
Edisi Oktober 2016  

Batik  Edition 



Semangat Pagi Rekan-rekan BCL&Ders,  

Edisi keempat dengan tema Nusantara seputar Batik dan Lustrum BINUS yang ke-35.  

Dalam edisi kali ini, redaksi  akan menyajikan beberapa info menarik yang berkaitan dengan motif-

motif batik dari berbagai daerah. Redaksi mengucapkan selamat kepada pemenang cover majalah 

dengan tema “ ”, Beben, Mita, Ifa & Gina. 

Dengan diperingatinya tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional, kami mengajak rekan-rekan 

untuk selalu melestarikan kebudayaan Indonesia.  

Salam Redaksi …. 

- Lisa, Okta, Kania -  

#greaternusantara 

Batik Style 

Hal. 9 

Inspirasi baju batik kantor bagi pria dan wanita  

Batik Nusantara 

Hal. 5 

Seputar motif kain batik dari berbagai daerah di Indonesia. 
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Batik Sumatera 
Di Padang, batik yang terkenal bernama batik tanah like 

atau tanah liat. Dinamakan demikian karena dalam proses 

pewarnaannya, batik ini dicelupkan ke dalam tanah liat. 

Namun, seiring dengan permintaan pasar, batik tanah liek 

ini tidak hanya berwarna cokelat saja. Batik ini pada 

akhirnya juga diwarnai menggunakan sumber-sumber 

pewarna alam lainnya. Sebut saja seperti kulit jengkol, kulit 

rambutan, gambir, kulit mahoni, dan lain-lain. Bahannya 

pun ada yang terbuat dari katun ataupun sutera. Motifnya 

juga bermacam-macam antara lain tumbuhan merambat 

atau akar berdaun, keluk daun pakis, pucuk rebung, dan 

lain-lain. 

Batik Jawa 
Salah satu batik paling populer dari tanah Jawa berasal dari Solo. Motif batik Parang 

merupakan batik asli Indonesia yang sudah ada sejak zaman keraton Mataram Kartasura (Solo). 

Diciptakan oleh pendiri Keraton Mataram, sehingga motif ini menjadi pedoman utama dalam 

menentukan derajat kebangsawanan seseorang. Bahkan pada jaman dulu motif parang hanya 

boleh dikenakan oleh raja dan keturunannya. 

Hingga saat ini Motif parang telah mengalami banyak perkembangan dan modifikasi. Ratusan 

bahkan ribuan motif baru bermunculan sehingga dapat memperkaya perbendaharaan motif 

batik di Indonesia. Beberapa motif batik Parang yang paling populer diantaranta misalnya 

Parang Rusak Barong, Parang Kusuma, Parang Klithik, Lereng Sobrah dan lain-lain. 
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Batik Kalimantan 
Sasirangan adalah suatu kain khas "Batik" kalimantan selatan yang dibuat dengan teknik 

tusuk jelujur comedian diikat tali rafia dan selanjutnya dicelup dengan warna yang 

diinginkan. Kain Sasirangan umumnya digunakan sebagai kain adat yang biasa digunakan 

pada acara-acara adat suku Banjar. Kata sasirangan berasal dari kata menyirang yang berarti 

menjelujur, karena dikerjakan dengan cara menjelujur kemudian diikat dengan tali raffia dan 

selanjutnya dicelup, hingga kini sasirangan masih dibuat secara manual. 

Batik Sulawesi 
Salah satu batik yang terkenal di daerah 

Sulawesi berasal dari Tanah Toraja. Motif Batik 

Toraja begitu beragam dan memiliki filosofi 

tertentu. misalnya seperti motif Pare Allo yang 

berarti matahari dan bentuk bulat menyerupai 

matahari yang bersinar. Ada yng disebut 

Pa’teddong yang berarti kepala kerbau dan 

menjadi lambang kebesaran di daerah Toraja 

Kemudian ada yang dinamakan Poya Mundudan 

yang dalam bahasa Indonesia berarti burung 

belibis. 
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Batik Maluku 
Batik Maluku memiliki ciri khas yaitu bermotif pala, 

cengkih, parang, dan salawaku (senjata khas Maluku) 

serta jenis alat musik tifa totobuang. Motif Batik 

Maluku yaitu motif cengkeh gugur, motif khas pulau 

Seram, alat musik, debur ombak dan budaya 

Maluku. Warna juga beragam dari warna yang 

terang, kalem, biru laut, bahkan gelap. Kain yang 

digunakan juga beragam yaitu kain katun dan sutra. 

Batik di Papua selama ini yang paling terkenal adalah batik motif Asmat. Warnanya lebih 

cokelat dengan kolaborasi warna tanah dan terakota. Soal pemilihan motif batik Papua 

banyak menggunakan simbol-simbol keramat dan ukiran khas Papua. Cecak atau buaya 

adalah salah satunya,selain tentu lingkaran-lingkaran besar.Bahannya macam-macam 

disesuaikan dengan permintaan pasar. 

Batik Papua 
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Ulang Tahun BINUS 
@ Galeri Keceriaan 


