang. Berdasarkan pertimbangan data, kata "parang" berasal 
dari "Pereng" atau tepi tebing dalam bentuk "Lereng". Seperti dari dataran tinggi ke 
dataran rendah yang membentuk diagonal. Mengambil gambaran dasar dari tebing 
pantai wilayah selatan Pulau Jawa, yang bernama: Paranggupito, Parangkusumo, 
Parangtritis, dan lain-lain. Makna Batik diharapkan untuk mencapai kehidupan yang 
mulia dan memiliki kewenangan untuk orang lain atau masyarakat. 

Motif batik lainnya adalah Batik Naga Gisikan. Naga berarti ular besar dan 
gisikan berarti pinggiran yang melambangkan laut atau sisi pantai. Maknanya dalam 
filsafat Jawa, dinobatkan naga melambangkan penjaga ketenangan. Batik Naga Gisikan 
termasuk semen latar belakang putih digunakan untuk semua kelas, dan terutama bagi 
mereka yang sudah rumah tangga. Adapun Batik Sidamukti, Sidaluhur, dan Sidamulya 
memiliki motif yang sama, perbedaannya adalah dari warna dasar batik. Sidamulya 
dominan putih, Sidaluhur dominan, Sidamukti dasar ukel. Sidamukti berarti bahwa di 
kemudian hari dapat dicapai kebahagiaan memiliki materi yang cukup dan posisi 
sehingga dihormati di masyarakat. Batik Sidaasih memiliki arti untuk perhatian orang 
lain dan saling mencintai atau kata lain suka dan saling mencintai. Sebenarnya batik 
Sidamukti, Sidaluhur, dan Sidamulya memiliki motif yang sama, perbedaannya adalah 
warna dasar batik. 

Truntum batik dengan latar bunga berwarna hitam bermakna tuntum atau 
pengulangan atau terjalinnya cinta kesepakatan lagi suami dan istri. Memberikan 
gambaran kehidupan manusia di dunia ini hanya ada dua, senang-susah, gelap-terang, 
suami dan istri, siang dan malam. Manusia tidak akan lepas dari "pepeteng", bahkan 
"sagebyaring-lintang" mungkin "pepadhang". Batik Wahyu Tumurun biasanya 
digunakan untuk menyiram upacara. Salah satunya adalah tradisi menuangkan upacara 
"mitoni". Pentingnya penggunaan motif wahyu tumurun bahwa anak lahir kemudian 
dapat menjadi kuat "kedunungan wahyu" (wahyu) dan jauh dari segala godaan dan 
rintangan.  

Batik Sekar Jagad adalah motif batik yang sangat populer. Nama "sekar jagad" 
yang dapat berarti "kusumaning" kehidupan di bumi. Itu seharusnya menjadi "pinunjul”, 
yang memiliki karakter mulia ”Pakarti utami". Harapan tercantum pada berbagai motif 
batik yang ada dalam ini, seperti parang, kawung, ceplok, dan lain-lain. Sekar-jagad 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 341

dikembangkan pada akhir abad kedelapan belas di Surakarta dan dapat digunakan untuk 
semua kelompok dalam masyarakat, dan digunakan dalam upacara adat. 

E.  Pengenalan Kimono 

Jepang adalah negara yang terletak di Asia timur laut, dikelilingi oleh 
Samudera Pasifik Utara dan Laut Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan dan 
memiliki empat pulau utama, yaitu Hokkaido, Honsu, Shikoku, dan Kyushu. Jepang 
adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan seni yang indah dan unik. 
Orang Jepang sering menampilkan keindahan seni dan budaya mereka dalam 
kehidupan. Seperti pakaian khas Jepang yang menyesuaikan fungsi pakaian dengan 
kondisi alam. Selain itu, Jepang juga terus mereka terlihat terbaik dalam pakaian, 
dengan cara mempercantik motif pakaian yang dikenakan serta pemilihan warna yang 
cocok, kemudian menggunakan komponen pendukung yang sesuai, dan lain-lain. 

Kimono pakaian nasional Jepang berasal dari kata (ki) dari (kiru) yang berarti 
memakai dan (mono) yang berarti barang. Arti harfiah kimono adalah sesuatu yang 
digunakan atau pakaian. Menurut Souga (1973), definisi Kimono adalah istilah umum 
untuk segala sesuatu yang digunakan dalam tubuh. The Kodansha Bilingual 
Encyclopedia (1988: 209) mengemukakan kata Kimono (harfiah, "pakaian") biasanya 
digunakan dalam arti sempit untuk merujuk kepada tradisional Jepang dengan lengan 
persegi panjang yang digunakan oleh pria dan wanita, yang terbuat dari panel vertikal 
kain dijahit bersama-sama dan terikat dengan selempang (Obi). 

Kimono adalah karya seni untuk menunjukkan keindahan dan keunikan dari 
orang-orang yang memakainya. Noma (1974: 11), berpendapat bahwa keindahan 
Kimono yang besar. Seperti yang dikatakan oleh Noma (1974: 9) ”Dalam hal 
penciptaan artistik dan Kimono adalah salah satu pakaian nasional yang paling indah di 
dunia”. Hal ini juga membuat orang mengidolakan pakaian nasional asing Jepang. 
Keanggunan dan ketenangan seakan melekat pada kimono menggambarkan keindahan 
elegan pemakainya. Selain warna dan motif alam menunjukkan hubungan yang 
harmonis dengan alam saat mengenakan Kimono. Seperti dijelaskan oleh Norio (1982: 
8), bahwa tidak ada yang akan berpikir mengenakan kimono dengan desain bunga 
sakura di musim dingin atau musim gugur. Cherry blossom adalah desain musim semi 
dan harus dikenakan ketika mereka berada di musim gugur. Untuk musim dingin yang 
mungkin memilih adegan salju atau bunga persik. Perwakilan musim panas dan musim 
gugur desain gelombang laut dan daun maple merah. 

Kimono sekarang lebih sering dikenakan wanita pada kesempatan khusus. 
Wanita yang belum menikah mengenakan kimono jenis yang disebut furisode (Dalby, 
2001). Karakteristik lengan lebar furisode hampir menyentuh lantai. Pria mengenakan 
kimono di pesta pernikahan, upacara minum teh, dan acara formal lainnya. Bila 
dilakukan di luar arena sumo, pegulat profesional diwajibkan untuk mengenakan 
kimono (Sharnoff, 1993). Anak-anak mengenakan kimono ketika menghadiri perayaan 
Shichi-Go-San. Selain itu, kimono dikenakan pekerja industri jasa dan pariwisata, 
pelayan wanita restoran tradisional, dan karyawan tradisonal. 

Pemilihan jenis yang tepat kimono membutuhkan pengetahuan tentang 
simbolisme dan isyarat tersembunyi yang terkandung dalam setiap jenis kimono. 
Tingkat formalitas ditentukan oleh pola kimono kain wanita dan warna, mulai dari 
kimono yang paling formal untuk kimono santai. Berdasarkan jenis yang digunakan 
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kimono, pemakai kimono bisa menunjukkan umur, status perkawinan, dan tingkat 
formalitas acara dihadiri. Menurut wikipedia berikut ini didasarkan pada berbagai 
elemen kimono di atas. Pertama, Tomesode adalah kimono paling formal untuk wanita 
yang sudah menikah. Jika hitam, jenis kimono disebut kurotomesode (harfiah: tomesode 
hitam). Kurotomesode memiliki lambang di tiga tempat, yaitu di bagian belakang, di 
dada bagian atas (kanan/kiri), dan bagian belakang lengan (kanan/kiri). Karakteristik 
kurotomesode adalah motif indah di Suso (bawah sekitar kaki) depan dan belakang. 
Kurotomesode digunakan untuk menghadiri resepsi pernikahan dan acara yang sangat 
formal. 

F.  Makna Filosofis Motif Kimono 

Kimono memiliki makna dan arti filosofis dan ini dapat dilihat melalui pilihan 
warna dan pola hiasan yang tersedia, usia, status, kekayaan, dan hal-hal lain. Pada awal 
periode Edo tidak ada perbedaan substansial antara kimono pria dan wanita, namun 
perbedaan menjadi lebih jelas pada abad ke-17. Pada pola gadis, kimono mendapatkan 
lebih besar dan lebih berani. Kimono wanita muda dihiasi dan berwarna cerah, 
sedangkan warna yang lebih halus dan pola yang tenang dianggap sesuai untuk wanita 
yang lebih tua. Penggunaan motif tertentu berkaitan dengan atribut pengguna (atau 
orang-orang yang mungkin mereka bercita-cita untuk), mencerminkan emosi tertentu, 
atau berhubungan dengan musim atau kesempatan. Simbolisme digunakan terutama 
pada kimono yang dipakai untuk perayaan seperti pernikahan dan festival, ketika 
berfungsi untuk memberikan keberuntungan bagi pemakainya, memakai dalam 
kebaikan dan perlindungan Tuhan.  

Warna juga memiliki konotasi metaforis dan pengembangan kebudayaan. 
Warna biru, misalnya, berasal dari indigo yang digunakan untuk mengobati gigitan dan 
sengatan. Warna memiliki dimensi kosmologis dikenal di Jepang pada abad ke-6 dari 
konsep Cina dari lima elemen, yaitu api, air, tanah, kayu, dan logam yang terkait dengan 
arah tertentu, musim, kebajikan dan warna. Warna juga memiliki arti puitis yang kuat. 
Ungu misalnya melambangkan sebuah metafora untuk cinta abadi, gambar berasal dari 
fakta bahwa gromwell (murasaki), tanaman yang digunakan untuk membuat pewarna, 
memiliki akar yang sangat panjang. Mungkin warna yang paling populer untuk kimono 
merah, berasal dari safflower (benibana). Merah berkonotasi glamor, muda, dan berani 
sehingga cocok untuk pakaian wanita muda. 

Secara umum, motif kimono yang terdiri dari motif abstrak, hewan, bunga dan 
tanaman, serta kombinasi motif ini. Motif berulang pada kimono berbentuk heksagonal 
mirip batik melambangkan kesuburan dan tahan lama atau abadi. Motif ini banyak 
digunakan dalam kain bayi dengan harapan bahwa bayi akan tumbuh sehat dan tumbuh 
seperti tanaman. Pola ini awalnya berasal dari Asia Barat, yaitu Cina dan Korea dan 
masyarakat Jepang memberi istilah "penyu kembali". Nama ini didasarkan pada pola 
yang ada dalam motif berbentuk seperti kura-kura. Dalam masyarakat Jepang, penyu 
dianggap hewan menguntungkan dan memiliki umur panjang. Selain kura-kura, motif 
ini juga melihat motif bunga dan berlian berbentuk heksagonal yang menunjukkan 
bahwa motif ini menunjukkan keluarga di Jepang. Ini melambangkan kebersamaan 
abadi dalam keluarga dan diharapkan untuk membawa kemuliaan dalam kehidupan 
mereka. 
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Motif kimono lainnya adalah simbol svastika. Svastika adalah salah satu 
simbol paling suci dalam tradisi Hindu. Simbol ini adalah contoh nyata dari sebuah 
simbol agama yang memiliki latar belakang sejarah dan kompleks budaya yang hampir 
mustahil untuk dinyatakan sebagai penciptaan atau milik suatu bangsa atau keyakinan 
tertentu. Simbol ini kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan banyak variasi. 
Svastika aliran searah jarum jam juga berarti mengikuti aturan dan kebiasaan hidup 
yang berlaku di masyarakat pada umumnya, sedangkan bila berlawanan arah jarum jam 
itu adalah tindakan yang bertentangan dengan semua peraturan saat ini dan praktik yang 
berkembang di masyarakat. Ini bisa menjadi baik atau buruk tapi pada dasarnya berarti 
motif dapat digunakan dalam kondisi baik. 

Motif tujuh permata adalah kombinasi dari empat lingkaran, seperempat saling 
bertautan satu sama lain. Motif ini menggambarkan tujuh perak dalam Buddhisme yang 
mengacu pada emas, perak, lapis lazuli, karang, batu akik, kuarsa, dan tridacnidae. 
Motif ini sangat mirip dengan motif batik melambangkan kekerabatan yang dibangun 
dari banyak perbedaan. Dari perbedaan ini memberikan keindahan dan kedamaian. 
Motif ini cocok digunakan oleh orang-orang Jepang pada umumnya, terutama dalam 
kegiatan sosial di masyarakat. Masyarakat Jepang menyebut motif ini sebagai 'tasuki'. 
Motif ini adalah pola klasik dan universal. Variasi motif ini berkembang pesat setelah 
periode Heian. Dalam pola ini terdapat bunga, daun, air, dan berlian. Berdasarkan pola-
pola ini, yang berarti bahwa motif ini hadir dalam kemakmuran dan kesejahteraan 
pemakainya. Berlian menggambarkan kekayaan dan kesejahteraan. Motif ini banyak 
digunakan oleh orang-orang Jepang yang "kaya" dan digunakan setiap saat. 

Motif di kimono Jepang tidak hanya didominasi oleh paduan garis dan simbol 
abstrak. Tetapi juga sering membawa gambar penuh, seperti binatang. Bintang 
digunakan sebagai motif tentu saja memiliki nilai filosofis dan historis untuk rakyat 
Jepang. Ada hewan yang sudah akrab bagi masyarakat Jepang, dan ada juga binatang 
langka di Jepang tetapi muncul dalam cerita di Jepang. Hewan yang ada di motif 
kimono Jepang seperti kupu-kupu, tupai, kelinci, ikan, koi, rusa, laba-laba, burung pipit, 
kura-kura, capung, katak, dan lain-lain. 

Dalam beberapa budaya tradisional masih memiliki keyakinan bahwa semangat 
hewan dapat dimasukkan pada saat kelahiran dan berfungsi sebagai panduan bahwa 
kehidupan seseorang. Sebuah panduan semangat mungkin muncul pada saat-saat kritis. 
Alam menyediakan ratusan hewan dan masing-masing hewan membawa kualitas 
tertentu. Dalam motif kimono, simbol binatang yang paling banyak digunakan dan 
masing-masing memiliki arti tersendiri dan tidak jarang untuk memilih simbol yang 
sesuai, orang akan memilih jalur yang diinginkan dengan harapan sesuai dengan arti 
dari hewan. 

Hewan yang digunakan motif di kimono adalah rusa dengan ciri khas adanya 
tanduk rusa (tanduk rusa. Sejak zaman kuno, rusa telah menjadi bagian dari kehidupan 
masyarakat di Jepang sebagai berfungsi sebagai wahana dan utusan para dewa. Motif 
rusa melambangkan keabadian atau umur panjang karena rusa yang digunakan oleh para 
dewa sehingga sering diartikan sebagai kekayaan. Selain itu juga menggambarkan sifat 
rusa yang tenang, damai, indah dan anggun.  

Binatang lainnya terkenal dalam budaya Jepang dan masyarakat adalah kelinci. 
Motif kelinci adalah kecerdasan yang bermakna dan kepandaian dan ketekunan dalam 
kehidupan. Hal ini dapat dihubungkan dengan kisah seekor kelinci yang berada dalam 
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dongeng kuno di Jepang. Kelinci adalah hewan muncul dalam beberapa kisah Jepang 
kuno diceritakan bahwa binatang dibawa ke bulan dan berjuang dengan buaya di laut. 
Plot kelinci diserang oleh buaya dan Okuninushi diselamatkan oleh dewa yang berada 
dalam mitologi Jepang. 

Hewan lainnya adalah tupai meskipun hewan ini tidak begitu populer di 
masyarakat Jepang tetapi tupai memiliki eksotisme dan keunikan. Pada umumnya, motif 
tupai dikombinasikan dengan buah anggur. Kombinasi motif karakteristik masyarakat 
Jepang ternyata menjadi favorit. Kombinasi motif antara hewan dan tumbuhan 
berevolusi pada motif lainnya. Kombinasi Motif menjadi favorit lain dari masyarakat 
Jepang merupakan ’harimau dan bambu' dan 'rusa dan daun maple' 

Motif binatang terkenal adalah kupu-kupu yang berasal dari Cina dan sangat 
populer di Jepang pada periode Nara. Pada awalnya, ini hanya motif tambahan untuk 
bunga dan burung tapi dari periode Heian motif independen, sering digunakan dalam 
pengadilan di kostum itu, motif kupu-kupu adalah motif tambahan untuk bunga dan 
burung dianggap sebagai pelengkap. Tapi dalam periode Heian, motif kupu-kupu telah 
menjadi motif yang mandiri dan independen. Dalam tradisi masyarakat Jepang, kupu-
kupu melambangkan umur panjang motif bagi pemakainya. Oleh karena itu, motif yang 
cukup populer dan sering digunakan oleh orang-orang muda, khususnya perempuan. 

Motif burung lainnya adalah Cerek yaitu sejenis burung kecil yang hidup 
dalam kelompok dekat air, baik di sungai, pantai, atau danau. Burung itu bermakna 
keberuntungan dan kebaikan. Hal ini juga terkait dengan umur panjang dan rasa humor. 
Hal ini karena burung ini selalu mengeluarkan chiyo atau chiya booming berarti 
membentuk "seribu generasi". Motif burung lainnya adalah sparrow yang merupakan 
burung liar yang paling umum, dapat dilihat di setiap jalan-jalan dan tidak tahu musim 
dan daerah. Bila dibandingkan dengan burung gereja Indonesia mungkin hadir di semua 
wilayah dan tidak tahu musim. Motif Sparrow selalu dikaitkan dengan bambu karena 
dianggap kombinasi yang cocok. Motif ini menggambarkan kebersamaan dan adaptif. 
Hal ini menunjukkan bahwa motif merupakan motif familiar bagi orang Jepang pada 
umumnya dan digunakan dalam kegiatan sosial, seperti upacara publik dan lain-lain. 
Burung swallow juga sering menjadi motif kimono. Swallows adalah burung yang 
melakukan migran tahunan tiba di Jepang pada awal musim semi. Motif ini merupakan 
simbol musim semi yang berlaku di Jepang dan merupakan simbol keberuntungan, 
kesetiaan dalam perkawinan dan kesuburan. Motif cranes menggambarkan umur 
panjang dan keberuntungan. Simbol ini sering muncul pada perayaan Tahun Baru. Dari 
berbagai bentuk, binatang, dan karya seni yang diciptakan oleh origami (melipat kertas 
Jepang) crane paling sering diproduksi.  

Hewan yang sering muncul dalam kimono adalah capung yang melambangkan 
keberhasilan bela diri dan bertahan melalui cobaan hidup, kemenangan dan kebebasan. 
Motif ini paling tepat digunakan oleh kaum muda Jepang selalu berusaha untuk 
menavigasi kehidupan saat membela diri dari bahaya yang ia hadapi dan memenangkan 
perjuangan hidup. Simbol ini digunakan pada akhir musim panas dan awal musim 
gugur. 

Motif katak juga termasuk motif binatang cukup populer di Jepang. Hal ini 
karena ada sekitar dua puluh tujuh spesies katak yang ditemukan di Jepang dan 
kehadirannya dianggap membawa keberuntungan. Beberapa legenda mengatakan katak 
berasal dari bulan dan dianggap sebagai penentu hujan. Untuk orang Mesir kuno 
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dianggap sebagai hewan pembawa katak kesuburan. Katak juga melambangkan puncak 
dari evolusi manusia, diperkuat oleh cerita rakyat tentang kodok yang menjadi manusia. 
Karena sifat katak merupakan motif katak juga menjelaskan sifat ini. Katak amfibi, 
hewan pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di darat, berkulit mulus, merah-
hijau atau kecoklatan, kaki belakang lebih panjang dari kaki depan, melompat baik dan 
berenang. Jadi motif katak umumnya berarti orang yang adaptif, kerja keras, kesuburan, 
dan tak kenal lelah. 

Motif binatang disukai oleh masyarakat Jepang adalah laba-laba yang 
dipengaruhi budaya Cina sebagai simbol terkait dengan industri. Laba-laba adalah 
serangga besar berkaki dan abu-abu-hitam yang berfungsi sebagai perangkap 
mangsanya. Dengan sifat laba-laba yang selalu bekerja keras dan dengan sabar 
melambangkan bahwa motif ini digunakan untuk hidup yang selalu harus bekerja keras 
dan sabar dalam menerima rintangan dan hambatan. Dalam masyarakat Jepang juga 
dikenal cerita rakyat menampilkan laba-laba sebagai teman baik dalam kehidupan. 
Meskipun kadang-kadang simbol laba-laba berkonotasi negatif, seperti dalam budaya 
Barat, orang Jepang mengambil motif ini dengan menggabungkan dengan motif lainnya, 
seperti tanaman, serangga, atau bunga. 

Motif bunga adalah yang paling populer dan favorit adalah bunga sakura sejak 
Periode Heian. Sakura mekar memiliki arti khusus yang mungkin tidak akan pernah 
diungkapkan oleh untaian kata-kata. Makna digambarkan meliputi kesejukan, 
ketenangan, kebahagiaan dan ketenangan. Tapi bisa juga berarti perpisahan sakura 
ketika jatuh di angin bertiup. Keindahan dan keindahan bunga sakura juga memiliki 
spiritual dan filosofis tentang kehidupan. Untuk orang Jepang, bunga-bunga 
melambangkan kebahagiaan dan kesedihan dan mengingatkan orang-orang untuk selalu 
bersyukur dalam menghormati dan berkabung. Motif ini juga berarti bahwa segala 
sesuatu harus berlawanan yaitu kesedihan dan sukacita. Ada kehidupan, ada saatnya 
untuk mati. Ada waktu berjaya dan ada kalanya jatuh. Fenomena yang terjadi pada 
bunga sakura yang mekar memberikan keindahan dan keluarga Jepang berkumpul 
bersama untuk merayakan yang disebut "Hanami". berarti melihat bunga. Perayaan 
Hananami merupakan perayaan turun-temurun dalam masyarakat Jepang. Sekitar tahun 
794, pejabat atau bangsawan mengadakan pesta selamat datang bunga sakura. Upacara 
sembahyang rutin digelar sebelum musim tanam, dengan harapan para petani bertemu 
dengan sukses besar di musim panen berikutnya. 

Motif bunga yang populer adalah Krisan yang berasal dari Cina daratan dan 
populer di Jepang pada periode Nara (710-794 AD) yang melambangkan umur panjang, 
keabadian, daya tahan tinggi, adaptif, dan integritas dan menjadi simbol utama untuk 
musim gugur di Jepang. Pada periode Edo, menciptakan begitu banyak jenis motif 
krisan sangat beragam dan luas jangkauan. Perkembangan motif ini krisan semakin 
eksklusif sebagai periode Meiji sebagai ikon keluarga kekaisaran Jepang. Pada saat ini 
motif krisan dianggap sebagai motif paling eksklusif untuk menjadi kebanggaan dan ciri 
kaisar dan keluarganya. Krisan dianggap paling mewah dan ditetapkan sebagai simbol 
kekaisaran Jepang krisan dengan enam belas kelopak. 

Tanaman motif kimono lainnya adalah Wisteria. Wisteria adalah tanaman kuno 
dan langka dari Jepang yang mempunyai perpaduan indah antara warna dan bentuk. 
Masyarakat menganggap bahwa dengan jumbai "turun" berarti membawa keberun-
tungan dan "telinga emas" menggambarkan panen. Motif wisteria populer pada periode 
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Heian dan saat ini banyak varian wisteria ini dengan sentuhan lebih indah dan artistik. 
Tanaman juga motif populer adalah rumput musim gugur. Motif ini akrab dengan 
kehidupan masyarakat Jepang. Motif ini sering digambarkan dalam tujuh tanaman 
musim gugur yaitu Hagi, Susuki, Kikyo, Kuzu, Ominaeshi, Nadeshiko, dan Fujibakama 
yang menyimbolkan kesedihan dan kesepian dan ekspresi sifat fana kehidupan. Secara 
umum, pada musim gugur motif rumput dikombinasikan dengan bulan. Motif ini 
banyak digunakan ketika ada keluarga atau kerabat yang meninggal.  

Motif bunga yang indah juga diambil dari bunga kamelia. Camelia cemara 
pohon asli ke Jepang, di mana minyak dan poros telah digunakan untuk berbagai tujuan. 
Bunganya manfaat messenger awal musim semi, tapi keluarga tentara cenderung 
menghindarinya karena motif tiba-tiba jatuh dari camelia setelah mekar penuh untuk 
mengingatkan mereka memenggal kepala orang. Selama periode Edo, bagaimanapun, 
camelia telah menjadi salah satu tanaman kebun yang khas dan motif yang ditemukan 
mendukung besar di antara orang-orang kota. Sebuah flora hormat bermakna, 
keunggulan, kecantikan, hadiah 'keberuntungan' untuk laki-laki. 

Dalam sejarah ada pohon Ume atau plum berasal dari China dan dibawa ke 
Jepang pada awal Periode Nara. Bunga plum datang ke mekar di tengah musim dingin 
di bulan Januari atau Februari sebelum kepentingan lain, dan daya tahan dianggap ideal 
mulia bahwa setiap kebutuhan manusia untuk mengikuti. Plum pohon juga memiliki 
konotasi yang kuat terkait dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Plum motif 
bunga digunakan selama musim dingin di Jepang dan menjadi motif yang paling favorit, 
di samping motif bambu dan pinus. 

Pohon sering muncul dalam motif kimono Jepang adalah pohon pinus. Pohon 
pinus adalah pohon yang tumbuh dan berkembang secara alami di Jepang dan berharga 
untuk tujuan praktis. Hal-hal yang menonjol dari pohon pinus adalah betuk yang cantik 
dan menarik. Misalnya, pinus hijau memiliki makna umur panjang, keberuntungan dan 
ketekunan. Plum, pinus dan bambu (3 teman musim dingin) yang datang bersama-sama 
sebagai simbol keberuntungan. Pinus dan bambu melambangkan daya tahan, karena 
mereka masih hijau sepanjang musim dingin. Penampilan mengubah pinus membawa 
perasaan keberuntungan dan kebahagiaan. Ini juga merupakan simbol panjang umur. 
Karena bambu tumbuh secepat tinggi, itu dianggap kekuatan penuh, menunjukkan 
bangsawan, kemurnian, kejujuran, dan serius karakter. Plum melambangkan harapan 
baru dan sebagai pohon tua masih berbunga juga melambangkan umur panjang. 

Motif flora yang populer juga adalah peony. Pohon peony melambangkan nasib 
baik, kehormatan yang tinggi, dan musim semi. Bunga peony sendiri memiliki makna 
kemakmuran dan kekayaan. Sebuah pola bunga peony menjadi populer di Jepang dan 
dianggap menggulirkan 'raja bunga' dan karenanya menggunakannya sebagai motif 
yang populer dalam desain tekstil dan sering terlepas dari musim. Bunga peony 
melambangkan cinta dan asmara, dan bunganya sangat berharga. 

Motif lain yang berasal dari pohon adalah nandina. Nandina adalah semak 
memiliki ketinggian dua sampai tiga meter. Jadi motifnya sangat populer di musim 
dingin. Hal ini ditunjukkan pula oleh daun yang dianggap memiliki kualitas obat oleh 
orang Jepang. Nandina diyakini memiliki kekuatan untuk membuat nasib buruk 
menjauh. Motif ini juga sering digunakan dalam perayaan Tahun Baru dan melambang-
kan umur panjang. 
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Motif yang cukup populer di masyarakat Jepang adalah pohon bambu yang 
bersifat tumbuh dengan cepat. Ini menggambarkan bahwa dapat bertahan dari berbagai 
tantangan dalam kehidupan. Bambu juga merupakan tanaman yang baik dan dianggap 
sebagai tanaman suci di Jepang. Terkadang motif bambu disandingkan dengan salju 
yang menggambarkan keberuntungan. Fenomena alam yang populer digunakan sebagai 
motif kimono adalah salju. Motif salju menggambarkan sesuatu yang menguntungkan 
seperti salju berat diyakini mendahului panen yang baik. 

G.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa antara batik dan kimono 
ternyata memiliki motif dan makna filosofis yang berhubungan meskipun beberapa hal 
yang berbeda. Perbedaan ini tentunya terkait dengan budaya dan pengaruh lingkungan 
pendukung. Kedua aspek yang secara signifikan membedakan makna motif batik yang 
ada di dan kimono. 

Motif batik yang digunakan adalah untuk penggunaan sehari-hari dalam batik 
modern. Motif batik dalam standar modern termasuk: motif standar buatan batik 
larangan atau upacara yang telah dimodifikasi, dan motif baru sepenuhnya. Modern 
batik bisa ditemukan di banyak pelengkap rumah tangga, ruang tambahan, dan souvenir, 
serta bahan pelengkap dan pakaian. Motif batik larangan baku dan upacara adalah motif 
simbolis, yang berisi tujuan tertentu berkaitan erat dengan pandangan dan keyakinan 
hidup di zaman kuno dan masih dipertahankan oleh mereka yang memahami makna 
pembangunan tersebut. Umumnya representasi standar pada batik motif larangan dan 
upacara tidak dapat dipisahkan dari pemahaman Jawa Kuno, Hindu, dan unsur-unsur 
alam pertanian. 

Gaun kimono memiliki arti dan makna yang beragam filosofis dan ini dapat 
dilihat melalui pilihan warna dan pola hiasan yang tersedia, usia, status, kekayaan, dan 
hal-hal lain. Gambar yang digunakan pada kimono sering memiliki tingkat kompleks 
makna dan banyak memiliki makna tertentu yang manfaat yang diperoleh dari 
keyakinan agama atau populer. Penggunaan motif tertentu mungkin berkaitan dengan 
status pengguna, mencerminkan emosi tertentu, atau berhubungan dengan musim atau 
kesempatan. Simbolisme digunakan terutama pada kimono dipakai untuk perayaan 
seperti pernikahan dan perayaan, ketika berfungsi untuk memberikan keberuntungan 
bagi pemakainya, dan perlindungan Tuhan. Ini penggunaan yang bermanfaat dari motif 
mengungkapkan gaun kepercayaan Jepang dalam literal, serta kekuatan, gambar 
figuratif. 
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