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ABSTRACT
Mega Mendung Batik is batik originating from Cirebon, one of the cities located in West Java province and 
a unique icon of the area because it has a unique motif that is different from other batik-producing regions. 
Mega Mendung consists of the words ‘Mega’ and ‘Mendung’ which is Mega which means sky or clouds and 
Mendung which means dark or dim clouds that appear when it will rain. Mega Mendung has a horizontal 
cloud motif with a blue gradation of 7 levels symbolizing the leader who is obliged to protect and protect his 
people. The early existence of Mega Mendung batik in the 16th century when Sunan Gunung Jati spread 
Islamic religion in Cirebon and Muara Jati Port, which has now changed to Cirebon Port as a stopover for 
traders from various countries, one of which is China, which eventually led to cultural acculturation between 
these countries so created batik named Mega Mendung. The research method used in this research is a 
qualitative study which is described descriptively. Data sources used are secondary data sources. The 
purpose of this research is to find out and describe the origin of the existence of batik, to find out and 
describe the origins of the existence of Mega Mendung batik, to find out and describe the embodiment of 
the Mega Mendung batik motif, and to find out and describe the design elements contained in the Mega 
Mendung Batik motif.
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ABSTRAK
Batik Mega Mendung merupakan batik yang berasal dari Cirebon, salah satu kota yang terletak di provinsi 
Jawa Barat  dan menjadi ikon unik dari daerah tersebut dikarenakan memiliki keunikan motif yang berbeda 
dengan daerah penghasil batik lainnya. Mega Mendung terdiri atas kata ‘Mega’ dan ‘Mendung’ yaitu Mega 
yang berarti langit ataupun awan dan Mendung yang berarti awan gelap atau redup yang muncul saat 
akan turun hujan. Mega Mendung memiliki motif bentuk awan secara horizontal dengan warna gradasi biru 
sebanyak 7 tingkatan menyimbolkan pemimpin yang wajib menjaga dan melindungi rakyatnya. Awal ke-
beradaan dari batik Mega Mendung yakni pada abad ke-16 saat Sunan Gunung Jati menyebarkan agama 
islam di Cirebon dan Pelabuhan Muara Jati yang kini berganti menjadi Pelabuhan Cirebon sebagai tempat 
persinggahan pedagang dari berbagai negara salah satunya Cina yang akhirnya menyebabkan akulturasi 
budaya antara negara tersebut sehingga tercipta batik yang bernama Mega Mendung.  Metode penel-
itihan yang digunakan dalam penelitihan ini adalah penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. 
Sumber data yang digunakan sumber data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui 
dan mendeskripsikan asal usul keberadaan batik, untuk mengetahui dan mendeskripsikan asal muasal 
keberadaan batik Mega Mendung, untuk mengetahui dan mendeskripsikan perwujudan motif batik Mega 
Mendung, serta untuk mengetahui  dan mendeskripsikan elemen-elemen desain yang termuat dalam motif 
Batik Mega Mendung.

Kata kunci : Batik, Mega Mendung, elemen desain
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PENDAHULUAN
Batik adalah proses penulisan gambar atau ragam hias pada media apapun dengan mengguna-
kan lilin batik (wax/malam) sebagai alat perintang warna. Pada pembuatan kain batik, lilin batik 
(wax/malam) diaplikasikan pada kain untuk mencegah penyerapan warna pada pada bagian yang 
diberi lilin batik saat proses pencelupan warna menurut kesepakatan Konvensi Batik Internasion-
al di Yogyakarta tahun 1997. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa telah menetapkan batik tulis sebagai warisan dunia non-bendawi pada tanggal 
2 Oktober 2009 (Detiknews, 2009). Tercantum Indonesia memiliki sekitar 5.849 motif batik dari 
sabang sampai merauke (Beritagar, 2015), salah satunya Batik Mega Mendung yang merupakan 
batik khas dari daerah Cirebon. 

Batik Mega Mendung merupakan Batik hasil dari asimilasi dan akulturasi budaya Indonesia dan negara 
lainnya sehingga menghasilkan kultur baru. Latar belakang batik Mega Mendung sendiri berasal dari 
abad ke-16 tercatat dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati menikahi Ong Tien yang pada saat itu 
merupakan seorang putri keturunan Cina sehingga budaya Cina masuk ke dalam keraton dan terjadi 
akulturasi yang melahirkan Batik Mega Mendung. Batik Mega Mendung memiliki khas dalam elemen-
elemen yang terkandung didalamnya meliputi kepemimpinan, kesabaran, dan kesuburan. 

Kepemimpinan diperoleh dari warna dasar merah dan biru yaitu warna ketegasan, kesabaran diperoleh 
dari kata mendung yang berarti dalam kehidupan, manusia tidak diperbolehkan mudah marah dan 
mempunyai sifat sabar serta kesuburan diperoleh dari arah motif awan yang mendatar atau horizontal 
melambangkan awan redup dapat mendinginkan suasana dibawahnya maupun warna biru yang mela-
mbangkan ketenangan sehingga dapat memberikan kehidupan atau membawakan kesuburan. 

Elemen-elemen yang tersusun dalam batik Mega Mendung menyimpan arti tentang figur optis yang 
diperoleh dari tradisi dan keahlian penduduk daerah Cirebon. Oleh karena itu, penulis berniat untuk 
mengetahui elemen-elemen dalam Batik Mega Mendung dengan menuliskan karya ilmiah berjudul 
“Pengaplikasian Elemen Desain pada Motif Batik Mega Mendung”.  

Rumusan masalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana asal usul keberadaan batik?
b. Bagaimana asal muasal keberadaan batik Mega Mendung?
c. Bagaimana  perwujudan motif batik Mega Mendung?
d. Bagaimana  elemen-elemen desain pada motif batik Mega Mendung? 
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Tujuan daripada penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan asal usul keberadaan batik,
b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan asal muasal keberadaan batik Mega Mendung,
c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perwujudan motif batik Mega Mendung,
d. Untuk mengetahui  dan mendeskripsikan elemen-elemen desain yang termuat dalam motif batik 
Mega Mendung, 

METODE PENELITIHAN 
Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan metode observasi deskriptif  menggunakan observasi dan 
sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Berikut metode penelitian yang dilakukan 
dalam penelitian ini :
1.  Penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui buku  dan artikel jurnal terdahulu yang diung-

gah secara daring dan membahas tentang elemen desain pada motif batik
2.  Observasi dilakukan melalui pengamatan secara tidak langsung yaitu dengan melihat proses 

pembuatan batik Mega Mendung  untuk mengetahui elemen desain apa yang tertera dalam batik 
tersebut serta motifnya.

Obyek penelitian ini adalah batik Mega Mendung.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Asal Usul Batik
Santosa Doellah mengemukakan bahwa batik adalah Selembar kain tradisional, mempunyai berma-
cam desain hias dan motif tersendiri dengan pengerjaan teknik celup rintang menggunakan lilin batik 
menjadi bahan perintang warna. Dengan demikian, sebuah kain dapat dikatakan sebagai batik jika 
berisi dua hal penting yaitu menggunakan teknik celup rintang dan menggunakan lilin untuk perintang 
warna. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah me-
netapkan batik tulis sebagai warisan dunia non-bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009 (Detiknews, 
2009). Batik berasal dari kata Bahasa Jawa yaitu Ba dari “amba” yang berarti menulis dan tik dari “titik”. 
Jika digabungkan akan memiliki arti menulis titik dengan maksud membuat motif dengan canting yaitu 
alat yang digunakan untuk membatik dan hal yang dihasilkan dari alat canting berawal dari titik hingga 
menciptakan motif dan garis. Pada zaman dahulu disebut sebagai ambatik. 

Batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan selalu mengalami perkembangan 
pada kerajaan-kerajaan selanjutnya. Batik mulai dikenal oleh banyak masyarakat dan meluas pada 
awal abad ke-19. Sampai abad ke-20 batik yang diwujudkan hanya batik tulis dan batik cap dikenal 
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sesudah perang dunia atau bertepatan dengan tahun 1920. Teknik membatik telah dikenal masyarakat 
di Indonesia yaitu Flores, Halmahera, Toraja, dan Papua. Begitupun dengan luar negara Indonesia 
beberapa telah mengetahui proses membatik seperti Cina, Afrika, Eropa, Jepang, dan India. Adapun 
kesenian batik yang diciptakan hanya dipakai oleh para raja kerajaan terdahulu saja sehingga awalnya 
batik hanya dikerjakan secara terbatas didalam keraton namun, dikarenakan jumlah anak buah dari 
raja banyak yang bertempat diluar keraton sehingga kesenian batik ini dibawa keluar kerajaan dan dik-
erjakan ditiap daerah sendiri. Lambat laun masyarakat sekitar menjiplak kesenian batik ini dan setelah 
itu menyebar menjadi aktivitas golongan perempuan pada rumah tangganya saat waktu luang. 

Pada akhirnya kesenian batik tidak hanya dinikmati oleh kaum bangsawan, masyarakat biasa juga 
dapat memakai dan menikmati kesenian batik dengan kain putih hasil tenunan sendiri. Bahan pewarna 
yang digunakan dalam pewarnaan batik adalah bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuhan di 
Indonesia seperti pohon mengkudu, tinggi, soga, nila, dan bahan sodanya dibuat dari soda abu, serta 
garamnya dibuat dari tanah lumpur. Bubur tepung beras ketan juga dapat digunakan sebagai perintang 
warna namun, hal ini yang dilakukan oleh sebagian wilayah di Jawa contoh suku Baduy.

Asal Muasal Batik Mega Mendung
Batik Mega Mendung adalah salah satu batik yang berasal dari daerah Cirebon, kota yang berada di 
pesisir utara Pulau Jawa dan terletak di provinsi Jawa Barat. Batik Mega Mendung sendiri memiliki ke-
unikan pada motifnya yaitu tampak dari bentuk awan. Pada abad ke-16 daerah Cirebon banyak dikun-
jungi para pedagang dari luar negeri khususnya Cina di tempat Pelabuhan Muara Jati yang memang 
pada saat itu sering dijadikan area berlabuh oleh saudagar dari dalam maupun luar negeri sehingga 
terjadi asimilasi yang menghasilkan suatu produk.

Gambar 1 Batik Mega Mendung
Sumber: fimela.com, 2015

Pada kala itu, daerah Cirebon terkenal dengan penyebaran agama islam yang disebarkan oleh Sunan 
Gunung Jati dan beliau menikahi seorang Putri Ong Tien yang berasal dari Cina sehingga hal tersebut 



122 SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

menjadi latar belakang masuknya kebudayaan Cina ke daerah Cirebon dan terjadi asimilasi dengan 
budaya Cirebon. Terdapat objek seni yang terbawa oleh Putri Ong Tien untuk persembahan pada 
Syarif Hidayatullah yakni keramik Cina, porselen, dan kain sutera sejak zaman Dinasti Ming dan 
Ching sehingga ikon kultur Cina yaitu burung phoenix, naga, kilin, kupu-kupu, dan banji (lambang 
keabadian) melekat pada warga Cirebon. Pada akhirnya pebatik warga Cirebon memanifestasi-
kan pada kreasi batik. 

Motif mega mendung antara Cirebon dan Cina memiliki disvergensi. Motif mega mendung dari Cina 
memiliki bentuk semacam garis awan berwujud bulatan atau lingkaran, sebaliknya motif mega mend-
ung dari Cirebon memiliki bentuk garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga (radarcirebon.
com,2017). Bentuk awan dari motif mega mendung berasal dari paham Taoisme yang berkembang di 
Cina. Taoisme adalah ajaran Laozi mulai akhir Zaman Chunqiu yaitu pada abad ke-6 sebelum masehi. 
Dalam paham Taoisme awan menyimbolkan alam atas. Corak awan melambangkan refleksi dari se-
mesta yang besar, berdikari, serta memiliki arti ketuhanan.

Perwujudan Motif Batik Mega Mendung
Mega Mendung berasal dari kata mega dan mendung, mega berarti awan dan mendung yang berarti 
mengandung hujan/cuaca yang sejuk memiliki warna alas merah dan awan dengan warna biru meng-
gunakan paduan warna gradasi sebanyak 7. Apabila dua kata tersebut digabungkan akan mempunyai 
makna awan gelap yang terlihat saat cuaca yang sejuk. 

Gambar 2. gradasi batik mega mendung
Sumber : daftarinformasi.com, 2019

Motif batik Mega Mendung juga memiliki filosofi bahwa masing-masing insan manusia semestinya 
pandai dalam membendung afeksinya dalam keadaan dan suasana apapun. Dengan maksud bahwa 
manusia diharuskan untuk konsisten sekalipun dalam posisi amarah, layaknya awan yang muncul saat 
mendung dan menentramkan keadaan di sekelilingnya. Batik Mega Mendung juga memiliki makna 
dalam pewarnaannya, warna biru disimbolkan sebagai sifat seorang pemimpin yang dapat mengayomi 
rakyatnya dan 7 warna gradasi digambarkan sebagai lapisan langit yang mempunyai 7 lapis, begitu 
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juga dengan bumi yang terdiri atas 7 lapis tanah, serta dalam satu minggu terdapat 7 hari. Sedang-
kan penggabungan antara warna merah dan biru dalam batik Mega Mendung menyimbolkan sebuah 
kejantanan atau sifat maskulin serta kondisi yang dinamis, hal ini disebabkan oleh proses pembuatan 
batik itu sendiri terdapat campur tangan dari kaum adam. Kelompok pria bagian dari tarekatlah yang 
mengawali tradisi batik serta warna merah dan biru juga menggambarkan psikologi warga pesisir yang 
terbuka, bersahaja dan sederajat. 

Elemen-Elemen Desain Pada Motif Batik Mega Mendung
Pada manifestasi optis pada motif batik Mega Mendung dapat diuraikan sebagai berikut :
1.  Garis (line)
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia garis merupakan deretan titik-titik yang saling berhubun-

gan: ia menarik – dari titik A ke titik B. Dalam motif batik Mega Mendung terdapat garis lengkung, 
digambarkan dari garis lengkung dalam (kecil) kemudian membesar dan setelahnya mengecil kem-
bali hal tersebut menunjukkan pergerakan yang teratur dan harmonis. Makna dari garis lengkung 
sendiri yakni mempunyai kesan keanggunan, harmonis dan megah sesuai dengan visual dari Mega 
Mendung yang terkesan megah dan pada zaman dahulu juga Mega Mendung hanya digunakan 
oleh bangsawan yang sarat akan keanggunan. Motif Mega Mendung juga dilukiskan secara hori-
zontal memberikan efek ketenangan dan damai karena eksistensi batik Mega Mendung wajib dapat 
mendinginkan dan mengayomi yang ada dibawahnya.

2.  Bidang 
 Pada motif batik Mega Mendung, bentuk pertama yang terlihat adalah awan, awan tersebut terdiri atas 

bentuk spiral dan bentuk natural. Bentuk natural merupakan bentuk yang terambil dari alam atau buatan 
manusia. Bentuk natural mempunyai banyak kurva yang tidak sama seperti motif mega mendung. 

Gambar 3.  sketsa motif batik Mega Mendung
Sumber : Dokumentasi Labib Ilmi, FT UI, 2012

 Sedangkan dari bentuk spiral melambangkan sebuah kesuburan yang berhubungan dengan awan 
yang disebut sebagai pembawa hujan dan memberikan kenikmatan yang ada dibawahnya, juga  
merupakan corak umum atas simbolis agama serta spiral menunjukkan bentuk yang bergerak 
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dalam arah yang berbeda (satu garis naik dan satu garis turun) namun bertemu pada satu titik  
yang sama hal ini diartikan bahwa dalam perjalanan hidup manusia terdapat lika-liku yang terjadi 
dalam masanya hingga akhirnya membawa diri sendiri kepada pengertian yang baru. Dengan de-
mikian terlihat jika motif batik Mega Mendung terdiri atas lengkungan yang kecil kemudian membe-
sar dan mengecil kembali namun tidak boleh terputus oleh lengkungan selanjutnya.

    Gambar 4 kain batik Mega Mendung
Sumber : liputan6.com, 2016    

3.  Ruang/Komposisi
 Batik Mega Mendung terdiri atas bentuk-bentuk yang ditata sedemikian rupa berdasarkan nilai 

esensial. Bentuk-bentuk tersebut berupa garis-garis lengkung yang disusun beraturan sehingga 
menghasilkan keseimbangan asimetris yang menitikberatkan pada beberapa bagian dan beberapa 
bagian lainnya dibiarkan terdapat ruang kosong.

Gambar 5. Batik Mega Mendung
                 Sumber: fimela.com, 2015

 Terdapat persepsi tentang ruang kosong tersebut karena adanya kedalaman sehingga seperti jauh 
atau dekat, tinggi dan rendah tampak melalui penglihatan. Elemen ini disebut sebagai elemen 
ruang bernapas bagi pembaca. Komposisi dalam batik Mega Mendung pun menjadi harmonis dan 
dinamis menimbulkan kesan elegan pada visualnya.



125SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

A’yun, Tanzil, Julia
Pengaplikasian Elemen Desain Pada Motif Batik Mega Mendung

 Pada lambang pojok kiri dinamakan yun atau awan, merupakan garis lengkung yang mempresen-
tasikan uap dalam awan. Dalam paham Tao, simbol awan tersebut menyimpan makna keberkahan. 
Terdapat beberapa modifikasi pada motif batik Mega Mendung dari Cina menuju batik Mega Mend-
ung dari Cirebon, awal mula motif memiliki ujung yang tumpul, namun semakin ke kanan semakin 
lancip pada ujung-ujungnya (Labib Ilmi, 2012).

   
4.  Warna 
 Implementasi warna dalam batik Mega Mendung berdasarkan teori warna brewster. Menurut teori 

brewster terbagi 4 kelompok warna pada alam yaitu warna primer, warna sekunder, warna tersier, 
dan warna netral. Pada batik Mega Mendung menggunakan warna merah dan biru yang merupa-
kan warna primer. Warna merah sendiri adalah warna panas melambangkan visual yang hangat 
sedangkan biru adalah warna dingin menyimbolkan kesejukan.

 Warna merah dan warna biru pada motif batik Mega Mendung mempunyai hubungan antar 
warna yaitu hubungan warna komplementer. Batik Mega Mendung juga memiliki 7 gradasi 
biru, dari biru tua menuju biru muda. Makna dari warna merah pada latar batik Mega Mend-
ung menurut kepercayaan Cina adalah keberuntungan dan seperti yang diketahui batik Mega 
Mendung berasal dari negara Cina, warna merah juga mengartikan keberanian layaknya se-
orang pemimpin. 

 Selanjutnya, makna dari warna biru pada motif awan Mega mendung adalah kewibawaan, ke-
tenangan, profesional, dan kepercayaan. Maksud dari warna biru memperlihatkan sifat dari se-
orang pemimpin. 

Gambar 6. Perubahan bentuk motif dari simbol awan tao menuju mega mendung
Sumber : Dokumentasi Labib Ilmi, FT UI, 2012
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KESIMPULAN
Batik Mega Mendung merupakan Batik yang berasal dari Cirebon dan juga ikon unik dari daerah terse-
but. Batik Mega Mendung memiliki filosofi tersendiri yakni dalam masing-masing individu manusia dibu-
tuhkan soal yang dinamakan kesabaran yang amat tinggi, menahan rasa amarah meskipun dalam 
keadaan paling terburuk sekalipun. Batik Mega Mendung juga merupakan produk asmiliasi budaya 
Cina-Indonesia. Ditinjau dari penampilannya terdapat elemen-elemen desain yang telah dijelaskan 
yaitu, Garis, ruang/komposisi, warna,dan bentuk. Penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat me-
nambah pengetahuan para pembaca dan pembaca lebih dapat mencintai kekayaan budaya yang ada 
di Indonesia serta menjaga kekayaan budaya tersebut.
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