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Pengakuan UNESCO bahwa batik adalah salah satu warisan budaya tak benda 
yang berasal dari Indonesia membawa dampak baik bagi perkembangan batik di 
Indonesia. Kini batik bukan hanya ada di Yogjakarta, Solo maupun Pekalongan. 
Tapi hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki batik dengan ciri khas 
masing-masing daerah.  
 
Batik didaerah Jember, Jawa Timur bukan jadi sesuatu yang baru. Batik Jember 
sebenarnya sudah ada sejak lama terutama di daerah Sumber Pakem, Kecamatan 
Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Bahkan didaerah tersebut batik sudah menjadi 
warisan keluarga secara turun temurun. Namun kurangnya tenaga kerja dan 
pengembang batik maka tidak banyak masyarakat yang mengenal batik Jember.   
 
Daerah tersebutlah yang kemudian membawa Iriane Chairini untuk 
mengembangkan batik khas Jember. Tahun 2010 Iriane mulai memproduksi batik 
sendiri di rumahnya yang terletak di Jalan Mawar no 75 yang diberi nama Batik 
Rolla Jember. Berawal dari 10 orang anggota yang berasal dari ibu-ibu didaerah 
sekitar rumahnya, Iriane mulai memberikan latihan membatik. Pelatihan tersebut 
mendatangkan pembatik dari daerah Pekalongan. Lambat laun para pembatiknya 



bertambah. Hingga kini wanita kelahiran 1967 tersebut telah memiliki 155 
pegawai. 
 
Iriane menggunakan sistem borong kerja dimana para pembatik yang sudah ahli 
dapat mengerjakannya dirumah. Bagi para pekerja yang tidak memiliki waktu 
luang biasanya mereka dapat mengerjakan dirumah. Mereka akan dibekali dengan 
kompor, wajan, satu set canting, malam, minyak tanah dan kain yang telah 
didesain batik.   
 
Sentuhan batik baik dari segi motif maupun warna memiliki sejarah dan 
karakteristik tersendiri bagi setiap daerah. Batik Jember menggunakan motif 
tembakau sebagai ciri khas daerah. Motif ini berusaha dipertahankan oleh para 
pembatik dimana Jember adalah salah satu daerah penghasil tembakau. “Jember 
memiliki icon tembakau yang sudah dipatenkan oleh pemerintah” kata Iriane. 
    
Sebagai bentuk pengenalan daerah Jember kepada masyarakat motif batik 
berkembang. Kali ini Iriane memanfaatkan potensi sumber daya alam seperti hasil 
perkebunan yaitu kopi dan cokelat. Selain itu ada buah naga, kupu-kupu, penyu 
dan lainnya sebagai motif batik Jember. Hingga kini sudah banyak motif yang 
diciptakan, namun ciri khas tembakau masih tetap dipertahankan. 
 
Dalam bentuk tradisi budaya, motif batik Jember terinpirasi dari sebuah acara 
festival tahunan yaitu Jember fashion Carnaval (JFC). “Tema setiap event JFC 
yang berbeda menjadi inspirasi saya membuat motif batik” ungkap Iriane. Secara 
Internasional JFC sudah cukup dikenal masyarakat luas. Bersamaan dengan JFC 
diharapkan batik Jember dapat dikenal oleh masyarakat sebagai batik JFC. 
 
Untuk proses produksi batik dimulai dari mendesain batik pada selembar kertas 
kalkir. Desain batik yang telah dibuat akan digambar pada kain oleh seorang 
drafter. Setelah jadi kemudian diserahkan kepada para pembatik untuk dibatik 
pertama kali. Proses ini dinamakan klowongan yaitu  menggores kain dengan 
canting dan malam mengikuti goresan pensil.  
 
Setelah proses klowongan selesai kemudian dilanjutkan dengan proses 
pewarnaan. Proses ini dilakukan dengan dua cara yaitu teknik pewarnaan celup 
dan coletan. Teknik celup dengan memasukkan seluruh kain yang telah dibatik 
pada pewarna. Sedangkan teknik coletan merupakan proses perwarnaan 
menggunakan kuas pada bidang-bidang tertentu. Teknik coletan menghasilkan 
warna yang lebih variatif daripada teknik celup.  
 
 



 
 
Tahap akhir yaitu menutup bidang-bidang tertentu pada kain batik dengan malam 
untuk mempertahankan warna. Proses ini disebut blog atau nembok. Kemudian 
kain yang telah di blog dibilas dengan air panas untuk melepaskan malam atau 
proses pelorotan.  
 
Produksi Batik Rolla Jember beraneka ragam mulai dari batik tulis, cap maupun 
kombinasi antara batik cap dan tulis. Batik tulis memang menjadi andalan yang 
banyak diminati. Proses pembuatan batik tulis membutuhkan waktu minimal tiga 
minggu. berbeda dengan batik cap yang dapat diselesaikan dalam waktu satu hari 
terutama untuk batik cap dua warna.  
 
Harganya pun disesuaikan dengan motif, variasi warna, tingkat kecepatan 
pengerjaan batik, dan bahan. Harga yang dipasarkan untuk batik cap Rp 100.000 – 
Rp 150.000, batik kombinasi Rp 150.000 – Rp 250.000, sedangkan batik tulis Rp 
250.000 – Rp 750.000. Hingga kini proses pemasaran Batik Jember sudah masuk 
keberbagai daerah di Indonesia maupun Internasional. Wisatawan asing yang 
datang ke Jember kerap membawa oleh-oleh batik Jember. (intan kumala) 
 

      

 


