
Berburu Batik Terbaik di Yogyakarta 

 
 
 Sebetulnya, tidak perlu ada kata ‘terbaik’ untuk mencari batik. 

Indikatornya terlalu abstrak dan sangat tergantung pada selera masing-masing. 

Namun, Yogyakarta sudah lama dikenal sebagai kota utama penghasil batik di 

Indonesia. Walaupun kini batik telah diakui sebagai lambang kekayaan seni 

nasional Indonesia, Yogyakarta tetap menjadi ‘ibukota’nya. Bagi para pelancong 

yang sedang mengunjungi provinsi istimewa ini, berbelanja batik wajib 

hukumnya. Sama seperti keharusan membeli kipas di Jepang atau mencoba 

cokelat di Swiss.  

 Yogyakarta merupakan kota yang sangat besar. Kota ini dikenal sebagai 

kota pelajar, karena terdapat banyak universitas ternama yang mengumpulkan 

mahasiswa dari seantero Indonesia. Walaupun didominasi oleh anak muda, 

namun suasana kota ini tak jauh berubah. Delman dan kusirnya masih lazim 

dijumpai di pinggir jalan. Ketika becak mulai punah di kota-kota besar, 

Yogyakarta memeliharanya dengan segenap hati. Warung kaki lima diberi 

tempat di tengah kota, dan kedai lesehan menjamur semakin banyak setiap 

harinya. Di kota yang masih amat tradisional ini, batik dijunjung tinggi sebagai 

salah satu warisan kebanggaan. Hampir setiap orang tak malu mengenakan 

batik, kadang pula berupa aksesoris atau sekadar blangkon penutup kepala, khas 

orang jaman dahulu.  

    Awal pencarian batik paling baik dimulai di Malioboro. Ya, siapa yang 

tidak tahu Malioboro? Jalanan ini bisa dibilang menjadi wajah dan sekaligus 

denyut nadi pariwisata Yogyakarta. Tiap hari, dari subuh, pagi, siang, dan malam, 

Malioboro tak pernah sepi pengunjung. Termasuk di antaranya adalah para 

pemburu batik khas Yogya. Malioboro disesaki para penjual batik mulai dari 

yang paling murah hingga yang mencapai jutaan rupiah, mulai dari pedagang di 

emperan toko hingga gerai batik yang sudah ternama seperti Batik Keris. 

Asyiknya memilih batik di Malioboro adalah kita harus menguasai seni tawar-

menawar. Terkadang, harga yang diberikan di awal bisa dipotong bahkan lebih 

dari 60%-nya!  



Biasanya, pedagang batik di Malioboro mengambil suplai batik di tempat 

yang sama, sehingga jamak dijumpai beberapa model batik yang sama-sama 

dijual. Jika Anda memilih untuk membeli batik dari pedagang di emperan toko, 

pastikanlah bahwa ukurannya pas dengan ukuran badan Anda. Karena terletak 

di pinggir jalan raya dengan gang yang cukup sesak, tidak banyak toko batik 

yang dilengkapi dengan kamar pas. Jadi, ketelitian dalam memilih bahan dan 

ukuran menjadi hal yang penting. 

 Kalau menginginkan variasi batik yang lebih lengkap, singgahlah ke pasar 

tertua di Yogyakarta, Pasar Beringharjo. Lokasinya masih berdekatan dengan 

Malioboro. Pasar Beringharjo merupakan pasar ikonik Yogyakarta yang juga 

menjadi tujuan wisata wajib para turis, baik domestik maupun mancanegara. 

Sejak tahun 1758, lebih dari 200 tahun yang lalu, pasar ini telah menjadi pusat 

jual-beli, hingga akhirnya dibangun fasad permanen pada tahun 1925. Lain 

dengan pasar tradisional lain yang menjual sayur, buah, dan kebutuhan 

sembako, Pasar Beringharjo menasbihkan diri menjadi pusat penjualan batik di 

Yogyakarta.  

 Di sini, berbagai varian pakaian batik bisa ditemui. Ada juga kain batik 

yang dijual per meter, untuk dijahit kembali sesuai selera dan ukuran 

pemiliknya. Motifnya pun beragam. Namun beberapa motif batik yang menjadi 

kekhasan batik Yogya adalah motif kawung, sekarjagad, keraton, ceplok grompol, 

dan garuda. Masing-masing motif ini memiliki arti tersendiri. Misalnya, motif 

keraton yang terinspirasi dari tetumbuhan yang ada di sekitar keraton Jawa, atau 

sekarjagad yang berarti ‘bunga dunia’, yang dipercaya akan membuat kecantikan 

wanita semakin indah karena terlihat berwibawa.  

 Bosan mengoleksi baju batik? Penduduk Yogyakarta dengan kreatif telah 

mengubah batik menjadi kreasi lain yang tak kalah cantiknya. Di Pasar 

Beringharjo, Anda bisa menemui gelang kayu, gantungan kunci, sandal, hingga 

gayung kayu yang bermotif batik. Ini merupakan tempat yang tepat jika Anda 

mau berbelanja oleh-oleh untuk kerabat. Sama seperti Malioboro, di Pasar 

Beringharjo pun Anda harus menguasai seni tawar-menawar dengan para 

pedagangnya. Ada kepuasan tersendiri, apabila kita bisa mendapatkan batik 

yang kita inginkan dengan perjuangan tawar-menawar dengan pedagang yang 

juga pantang menyerah. Namun jangan khawatir, harga batik di Pasar 



Beringharjo amat terjangkau. Anda bahkan bisa mendapatkan kemeja batik 

berkualitas tinggi di bawah Rp 50.000 jika giat mencari dan menawar. 

 Jika malas berkutat di area Malioboro yang padat, Anda bisa melipir ke 

daerah Keraton Yogyakarta, tepatnya di Kampung Batik Ngasem. Di sini pun, 

berbagai varian batik, baik berupa kain hingga busana modern, telah tersedia. 

Kampung batik ini juga merupakan sentra batik yang sudah tersohor. Jika ingin 

menjelajahi kampung batik dengan leluasa, Anda bisa menaiki becak yang siap 

dicarter kemana pun Anda mau. Beberapa toko batik yang ada di Kampung 

Ngasem menjual busana batik dalam jumlah terbatas atau limited edition, 

sehingga Anda tak perlu takut berpapasan dengan orang yang memakai baju 

batik kembar dengan Anda. Nah, asyiknya lagi, Kampung Ngasem ini terbiasa 

menerima para pembeli grosir. Jika Anda membeli dalam jumlah banyak, Anda 

bisa mendapatkan potongan harga yang cukup lumayan. Atau jika Anda 

penasaran dengan bagaimana batik dibuat, pabriknya pun terbuka untuk 

dikunjungi. 

 Memang, tiga tempat yang telah disebutkan sebelumnya membuat kita 

harus pusing tawar-menawar untuk mendapatkan harga terjangkau. Terlebih, 

tak semua orang jago menawar harga. Oleh karena itulah, Yogyakarta pun 

memiliki Mirota Batik. Mirota Batik adalah bentuk modern toko batik yang 

membebaskan Anda dari kewajiban tawar-menawar. Toko ini menawarkan 

berbagai oleh-oleh khas Yogyakarta dengan sangat lengkap, mulai dari batik, 

replika keris, wayang kulit, lukisan, dodol, hingga perlengkapan lulur. Di sudut 

ruangan ada beberapa wanita yang juga membatik dengan cara tradisional. 

Mirota Batik padat dikunjungi pelancong yang hendak membawa pulang buah 

tangan khas Yogyakarta. Jika Anda lelah menawar harga, atau tak punya waktu 

banyak, Mirota Batik bisa Anda sambangi. Tinggal pilih batik yang Anda 

inginkan, cobalah di kamar pas, dan Anda bisa langsung bayar.  

 Baik di Malioboro, Beringharjo, Kampung Ngasem, maupun Mirota, batik-

batik yang dijual di Yogyakarta merupakan batik tradisional yang sangat indah. 

Motifnya digambar dengan hati-hati dan mengandung keunikan di setiap 

lengkungannya. Harganya pun tak mencekik dompet, bahkan banyak yang 

membeli grosir di Yogya untuk dijual di kota lain.  

Memang, kalau soal berburu batik, Yogya-lah yang terbaik! 



Informasi tambahan: 

1. Malioboro 

Jam buka: 08.00-21.00 WIB 

2. Pasar Beringharjo 

Jam buka: 05.00-17.00 WIB 

3. Kampung Batik Ngasem 

Jam buka: 09.00-17.00 WIB 

4. Mirota Batik 

Jam buka: 08.00-21.00 WIB 


