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BANJARNEGARA

Bus ini melaju cepat membelah hamparan padi yang tak tampak nyata.
Hari terlampau larut untuk melihat-lihat pemandangan di balik
jendela. Belum lagi pagi. Surya saja masih bersembunyi dalam sinar
bulan yang bukan purnama. Hampir akhir bulan.
Kudapati lelah merambat pelan-pelan. Sejak tengah malam tadi. Lagu
di Tepi Sungai Serayu menjadi pertanda perjalanan dengan kereta api
telah usai. Harus berganti Bus Antar Kota Antar Propinsi untuk
mencapai tujuan. Nah, naiklah dulu becak sampai terminal. Baru dari
sana mencari Bus yang hendak ke Semarang.
Menjelang pagi, makin aneh-aneh saja isi Bus ini. Bukan lagi kepala
manusia, kepala kambing pun ikut menyundul minta perhatian. Belum
lagi ayam yang ribut tak henti-henti. Tak ada sunyi di kala fajar. Riuh
begini. Orang-orang sudah dari dini hari bersiap. Memulai hidup,
mencari penghidupan.
Akhirnya setelah beberapa jam, rumah Bapak dan Ibu sudah tampak.
Bukan Bapak dan Ibu kandungku, tapi sudah seperti orangtuaku
sendiri. Mereka yang selalu merasa punya tujuh anak gadis. Tiga
adalah putri mereka sendiri. Sedang empat lagi adalah sahabat dari

Ami, putri sulung mereka. Ya, Ami, susterku tercinta yang kemayu. Si
kembang desa anak pejabat daerah yang sulit ditaklukkan hatinya.
Nantilah lagi aku cerita tentang Ami, sekarang Bus yang penuh sesak
ini berhenti juga di depan rumah Ami. Aku turun dan menarik napas
sejenak. Untunglah pakai ransel, jadi tak harus repot menenteng tas,
apalagi tarik-tarik koper.
“Omong-omong, apa yang kau cari di sini?” suara si ayu Ami tiba-tiba
sudah ada di telinga.
Bapak dan Ibu masih tidur. Ini belum lagi pagi. Ami membuat mie
instan dan coklat panas untuk kami berdua. Sambil memandang
gemintang yang terus meliuk centil, aku menggeleng sendiri.
“Entahlah Mi, aku divonis harus operasi untuk yang ketiga kalinya.
Lelah rasanya. Kurasa aku butuh alasan untuk bertahan hidup”
Ami hanya tertawa mendengar alasan konyol itu, “sebagai suster UGD
di rumah sakit jantung, aku tak pernah bisa melepaskan diri dari Code
Blue. Tetapi mereka yang seakan sekarat, ternyata masih bisa
bertahan walau terengah-engah. Alasan hidup barangkali tak perlu
dicari. Dia ada dalam detak nyawa itu sendiri”

Coklat panas yang Ami buat terasa mencekik kerongkongan, “tetapi
akan berujung di mana semua ini dan…..lagipula…harus darimana
dimulainya?”
Ami memeluk tubuh ringkihku, “dari hatimu! Dia yang selalu jadi
bintang timur-mu. Menuntun agar kau tak tersesat…”
“Hahaha…” sekarang aku yang tertawa, “jangan berpuisi di malam
dingin. Hanya penyair kesepian yang melakukan itu. Lihatlah bintangbintang itu menari. Mereka terus bergerak. Bagaimana bisa dilihat
dengan purna?”
“Ah, mereka hanya berpendar” Ami menjawab lagi, “sebab jarak kita
terlampau jauh. Itulah dia. Bila terlalu jauh menjaga jarak, sesuatu
tak akan terlihat sempurna. Kau di sini untuk melihat lebih dekat.
Hidupmu terlalu nyaman, Madame, karena itulah Tuhan kirim kau ke
ruang operasi berkali-kali. Itu agar kau lebih dekat dengan dirimu
sendiri, alam tempat kau berpijak dan masyarakat tempat kau
tumbuh. Tidurlah dulu. Esok akan jadi hari yang panjang”
Aku menggeleng lagi, “tidak ada esok suster Ami. Sekarang sudah
pagi. Tidak ada yang boleh tertidur saat sinar mentari dihampar
Tuhan di bumi. Nanti harapan kita akan terbenam sebelum senja” Aku

berdiri. Meninggalkan Ami yang masih menatap langit di kebun
belakang.
---- 0 ---Mimo sapodica. Sang bunga di tepi jalan yang dipermainkan angin.
Satu persatu bagiannya terbang lalu singgah di suatu tempat. Menjadi
benih yang baru. Mereka berpisah untuk tumbuh. Kepergiannya
diiringi suara batu-batu yang berisik. Batu yang pecah di tangan
mereka yang sejak pagi tadi siaga di tepi Serayu
“Zaman Reformasi? Masih ada orang yang kerjanya memecah batu?”
Suaraku terdengar kecil sekali diantara batu-batu yang dilebur
berkeping-keping.
Ami tertawa lepas, “hahaha…Reformasi itu di Jakarta, nona,
beberapa daerah masih hidup di zaman Daendles”
Aku duduk di tepi sungai serayu. Memandang nanar ke seberang sana.
tempat batu-batu kali berwarna putih terhampar. “Akan dijadikan apa
batu-batu itu?”
Ami duduk di sebelahku, “katanya untuk membangun waduk di daerah
lain.”

Aku termenung lalu bercakap kembali, “panjang sungai ini. Darimana
asalnya?
Ami berdiri, mengambil batu putih kecil dan melemparnya ke Sungai
Serayu, “katanya dari mata air Bima Tuk Lukar yang ada di Dataran
Tinggi Dieng, nanti kalau sempat, kau bisa main ke sana”
“Jauh juga mengalir sampai ke sini, cantik pula namanya: Serayu”
Ami menoleh padaku, “kau tahu, konon kabarnya nama Serayu berasal
dari kata Sera (kepala/anda) dan Ayu (cantik). Alkisah, Sunan
Kalijaga pernah melihat ada perempuan cantik keluar dari dalam
sungai ini. Tapi ada juga yang bilang, kalau Bima yang melihat
perempuan cantik itu. Entahlah mana yang benar. Tetapi Serayu
adalah pujian ‘si cantik’ yang berada di sungai ini”
Lama kami terdiam di sana, hingga matahari meninggi dan tepi sungai
yang membelah Jawa Tengah ini menjadi panas sekali. Kami beranjak.
Berjalan di bawah hutan bambu yang melengkung di kiri dan kanan.
Damai sekali.
“Keindahan bambu-bambu ini menjadi inspirasi para pembatik.
Memang cantik sekali…pantaslah jika diabadikan dalam sehelai kain”
Ami berbisik perlahan.

Aku menoleh ke arahnya, “batik motif bambu? Di sini ada pembatik?”
Ami mengangguk, “iya motif bambu. Pring Sedapur”
“Pring Sedapur?” aku mengulangi kata-katanya
Ami berhenti sebentar, mengajakku melihat lebih dekat bambubambu yang bergerak seirama udara lepas, “Pring Sedapur artinya
serumpun bambu. Besok pagi-pagi kuantar kau melihatnya”
“Kau kenal pembatiknya?”
Ami berjalan lagi, “ada beberapa teman Ibu. Satu Ibu Lurah dan satu
lagi Ibu Camat”
Saya mengangguk beberapa kali, “menyenangkan jika bisa ke sana”
“Tentu. Akan kubilang pada Ibu”
Esok pagi, Ami memenuhi janjinya. Pagi-pagi kami sudah menyusuri
pematang sawah. Menggoda Bu Tani yang tengah menebar benih
dengan berjalan mundur. Katanya begitulah cara yang benar menanam
padi. Tentu agar padi yang baru ditanam tidak terinjak saat berjalan.
Selain padi-padi yang bak permaidani, banyak juga usaha batako di
pinggir sawah. Sedih sekali, sawah mulai beralih menjadi tempat
membuat batako dan batu-bata. Duh-duh…apa nanti kita harus

mengganti nasi dengan batako juga? Pembangunan menggusur
pertanian. Lihat saja nanti, saat anak-anak kita kurang gizi, gedunggedung pencakar langit itu tidak akan mampu menyelamatkan mereka
dari busung lapar.
Untunglah, meski tah henti membangun, di desa masih ada yang terus
bertahan. Menjaga tradisi warisan nenek moyang. Ya, perjalanan pagi
ini mengantar kami pada rumah Bu Lurah. Saat kami sampai, ada empat
perempuan yang sedang membatik.
Kami melihat prosesnya dengan seksama. Gemulai sekali jari-jemari
itu memainkan canting yang berisi lilin malam panas. Bu Lurah datang
tak lama setelah kami melongok isi workshop-nya.
“Hanya ada bebera perempuan yang sedang membatik, yang lain
membawa batiknya ke rumah. Nanti kalau sudah selesai baru dikumpul
lagi di sini untuk diwarna” Bu Lurah menjelaskan sambil menemani
kami keliling.
“Tidak diwarnai di sini?” aku celingak-celinguk sendiri, mencari
tempat pewarnaan batik.
Bu Lurah yang sahaja tersenyum manis, “oh…tidak, saya tidak punya
tempat dan kemahiran untuk mewarnai batik” wajahnya mendadak

sedih. “Untuk proses pewarnaan dibutuhkan tenaga pria dan pasokan
air yang banyak, di sini tidak akan bisa”
“Lalu biasanya diwarnai dimana Bu?” tanya Ami.
“Di kota Mbak Ami. Saya hanya produksi yang putihan saja (baru
selesai dicanting). Lumayan untuk kegiatan dan tambahan uang belanja
Ibu-Ibu di sini. Daripada gossip kan lebih baik mbatik…”
Ucapan Bu Lurah ini ada benarnya juga. Memang sebagai Bu Lurah
sudah jadi kewajibannya memajukan perempuan di daerah. Apalagi
biaya hidup semakin mahal, perempuan tidak bisa bergantung
sepenuhnya pada suami dan keluarga. Mestilah mandiri.
“Mari mengobrol di dalam…saya sudah siapkan teh” Bu Lurah meminta
kami masuk ke ruang tamu.
Aku menolah dengan halus, “matur nuwun Bu, tapi saya masih ingin
melihat-lihat motif batik yang ada di sini…senang melihatnya”
Ami pun langsung menyambung, “nah…Rika ini penasaran dengan motif
Pring Sedapur, Bu, kemarin saat main di Serayu, Ami sempat cerita
tentang bambu yang melimpah di desa kita dan pengaruhnya pada
motif batik”

Bu Lurah tertawa kecil, “waah…malah Mbak Rika sudah sampai di
sungai Serayu ya? Ya…mari, di dalam juga ada beberapa batik yang
sudah siap jual. Nanti saya terangkan motifnya”
Aku senang sekali. Ini akan jadi pengalaman pertama mengenal batik
lebih dekat. Omong-omong, batik pertama yang kudapat adalah hadiah
dari Oma yang tinggal di Belanda. Oma membuka Toko dan Restoran
Iboe di Rotterdam. Beliau menjual masakan dan kerajinan Indonesia.
Salah satunya batik. Ketika Oma meninggal, batik-batik peninggalan
Toko Iboe dihadiahkan pada cucunya yang tinggal di Indonesia. Aku
mendapat batik bermotif bunga Tulip dengan tulisan Java Dutch
Batik Print di sisi pinggir kainnya.
Kembali lagi ke ruang tamu Bu Lurah. Aku dan Ami mencicipi hidangan
yang sudah Bu Lurah siapkan. Bu Lurah pergi sebentar, lalu kembali
lagi dengan membawa beberapa kain batik. Satu per satu dibentang.
Lalu bercerita layaknya mengiring sebuah lakon.
Batik pertama yang dibentang berwarna hijau dengan motif
menyerupai benda berwarna bulat tetapi memiliki ruas. Motif Jae
Srimpang atau bisa diartikan seiris jahe. Motif di Banjarnegara ini
memang terinspirasi dari pemandangan sehari-hari. Apalagi jahe
sering sekali digunakan masyarakat Banjarnegara sebagai obat dan

campuran minuman. Batik Banjarnegara memang tergolong batik
Banyumasan yang lebih banyak mengangkat motif flora dan fauna
Batik selanjutnya adalah batik yang paling saya tunggu. Pring Sedapur.
Berupa kain berwarna ungu tua yang dihias motif serumpun bambu
berwarna putih. Ada kurang-lebih lima rumpun dalam satu kain.
Motifnya sendiri berwarna putih. Cantik sekali.
“Ini Pring Sedapur, artinya serumpun bambu. Banyak yang senang
dengan motif ini. Bambu dalam kehidupan masyarakat sangat
dibutuhkan dan banyak manfaatnya. Batik ini sendiri termasuk dalam
batik kombinas Print-Tulis. Jadi Ibu beli sudah ada motifnya tapi
masih hitam-putih. Lalu pembatik di sini menimpa gambar dengan
canting dan malam, mengikuti gambar yang sudah ada. Baru setelah
itu diwarna. Jadi ada tulisnya, tapi tidak full-tulis.”
Bu Lurah mengambil sehelai kain berwarna coklat, “nah yang warnanya
sogan ini namanya Sido Mukti. Ini buat nikahan”
“yang biasa dipakai pengantin itu, Bu Lurah?” aku langsung saja
membentang kain yang diberikan Bu Lurah
“Iya…yang biasa dipakai mempelai. Sido artinya terus-menerus,
sedang Mukti bisa berarti makmur. Ini doa agar setelah menikah,

mempelai diberikan kemakmuran yang terus-menerus. Berkah tiada
hentinya…”
“Aamiin…” tanpa sadar, aku dan Ami mengamini berbarengan.
Ada doa dalam setiap helai kain batik. Doa yang terpancar dari
ketulusan dan keteletian para pembatik. Hari ini kami belajar, betapa
hal yang tampak sederhana ternyata memiliki makna yang mendalam.
Menjelang siang, kami pamit. Masih ada satu tempat lagi yang akan
disambangi. Kali ini agak jauh. Tak bisa berjalan kaki dengan santai.
Ibu menyewakan kami andong untuk menuju Gumelem—kampung batik
yang menjadi target selanjutnya.
Andong yang disewa Ibu rupanya sudah menunggu di depan rumah.
Kami makan siang sebentar. Ibu tidak akan mengizinkan kami pergi
begitu saja. Usai shalat dan makan, kami menaiki andong yang punya
kuda berwarna coklat.
Andong yang kami tumpangi cepat juga jalannya. Tak kalah dengan
kendaraan roda dua atau roda empat yang hilir mudik di jalan raya.
Tak lama kemudian, andong berbelok memasuki Gapura yang menjadi
ciri khas Kampung Batik Gumelem.

Mata kami kembali dimanjakan dengan hijau padi yang membentang.
Duh…negeri kaya begini. Andong berjalan melambat. Pertanda
sebentar lagi sampai. Kami diantar sampai pintu depan rumah Bu
Camat.
Ami yang pertama kali turun dan memperkenalkan diri. Bu Camat
senang sekali menerima kedatangan kami. Ibu rupanya sudah
menghubungi beliau lebih dulu. Sebab Bu Camat sibuk, kami diizinkan
untuk mengunjungi rumah para pembatik. Barangkali kami ingin
belajar langsung.
Seorang perempuan muda diutus untuk menemani kami. Pertama, kami
diantar ke rumah seorang perempuan muda yang sedang menggambar
di atas kain putih. Kain itu bernama katun mori, bahan yang paling
sering digunakan untuk membuat batik.
Membuat pola batik ternyata tidak mudah. Perempuan muda itu harus
berputar-putar menggunakan penggaris dan pencil yang dibuat
runcing. Katanya dia sedang membuat motif parang yang termasuk
motif geometris. Sehingga ukuran dan tingkat kemiringannya harus
tepat. Tidak boleh keliru.
Tak lama-lama kami melihat aksi perempuan muda. Kepala saya
langsung mumet melihat garis-garis melintang diagonal. Kami pun

diantar ke rumah seorang perempuan lain yang tengah membatik.
Perempuan yang ini jauh lebih tua. Mungkin sudah 40 tahunan.
Dia sedang membuat batik tulis. Kami pun boleh belajar juga.
Pertama, kami diperkenalkan dengan alat dan bahan-bahan membuat
batik. Ada katun mori yang menjadi kain utama dalam pembuatan
batik. Lalu kain mori akan dilukis menggunakan canting dan lilin malam.
Sebelumnya lilin malam yang beku dicairkan lebih dulu dalam wajan
kecil yang berada di atas kompor. Lilin yang panas lalu diambil dengan
canting dan digoreskan ke kain mori.
Memegang canting harus benar. Canting tidak boleh terlalu menukik,
karena lilin malam bisa menetes tanpa terkendali dan akhirnya
merusak motif yang ada. Tidak boleh juga terlalu mendongak, nanti
akan lilin panas bisa tumpah dan melukai tangan. Kalau terlalu miring
kiri atau kanan, bisa-bisa tumpah ke kain. Mulut canting juga jangan
terlalu dekat dengan kain, nanti lilin malam tidak mau keluar.
Aduuuhh Mak! Susah ternyata membuat batik tulis. Benar-benar
harus menjaga keseimbangan. Fikiran kacau sedikit saja, lilin langsung
tumpah. Rasanya hanya mereka yang berhati lembut yang mampu
membatik dengan sabar dan halus.

Aku sendiri hanya berani membuat satu bunga saja. Takut hasil karya
perempuan yang sedang membatik ini rusak gara-gara ulahku. Kami
pun jadi tahu betapa sulitnya membuat satu batik tulis saja.
Pada kami perempuan ini bercerita, dia hanya bisa membatik, tetapi
tidak bisa melakukan proses pewarnaan. Jadilah yang dijual hanya
kain katun mori yang sudah dicanting. Hasilnya tidak seberapa.
Berbeda jauh dengan harga yang ada di gallery. Semakin sedikit
pekerjaan yang dilakukan, semakin kecil upahnya.
Otomatis penghasilan membatik tidak bisa dijadikan penopang hidup.
Kesejahteraan para pembatik sungguh memprihatinkan. Apalagi
masyarakat masih belum mengerti beda batik print, cap dan tulis.
Batik tulis yang mahal karena proses rumit, kalah pamor dengan batik
print yang harganya jauh lebih murah—karena menggunakan mesin
dengan kualitas yang tidak terlalu bagus. Semakin kecil saja
pendapatan para pembatik.
Kami mendengar dengan seksama. Perempuan yang diutus menemani
kami datang. Pertanda sudah waktu meninggalkan rumah pembatik.
Kami pamit dan kembali ke tempat Bu Camat. Barulah di sini kami
sempat mengobrol sebentar.

Sama seperti Bu Lurah yang kami kunjungi sebelumnya. Bu Camat
sengaja membangkitkan batik dari Gumelem dan memberdayakan
perempuan yang ada di sana. ini dilakukan agar perempuan memiliki
kegiatan yang positif dan bernilai ekonomis.
Hmm…kalau

dilihat-lihat,

perkembangan

batik

di

daerah

Banjarnegara ini tidak bisa dilepaskan dari sepak-terjang istri
pejabat daerah. Mereka memikul tanggung jawab untuk membuat
perempuan di daerahnya lebih berdaya melalui kelompok batik.
Satu kelompok batik bisa terdiri dari beberapa pembatik yang
membawa bahan-bahan batik untuk dikerjakan di rumah. Sehingga
bisa disesuaikan dengan waktu luang mereka dan tidak menggangu
urusan rumah tangga.
Bahan-bahan batik diberikan oleh Bu Lurah atau Bu Camat. Setelah
batik selesa, baru diberikan kembali pada Bu Lurah atau Bu Camat. Bu
Lurah atau Bu Camat lalu bertanggung jawab untuk memasarkan batik
yang sudah jadi dan memberikan upah pada para pembatik.
Seperti Bu Camat ini misalnya, beliau membuat gallery kecil di sebelah
rumahnya khusus untuk memasarkan batik khas Gumelem. Aku
membeli satu batik tulis khas Gumelem yang bermotif Daun Talas. Tak
ketinggalan satu botol lerak. Bu Camat bilang, batik tulis harus

diperlakukan khusus. Tidak bisa menggunakan detergen dan mesin
cuci. Lebih baik mencuci dengan lerak saja.
Puas belanja, kami pamit dengan Bu Camat. Sebelum naik andong, Bu
Camat memegang rok batik yang aku kenakan. Awalnya aku bingung.
Tetapi tak lama, Bu Camat langsung komentar.
“Ini kok motifnya burung? Biasanya batik motif burung untuk lakilaki, Mbak Rika. Kalau perempuan lebih cocok pakai motif bunga”
Aku jadi tak enak hati. Kusampaikan kalau aku belum begitu mengerti
tentang batik. Tapi setelah mendengar petuah dari Bu Camat, tentu
aku akan lebih cermat lagi memilih dan mengenakan batik. Kami lalu
meninggalkan rumah Bu Camat dan kembali naik andong ke rumah Ami.
--- 0 --Masih pagi. Aku bermain sebentar di belakang rumah Ami. Pagi-pagi
begini, perempuan penganyam tikar sudah bersiap. Mereka membuat
anyaman bambu untuk perkakas dapur. Benar kata Bu Lurah, betapa
bambu yang melimpah di tepi Sungai Serayu memberi “kehidupan”
pada orang-orang di desa.
“Hei, di sini kau rupanya. Ikutlah denganku. Kita mau melihat-lihat
batik yang ada di kota kan?”

Ami tiba-tiba sudah ada di sampingku. Pencarian kami akan keindahan
batik di Banjarngera dan sekitarnya memang belum tuntas. Hari ini
ingin menengok pula batik Banyumasan yang ada di Purwokerto. Supir
keluarga Ami, Pak Dirman yang akan mengantar.
Kami menuju Kampung Batik Sokaraja yang berada di jantung kota
Purwokerto. Pak Dirman memarkir mobil di dekat Masjid dan memilih
menunggu di sana. Aku dan Ami turun dan jalan kaki menuju rumahrumah para pembatik.
Tempat pertama yang kami sambangi adalah rumah yang paling besar.
Ini lebih tepat disebut toko. Ada plang besar di dekat pagarnya: Batik
Anto Djamil. Ada sekitar tiga perempuan yang sedang membatik di
pekarangan depan. Aku melongok ke dalam toko. Lumayan ramai.
Kami masuk sebentar. Melihat-lihat koleksi Batik Anto Djamil.
Berbincang sebentar dengan penjaga toko yang ada di sana. Batikbatik cantik tertata rapi. Sebagian besar tulis dan cap. Ada juga yang
printing, tapi di tempat terpisah.
Motif yang banyak terlihat tentu yang mengangkat tema flora dan
fauna. Pandanganku tertuju pada batik dengan motif zig-zag yang
menyerupai sungai. Ternyata ini adalah motif Serayuan. Namanya
tentu diambil dari sungai cantik membelah Banyumas, Sungai Serayu.

Selain motif zig-zag yang menggambarkan aliran sungai, batik ini
dihias pula dengan bunga dan ranting yang termasuk motif lung-lungan
(flora). Ini menggambarkan tumbuhan yang hidup di pinggir Sungai
Serayu. Oo…oo…mungkinkah ada si mamo sapodica juga di sana? Konon
batik ini punya nama lain, yaitu Batik Maintenon.
Tak jelas benar arti dari kata Maintenon, yang pasti istilah ini
dipopulerkan oleh Van Oorstem yang ikut mengembangkan batik
Banyumasan.

Menarik

memang,

mengulik

perjalanan

batik

Banyumasan. Sebagai batik pedalaman, batik Banyumasan tidak
dipengaruhi oleh batik keraton yang identik dengan Solo dan
Yogyakarta, tetapi juga dipengaruhi oleh batik Pekalongan yang lebih
merakyat.
Syahdan, batik Banyumasan pertama kali berkembang karena adanya
kademangan-kademangan. Ada juga yang bilang, batik awalnya dibawa
oleh prajurit Pangeran Diponegoro yang mengungsi dan akhirnya
menetap di Banjarnegara. Pada perkembangannya beberapa motif
klasik batik Banyumasan tak bisa dipisahkan dari simbol, budaya dan
ritual masyarakat setempat.
Puas menilik keindahan batik Banyumasan di Batik Anto Djamil, kami
berjalan kaki lagi. Tak ada tujuan yang pasti. Hanya sekedar melihat-

lihat Kampung Batik Sukoraja ini saja. Saat itulah mataku mengarah
pada kali yang mengalir di kampung batik ini.
Seorang lelaki mencuci batik yang menggunakan pewarna sintetis di
kali yang mengalir. Bukan hanya satu atau dua batik. Tapi hampir satu
bakul. Warna air kali pun berubah mengikuti warna hasil residu proses
pencucian batik.
Aku tanpa sadar mengelus dada. Sungguh kucinta keindahan kain dan
filosofi batik Indonesia. Tetapi haruskah mengotori sungai dan
merusak ekosistem yang ada di dalamnya? Permintaan pasar membuat
batik masuk wilayah industri yang menuntut proses cepat dan biaya
murah. Jadilah alam yang dikorbankan. Sayang sekali.
Langkah kaki kami akhirnya terhenti di sebuah rumah yang sederhana.
Tidak mewah, tapi lumayan besar dibanding tetangganya. Ada
beberapa batik yang dipajang di ruang tamu. Kami memberi salam lalu
masuk. Seorang perempuan paruh baya berkerudung menghampiri.
Kami mengobrol sebentar. Namanya Bu Laila. Awalnya beliau adalah
seorang PNS. Suaminya juga PNS. Namun sejak suaminya meninggal
dan beliau pensiun, Bu Laila mengisi hari tuanya dengan membatik.
Hasil karyanya inilah yang dipamerkan di ruang tamu. Hasil penjualan

batik menurutnya lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari.
Ada beberapa batik yang menarik perhatian saya, tetapi yang paling
kentara adalah batik berwarna abu-abu kehitaman dengan motif daun
sederhana berwarna coklat. Warnanya tidak terang menyala.
Cenderung kalem dan pastel. Seperti warna crayon.
“Ini batik tulis warna alam. Buatnya lebih susah Mbak, sebulanan.
Warna alam ndak seperti warna sintetis yang langsung keluar
warnanya sekali celup. Warna alam harus dicelup dan jemur berkalikali. Kalau lagi hujan, Mbak, duuh…lama jadinya…harganya pun jadi
lebih mahal” ujar Bu Laila.
Kadung jatuh cinta dengan batik warna alam ini, aku tak bisa menahan
diri untuk membeli. Lagipula batik warna alam lebih ramah lingkungan.
Residunya tidak banyak dan tidak akan mencemari air. Plus kufikirfikir, batik ini bisa pula membantu Bu Laila melanjutkan hari-harinya
sebagai perempuan yang mandiri. Satu batik warna alam karya Bu Laila
pun langsung dibungkus.
Kami lalu kembali ke Masjid dan masuk ke mobil. Pak Dirman masih
akan mengantar kami ke tempat batik lainnya. Tempat ini pun salah
satu yang populer di Purwokerto. Batik Hadipriyanto.

Berbeda dengan Kampung Batik Sokaraja, Batik Hadipriyanto bukan
berupa komplek pembuatan batik. Lebih mirip dengan toko sekaligus
galeri. Motif-motif klasik batik Banyumasan dibentang di indah pada
beberapa sudut.
Misalnya motif Babon Angrem. Babon dalam bahasa Banyumasan
berarti ayam betina yang besar. Sedang Angrem bisa berarti
mengeram. Jadi Babon Angrem adalah ayam betina yang sedang
mengerami telurnya.
Motifnya sendiri tidak berbentuk realis—dimana ayam benar-benar
mengerami

telurnya—tetapi

merupakan

distalasi

yang

menggabungkan beberapa unsur dan ragam hias dalam batik. Kain
batik motif Babin Angrem ini biasanya dikenakan perempuan dalam
upacara tujuh bulanan dalam budaya Banyumas. Perempuan tersebut
mesti melakukan tapa brata, ibarat induk ayam yang tengah
mengerami telurnya.
Motif klasik lainnya ada Godong Kosong. Godong berarti daun,
sehingga motif ini berarti daun kosong. Seperti Babon Angrom, motif
Godong Kosong ini pun masih berhubungan dengan ritual yang acapkali
dilakukan masyarakat Banyumas.

Menurut

kepercayaan masyarakat

Banyumas,

beberapa ritual

mestilah dilakukan dalam ruang kosong yang hening. Inilah makna dari
Godong Kosong atau daun kosong. Bukan tentang daun yang tidak
memiliki apa-apa, tetapi merujuk pada ruang kosong tempat
dilakukannya ritual.
Aku senang sekali bisa menyusuri budaya dan ritual masyarakat
Banyumas melalui berbagai motif batik. Tidak heran jika batik
dikatakan sebagai warisan budaya dunia non benda. Batik merupakan
bagian tak terpisahkan dari budaya lisan—dimana bukan cuma proses
membatik yang diturunkan secara bertutur, tetapi juga ragam motif
yang menyimpan cerita akan keyakinan nenek moyang.

SERAYU

PRING SEDAPUR

ANGREM

MOJOKERTO
Lewat beberapa bulan kemarin, operasi tumorku berjalan lancar. Aku
memenuhi janjiku pada Tuhan dan hatiku sendiri. Hari ini perjalanan
itu kembali kumulai. Menyusuri tempat bersejarah ini, Mojokerto.
Tempat yang disinyalir sebagai pusat Kerajaan Majapahit.
Aku memilih menginap di Sidoarjo. Gita, adikku tersayang yang akan
menemani mengelilingi Mojokerto. Hanya sebentar saja aku mampir di
sini. Mengambil sedikit ruang diantara jadwal libur dari pekerjaanku
sebagai Peneliti Hukum dan HAM di sebuah Lembaga Negara.
Papaku ikut menemani kami. Papa lulusan IKJ, sekarang dia sibuk
sekali memperjuangkan alat musik kolintang dari Manado sebagai
warisan budaya yang diakui dunia melalui UNESCO. Banyak yang harus
disiapkan. Tetapi dia selalu punya waktu untukku dan Gita.
Gita sendiri masih sekolah. Setelah lulus nanti, dia ingin mengikuti
jejak Papa. Menjadi seniman juga. Aku satu-satunya anak keluarga ini
yang “nyasar” ke dunia hukum. Tak apalah, toh hatiku tetap terpaut
di sini. Pada kriya budaya nusantara yang melegenda.
Memang bukan tanpa alasan tempat ini kupilih sebagai upaya
penyusuran jejak batik di Indonesia. Konon batik memang sudah

dikenakan anggota Kerajaan Majapahit sejak lampau. Barangkali
kedatanganku ke Mojokerto akan sedikit membuka tabir masuknya
batik ke Indonesia.
Kalau dilihat-lihat, memang ada kemiripan antara proses batik dengan
proses pewarnaan tekstil kuno di negara lain. Sama-sama dicelup.
Pencelupan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama yang dikenal
dengan tie dyeing—dimana kain dilipat, diikat atau dijahit kemudian
dicelup untuk menghasilkan warna tertentu. Proses ini dikenal di
Jepang sebagai Shibori, sedang di Indonesia lebih sering disebut
plangi.
Proses kedua biasa disebut resist dyeing. Umumnya menggunakan
perintang warna untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Menurut
literasi yang kubaca, proses perintangan warna ini sudah ada sejak
Abad ke-6 M di Mesir. Bahkan proses merintang warna ini sudah
digunakan sejak dinasti Tang (618-906 M) di China. Juga pada periode
Nara (647-794) di Jepang.
Tetapi beberapa negara ini menggunakan kuas dan pasta ketan untuk
merintang warna. Anehnya, saat ini, meskipun proses perintangan
warna dilakukan di Yoruba (Nigeria) ataupun Danzhai (Guizho), tetap
saja disebut batik. Aku jadi makin penasaran.

Proses merintang warna menggunakan ketan dan kuas ini juga
disinyalir dilakukan dalam proses pembuatan kain Galumpang di
Sulawesi, Sarita di Toraja dan Simbut di Banten. Sayang kain-kain ini
sudah punah. Terputusnya proses pembuatan kain tradisional yang
sakral dan penuh filosofi ini sangat kusayangkan. Ini alasan aku
terobsesi kelililng Indonesia untuk merekam jejak warisan wastra
nusantara yang masih tersisa.
Nah, sekarang kami sudah sampai di Trowulan—daerah yang diyakini
sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Museum yang
menyimpan perjalanan Majapahit belum juga dibuka. Kami datang
terlalu pagi. Papa mengantarku ke kolam yang tak terlalu jauh dari
museum.
“Kolam ini menjadi saksi betapa megahnya Dinasti Majapahit itu.
Konon, setiap kali Raja menyambut tamu dari negara lain, pasti
diadakan jamuan makan dekat kolam ini. Lalu piring, sendok dan gelas
yang terbuat dari emas dilempar begitu saja ke dalam kolam. Tamu
negara lain pun terpukau. Begitu kayanya Majapahit”
Papa seperti sedang mendongeng kisah dari masa lampau. Aku
mendengar

dengan

khusyuk.

Kemegahan

Majapahit

ini

yang

“mengundang” banyak orang untuk datang. Selain soal kemakmuran

yang tersohor, toleransi dalam kerajaan pun patut dikagumi.
Majapahit menjadi negara dimana Hindu dan Budha bisa berpadu
dengan rukun di era itu.

Sifat masyarakat yang terbuka dan toleran juga memberi ruang bagi
para pedagang yang singgah berniaga untuk tinggal lebih lama lagi, dan
akhirnya menetap di Majapahit. Para penjelajah datang ke sini,
membuat catatan dan laporan perkembangan dinasti yang wilayah
kekuasaannya tersebar di Asia Tenggara.
Kedatangan

para

pedagang

dari

berbagai

negara

pun

ikut

mempengaruhi kehidupan di Majapahit, tidak terkecuali dengan cara
berpakaian. Banyak yang percaya, kalau batik tidak lahir begitu saja
di Indonesia. Para saudagar dari India yang berjasa besar membawa
batik ke Majapahit.
Memang

menyenangkan

sekali

bisa

melihat-lihat

peninggalan

Majapahit. Pukul 08.00 pagi, Museum sudah dibuka, kami bisa leluasa
mengelilingi Museum. Banyak benda-benda antik yang dipamerkan di
sini. Termasuk juga pakaian, gerabah dan perhiasan masyarakat
Majapahit dahulu.

Peta yang menggambarkan Amukti Palapa Maha Patih Gajah Mada pun
ada di sini. Tergambar kejayaan Nusa Antara yang diklaim Muhammad
Yamin bukan cuma tujuh pulau besar, tetapi delapan pulau. Sebuah
gagasan yang akan selalu diingat, Asta Dwipa.
Beberapa arca dan patung juga memenuhi halaman museum. Beberapa
sudah tak utuh lagi. Ada yang sudah diperbaiki. Akan terlihat jelas
beda patung yang masih asli dengan sudah terkena sentuhan tangan
manusia moderen. Patung-patung ini meski diam, tetapi bicara juga.
Bukan berarti benar-benar bisa bicara. Patung ini seperti sedang
bicara denganku tentang budaya masa silam, lewat ornamen yang ada
dalam hiasan kain yang dikenakan patung. Hmm…mungkin ini sebabnya
Raouffer meyakini batik sudah masuk ke Indonesia sejak Abad Ke-7
M.
Tak bisa dipungkiri, hiasan-hiasan menyerupai batik memang
seringkali ditemukan dalam beberapa patung peninggalan kerajaan
kuno. Misal, pada Patung Dewa Syiwa yang disinyalir dibuat pada abad
Ke-9 M, ditemukan motif batik lereng pada pakaiannya. Juga pada
Arca Raden Wijaya (Raja Majapahit) yang menggunakan motif bating
kawung.

Lumayan lama aku berputar-putar di sini. Yah, beginilah, jadi asik
sendiri kalau melihat peninggalan kuno. Ada saja misteri masa lalu
yang ingin kubuka. Persis seperti masa depan yang ingin selalu
kutebak. Keduanya ajaib. Sama-sama bagian dari hari ini, tapi samasama tak bisa dijangkau.
“Ayo kita pindah. Kita ke Candi Bajang Ratu. Kamu pasti suka” Papa
mengajakku beranjak. Aku menurut saja. Dia seniman. Lebih paham
soal ini.
Kami naik lagi ke dalam mobil. Belum juga sampai setengah jam, sudah
sampai di Candi Bajang Ratu. Gita menyapa penjaga Candi dan membeli
buku tentang sejarah Candi Bajang Ratu. Dia sudah punya dua di
rumah. Tapi dia selalu beli lagi, agar ada pemasukan untuk pengelola
Candi.
Kami menyusuri taman di Candi Bajang Ratu yang ditata rapi. Aku
terpesona dengan keindahan candi yang bersusun-susun ini. Ukirannya
begitu detail. Bangunannya menjulang tinggi menggapai langit.
Terlihat anggun dan elegan. Seperti seorang permaisuri yang berdiri
taman nirwana. Benar-benar cantik.

Papa meminta menyentuh batu-batu yang digunakan membangun
candi. Ada perbedaan antara batu bagian bawah dan bagian lainnya.
Perbedaan dari ukuran, warna dan suhu.
“Kamu rasakan? Batu yang lebih besar dan dingin adalah batu yang asli
sejak zaman Majapahit. Batu yang masih hangat itu batu baru. Candi
ini pernah dipugar. Nah, batu-batu yang masih hangat sengaja
diletakkan untuk memperbaiki sisi candi yang rusak”
Papa bicara padaku sambil terus menyentuh beberapa batu. Seperti
sedang menelisik. Aku dan Gita juga melakukan hal yang serupa.
Memang benar-benar dingin batu-batu ini. Terasa sejuk sekali di
tangan. Ketika itulah aku melihat ada tangan yang lain. Seorang lelaki
asing yang juga serius memperhatikan setiap detail Candi Bajang
Ratu. Kami berpapasan dan saling tersenyum.
“Are you from England?” tanyaku padanya
Dia menggeleng, “No, i’m Daniel from Netherland”
“Aaah….Netherland, Goede Morgen” kataku lagi dalam bahasa
Belanda. Sebagai sarjana hukum, aku harus pula bisa sedikit bahasa
Belanda
Daniel menyambut salamku dengan senang, “Goede Morgen”

“Been u voor de eerste keen hier?” saya senang sekali melihat Daniel
di sini
“Nee…ik was vorig jaar ook al hier” Daniel rupanya sudah pernah ke
sini.
“Hoe bevalt het u bij ons?”
Daniel tersenyum, “zeer good. Het landschap bevalt me ook”
Lama-lama capek juga bicara dalam bahasa Belanda. Maklumlah,
simpanan kata-kata yang kupunya cuma sedikit, “ Ah, Daniel, U kunt
Indonesesche?”
Daniel malah tertawa, “hahaha…tentu, saya kuliah di UGM. Jawa
kromo pun saya fasih. Ah, saya belum tanya, siapa nama Anda?”
Ya Tuhan, kenapa tidak dari tadi saja aku bicara bahasa Indonesia?
Tak apalah hitung-hitung kembali mengingat pelajaran semasa kuliah.
Bagaimanapun juga bahasa Belanda sangat menyenangkan.
“Rika” aku mengulurkan tangan padanya.
Daniel menyambut tanganku, “Anda senang sekali dengan sejarah
sepertinya”

Aku tersenyum, “saya terjebak dalam obsesi pribadi, ingin menyusuri
jejak batik di Kerajaan Majapahit”
Daniel tertawa lagi. Kali ini lebih keras, “hahaha…ambisi yang aneh.
Tapi tidak apa-apa. Anda datang ke tempat yang tepat. Saya sendiri
di sini untuk penelitian thesis saya tentang politik luar negeri
Majapahit”
“Waw! Bukan topik yang ringan” aku mendelik padanya. Tersenyum
menggoda.
Daniel balas mengedipkan satu matanya, “yeaah…tapi saya fikir ini
akan sangat menarik. Apalagi kalau dilihat sejak era Raden Wijaya
sampai Hayam Wuruk. Omong-omong soal Raden Wijaya, pendiri
Majapahit itu, Anda pernah dengar kisah batik Grising?”
Aku mendongak, menatap bagian paling ujung Candi Bajang Ratu.
Matahari mulai meninggi. Udara yang tadi sejuk perlahan kian panas.
Kepala saya mengarah pada Daniel, lalu menggeleng.
“Belum”
Dahi Daniel mengkerut, seolah berusaha mengingat sebuah cerita.
“Raden Wijaya Raja yang kuat. Berkat siasatnya, dia berhasil
mengelabui Jayakatwang (Raja Kediri) dan membangun Majapahit.

Raden Wijaya pernah membagikan lancing grising pada para
prajuritnya. Grising ini motif batik berbentuk bulat-bulat kecil
seperti sisik ikan. Pada bagian tengah terdapat titik hitam yang
disebut mata deruk”
Aku mulai tertarik, “Wah…saya tak salah datang kemari. Pertemuan
dengan Anda akan jadi catatan penting dalam perjalanan saya. Batik
sudah menjadi pakaian resmi kerajaan sejak masa Raden Wijaya”
Saya mengangguk beberapa kali, “kenapa Raden Wijaya membagikan
gringsing?”
“Gringsing bermakna pengorbanan dan kehormatan. Pembagian grising
pada prajurit adalah pertanda kalau prajurit siap bertempur sampai
mati” muka Daniel jadi serius sekali. “Ini motif yang hanya boleh
digunakan orang dalam istana. Ah, sebenarnya batik dahulu memang
khusus untuk keluarga kerajaan saja”
Saya mengangguk lagi, “ya…katanya kemahiran membatik ditularkan
oleh pedagang India yang mengajarkan pada putri-putri kerajaan.
Tetapi kenapa batik akhirnya bisa keluar istana?”
“Ketika Islam mulai masuk ke Majapahit, Raja yang berkuasa melarang
penyebaran Agama Islam. Tapi rupanya salah seorang kerabat Raja,
Nyi Banoewati sudah memeluk Islam. “

Daniel terus bercerita dan saya masih asik menyimak. “lalu?”
“Nyi Banoewati kabur dari Majapahit, konon dialah yang menyebarkan
batik ke luar istana. Nah, suatu hari kekasihnya datang. Nyi
Banoewati senang sekali. Motif kotak yang sedang dibatiknya pun
tergores. Menghasilkan motif baru, kotak yang di dalamnya ada garis
menyilang. Orang-orang lalu menyebut ini motif gandrung”
“Gandrung?”
Daniel mengangguk, “iya. Gandrung…bisa berarti suka atau senang.
Menggambarkan rasa senang dan kerinduan Nyi Banoewati pada
kekasihnya”
“Anda tahu begitu banyak hal tentang batik” Aku memujinya.
Daniel merendah, “tidak juga. Saya hanya mencari bahan untuk thesis
saya. Kebetulan saja cerita tentang batik melekat pada jatuh-bangun
Majapahit. Mau tak mau saya pun jadi tahu…hahaha…” tawanya begitu
renyah dan tulus.
“Kakak…ayo kita pulang” suara Gita menyela diskusiku dan Daniel
masih seru.

Tidak terasa lebih dari setengah jam kami ngobrol. Matahari makin
tinggi. Trowulan jadi panas sekali. Aku pamit pada Daniel masih
tertawan diantara ukiran Candi Bajang Ratu. Londo itu peneliti tulen
rupanya.
Aku meninggalkan Candi Bajang Ratu dan mampir sebentar ke
Mahavira yang terletak beberapa kilo dari situs Trowulan. Ada patung
Budha tidur karya pemahat Solo yang sangat menarik. Aku sempatkan
diri untuk mengikuti kisah hidup Budha yang ada diukir pada dinding
Vihara. Seorang perempuan yang kuduga adalah ibu dari Sidharta
Gautama (nama kecil Budha) terlihat begitu anggun dalam balutan kain
dengan hiasan menyerupai motif batik Megamendung.
Ah, aku penasaran. Nanti kalau aku ke Cirebon, akan kucari tahu arti
motif ini. Kok bisa jadi hiasan kain ibunda Sidharta Gautama? Dalam
hati kususun perjalananku ke Cirebon. Mungkin suatu hari nanti.

RAJAPATNI

MAHARANI WILWATIKTA

YOGYAKARTA
Akhirnya aku menginjakkan kaki di sini. Tempat di mana budaya
mendekap bagai udara. Lelaki senja bertahta blangkon dan
berseragam lurik. Hendak mengayuh sepeda kumbang memasuki
gerbang Kraton. Sedang di sudut jalan, lembut suara si mbok dengan
kebaya kutu baru dan jarit sogan mengalun lirih menjajakan gudeg.
“Kaaakk…” Devy, si bola bekel. Sudah seperti adikku sendiri.
Dulu kami satu Universitas. Devy di jurusan politik sedang aku di
hukum. Kami bertemu dalam pendampingan korban penggusuran di
Ciracas. Lalu Devy mengikutiku menjadi relawan saat Gunung Merapi
meletus. Sejak itu kami jadi akrab sekali. Setelah lulus kuliah, Devy
yang asli Kebumen menetap di Yogyakarta sebagai peneliti di LSM
lokal.
“Hufff…aku tunggu dari tadi kak. Ayuklah…kita ke kosan dulu ya” si
cerewet ini belum apa-apa sudah tak bisa di-rem. Aku hanya tertawa
dan pasrah saja.
Selama beberapa hari aku akan menginap di tempat Devy sebentar.
Sudah kurencanakan ke beberapa tempat. Devy mungkin tidak bisa

terus menemani. Dia masih harus bekerja. Biarlah nanti aku keliling
sendiri saja. Ini bukan kali pertama aku ke Yogyakarta. Kota ini
seperti magnet bagiku. Meski aku tak lahir di sini, tapi Yogya adalah
rumah. Tempatku untuk pulang. Kelak dalam anganku, ingin kuhabiskan
hari-hariku yang renta di sini.
Aku sampai di Yogyakarta memang pagi sekali. Senja Utama
Yogyakarta baru berhenti beberapa menit lalu. Barangkali sekarang
baru jam 06.00. Devy yang menjemputku dengan motor, memacu roda
duanya keluar Stasiun Tugu, lalu menuju ke Palagan Tentara Pelajar.
Berhenti sebentar di pinggir jalan untuk beli nasi campur. Maklum,
kami berdua belum sarapan.
“Jadi hari ini mau ke mana kak? Istirahat dulu kan?” Devy terus
bicara meski mulutnya penuh makanan.
Aku menggeleng, “waktuku gak banyak, Dek, paling istirahat sebentar,
terus mau langsung ke daerah Taman Sari”
“Aku gak bisa antar Kak, kan harus ke kantor” Devy terlihat merengut
“Ya ampun…kayak aku pertama kali ke Yogyakarta aja. Sudahlah gak
usah repot. Aku kan bisa naik taksi, becak, andong dan kalau putus asa

tinggal telpon Mas Penjol, Pak Kaji dan temen-temen kita yang lain.
Minta jemput”
Devy geleng-geleng kepala, “hmm….baiklah Kak, nanti kuantar sampai
depan gang buat cari taksi. Terus nanti kalo udah selesai telpon aja
yaa…nanti aku jemput naik motor”
Aku mengangguk, “kayaknya sih nanti mau mampir kopi arang dulu,
Dek, gak sah kalau ke sini gak minum kopi Lek No”
Devy tertawa, “hahaha….sekarepmu lah, Kak, udah gede, gak harus
dijagain. Yuk ah mandi, siap-siap. Aku duluan deh, biar kamu bisa
leyeh-leyeh dulu”
Devy meninggalkanku sendirian di kamarnya. Cuma sebentar. Tak
sampai 15 menit dia sudah kembali lagi. Benar-benar ekspres. Giliran
aku yang mandi. Gentian Devy yang harus menunggu. Kali ini agak lama.
Untunglah bola bekel ini gak ngomel-ngomel.
Seperti janjinya, aku diantar sampai depan gang. Banyak taksi yang
lewat. Aku tak perlu khawatir. Kadang aku berputar-putar sendiri naik
Trans Yogya. Sebagai pelancong aku terbiasa mandiri. Apapun yang
terjadi di jalanan ya hadapi sajalah.

Aku lalu naik taksi menuju Taman Sari. Tempat ini kupilih bukan tanpa
alasan. Selain keindahan Masjid Bawah Tanah dan Pemandian Putri
Raja yang memukau, konon di belakang Taman Sari juga hidup para
pelukis batik. Yogyakarta kan juga kota seni, di tempat ini, seniman
punya ruang dan sangat dihargai.
Aku memasuki area pemandian putri-putri Raja. Menatap indah kolam
yang menawan juga alam yang terbuka. Ukiran yang ada disekitarnya
benar-benar detail dan cantik. Lumut-lumut tipis menyelimuti dinding
kuno. Malah semakin menambah indah pemandangan. Adem sekali.
Aku melewati tangga yang ada di sana. Menuju Masjid Bawah Tanah.
Ini adalah tempat sholat untuk Jamaah putri. Usai mandi di kolam,
para putri Raja bisa sholat di sini. Arsitekturnya cantik sekali. berupa
lorong panjang dengan jendela-jendela kecil. Cahaya mentari masuk
dari jendela, tapi tak sampai membuat silau.
Persis di tengah ada beberapa anak tangga yang terhubung dengan
satu puncak yang sama. Mihrab. Terlihat sakral sekaligus eksotis. Tak
salah jika muda-mudi mengabadikan tempat ini sebagai spot foto
favorit. Tidak sedikit pula yang foto untuk pra-wedding.

Aku mengintip dari jendela yang sepertinya terhubung dengan
pemukiman penduduk. Mungkin di sanalah para pembatik itu tinggal.
Aku keluar dari area Masjid Bawah Tanah. Tetapi tampaknya aku
tersesat. Hilang arah diantara labirin yang seperti tak ada habisnya.
Sekarang aku ada di puncak Taman Sari, sendirian dan kebingungan.
Seorang anak kecil tampan menghampiriku. Seperti mengajakku
bermain dengannya. Aku turuti maunya. Meski sedikit ketakutan.
Tempat ini punya legenda yang tak biasa. Entah nyata atau tidak.
Tiba-tiba seorang lelaki berusia 50 tahunan memanggil anak itu.
Arjuna. Nama yang begitu indah. Lelaki itu melihatku. Aku semakin
merasa takut. Tapi dia kemudian tersenyum dan menanyakan kenapa
aku sendirian. Aku pun bilang kalau sedang mencari Kampung Batik di
Taman Sari.
Lelaki itu tertawa dan mengajak aku ke rumahnya. Katanya nanti dia
yang antar ke sana. Aku sebenarnya masih takut, tapi karena si
tampan Arjuna terus menarik tanganku, akhirnya aku ikut saja. Kami
meninggalkan area Taman Sari dan memasuki pemukiman warga.
Sepanjang jalan, lelaki itu diam saja. Baru pas sampai di rumah dia
memperkenalkan dirinya. Namanya Pak Aguk.

Pak Aguk memanggil istrinya dan memintaku masuk ke dalam
rumahnya. Aku menurut. Melepas sandalku di pekarangan depan lalu
masuk ke ruang tamu. Byar! Seperti terhempas sesuatu, aku dikelilingi
lukisan batik yang memenuhi dinding ruang tamu. Pak Aguk ternyata
seorang pelukis batik. Semua lukisannya detail dan indah. Jatuh cinta
dibuatnya.
Hatiku terpikat pada satu lukisan batik yang sengaja dibuat abstrak.
Hanya permainan warna yang ada di sana. Warna dominan adalah
jingga dan merah. Ada juga kuning, biru, dan hijau.
Pak Aguk tampaknya tahu kalau aku terpikat dengan karyanya,
“lukisan itu bertema global warming. Dia bercerita tentang alam yang
marah. Warna jingga dan merah melambangkan kemarahan matahari
dan bumi yang kian panas”
Aku menengok ke arahnya. Ah, aku yang terlampau curiga. Pak Aguk
ternyata seniman yang sangat ramah dan idealis. Dia tak sungkan
bercerita tentang beberapa karyanya. Ada yang bergambar wayang,
perempuan sampai naga. Aku sebenarnya kadung jatuh hati pada
lukisan abstrak bertema global warming itu, tapi harganya 1,7 juta.
Duh, aku belum mampu membeli lukisan semahal itu.

Akhirnya aku memilih lukisan yang lain. Masih lukisan abstrak tetapi
dibuat dalam bentuk pohon. Warnanya sangat beragam. Motifnya
rumit. Pasti susah sekali membuatnya. Aku tak bisa tawar-menawar
untuk urusan seni tingkat tinggi begini.
“Ini nama pelukisnya Bimo. Bapak tidak melukis sendirian, tetapi
menampung juga karya pelukis batik yang ada di sekitar sini. Taman
Sari ini Kampungnya Pelukis Batik, bukan kain batik untuk baju” Pak
Aguk cerita sambil membungkus lukisan yang kubeli.
Tampaknya aku salah informasi. Kufikir kampung batik di Taman Sari
ini menjual kain batik. Ternyata yang lebih banyak adalah pelukis
batik.
“Ada juga yang menjual kain batik. Tapi itu di galeri-galeri. Sudah
mahal harganya. Kalau mau lihat nanti Bapak antar ke sana. sekalian
kita makan ya”
Aku menurut saja. Pak Aguk pamit pada istrinya untuk mengantarku
sebentar. Si kecil Arjuna tentu saja mengekor kami. Pak Anguk lalu
mentraktir aku makan di warung makan favotirnya. Tidak jauh dari
rumah. Kami melewati tembok panjang yang terkesan vintage dan

antik. Aku suka sekali. Pak Aguk bilang, tembok itu terhubung dengan
Keraton.
Tembok itu memanjang sepanjang jalan. Aku seperti berjalan dalam
gang yang sepi. Panas yang menyengat terhalang rimbun pohon yang
tampak bagai kanopi. Kota ini melempar khayalku pada puluhan tahun
silam.
Setelah berjalan kaki, kami sampai di beberapa galeri. Tak ada yang
benar-benar menarik minatku. Memang batiknya bagus, tapi harganya
jutaan. Aku sampai di suatu galeri yang sangat luar. Pada bagian dalam
galeri ada beberapa ibu yang sedang membatik. Sementara para lelaki
tengah mewarnai batik dan seorang lagi berdiri di dekat kuali besar.
“Itu namanya melorod. Proses merebus batik yang sudah diwarna agar
sisa lilin malam yang menempel pada kain luruh bersama air panas”
pelayan galeri hari itu terlihat seperti guide yang mengantar turis
keliling museum. Pak Aguk tertawa melihatnya.
Baru pertama kali ini aku lihat proses membuat batik secara
menyeluruh dalam satu ruangan. Jujur saja, di dalam pengap sekali.
tak bisa lama-lama aku di sana. Duh, kalau aku yang membatik di dalam
sana, bisa-bisa asma. Udara pengap dan panas dari kuali bercampur

dengan bau lilin malam. Komplit. Aku membeli satu kain batik berlatar
putih di Galeri. Harganya lumayan sekali.
Melihatku, Pak Aguk hanya tersenyum. Dia mahfum kalau aku masih
pemula. Aku diajaknya kembali ke rumah. Sampai di rumah, dia
keluarkan sepasang kain batik sido dengan latar putih. Mirip dengan
yang kubeli di galeri. Tapi ini lebih halus, tebal dan rumit.
“Saya sendiri yang membuat kain itu untuk pernikahan saya dan istri
saya. Latarnya putih. Ciri khas batik Yogyakarta. Nanti kalau di Solo,
latarnya lebih banyak warna sogan. Mirip coklat muda” Pak Aguk
duduk di depanku setelah memberikan kain itu padaku.
Aku berdecak kagum. Lebih dari sebulan dia habiskan untuk membuat
kain itu. Istrinya pun seorang pembatik juga. Pak Aguk meminta
istrinya mengajarkan aku batik barang beberapa menit. Ini kedua
kalinya aku memegang canting dan masih tetap kaku. Bu Aguk sabar
sekali. Dia memuji hasil cantinganku meski masih berantakan.
“Tinggallah lebih lama kalau ingin belajar batik di sini. Arjuna akan
senang karena punya teman” Pak Aguk menatap Arjuna yang sedih
karena aku harus pergi, “kalau tidak hari ini. Lain waktu pun boleh.
Mampir juga ke dekat Keraton, ada pelukis batik Keraton yang bisa

kamu jumpai di sana. Kalau ingin belajar membuat kain batik khas
Yogyakarta, datanglah ke Giriloyo, dekat makam Imogiri. Banyak
pembatik yang tinggal di sana”
Bukan main sedihnya aku harus pergi dari rumah Pak Aguk. Meski
cuma sebentar, rasanya aku sudah belajar banyak hal. Terutama
tentang idealisme dalam berkarya, tentang kesederhaan dan juga
keramahan. Ah, Yogyakarta dan seisinya memang selalu memikat hati.
Walau tak bisa tinggal lebih lama, kuturuti juga anjuran Pak Aguk.
Sebentar aku sholat di Masjid yang ada dekat Taman Sari.
Ceramahnya pakai bahasa Jawa. Duh aku tak paham tapi bisa
menangkap sedikit-sedikit. Lalu bergegas, menuju Keraton.
Sampai di Keraton ternyata sudah terlalu sore. Sayang sekali,
Keraton telah ditutup. Awalnya aku sempat putus asa dan ingin
langsung pergi saja. Tapi lagi-lagi ada seorang lelaki berusia 40
tahunan yang menghampiri. Dia abdi dalem Keraton yang sedang
bertugas.
“Keraton sudah ditutup, Mba, tapi kalau mau tanya-tanya, silahkan.
Mudah-mudahan saya bisa jawab” ujarnya begitu ramah.

“Bapak Abdi Dalem di sini? Kok gak pakai baju lurik?” aku
memperhatikan si Bapak yang tampak mengenak jaket hitam dan
celana panjang.
Si Bapak pun tertawa, “oalah…hahaha…Iya Mba, kebetulan sedang
tidak bertugas”
Hari mulai sore, tapi entah kenapa aku seperti masih ingin
menghabiskan waktu dengan Bapak ini, “memang Abdi Dalem ada jam
istirahatnya ya, Pak?”
Si Bapak pun semakin semangat menanggapi, “oh lah iya. Abdi Dalem
itu macam-macam Mba. Ada yang Punakawan dan Keprajan. Abdi
Dalem Punakawan bertugas menjalankan kegiatan sehari-hari di dalam
Kraton, sedang Keprajan adalah Abdi Dalem yang berasal dari PNS,
TNI dan POLRI yang mengajukan diri membantu Kraton”
“Ada seleksinya Pak untuk jadi Abdi Dalem?”
Si Bapak masih sabar meladeniku, “Ada Mba, mesti magang dulu dua
tahun. Nanti bisa diwisuda dengan pangkat minimal Jajar. Pangkatnya
memang beda-beda, ada Jajar, Bekel Anom, Bekel Sepuh, Lurah,
Penewu, Wedana, Riya Bupati Anom, Bupati Anom, Bupati Sepuh,
Bupati Kliwon, dan Bupati Nayaka”

Aku masih khyusuk mendengar, “wah sampai ada pangkatnya begitu
ya, Pak, itu cara berpakaiannya sama semua?” nah, aku mulai fokus
pada ketertarikanku.
“Ada Mba, Abdi Dalem perempuan mengenakan semekan atau kemben,
pada waktu tertentu ditutup dengan kebaya tangkeban atau janggan
berwarna hitam. Kalau Abdi dalam laki-laki memakai baju Peranakan
yang menggunakan lurik telupat. Ini karena garis luriknya silih
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menggambarkan kedekatan saudara sekandung” Si Bapak masih terus
bercerita.
Sementara aku terus mencatat dan mulai lelah. Aku beranjak
sebentar, lalu berjalan melihat-lihat arsitektur yang ada di halaman
Kraton. Ukir-ukiran cantik itu sungguh menarik hatiku.
“Itu ukiran Putri Mirong, Mba” si Bapak mendekatiku
Aku menoleh ke arahnya, “Putri Mirong?”
Si Bapak mengangguk, “iya, biasa ada dalam hiasan Saka atau tiang
penyangga. Putri Mirong adalah stilasi kaligrafi Arab yang menyerupai
perempuan Jawa yang sedang bersanggul”

“Ooo…kalau yang itu apa ya, Pak? Sering lihat ada dimana-mana” aku
menunjuk ke salah satu hiasan yang ada di Kraton. Bentuknya
menyerupai sayap garuda.
Si Bapak tersenyum, lalu mengajakku mendekati hiasan itu, “Inilah
Praja Cihna, simbol Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Praja berarti
kerajaan, sedangkan Cihna berarti tanda. Praja Cihna ini mengalami
perubahan dari masa ke masa. Pada era HB VII, tulisannya masih
menggunakan huruf Romawi. Lal uterus diperbaiki. Bentuk yang
sekarang diciptakan oleh HB IX, sedang HB X hanya menambahkan
saja sehingga bulu pada sayap berjumlah 10, sebelumnya berjumlah
9”
“Ah, omong-omong soal HB X, bagaimana dengan peralihan kekuasaan
Kraton?” aku menyelidik
Si Bapak tampak berhati-hati menjawab, “HB X memang tak punya
anak lelaki dan tak mau berpoligami. Beliau menyerahkan sepenuhnya
pada kehendak Tuhan. HB X sangat mencintai istrinya. Beliau
memajang lukisan batik Rama dan Shinta sebagai simbol kesetiaannya
pada GKR. Hemas. Kalau Mba tertarik, bisa datang ke pelukis istana
yang tinggal tidak jauh dari sini”

Tentu kesempatan ini tak akan kulewatkan. Setelah tadi siang
dimanjakan dengan lukisan batik Pak Aguk, sekarang malah bisa
bertemu langsung pelukis istana. Aku mengikuti rute yang diberikan
Si Bapak di Keraton. Menyusuri beberapa gang yang tampak asri dan
bersih.
“Lukisan-lukisan di sini dibuat oleh anak-anak Abdi Dalem. Saya yang
mengajari mereka. Sepulang sekolah, mereka belajar melukis di sini.
Hasilnya untuk menambah uang sekolah anak-anak”
Seorang lelaki tua dengan rambut agak gondrong menerima
kedatanganku. Si pelukis istana. Pelukis ini mengajak aku melihat-lihat
beberapa koleksinya yang begitu indah. Lukisan wayang jadi yang
paling sering kulihat. Tetapi aku justru jatuh cinta pada lukisan
abstrak bergambar kuda yang tampak 3 dimensi. Seperti kita tak bisa
menghitung jumlah kuda dengan pasti.
“Itu lukisan Nyai Roro Kidul. Tak sembarangan orang yang bisa
membuat. Pelukisnya bilang, suatu hari dia bermimpi bertemu Nyai
Roro Kidul, wajah perempuan dalam lukisan ini dibuat sesuai dengan
yang dilihat di dalam mimpi” Pelukis itu mengajakku melihat satu
lukisan yang sengaja tak dipajang di area depan.

Benar-benar cantik perempuan itu. Terlihat belia namun anggun dan
dewasa. Kemben hijaunya jatuh menyatu dengan ombak di lautan.
Sementara selendangnya yang ringan seperti melayang, hendak
membanya terbang. Aku tak mampu melihat perempuan itu terlalu
lama. Takut terbawa mimpi.
“Mari lihat lukisan yang lain” Pelukis menggiringku pada ruangan yang
lain lagi, “inilah lukisan Rama & Shinta yang sangat disukai HB X.
Lukisan batik ini saya buat di atas kain sutra yang licin dan tipis.
Setiap detailnya saya perhatikan dengan baik. Kalau di belakang kain
sutra diberi lampu kecil, lukisan batik sutra ini akan terlihat menyala
dan lukisan tampak hidup”
Lukisan batik sutra Rama & Shinta yang berwarna biru muda itu
menjadi akhir dari perjalananku hari ini. Besok masih ada legenda
lainnya yang sunggu ingin kudengar.

