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OLEH MEILlANI FAUZIAH

Berpikiran global, tetapi
tetap berbudaya lokal.
nam tahun sudah Indah
Anggraini
wara-wiri
di
berbagai kontes kecantikan.
Beragam prestasi dicetaknya,
mulai dari tingkat daerah
hingga nasional. Dua pekan silam (2/10),
mahasiswa berprestasi
dari Fakultas
Hukum Universitas Padjajaran ini berhasil
menyabet penghargaan sebagai juara pertarn a Putri Batik Nusantara 2012.
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Pemilihan Putri Batik Nusantara iru
merupakan gelaran Ikatan Pecinta Batik
Nusantara. Ajang itu sengaja diadakan
untuk mengajak generasi mud a agar lebih
mencintai kain khas Indonesia yang satu
ini. "Saya tumbuh di keluarga pecinta
batik:' ungkap mojang Bandung ini dengan
senyum mengembang.
Ayah Indah sering bepergian. Beliau
selalu membawa oleh-oleh kain batik untuknya. Beragam corak batik menawan
. hati perempuan yang sering membintangi
iklan di televisi ini. "Tidak ada batik yang
tidak cantik," komentarnya.
Rasa ingin tahu Indah makin lama
makin besar saat melihat aneka batik
pemberian sang ayah. la mulai mempelajari
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Indah tak kesulitan memadupadankan
batik agar terlihat menarik. Untuk yang
baru belajar memakai batik, ia menyarankan
agar mencoba atasan batik dengan model
yang simpel. Batik juga keren jika dipasangkan dengan celana jins. "Untuk acara
resmi, kain batik ampuh menyulap penampilan menjadi anggun," ungkapnya.
Indah juga mengapresiasi kreativitas
desainer Tanah Air yang telah bekerja
keras menciptakan karya unik berbahan
batik. Sebut saja Carmanita, Era Soekamto,
atau perancang favoritnya, Afif Shakur.
Di tangan mereka, kain batik tampil menjadi sangat modern. "Makin tidak ada
alasan untuk enggan berbaju batik:' ujar
perempuan dengan tinggi badan 169 sentimeter ini.
Batik yang dikreasikan oleh para perancang, lanjut Indah, turut melestarikan
budaya lokal. Namun, itu saja tidak cukup
untuk merespons pengakuan dari UNESCO
terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. "Perlu ada tindakan lebih lanjut
agar batik tetap menjadi ciri khas kita"
Indah yakin, hanya rasa cintalah yang
akan membuat batik menjadi lestari. Rasa
itu harus tumbuh dari dalam .: Perasaan
ini bisa muncul saat orang mencari tahu
tentang identitas bangsanya. "Kita boleh
berpikiran global, tetapi tetap berbudaya 10kaI:'ujar perempuan yang
mahir memainkan keyboard
~
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batik bukanlah pekerjaan impian. "Sofilosofi di balik tiap motif. Batik tambal
lusinya, masyarakat harus menyokong
yang sekilas tampak seperti gabungan
,
dunia batik dengan membelinya dan bangkain perca, contohnya. "Tambalan itu bisa
ga mengenakannya," tutur Indah.
diartikan sebagai menambal atau memSebagai Duta Batik, Indah mengemban
perbaiki hal-hal yang telah rusak," ungkaptugas
untuk menularkan semangat mengenya.
nakan
batik di kalangan generasi muda.
Melalui motif itu, Indah seolah diingatIni
bukan
tugas mudah, mengingat gemkan untuk senantiasa memperbaiki diri
puran
produk
mode lainnya begitu dahsyat.
agar kehidupannya menjadi lebih baik. In"Meskipun sudah lebih populer, masih
dah juga mengenal batik sebagai alat budaya.
banyak anak muda yang menganggap
.••••
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Di Keraton, misalnya, ada motif-motif
batik itu kuno,"
batik yang tidak diperkenankan dipakai
Paradigma terse but Indah patahkan
orang kebanyakan. Motif tertentu hanya
dengan
memberi contoh. Dia sering tampil
~
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boleh dipakai keluarga kerajaan. "Zaman
mengenakan
busana
bercorak
batik.
Pilih~""'~~
Indonesia
dahulu batik memang dibuat untuk tujuan
annya
jatuh
pada
model
baju
batik
yang
harus
lebih
tertentu," jelas Indah.
fashionable,
yang
cocok
dengan
kepribamenghargai
para
Menurut Indah, wawa san seperti itu
dian
dan
bentuk
tubuhnya.'
"Saya
suka
pembatik.
Itulah
kesan
sebaiknya lebih disosialisasikan sebagai
pakai batik dengan warna-warna
AO..~~
yang Indah dapatkan setelah
warisan budaya. Pengetahuan yang menyang
cerah,
segar
dilihat
mata,"
~~
mencermati proses pembuatan
dalam tentang budaya lokal akan menjadi
ungkap dara kelahiran Banbatik yang rumit dan detail. "Sudah sesenjata anak negeri dalam menghadapi
dung,
27
[uli
1991 ini.
patutnya kerja keras pembatikdinilai dengan
klaim negara lain. "Dengan menjadi Duta
harga tinggi agar mereka bisa hid up dari memBatik, saya sendiri akan lebih melek batik:'
"'~
~
batik," ujar pemilik akun Twitter faindahfallash ini.
Tentang masa depan batik, Indah
~
...".
Indah
pernah mencoba membatik di Museum Tekstil,
menyimpan satu kegusaran. Regenerasi
Jakarta.
Tiga
kali
menjajal, ia masih belum mampu mencippembatik tampaknya kurang berjalan mutakan
goresan
lilin
malam
yang rapi. "Tanqan saya masih kaku
Ius. Membatik masih dianggap pekerjaan
saat memegang canting," kata anggota Paguyuban Mojang Jajaka
untuk mereka yang berumur. "Saya
Kota Bandung ini.
khawatir kita kehabisan pembatik Iokal,"
ujarnya lirih.
Kendati demikian, Indah menganggap, batik merupakan kegiatan
yang cukup menghibur. Batik bisa melepaskan stres, "Membatikjuga melatih
Indah menyaksikan banyak pembatik
saya untuk bersikap sabar;" _
profesional yang jarang sekali memiliki
penerus. Keturunan mereka enggan menjadi pembatik karena menganggap mem-
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