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Abstract
The wealth of motifs or decorative varieties owned by the Indonesian nation comes from various tribes
throughout the archipelago. Is a tangible culture in general motifs or decorative variety has a meaning
value that needs to be preserved its existence. Batik Indonesia has been recognized by UNESCO as a
Humanitarian Heritage for Oral and Non-material Culture, on October 2, 2009. Batik craft art began
in Java Island, precisely in Central Java, and with the development of batik era penetrated to the island
of Sumatra, one of them in Jambi. As in Java, batik in Sumatra is also very attached to the daily life of
local people including Jambi. The existence of Jambi batik that was once successful during the Malay
Sultanate, and worn by the upper class. Similarly, jambi batik motifs have meaning and philosophy. By
the time the Malay sultanate’s reign ended, Jambi batik company had decreased drastically. Nowadays
it is getting dim and almost extinct due to the lack of public knowledge about Jambi batik and the
lack of craftsmen left. The design method in this design uses a type of explorative research, in which
this research aims to deepen knowledge and find new ideas, formulate problems in detail and develop
hypotheses. The purpose of this design is to revive jambi batik culture (Straight Revivalism) to the wider
community through the design of interior support products by applying old Jambi batik motifs. This
design is done by analyzing data both library studies, field research and other related data to conduct
tests that will be compiled in this paper. The purpose of the design wants to restore / revive (revivalism)
jambi batik to the public with the design in the re-application of old motifs of Jambi batik into the design
of interior supporting products. Based on the above background, it is known that knowledge about Jambi
batik is not very well known in various circles.
Keywords: batik Jambi, batik Jambi motifs, interior support products, revivalism.
Abstrak
Kekayaan motif atau ragam hias yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berasal dari berbagai
suku di seluruh Nusantara. Merupakan budaya berwujud (tangible) pada umumnya motif
atau ragam hias mempunyai nilai makna yang perlu dilestarikan keberadaannya. Batik
Indonesia sudah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan
Non-bendawi, pada tanggal 2 Oktober 2009. Seni kriya batik diawali di Pulau Jawa, tepatnya
di Jawa Tengah, dan dengan berkembangnya zaman batik merambah ke Pulau Sumatra, salah
satunya di Jambi. Seperti di Jawa, di Sumatera batik juga sangat lekat dengan keseharian
masyarakat setempat termasuk Jambi. Keberadaan batik Jambi yang pernah jaya dimasa
Kesultanan Melayu, dan dikenakan oleh kalangan atas. Begitu juga bahwa motif-motif batik
Jambi mempunyai makna dan filosofi. Pada saat pemerintahan kesultanan Melayu berakhir,
perusahaan batik Jambi menurun drastis. Sekarang ini mulai redup dan hampir punah karena
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang batik Jambi dan sedikitnya perajin yang tersisa.
Berdasarkan dari latar belakang di atas maka diketahui bahwa pengetahuan mengenai batik
Jambi tidak terlalu dikenal di berbagai kalangan. Metode Perancangan dalam perancangan
ini memakai jenis penelitian eksploratif, dimana penelitian ini mempunyai tujuan untuk
memperdalam pengetahuan dan mencari ide-ide baru, merumuskan masalah secara terperinci
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dan mengembangkan hipotesis. Tujuan perancangan ini adalah dapat membangkitkan kembali
budaya batik Jambi (Straight Revivalism) kepada masyarakat luas melalui perancangan
produk penunjang interior dengan menerapkan motif-motif batik lama Jambi. Perancangan
ini dilakukan dengan menganalisa data-data baik studi Pustaka, penelitian lapangan dan data
lainnya yang berhubungan untuk melakukan pengujian-pengujian yang akan disusun dalam
tulisan ini. Tujuan perancangan ingin mengembalikan/membangkitkan kembali (revivalisme)
batik Jambi kepada masyarakat luas dengan perancangan dalam penerapan kembali motifmotif lama batik Jambi ke dalam perancangan produk-produk penunjang interior.
Kata kunci: batik Jambi, motif-motif batik Jambi, produk penunjang interior, revivalisme.

Pendahuluan
Batik mempunyai keunikan dan keindahan yang membentuk karakter bangsa dan
membedakan batik Indonesia dengan batik bangsa lain, sehingga dapat menjadi
identitas bangsa, yang merupakan hak untuk diakui. Batik merupakan salah satu
ekspresi budaya yang memiliki makna simbolis dan nilai estetika yang tinggi
bagi masyarakat Indonesia. Batik mengalami perkembangan dan tumbuh sebagai
perwujudan dari kekayaan budaya daerah pembatik, yang merupakan ekspresi
budaya suatu masyarakat pendukungnya (Hamidin, 2010).
Batik sudah diakui oleh Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan atau
UNESCO sebagai warisan dunia, atau Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan
dan Nonbendawi ( Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity)
pada tanggal 2 Oktober 2009. Dilansir dari situs UNESCO, Teknik dan simbolisme,
dan budaya terkait batik dianggap melekat dengan kebudayaan Indonesia. UNESCO
menilai masyarakat Indonesia memaknai batik dari proses kelahiran sampai kematian.
(kwriu.kemdikbud.go.id, 2017).
Seni kriya batik diawali di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah yang dipengaruhi
oleh beberapa kebudayaan seperti Cina, India, Melayu dan lainnya. Dengan
berkembangnya zaman batik merambah ke Pulau Sumatra, salah satunya di Jambi.
Seperti di pulau Jawa di pulau Sumatra batik juga sangat lekat dengan keseharian
kehidupan masyarakat setempat, juga dalam proses kehidupan sejak lahir sampai
mati. Contohnya, buaian atau ayunan bayi, selendang untuk pengantin mandi-mandi
dan untuk penutup jenazah (Litbang Kompas, 2019).
Saat pemerintahan Melayu Jambi berakhir, perusahaan-perusahaan batik Jambi
menurun secara drastis. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dan di awal
kemerdekaan Republik Indonesia, kerajinan batik hampir punah, pengrajin batik
yang tersisa hanya yang sudah tua dan sedikit. Namun seiring waktu berjalan
masyarakat semakin sedikit yang berminat untuk membatik, mereka lebih senang
sebagai pemakai. Namun pada tahun 1970-an, istri Gubernur saat itu serta diilhami
koleksi beberapa lembar batik kuno yang dimiliki Ibu Ratu Mas Hadijah, industri batik
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Jambi mulai bergerak dan sejak saat itu pemerintahan Provinsi Jambi mendukung
perkembangan batik di Jambi (Bagus Priyono, 2018).
Berdasarkan dari latar belakang di atas maka diketahui bahwa pengetahuan mengenai
batik Jambi tidak terlalu dikenal di berbagai kalangan, begitu juga bahwa motif-motif
batik Jambi mempunyai makna dan filosofi yang kurang dikenal oleh masyarakat
luas. Untuk menfokuskan pembahasan penelitian ruang lingkup yang akan dibatasi
yaitu mengidentifikasikan tentang kebudayaan batik Jambi, motif-motif batik Jambi
beserta maknanya dan merancang penerapan motif lama Batik Jambi ke dalam
produk-produk penunjang interior. Motif-motif batik Jambi belum diaplikasikan ke
dalam produk-produk penunjang interior.
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan perancangan ingin mengembalikan/
membangkitkan (revivalisme) kembali batik Jambi kepada masyarakat luas dengan
perancangan dalam penerapan kembali motif-motif lama batik Jambi ke dalam
perancangan produk-produk penunjang interior.
Banyak penelitian yang terkait dengan motif batik Jambi, tetapi Perancangan Produk
Penunjang Interior Menggunakan Motif Batik Jambi dengan Pendekatan Gaya
Revival, belum pernah diteliti. Dalam sebuah perancangan dibutuhkan beberapa
dukungan penunjang yang mencakup ilmu mengenai batik Jambi, produk penunjang
interior dan gaya revival.
Sejarah batik Jambi. Menurut beberapa orang kolektor dan pemerhati batik, batik
kuno Jambi ini berasal dari Jawa sebagai cinderamata dari para raja dan bangsawan
Jawa untuk para bangsawan dan raja di Sumatera. Jalinan perdagangan antara pulau
Jawa dan pulau Sumatera yang awalnya hanya sebatas berdagang rempah, gula dan
kebutuhan lainnya merambah juga pada batik yang seiring dengan perkembangan
kebudayaan, sosial dan seni kriya mempengaruhi pada ragam hias dan warna sesuai
dengan kebudayaan dan selera masyarakat di pulau Sumatera pada umumnya dan
di Jambi pada khususnya (Priyono, 2018)
Dari beberapa nara sumber pemerhati dan kolektor batik juga mengatakan bahwa
batik Jambi sudah ada sejak sebelum zaman penjajahan Portugis dan Belanda di
Indonesia dan tidak ada satupun data yang ditemukan terkait kapan secara pastinya
batik Jambi ditemukan digunakan pada masyarakat Jambi (Ibu Witta Gustina
SPd., karyawan di anjungan Jambi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Bapak
Bagoes Priyono, penulis buku Batik Jambi Melintas Masa, dan Ibu Dwita Herman
merupakan pemilik Galeria Buana Alit, Cilandak Jakarta Selatan). Adanya hubungan
masyarakat antara kebudayaan lokal dan luar Jambi menyebabkan terjadinya saling
mempengaruhi kebudayaan, termasuk dalam motif-motif batik.
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Fungsi Batik Jambi
Batik untuk masyarakat seberang sungai Batanghari seberangnya kota Jambi, seperti
Kampung Tengah, Ulu Gedong dan Olak Kemang kesehariannya masih akrab dengan
batik. Desa-desa tersebut merupakan pusat pembuatan batik, masyarakat di desa
tersebut masih memegang teguh adat dan tradisi leluhur, diantaranya pemakaian
batik dalam keseharian mereka, pernikahan, khitanan, potong rambut, penguburan
jenazah, tutup kepala wanita Jambi yaitu tengkuluk dan tudung lingkup.

Gambar 1. Pasangan pengantin duduk di atas sarung batik
yang dibentuk menjadi bunga matahari.
Dokumen ANRI
(Sumber Priyono, 2018)

Gambar 2. Kain Batik penutup Jenazah.
(Sumber Priyono, 2018)

Gambar 3. Penutup Kepala Tengkuluk
(Sumber: https://andragbfm.blogspot.com/2013/08/tengkuluk-simbol-keluhuran-budi-wanita.html)
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Gambar 4. Pemakaian Tudung Lingkup
(Sumber: https://www.sekoja.co.id/mengenal-tradisi-masyarakat-sekojatobo-tanjung-pasir-akan-gelar-jalan-santai-tudung-lingkup/)

Ciri Khas Batik Jambi
- Didominasi motif flora dan tidak banyak menggunakan motif fauna, karena
ada pengaruh dari agama Islam.
- Polanya tidak terlalu rumit dan tidak berangkai. Kesederhanaan pewarnaan
dan motifnya tidak berangkai (ceplok-ceplok) dan berdiri sendiri-sendiri.
Penerapannya tidak monoton yang terdiri dari satu bentuk saja namun
biasanya terdiri dari satu motif dan didampingi oleh beberapa motif lainnya
(http://www.jnjbatik.com, 2016).
- Komposisi batik Jambi merupakan penataan simetris dengan pola yang
diulang-ulang. Terdiri dari motif inti, yang berupa bunga, biji, rempah, daun,
dan lainnya. Sementara isiannya berupa tabur bengkok, tabur intan dan tabur
titik. Motif pucuk rebung diletakkan di kedua ujung kain sebagai tumpal
(Priyono, 2018).
- Di Jambi pewarnaan alami dapat ditelusuri pemakaiannya pada batik kuno
yang dimilik oleh para kolektor, batik warna alam yang dibuat di Jambi
memakai bahan alam yang ada di Jambi. Warna alami yang menggunakan
buah rotan (jernang) dan kayu sappan sebagai warna merah di Jambi menjadi
rahasia yang sangat dijaga oleh sebuah keluarga, bahkan para wanita
yang tahu rahasia tersebut tidak akan memberitahukan kepada suami dan
saudara laki-laki mereka. Untuk pewarnaan biru tua kehitaman sejak dulu
mempergunakan indigo (pasta kayu nilo) atau didapat dari kulit kayu
merbau. Untuk warna kuning tua menggunakan serutan kayu sepang, yang
apabila dicampurkan dengan buah rotan dan kayu sappan akan menjadi
warna merah manggis ( Permanasari I, Cahanar P., 2019).
- Begitu juga dengan pewarnaan kain semua berdasarkan yang ada dilingkungan
sekitar. Sehingga warna-warna yang lahir adalah merah dan biru tua karena
sumber kedua warna itu melimpah di sana. Warna tersebut juga digunakan
karena mereka memakainya dalam keseharian mereka, dibuat warna yang
gelap dan pekat supaya tidak cepat kotor, karena dipakai sehari-hari untuk
bekerja.
- Kalau di Jawa pewarnaan merah bersumber dari ekstrak akar mengkudu,
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-

-

sedangkan di Jambi warna merah terjadi dari getah jerenang, secang/sepang
dan ekstrak buah rotan. Warna merah tua terdapat banyak pada kain batik
Jambi lama, merahnya bati Jambi dijuluki Lasem-nya Sumatra (Litbang
Kompas, 2009; 149).
Ada 3 buah jenis kain batik yang dihasilkan di Jambi yaitu berupa kain Panjang,
sarung dan tengkuluk, dan ketiganya disebut Sarimbit. Sehari-harinya wanita
Jambi tidak menggunakan kain panjang batik seperti di Jawa (Jarit), mereka
memakai sarung. Sedangkan kain panjang biasanya dipergunakan untuk para
laki-laki untuk membuat kemeja, biasa disebut bahan. Tengkuluk dipakai
sebagai penutup kepala bagi para wanita. Para laki-laki juga menggunakannya
sebagai lacak atau pengikat kepala (Priyono, 2018).
Pada tengkuluk batik terdapat belah ketupat ditengah kain yang disebut
bersidang. Bersidang bagi masyarakat Jambi adalah empat elemen masyarakat
yang menjadi penyangga tata kehidupan masyarakat Jambi Keempat elemen
tersebut adalah ulama, umaro, cendikiawan dan masyarakat. Masing-masing
elemen mempunyai fungsi dan tugas masing-masing yang kemudian bersatu
untuk manfaat bagi semua orang. Ada pendapat dari beberapa budayawan
bahwa bersidang itu merupakan simbol dari jamuan besar sebelum
mengadakan musyawarah, dengan perut yang kenyang maka para pemimpin
dapat dengan mudah mencapai kemufakatan dalam musyawarah (Priyono,
2018).
Tabel 1. Motif Batik Jambi

No

Motif Batik

No

Motif Batik

No

Motif Batik

No

Motif Batik

1

Motif Tampuk
Manggis

2

Motif Bungo Pauh

3

Motif Riang-riang

4

Motif Antan

5

Motif Kaca Piring

6

Motif Cendawan

7

Motif Ancak

8

Motif Pauh

9

Motif Sepit
Udang

10

Motif Merak
Ngeram

11

Motif Bungo
Tanjung

12

Motif Patola
Klasik

13

Motif Bungo
Jeruk

14

Motif Ikan

15

Motif Jangkar

16

Motif Isian
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17

Motif Kepak
Lepas

18

Motif Kuau Berhias

19

Motif Duren Pecah

20

Motif Angso
Duo

21

Motif Bungo
Melati

22

Motif Bungo Durian

23

Motif Biji Timun

24

Motif Bungo
Kopi

25

Motif Kapal
Sanggat

26

Motif Keris Siginjai

27

Motif Bungo
Cengkeh

28

Motif Belah
Ketupat

29

Motif Tagapo

30

Motif Pucuk Rebung

31

Motif Bungo
Bintang

32

Motif Kepiting

Sumber: Pemerintah Provinsi Jambi, 2012
(Azmiah ES, Priyono Bagus, 2018)

Tabel 2. Motif Kuno Batik Jambi

No

Motif Batik

No

Motif batik

1

Motif Pauh

5

Motif Pantola
Klasik

2

Motif Bungo
Melati

6

Motif Tampuk
Manggis

3

Motif Melati
Bengkal

7

Motif Durian
Pecah
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4

Motif Lengkuk
Paku

8

Motif
Burung Punai

(Sumber : Koleksi Rumah Batik Azmiah, Jambi)

Revivalisme
Salah satu turunan dari aliran Postmodern yang berkembang di abad 19an. Hadirnya
postmodern akibat dari kejenuhan terhadap Gerakan arsitektur modern. Gaya desain
modern dipandang terlalu kaku, terikat aturan dan terlalu mendahului fungsi serta
efisiensi dalam membangun. Arsitektur Straight Revivalisme adalah aliran arsitektur
postmodern yang berusaha mengembalikan ingatan masa lalu (kebangkitan) dengan
menampilkan sejarah untuk menimbulkan Bahasa bentuk dan penggunaan simbolsimbol murni sehingga menciptakan citra rasa keindahan baru. Aliran ini tidak
mengakui paham arsitektur modern, karena relatif melihatnya dari segi makna,
filosofi, sejarah, juga memberikan penghargaan yang banyak pada lingkungan
sekitarnya. Gaya ini mempunyai ciri-ciri ingin tetap menyampaikan elemen-elemen
bangunan klasik tetapi diselesaikan dengan cara modern, dan ingin membangkitkan
kembali spirit dan kesan masa lalu, tidak hanya sekedar ornamen tetapi juga makna
masa lalu (Jenks, 1989).
Ciri-ciri dan Karakteristik Arsitektur Straight Revivalisme:
- Desain memasukkan unsur sejarah.
- Tidak menghilangkan langgam yang sudah ada di masyarakat sejak lama seperti
Renaissance, Gothic dan gaya lama lainnya.
- Penggunaan ornament dan dekorasi yang lebih sedikit dari aliran historisme.
- Menampilkan lagi sejarah untuk menimbulkan sesuatu yang baru.
- Kombinasi antara seni dan fungsi dalam ruangan.
- Filosofi berada di atas fungsionalitas, mengurangi kecenderungan fungsional
arsitektur Modern.
- Merupakan nilai-nilai masyarakat atau gambaran kesopanan dan fungsi yang
diaplikasikan.
- Berkonsentrasi pada abstraksi bangunan, perancangan dengan ekspresi sistem
proporsi dan keyakinan sistem religious.
- Konsisten dengan Gerakan arsitektur modern tetapi pengertian fungsi bermakna
berbeda.
- Dengan referensi secara rasional pada sejarah dan tradisi guna memperoleh basis
baru dalam perancangan.
Pengertian Dasar Desain Interior
Desain Interior merupakan salah satu cabang seni rupa yang fokus pada perancangan
224

PERANCANGAN PRODUK INTERIOR BERBASIS REVIVAL DENGAN TERAPAN RAGAM HIAS BATIK JAMBI
Zoya Natalia Kasim, Yan Yan Sunarya, Krishna Hutama
Jurnal Seni & Reka Rancang Volume 4, No.2, April 2022, pp 217-236

ruang dalam suatu bangunan Menurut Ching (2002) desain interior merupakan
sebuah Perencanaan Tata Letak dan Ruang di dalam bangunan yang bertujuan
pengembangan fungsi, pengayaan estetis, mengekspresikan ide dan peningkatan
psikologi ruangan.
Design menurut kamus Oxford adalah kegiatan merancang sesuatu sebelum dibuat
menjadi sesuatu yang berfungsi dengan baik dan berpenampilan menarik, interior
menurut KBBI adalah bagian dalam gedung atau bangunan (ruang) atau tatanan
perabot di dalam gedung. Maka disimpulkan bahwa desain interior adalah merancang
bagian dalam gedung supaya berfungsi dengan baik dan menjadi berpenampilan
menarik.
Karena desain interior ini merupakan salah satu cabang dari seni rupa maka elemenelemen serupa dari elemen seni rupa juga ditemukan, seperti garis, titik, bidang,
tekstur, warna, ruang dan sebagainya.
Terdapat elemen yang berbeda atau unik dan spesifik dalam desain interior yaitu:
1. Lantai
2. Dinding
3. Langit-langit/ceiling
4. Elemen estetis
5. Elemen bukaan
6. Elemen cahaya
Prinsip-prinsip desain dalam membuat unsur interior mempengaruhi buang gerak
kreasi dalam bidang ini. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya :
(Suparta,I Made, 2010)
1. Kesatuan (unity & harmony)			
8. Keseimbangan (balance)
2. Penekanan (center of interest)			
9. Irama (rhythm)
3. Skala dan Proporsi (proportion)
4. Kontras (contrast)
5. Kesederhanaan (simplicity)
6. Detail
7. Warna (color)
Pengertian produk pendukung interior
Produk adalah proses sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi (KBBI).
Desain produk adalah perancangan benda pakai yang fungsional, estetis, hingga
ergonomis dan bermanfaat untuk para konsumen (pengguna).
Produk pendukung interior adalah sarana dan prasarana atau seperangkat alat
yang digunakan untuk ruang dalam sebuah bangunan (interior) sehingga tercapai
kegiatan tersebut.
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Dalam pengadaan sarana dan prasarana bisa dengan cara membeli, membuat sendiri
atau menerima pertolongan dari orang lain.
Fungsi utama dari sarana dan prasarana adalah:
- Menciptakan kenyamanan
- Menciptakan kepuasan
- Mempercepat proses kerja
- Memudahkan proses kerja
- Meningkatkan produktifitas
- Hasil lebih berkualitas
Contoh produk penunjang interior diantaranya:
1. Lantai
2. Dinding
3. Ceiling /langit-langit
4. Furniture/mebel
5. Pencahayaan/lampu
6. Elemen estetika seperti gordyn, bantal, lukisan, patung, dan lain sebagainya
Dalam perancangan ini memakai metode penelitian eksploratif, yang mempunyai
tujuan untuk memperdalam pengetahuan dan mencari ide-ide baru, merumuskan
masalah secara terperinci dan mengembangkan hipotesis. Penelitian ini dimulai
dari ketidaktahuan akan sesuatu yang menarik untuk diteliti. Hasil dari penelitian
bersifat hanya sementara, yang seterusnya akan diikuti dengan eksplorasi selanjutnya
(Kotler, 2006: 122). Penelitian eksploratif, merupakan penelitian penggalian, menggali
untuk menemukan konsep. Jadi karena sifatnya menggali (eksplorasi), sehingga
sebenarnya tidak ada langkah-langkah yang baku. Melaksanakan penggalian,
kemudian menyeleksi yang sudah digali, akhirnya menemukan sesuatu yang
bermakna. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengekplorasi ragam motif batik dan
mengaplikasikannya ke dalam produk-produk pendukung interior.
Metode pengumpulan data melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder.
Data primer merupakan wawancara langsung dari tentang objek yang sedang diteliti.
Sedangkan data sekunder didapat langsung dari lapangan berupa buku atau bacaan
yang berhubungan dengan objek penelitian.
Studi literatur dan Studi lapangan, berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.
Dalam penelitian metode eksploratif sebagai tolak ukur menggunakan instrumen
perancangan sebagai proses kreatif, proses berpikir kreatif perwujudan karya
memakai pendekatan teori SCAMPER, teori yang diusulkan oleh Alex Osborn dan
lalu disusun oleh Bob Eberle di tahun 1970 an menjadi 7 proses berpikir, yaitu:
Subtitute (mengganti), Combine (menggabungkan), Adapt (penyesuaian), Magnify
(memodifikasi), Put to other uses (diubah kegunaanya), Eliminate (menghilangkan)
dan Rearrange/Reverse (mengatur ulang/menyusun kembali), (Hendriyana, 2018: 95).
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Saat ini batik Jambi sudah mulai mengalami banyak perkembangan sehingga banyak
motif-motif baru batik Jambi. Oleh karena tujuan dari perancangan ini adalah untuk
memperkenalkan motif-motif batik lama Jambi kepada masyarakat luas maka
diperlukan penerapan motif-motif lama batik Jambi tersebut ke produk-produk
pendukung interior.
Beragamnya motif lama batik Jambi, maka dilakukan pemilihan motif yang akan
dipakai untuk diterapkan ke produk-produk interior. Dibawah ini adalah alasanalasan pemilihan motif-motif yang akan digunakan:
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Tabel 2. Pemilihan Motif Batik Jambi

MOTIF

ARTI

MAKNA

KETERANGAN

SIMPULAN

TAMPUK
MANGGIS

Motif batik
Tampuk Manggis
dapat diartikan
sebuah pola garis
yang membentuk
gambar
menyerupai
Tampuk Manggis
yang diterapkan
pada batik.
Adanya bentuk
ini diinspirasikan
dari bentuk
buah manggis
yang memang
banyak terdapat
di lingkungan
masyarakat Jambi.

Motif ini adalah
simbol watak
masyarakat Jambi
yang terbuka dan
jujur. Motif ini
juga memberikan
pesan “jangan
melihat
seseorang dari
kulit luarnya
saja, tetapi kenali
juga watak dan
kepribadiannya
juga”.

Motif ini selain
diterapkan di
batik dan banyak
terdapat pada
rumah adat Jambi,
berupa ukiran
pada kayu.
(https://
batikjambiberkah.
com/filosofismotif-tampukmanggis/)

1. Motif ini banyak
terlihat menjadi
ragam hias di
rumah-rumah adat
masyarakat Jambi.
2. Buah manggis juga
banyak didapat di
Jambi. menjadi salah
satu kebanggaan
masyarakat Jambi.
3. Motif ini juga
mewakili symbol
watak masyarakat
Jambi.

Batik ini
berasal dari
pengembangan
dari motif kain
potola dari India
yang berbentuk
geometris. Dan
sangat indah yang
dikenal sebagai
kain cinde.

Motif ini
merupakan
lambang
kehidupan,
pernyataan
bersyukur
terhadap Tuhan
Yang Maha Esa,
dengan pesan
bahwa kita hidup
harus terus
bersyukur agar
kehimatan yang
Tuhan berikan
akan makin
bertambah.

Motif ini
mempunyai pola
ceplokan yang
merupakan ciri
khas dari batik
Jambi.

Motif ini
terinspirasi dari
buah durian yang
terbelah. Motif ini
menggambarkan
dua bagian kulit
Durian yang
terbelah tetapi
masih bertautan
pada tangkalnya.

Belahan pertama
menggambarkan
pondasi iman
dan taqwa,
belahan kedua
bermakna ilmu
pengetahuan
dan teknologi.
Dimana kedua
bagian tersebut
diharapkan
berjalan dengan
seimbang.

Motif durian pecah
ini merupakan
salah satu motif
batik lama atau
motif batik kuno
di Jambi. Motif
ini merupakan
motif batik
Jambi, dan ingin
dipertahankan
sehingga akan
dikenal sebagai
milik batik Jambi.

PATOLA

DURIAN
PECAH

Oleh karenanya motif
ini terpilih

(Azmiah
ES, Priyono
Bagus,”Batik
Jambi Melintas
Masa”Jambi 2018)

(https://
batikjambiberkah.
com/filosofi-motifdurian-pecah/)
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1. Pola motif ini
menjadi salah satu
ciri khas dari batik
Jambi lama.
2. merupakan hasil
akulturasi dari india
dan Jawa, maka motif
ini terpilih
3. Motif ini juga
merupakan lambang
kehidupan, dan terus
bersyukur kepada
Tuhan YME.
Oleh karenanya motif
ini terpilih.
1. Motif ini
terinspirasi dari buah
durian yang banyak
tumbuh di daerah
Jambi.
2. Motif ini menjadi
salah satu motif yang
ingin dipertahankan
dan ingin dikenal
sebagai motif batik
Jambi.
3. Motif ini sangat
unik dan menjadi ciri
khas batik Jambi.
4. Motif ini
menggambarkan
iman dan takwa yang
diharapkan berjalan
dengan seimbang
Oleh karenanya maka
motif ini terpilih.
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Selain alasan tersebut di atas, ketiga motif ini mudah diaplikasikan dalam bentuk
modular. Oleh karena itu, ketiga motif di atas sudah mewakili motif batik Jambi dan
kota Jambi.
Untuk proses kreatif metode berpikir/SCAMPER yang tepat, dapat menentukan pola
yang dapat menjadi terapan dalam berbagai macam produk interior.
Subtitute (mengganti), berusaha memikirkan dan melakukan penggantian bahan kain
dengan bahan lainnya, seperti kayu, besi, batu dan lainnya dalam rangka penerapan
ke produk interior.
Combine (menggabungkan), berusaha memikirkan dan melakukan penggabungan
dua atau lebih bagian tertentu.
Adapt (penyesuaian), memikirkan dan melakukan adaptasi ide motif dalam
penerapannya ke produk interior. Motif-motif batik Jambi perlu penyesuaian
terhadap besar produk dan bahan (skala)
Magnify (memodifikasi), memikirkan dan melakukan bagaimana memodifikasi
motif-motif lama batik Jambi supaya bisa di terapkan ke dalam produk interior?
Put to other uses (diubah kegunaanya), menempatkan ide kreatif ke dalam bentuk lain
seperti menambahkan atau mengurangi skala dan mengubah bentuk. Menempatkan
ide kreatif ke dalam bentuk lain, seperti menambahkan atau mengurangi skala &
mengubah bentuk. Motif-motif batik mempunyai ukuran yang kecil, sehingga
apabila diterapkan ke bidang yang luas akan beradaptasi dengan besarnya material
dan ruang serta bahan. Eliminate (menghilangkan), menambahkan atau mengurangi
skala dan mengubah bentuk. Misalnya menghapus elemen, menyederhanakan, atau
mengurangi fungsional inti.
Rearrange/Reverse (mengatur ulang/menyusun kembali), berusaha memikirkan dan
melakukan penyusunan atau penataan ulang yang berbeda dari yang ada sehingga
dapat memberikan nilai tambah dibandingkan dengan sebelumnya, seperti motif
berbalik ke dalam atau terbalik.
1. Tampuk Manggis
Motif tampuk manggis dapat menggunakan metode scamper substitute, adapt, put to
other use, eliminate, dan rearrange untuk membuat pola.
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2. Durian Pecah
Motif durian pecah dapat menggunakan metode scamper substitute, adapt, put to
other use, dan rearrange untuk membuat pola.

3. Patola
Motif patola dapat menggunakan metode scamper substitute, adapt, put to other use,
dan rearrange untuk membuat pola.

Penerapan pola motif-motif Jambi lama pada material produk-produk interior
Pemakaian bahan dapat mempengaruhi pola komposisi dari motif-motif batik. Seperti
pemakaian kayu atau metal supaya tidak putus-putus maka motif harus diberikan
garis-garis yang menyambungkan satu motif dengan motif lainnya. Begitu juga
dengan skala disesuaikan dengan bidang yang akan diterapkan. Skala dan bentuk
disesuaikan dengan produk yang akan diterapkan,contohnya penerapan pada cermin
dan lampu di ceiling, akan ada yang hilang disesuaikan dengan bentuknya, tanpa
mengubah motif aslinya.
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Contoh motif seperti motif Pantola dapat diterapkan sebagai artwork menjadi
backdrop sebuah ruang. Dapat memakai material kayu, logam atau kayu., tekniknya
dapat menggunakan teknik pahat/ukir, atau motifnya juga dapat dibuat dengan
menggunakan teknik lasser cutting.

Untuk teknik pada jendelanya kacanya bisa di sandblast.
Sandblasting merupakan metode memburamkan kaca dengan cara menembakan
pasir kuarsa keatas kaca sehingga merusak permukaan kaca dan menghasilkan efek
buram

Metode Sandblast ini dapat lebih leluasa dalam
membuat desain atau komposisi/pola kaca.

Untuk karpet menggunakan karpet costum (pesanan), Untuk Karpet costum dimana
karpet ini adalah sebuah produk eksklusif dengan edisi yang terbatas, yang harus
dipesan terlebih dahulu
Upholstery, Kain gordyn, sarung bantal, bed cover dan lainnya, Untuk pemakaian
terhadap bahan kain dicetak pada bahan yang memang dipergunakan untuk bed
cover, gordyn, penutup bantal dan lain-lain, supaya tidak cepat pudar dalam
maintenance-nya.
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Contoh penerapan motif tampuk manggis diterapkan
pada kolom pada sebuah lounge di dalam hotel,
atau lounge sebuah restaurant. Difungsikan sebagai
penerangan ruang.

Contoh penerapan motif Durian
Pecah, untuk pemakaian terhadap
bahan kain dicetak pada bahan yang
memang dipergunakan untuk bed
cover, gordyn, penutup bantal dan lainlain, supaya tidak cepat pudar dalam
maintenancenya.

Motif Pantola
Diterapkan sebagai art work dibelakang
meja receptionist sebuah hotel.
Motif ini di pahat di dinding dengan
menggunakan bahan batu alam. Motif
ini dibuat dengan skala besar sehingga
terlihat seperti artefak.
Proses pemilihan warna dalam penerapan motif batik Jambi lama pada produkproduk interior.
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Perancangan Produk-produk interior berbasis revival dengan terapan ragam hias
batik Jambi.
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Simpulan
Motif-motif batik Jambi kuno ini beberapa dicoba untuk mulai di dikembangkan dan
diaplikasikan ke dalam elemen desain interior seperti partisi,pintu, serta produk
produk penunjang interior dan aksesoris interior seperti art work, bantal sofa dan
lain lain.
• Secara estetika dengan pendekatan filosofis dan revival adalah supaya dapat
menyampaikan sebuah pesan atau makna tentang kebudayaan Jambi, dan agar
dapat dinikmati oleh generasi muda dan dan dapat dicegah dari kepunahan.
• Penerapan motif-motif lama batik Jambi ke dalam elemen-elemen dan produkproduk interior belum ada kita jumpai.
• Adanya hubungan antara wujud estetik yang berasal dari batik lama Jambi (motif/
ragam hias) terhadap identitas masyarakat Jambi.
• Manfaat dari penerapan ini adalah sebuah upaya untuk melestarikan dan
mengembangkan motif lama batik Jambi sesuai dengan perkembangan jaman.
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