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PENDAHULUAN
Kain batik begitu terkenal karena memiliki akses multi faset. Sejalan dengan itu,
telah ada banyak tulisan yang membahas batik, diantaranya yang paling penting adalah J.E.
Jasper dan Mas Pirngadie (Batik-kunst, De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch
Indie. Jilid III, The Hague Mouton & Co., 1916) dan G. P. Rouffaer dan H.H. Juynboll (De
Batik-kunst en hare geschiedenis. Haarlem 1900-1914). Steinmann dalam bukunya “The
Art of Batik” (1947:2091) menjelaskan pengertian batik berasal dari kata 'tik' yang berarti
titik atau 'dot'. Kemudian ambatik atau mbatik diartikan sebagai membuat titik. Hamzuri
(1981) lebih lanjut menguraikan proses batik yang ditulis secara lengkap dalam bukunya yang
berjudul “Batik Klasik”.
Kain batik yang dibutuhkan masyarakat tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan
sandang, tetapi sering pula dikaitkan pranata sosial masyarakat yang berhubungan dengan
batik.

Kain

batik dengan

motif

dan

warna tertentu sering menjadi simbol bagi

pemakainya. Tetapi dengan perkembangan selanjutnya, yang mungkin juga sebagai akibat
langsung dari dampak globalisasi dalam abad informasi sekarang, kain batik dapat berubah
wujud dan fungsinya. Hal ini dapat dirasakan dengan adanya kain-kain dengan motif dan
warna batik tradisional yang tidak lagi dibuat dengan canthing. Misalnya batik cap, print
atau sablon. Sehingga pemahaman

batik secara etimologis tidak lagi relevan untuk

menelusuri arti kata batik. Disisi lain, batik cap dan sablon disebut dengan 'batik'.

Gambar 1: Pulau Jawa dan Madura
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Tinjauan proses manufaktural batik yang melingkup pada tahap pembuatan kain batik
sering dianggap kurang proporsional, dan membuat orang lupa akan kandungan makna
filosofinya. Ada yang beranggapan bahwa dalam proses pembuatan batik, khususnya dalam
proses pewarnaanya, sering mensyaratkan kriteria-kriteria tertentu. Sehingga kita sering
mendapatkan kesulitan untuk merekontruksi kain batik dalam upaya penyelamatan.
Dalam upaya untuk memahami dan melestarikan batik tradisional banyak usaha
telah dilakukan oleh pemerintah dengan dukungan masyarakat. Misalnya: melalui program
inventarisasi dan perawatan benda koleksi yang tersimpan di museum. Sedangkan masyarakat
umum dapat membantunya dengan cara mengenali, memahami dan memberikan informasi
melalui seminar, lokakarya atau dengan melakukan kunjungan studi.
Melalui kunjungan studi di beberapa obyek kerajinan batik di Indramayu, Cirebon,
Pekalongan, Lasem, Tuban dan Paseseh (Madura), lihat gambar 1., penulis menyampaikan
beberapa hal yang berkenaan dengan aspek tehnologi, sosial ekonomi atau sosial budaya.
Studi Batik Pesisiran tahun 1994 ini dinilai masih dapat menjadikan referensi bagi studi Batik
Pedalaman (Yogyakarta dan Surakarta) dan Batik Pasundan (Garut, Tasikmalaya dan
Ciamis).

INDRAMAYU
Di Kecamatan Paoman Utara, Kabupaten Indramayu terdapat industri batik rumah
tangga yang dikelola untuk memenuhi pasaran di Jakarta maupun Bali. Batik tulis khas
Indramayu diantaranya adalah efek cocohan yang merupakan kebalikan dari cecek gaya
Cirebon (gambar 2a dan 2b). Ada sekitar 200
motif di Indramayu, tetapi hanya sekitar
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motif yang banyak dijumpai, misalnya motif
sawat pengantin (yang juga terdapat di Cirebon),
motif merak ngibing dan lain-lain.

Gambar 2a.: Tehnik Indramayu ini lebih
dikenal dengan istilah “nyocoh” dan
menghasilkan efek kebalikan dari nyecek.
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Gambar 2b.: Detail “cecek” (teknik
pembuatan motif titik-titik) pada kain
Trusmi, Cirebon, berbeda dengan tehnik
serupa yang berasal dari Paoman,
Indramayu (gambar 2a).

Masyarakat Paoman lebih terbuka dan mau menerima saran-saran dari Balai
Pengembangan Batik, Deperin, di Yogyakarta yang banyak mengajarkan tentang teknikteknik pewarnaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil yang dicapai oleh Ibu Masuci dan
Ibu Nani Rochani. Ibu Masuci lebih banyak memenuhi jumlah produksi dengan banyak
mengerahkan tenaga kerja, sedangkan Ibu Nani banyak melakukan

terobosan. Diantara

terobosan Ibu Nani adalah membuat percobaan untuk mendapatkan kwalitas baik.

Gambar 3.: Proses “nyocoh” pada tembokan kain dengan alat cocoh ini
berbeda dengan proses “nyecek” yang menggunakan canting bermulut halus.
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CIREBON
Trusmi merupakan salah satu sentra penghasil batik tulis yang utama di daerah
Cirebon. Menurut Pak Masina, batik Cirebon memiliki kekhasan akan motif dan warnanya.
Seperti motif wadasan, atau karang (gambar 4a). Khusus untuk motif karang ini dinilai
sebagai motif asli Cirebon yang sudah ada sejak tahun 1428. Ini merujuk pada ragam hias
pada kereta Jempana yang disimpan pada Museum Keraton Kanoman di Cirebon (gambar
4b).

Gambar 4a (kanan).:
Detail ragam hias “karang”.
Gambar 4b (kiri).: Kereta Jempana di
Museum Kanoman Cirebon menunjukkan
ragam hias “karang”.

Gambar 5.: Kain batik
dengan motif karang
adalah salah satu ciri khas
batik cirebonan. Motif
cadas atau karang ini
dapat pula dilihat pada
ragam hias tempat duduk
dan payung pengendara
Kereta Jempana di
Museum Kanoman
Cirebon (lihat gambar
4b.) Koleksi: Pak Masina,
Trusmi - Cirebon.
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Gambar 6a (kanan).: Piring dengan motif ikan ini
terpasang pada dinding Keraton Kanoman Cirebon.
Gambar 6b (kiri).: Salah satu contoh ragam hias stilisasi
ikan pada selendang batik. Motif ini menunjukkan
pengaruh ragam hias Cina. Koleksi: Pak Masina,
Trusmi - Cirebon.

Seperti layaknya daerah penghasil batik di pesisir utara Jawa lainya, gambar 6b,
batik Cirebon mudah terpengaruh budaya asing. Alkulturasi tersebut direfleksikan pada
motif dan warna batik. Misalnya pengaruh motif dan warna dari Cina pada piring porselin
yang menempel pada dinding Keraton Kanoman dapat dilihat pada gambar 6a.

Gambar 7a (kanan).: Bagian belakang
kain hasil reproduksi.
Gambar 7b (kiri).: Gambar depan kain Lampung hasil reproduksi Pak Kadir, Pekalongan.
Gambar ini menunjukkan panel tengah kain yang bermotif antromorpik dengan teknik
sablon (printing), warna putih, sebelum disulam. Sedangkan gambar bagian atas dan bawah
panel menunjukkan motif pilin-ganda dan geometris dengan teknik batik-’tenun ulang’
(reweaving) yang menghasilkan efek teknik ikat.
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PEKALONGAN
Pekalongan sudah banyak dikenal karena produksi batiknya yang halus. Di desa
Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara terdapat daerah penghasil batik yang secara
khas memproduksi batik dengan motif jelamprang. Yang mana motif ini pada kain ikat impor
dari India dikenal sebagai motif kain cinde (lihat gambar 11). Di daerah ini banyak ditinggali
orang-orang keturunan pedagang Gujarat dan Pakistan yang beragama islam, juga saudagar
Cina. Kebanyakan dari mereka mahir membatik dan mencelup warna, seperti yang dialami
Oey Soe Tjoen (Muljadi Widjaya), Pak Kadir dan keluarganya (Batik Tobal).

Gambar 8a (kanan).: Detail teknik ikat yang
dibentuk dengan teknik sablon pada benang,
sebelum proses tenun.

Gambar 8b (kiri).: Detail efek teknik ikat
yang dibentuk dengan tehnik batik pada
kain, yang kemudian benang pakan dan
lungsinya dibongkar (dilolosi) untuk di’tenun-ulang’. Teknik ini lebih lazim disebut
sebagai teknik ‘batik-tenun ulang’ oleh
penemunya, Pak Kadir dari Pekalongan.

Pekalongan Utara berpenduduk padat, dan kebanyakan dari mereka membuka usaha
batik, buruh di pabrik, atau sebagai pedagang. Di Desa Klego, Pekalongan Utara, ada
seorang

tokoh

yang

cukup terkenal, namanya Abdulah Kadir. Pak Kadir banyak

mengembangkan kerajinan barang tenunan yang terbuat dari serat gedebog pisang, serat
nanas, serat enceng gondok. Ia juga membuat lakan khusus yang terbuat dari ares (bagian
dalam pelepah pisah) dan lateks.

6

Gambar 9: Blok prin kayu untuk batik-cap
di Batik Tobal, Pekalongan.

Dalam usaha untuk melestarikan kain Lampung yang terkenal dengan teknik ikat
pakan dan sulamnya, Pak Kadir mencoba untuk membuat replika kain-kain tampan yang
menurutnya sudah tidak dibuat lagi di Lampung. Pertama-tama ia membuat desain motif
pada kain dengan teknik batik. Kemudian setelah diwarnai kain tersebut dilepas tenunannya
(pakan dan

lungsinya).

Proses

selanjutnya adalah tenun ulang (reweaving) untuk

mendapatkan efek motif tenun ikat. (lihat gambar 7a dan 7b).
Batik Tobal, sebuah industri garmen yang secara penuh mengembangkan usahanya
untuk menembus pasar luar negeri (Australia dan Amerika Serikat). Batik Tobal
memproduksi pakaian sehari-hari beragam-hias tradisional yang telah dikembangkan
dengan warna-warna yang disesuaikan dengan tujuan pemasarannya. Industri

membuat

motif-motif dengan batik tulis, cap, print/ sablon, dan colet. (lihat gambar 8a dan 8b ).
Batik Oey Soe Tjoen telah banyak dikenal di seluruh dunia karena pembuatannya
yang halus. Batik ini diproduksi secara eksklusif, hanya untuk memenuhi kalangan tertentu
saja. Karena proses batik Oey Soe Tjoen memerlukan waktu pengerjaan yang lama dengan
harga jual yang sangat tinggi.
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Gambar 10.: Teknik ‘nyolet’ (colet) di Batik Tobal, Pekalongan.

Gambar 11.: Kain palampos ini dibuat dengan teknik sabalon, dengan motif
‘jelamprang’. Motif jenis ini sering juga muncul pada kain cinde yang dibentuk
dengan teknik ikat, pada kain sutera.
Pada bagian belakang kain ini terdapat cap VOC.
Koleksi: Museum Sonobudoyo, Yogyakarta.
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Gambar 12.: Udan riris, sarung latar putih.
Koleksi: Pak Widji Soeharto, Lasem.

LASEM
Lasem adalah nama sebuah kecamatan di kabupaten Rembang. Kecamatan Lasem
terletak di pantai utara Jawa, yang pada abad ke-16 banyak disinggahi pedagang-pedagang
dari luar Jawa, seperti: Sumatera, Cina, Jepang dan Eropa. Bahkan sampai akhir abad ke-19
Lasem masih banyak dikunjungi para saudagar untuk berdagang kerajinan setempat,
khususnya batik.
Lasem yang merupakan sentra batik banyak ditinggali orang-orang keturunan Cina
yang pandai membatik dan mencelup warna dengan motif-motif dan warna-warna yang
khas. Motif

yang dihasilkan antara lain parang riris, sekar jagad, dll. Sedangkan warna-

warna yang dihasilkan antara lain merah maroon, biru, kuning dan coklat. lihat gambar
12 dan 13.
Kain batik di daerah Lasem ini telah menjadi barang dagangan (komiditi) untuk
keperluan pasar domestik (Surabaya,

Surakarta, dan

Jakarta) atau pasar luar negeri

(Singapura, Pilipina, Eropa dan Amerika Serikat). Tetapi belakangan ini, usaha batik di
daerah ini mengalami banyak kemunduran. Seperti yang dialamai oleh Pak Sugeng Setio
dan Pak Widji Soeharto yang mengaku pernah sukses pada tahun 1989.
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Gambar 13.: Sarung empat negeri (empat warna), motif kembangan.
Koleksi: Pak Widji Soeharto, Lasem.

Kemunduran pengusahaan batik ini mereka anggap sebagai akibat ekspansi batik
print. Memang dalam kenyataannya batik print yang dapat diproduksi secara masal dan
cepat, serta dengan ongkos produksi yang jauh lebih murah akan memiliki harga jual yang
murah di pasaran. Disisi lain, pihak produsen

batik

mulai mengurangi

kehalusan

batikannya. Mereka berkesimpulan dengan proses batik tulis yang lebih singkat dapat
dijual dengan harga yang agak murah. Sebagai contoh lihat gambar 12., batik tulis yang halus
dengan motif udan riris, warna biru dasar putih, ini dijual dengan harga 200 ribu rupiah.
Sedangkan batik empat negeri (4 warna) dengan motif kembangan, lihat gambar 13., hanya
berharga sekitar 40 ribu rupiah. Daerah Lasem sampai saat sekarang masih membuat
barang batikan untuk kain dan sarung. Mereka juga masih konsisten dengan corak motif
dan warna yang dihasilkan.

KEREK
Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban terkenal dengan tenun gedognya. Yaitu kain
yang dibuat dengan alat tenun gendong, lihat gambar 15. Batik tenun gedog dari desa Gaji
dan Hargomulyo Kecamatan Kerek juga memiliki nilai tukar dengan uang yang stabil.
Ini terbukti dengan aktifitas mayarakat Kerek pada

masa-masa

paceklik

ini

untuk

menggadaikannya di Kantor Pegadaian Cabang Kecamatan Kerek. lihat gambar 14. Kain
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batik tenun gedog, terutama yang sudah berumur tua, memiliki harga standard sekitar 30
ribu rupiah.

Gambar 14.: Suasana halaman Kantor Pegadaian Cabang Kerek.

Pada musim kemarau, kondisi tanah di wilayah Kerek pada umumnya kering, tandus.
Disebelah selatan (berjarak sekitar 3,5 km) adalah daerah pegunungan kapur dan sebelah
utara (berjarak sekitar 13 km) adalah pantai utara Jawa. Di daerah ini sesuai dengan kondisi
tanahnya banyak ditumbuhi pohon mangga, jati, kelapa, pisang, dan berbagai jenis tanaman
terna seperti pulutan, wedusan dan berbagai rumput-rumputan. Sehingga daerah inipun
cocok untuk memelihara ternak seperti kerbau, kambing, atau sapi.
Sampai saat ini, di desa Gaji yang terletak kira-kira 20 km disebelah barat daya kota
Tuban masih berlangsung membuat kain tenun gedog. Yang mana proses tenun dengan alat
tenun tradisional sulit sekali dijumpai didaerah manapun di Indonesia. Masyarakat Gaji
yang sebagian besar petani memiliki ketrampilan mengolah serat kapas menjadi barang
tenunan. Mereka memintal kapas menjadi benang dengan alat antih yang disebut “jantra”,
kemudian menenun benang tersebut dengan alat tenun gendong untuk membuat barang
tenunan. Bahkan ada pula yang mahir membatik (gambar 16) mencelup warna kain tenun
gedog (gambar 17) dengan zat warna alam yang berasal dari tetumbuhan yang dapat hidup
subur di Kerek.
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Gambar 15.: Proses tenun gedog di Desa Gaji, Kecamatan Kerek.

Contoh tanaman yang banyak digunakan untuk mencelup kain adalah nila,
Indigofera arrecta Hochst. ex A. Rich. (Leguminosae) untuk mendapatkan warna biru
(gambar 18). Untuk mendapatkan warna coklat, orang di daerah Kerek menggunakan
babakan (kulit kayu) soga atau soga jambal, Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K.
Heyne (Leguminosae). Tetapi orang Yogya dan Surakarta menggunakan campuran antara
babakan soga jambal dengan soga jawa atau secang, Caesalpinia sappan L. (Leguminosae);
dan soga tegeran, Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner (Moraceae). Menurut penuturan
Bu Darmi di desa Gaji harga babakan soga per kilogram mencapai 2 ribu rupiah.
Motif-motif kain yang dihasilkan daerah Kerek, misalnya: panji lori, kembang
telo, kembang semanggi, dewi rengganis (gambar 19), panji keranthil, satrian tutul, owalawil, melati tlungsang, pari kesit, manuk-manukan, ganggang, larongo (umbak air), dll.
Sedangkan warna yang banyak dijumpai adalah warna polos (natural), biru, coklat, merah,
dan kuning.
Batik tenun gedog memiliki sifat yang agak kaku dibandingkan dengan kain lain
yang berbahan mori. Karena sifatnya yang kaku dan tebal itulah maka batik tenun gedog
kurang cocok dipakai untuk
selendang

keperluan

sehari-hari, kecuali jika

untuk menggendong barang. lihat gambar 14.:

menggendong barang dengan selendang batik tenun gedog.
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dua

difungsikan

sebagai

orang ibu sedang

Gambar 16.: Proses mbatik pada lawon (mori) tenun gedog
di Desa Gaji, Kecamatan Kerek.

Untuk lebih memenuhi pasar, seorang pelopor sekaligus guru agama di desa Jarorejo Kerek, Pak Sholeh, menggunakan lawon (bahan/ media untuk mbatik) yang terbuat dari
mori dan kaos. Ia mengembangkan batik tenun gedog menjadi jas safari, sedangkan yang
dengan lawon katun halus dibuat hem, kaos, celana, tas, dll. Pak Sholeh ini banyak menerima
pesanan dari Bali, Surabaya dan Jakarta.

Gambar 17.: Proses pewarnaan dengan nila
(mbironi) di Desa Gaji, Kecamatan Kerek.

13

Gambar 18.: Pohon nila, Indigofera arrecta
(Leguminosae). Tanaman penghasil
zat-warna biru (indigotin) ini
biasa digunakan di Desa Gaji

PASESEH
Paseseh

adalah nama salah satu desa di

kecamatan

Tanjungbumi, kabupaten

Bangkalan. Desa ini dapat dijangkau dengan mudah, karena kondisi jalannya yang bagus
serta jarak dari Kamal (gerbang penyeberangan) ke Paseseh yang hanya sekitar 65 km.
Paseseh yang terletak di pantai utara Madura berkondisi kurang begitu subur, karena
disepanjang pantai tersebut tanahnya berkapur. Di daerah Paseseh yang berpasir banyak
ditumbuhi tanaman mangga, kelapa, siwalan, pisang, bambu, dan berbagai jenis rumputan.
Adapun ternak yang cocok hidup di daerah ini sepertinya sapi dan kambing.
Menurut cerita Pak Badrun, sekitar 200 tahun yang lalu masyarakat pesisir
pantai Tunjungbumi dalam perjalanan-pulang berdagang ternak dari Kalimantan terserang
badai, dan kebanyakan dari mereka terdampar di Pekalongan. Masyarakat Madura yang
kesasar ini di Pekalongan membeli kain batik, canthing dan bahan pewarna. Yang mana
bahan pewarna ini oleh orang madura disebutnya sebagai kudhu Eropa, yang berupa bubuk
dalam kemasan kotak warna merah.
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Gambar 19.: Contoh kain tenun gedog
yang dicelup warna biru nila,
dengan motif dewi rengganis.
Koleksi: Bu Darmi, Desa Gaji.

Gambar 20.: Di Paseseh, proses ngetheli
(scouring) menggunakan minyak nyamplung,
Calophyllum inophyllum L. (Cluciaceae)
dicampur dengan air soda abu.
Proses ini untuk menghilangkan zat-lilin,
kanji, dll.

Sekarang ini, di desa Paseseh dapat dilihat kemahiran masyarakat setempat
membatik. Batik tulis Paseseh yang kwalitas bagus, halus pengerjaanya harganya mencapai
dua sampai tiga ratus ribu. Sedangkan batik-batik kasar dengan bahan pewarna sintetis
harganya hanya sepuluh sampai dua puluh ribu rupiah.
Motif-motif yang ada berupa tanaman, burung dan udang dengan latar belakang
warna putih (tarpotek) (gambar 22), motif bernaan (banyak warna: biru, merah maroon,
merah cerah, tarpotek), motif swari, motif cing-pancing, jolali, sibasi, panji lekok (gambar
21), krocok, saridon, bang umpai, ukel liris, canthil, dll. Warna dominan pada batik Paseseh
adalah biru (hitam, madura), hijau (biru, madura) dan merah.
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Gambar 21.: (Kain) sarung batik belum jadi, dengan motif geometris
yang rumit ini disebut panji lekok. Kain batik tulis halus ini buatan penduduk
desa Paseseh, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan.

Gambar 22.: Sarung batik berlatar putih (tarpotek), dengan motif tanaman,
burung, dan udang. Batik yang diproduksi secara masal ini dari Tanjungbumi.

Orang Madura biasa ngetheli lawon mori dengan campuran minyak nyamplung,
Calophyllum inophyllum L. (Cluciaceae), dengan air soda abu. Tahapan ini dimaksudkan
untuk menghilangkan zat-lilin, kanji, dll. Sehingga setelah proses ngetheli kain menjadi
mudah menyerap zat-warna. (lihat gambar 20).
Untuk mendapatkan warna biru, mereka menggunakan nila pantai, Indigofera
zollingeriana Miq. (Leguminosae). lihat gambar 23. Daun dan batang nila biasanya dilumat
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dan direndam di air. Untuk mempercepat proses fermentasi, mereka menambahkan
gula sebagai nutrin bakteri. Dan setelah warna biru terekstrak di air untuk dapat digunakan
dalam proses pencelupan, orang Madura menambahkan air kapur untuk maksud mereduksi
zat warna biru (indigotin)dalam bentuk 'leuco' (indigo putih). Selanjutnya, setelah
penambahan air kapur kain yang sudah diketheli dicelup, rendam, dan diangin-anginkan
(dioksidasi). Biasanya untuk mendapatkan warna biru gelap, proses celup, rendam dan
penganginan/ penjemurannya berulang-ulang.

Gambar 23.: Pohon nila pantai, Indigofera
zollingeriana Miq. (Leguminosae). Tanaman
penghasil zat-warna biru ini biasa digunakan di
desa Paseseh, Bangkalan.

Untuk mendapatkan warna hijau, kain yang telah dicelup dengan nila disikat
dalam kondisi basah dalam larutan tawas yang dicampur dengan lumatan kayu mundhu yang
berwarna kuning. Tawas adalah sejenis garam yang lebih dikenal sebagai mordan alum
[K2Al2(SO4)4].

Mordan

alum alam banyak terdapat di

kulit

kayu jirak, Symplocos

fasciculata Zoll. (Styracaceae) atau kulit (babakan) kayu sasah, Aporosa frutescens Blume
(Euphorbiaceae). Tetapi sasah mengandung aluminum tartrat, bukan aluminum sulfat yang
ada pada jirak. Mundhu, Garcinia dulcis L. (Guttiferae) adalah jenis tanaman yang
menghasilkan buah bulat kecil dan dapat dimakan dengan rasa kecut. Sedangkan untuk
mendapatkan warna merah, orang Paseseh

menggunakan

akar

mengkudu,

Morinda

citrifolia L. (Rubiaceae); dicampur dengan mordan alum yang terdapat pada jirak.
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Pohon mundhu banyak tumbuh di daerah pegunungan Madura yang berkapur.
Sedangkan jirak didatangkan dari Sumbawa atau beli dari Surabaya. Tetapi sekarang,
masyarakat Tunjungbumi banyak

beralih ke bahan-bahan sintetis/ kimia yang mudah

didapatkan dipasaran, serta mudah (proses) penggunaannya.

Gambar 24.: Para peserta “Kunjungan Studi” ke Lasem, Tuban dan Paseseh (Madura)
Dari kiri-kekanan: Amri Yahya, Achmad Sjafi’i, Fusami Ito dan Mayumi, Suhadji,
Soemihardjo, Terio Sekimoto, Citpo M., Umar Hadi, Sumino, Jangjang Purwosejati,
Guntur, Sismiati, Sutopo dan Puji Yosep Subagiyo.

Gambar 25.: Para peserta “Kunjungan Studi” ke Indramayu, Cirebon, dan Pekalongan.
Dari kiri-kekanan: Soedarso Sp., Sumino, Achmad Sjafi’i, Soemihardjo, Pak Kadir,
Ibu Mulyadi Widjaya, Sekimoto, Jangjang dan Sismiati.
Jongkok depan (dari kiri): Suhadji, Puji Y. Subagiyo (tengah), dan Sutopo.
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