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Merdeka.com - Batik sudah diakui sebagai harta nasional, bahkan diresmikan sebagai

Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Penggunaannya di antara generasi muda pun

semakin meluas. Ragam motif  batik terus bertambah seiring perkembangan zaman.

Hampir setiap kota dan daerah kini memiliki motif batik yang khas. Namun yang paling

dikenal hingga saat ini mungkin masih batik Yogya dan Solo. Walaupun begitu maish

banyak yang tidak bisa membedakan keduanya, meskipun masing-masing memiliki ciri

khas yang berlainan.

Mengutip dari buku Cerita Batik Iwet Ramadhan, Jumat (14/12/18), kedua batik tersebut

memiliki perbedaan jelas yang signifikan dan menarik untuk dikulik. Perbedaan yang

paling menonjol ialah pemilihan warna latar dasar pada kain batik.

Warna terang dominan putih biasanya banyak ditemui pada batik khas Yogya. Namun,

batik Yogya pun bisa tampil dalam warna gelap. Kain batik itu akan tampil dalam warna

gelap  kebiruan  yang  muncul  akibat  proses  pencelupan  warna  biru  yang  dilakukan

berkali-kali dari tanaman indigo.

Sementara batik khas Solo, pemilihan latar dengan warna sogan dan cenderung gelap

masih dipertahankan oleh Susuhunan Pakubuwono III kala itu. Saat ingin menampilkan

batik dalam warna gelap, batik Solo akan berada pada warna hitam kecokelatan yang

merupakan hasil dari pencelupan berulang yang dilakukan pada warna cokelat sogan.
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Terlihat  gagah  dan  menonjol,  batik  Yogya  memiliki  cara  unik  yang  sangat  terlihat,

lantaran pengrajin membubuhi prodo yang ada, hampir di seluruh corak dan isennya.

Sebaliknya, batik khas Solo lebih terlihat anggun dan tenang karena hanya garisan luar

corak dan isennya saja yang dilapisi prodo.

Prodo adalah hiasan emas yang dibubuhkan pada kain batik untuk penambahan aksen

bermotif.  Biasanya,  perbedaan  gaya  ini  tercermin  dari  cara  pengrajin  batik  dalam

memprodo batik masing-masing daerah.

Nah, dari penjelasan di atas tentunya sudah tak sulit lagi membedakan batik Yogya dan

Solo.
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