
i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
 
 

APLIKASI MOTIF TATO KAKEHAN PADA MEDIA BATIK 
SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN BUDAYA 

SERAM BAGIAN BARAT PROPINSI MALUKU 
 

 
 

BIDANG KEGIATAN 
PKM-GT 

 
 
 
 
 
 

DISUSUN OLEH : 
 
 ISAK ELISAM SALENUSSA  209711424033/2009 

 MARTA PUTRI DAMAYANTI  107251410707/2007 

 LIA AGUSTINA  209711424008/2009 

 

  

 

 

 
 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
MALANG 

2010 
 



ii 
 

LEMBARAN PENGESAHAN USULAN PROGRAM KREAKTIVITAS 

MAHASISWA GAGASAN TERTULIS  

 

 

1. Judul kegiatan  : Batik Tato Kakehan sebagai upaya 

pelestarian budaya Seram barat  

2. Bidang kegiatan  : (   ) PKM-AI   (  √ ) PKM-GT  

3. Ketua pelaksana kegiatan  

a. Nama lengkap  : ISAK ELISAM SALENUSSA 

b. Nim  : 209711424033 

c. Jurusan  : PJKR  

d. Universitas  : UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

e. Alamat rumah dan telp : Jln. Panjaitan dalam No. 48  

 081248791400 

4. Anggota Pelaksana Kegiatan : 2 Orang 

5. Dosen pembimbing  

a. Nama lengkap dan gelar  : Febrita Paulina Heynoek,   S.Pd,M.Pd  

b. NIP : 19800217 200812 2 001 

c. Alamat rumah dan no telp :  

Malang, 21 Januari 2010 

Menyetujui : 
     Ketua jurusan PJK         Ketua pelaksana kegiatan 
 
 
 
 
(Drs. Mu’arifin.M.Pd)             (Isak Elisam Salenussa) 
NIP. 19650801 199001 1 001             NIM: 209711424033 
 
   Pembantu rektor tiga      Dosen pendamping  
 
 
 
 
(Drs. Kadim Masjkur M.Pd)        (Febrita Paulina Heynoek, S. Pd, M. Pd) 
NIP. 19541216 198102 1 001   NIP. 19800217 200812 2 001 



iii 
 

KATA PENGANTAR  
 
 
 Puji sukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena 

hanya dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul 

“Batik Tato Kakehan”, sebagai salah satu peninggalan budaya nenek moyang 

yang hampir punah dan perlu dilestarikan. 

 Pada kesempatan kali ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan informasi dan dukungan 

do’a dalam penyusunan karya tulis ini 

2. Bapak Drs. Mu’arifin M. pd. Selaku ketua jurusan PJK 

3. Ibu Hartati Eko Wardani, dr, M.si. Med selaku dosen pembimbing  

4. Ibu Febrita Paulina Heynoek, S.Pd,M.Pd. Selaku dosen pembimbing  

5. Prof. Dr. Moh. Ainin, M. Pd selaku dosen pereview 

6. Serta seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan karya 

tulis ini  

Penulis berharap karya tulis ini memberikan manfaat sebagai sumber 

informasi bagi para pembaca dan juga bermanfaat untuk memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat. 

Sangat disadari, bahwa dalam penyusunan tulisan ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu saran-saran dan masukan-masukan positif sangat 

diharapkan demi kesempurnaan tulisan ini di masa-masa yang akan datang. 

Akhirnya kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam 

penulisan ini masih banyak kekurangan. Dan semoga dapat memberikan manfaat 

bagi kita semua.  

 
 
 
 
           Malang, 21 Januari 2010 
 
 
 
 
           Penulis  



iv 
 

 
 

DAFTAR ISI 
 
 
 
 
Halaman judul ..................................................................................................... i 

Lembar pengesahan  ............................................................................................ ii 

Kata pengantar  ................................................................................................... iii 

Daftar isi  ............................................................................................................. iv 

Ringkasan karya tulis  ......................................................................................... 1 

A. PENDAHULUAN  ......................................................................................... 2 

Latar belakang  ........................................................................................ 2 

 Tujuan  .................................................................................................... 3 

Manfaat  .................................................................................................. 3 

 B. GAGASAN  .................................................................................................. 3 

 Tato Kakehan  ......................................................................................... 3 

 Makna Filososofis Tato Kakehan ........................................................... 5  

 Batik   ...................................................................................................... 6 

 Bentuk Tato Kakehan dalam media Batik  ............................................. 6 

 Sosialisasi Batik Tato Kakehan ............................................................... 7 

 C. KESIMPULAN ............................................................................................. 8 

 Gagasan yang Diajukan........................................................................... 8 

 Teknik Implementasi yang Akan Dilakukan........................................... 8 

 Prediksi Hasil yang Akan Diperoleh ....................................................... 8 

DAFTAR PUSTAKA  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 



v 
 

BATIK TATO KAKEHAN SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN BUDAYA 
SERAM BARAT 

 
 

 
Isak Elisam Salenosa, Marta Putri Damayanti, Dwi Agustina 

 
 
 

RINGKASAN KARYA TULIS 
 
 Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, dan merupakan 
salah satu Negara dengan beranekaragaman suku-suku, budaya, adat-istiadat, 
agama, dan lain sebagainya. Hal ini harus dijaga dan dilestarikan, sehingga nilai-
nilai seni budaya tersebut tidak terkikis dan hilang, akibat dari pengaruh budaya 
asing yang masuk ke Indonesia. Sudah terbukti dengan adanya, lagu-lagu, batik, 
tarian, asli Indonesia yang telah dipakai oleh Negara tetangga kita Malaysia sudah 
seharusnya masyarakat Indonesia punya ide-ide kreatif baru untuk mengatasi 
masalah-masalah tersebut.  
 Salah satu pelestari seni budaya dan adat istiadat Indonesia yang ada di 
daerah-daerah masih / belum terungkap, bahkan ada yang sudah hilang. 
Diantaranya adalah seni Tato Kakehan suku Alifuru di Seram Barat.  
 Penulisan ini dikaji dan disusun secara baik sehingga dapat mencerminkan 
suatu ide yang kreatif, inofatif, dan bermanfaat, bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan kehidupan di masyarakat. Metode penulisan yang digunakan 
adalah pendekatan langsung kepada sumber lewat penuturan atau cerita-cerita dan 
wawancara.  
 Dari permasalahan diatas diperlukan pelestarian semua adat istiadat dan 
seni budaya Indonesia. Dengan diresmikannya Batik Indonesia oleh UNESCO 
sebagai salah satu warisan budaya manusia asal Indonesia. Diharapkan kedepan 
seni budaya Indonesia dan lainnya hasil ciptaan putra-putri Indonesia, supaya bisa 
di daftarkan kepada UNESCO. Sehingga tidak ada lagi Negara-negara lain 
mengklim atau mengadopsi seni budaya bangsa Indonesia.  
 Agama Alifuru di pulau Seram sudah ada beratus-ratus tahun silam 
(sekitar abat 15) dengan berbagai bentuk upacara, salah satuya yaitu upacara 
kakehan. Bentuk upacara itu merupakan perekrutmen anak-anak remaja usia 
beranjak dewasa, dimana mereka akan didik kedisiplinan, budi pekerti, dan latihan 
menggunakan alat perang. Dan akhir pendidikan (pembinaan) dalam upacara 
Kakehan, badan mereka di Tato, sebagai tanda menuju suatu kedewasaan. Tato 
yang dilukiskan pada ribane (pemuda) tidak semua badan di Tato. Hanya bagian-
bagian tertentu saja bisa di tato, sesuai dengan pembawaan dan keberanian ribane 
(Pemuda) 
 Kalau seni tato kakehan pada zaman nenek moyang dilukiskan pada tubuh 
sebagai tanda, hal ini tidak bisa diterapkan sekarang karena tidak sesuai dengan 
norma-norma kehidupan agama dan masyarakat. Yang kedua pelaku sejarah tidak 
ada lagi sehingga harus ada media lain selain tubuh manusia untuk 
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mengaplikasikan tato kakehan. Salah satu wacananya yaitu untuk 
mengaplikasikan tato kakehan pada kain sebagai motif batik. Sebagai suatu 
gagasan untuk melestarikan nilai-nilai seni budaya, agar tidak hilang akibat 
pengaruh perkembangan zaman dan masuknya budaya asing. 
 Diharapkan penulisan karya ilmiah, dapat memberikan pengetahuan 
kepada masyarakat dan perhatian dari dinas terkait untuk pelestarian sani budaya 
di daerah-daerah. Hasilnya seni budaya Indonesia tidak diambil oleh Negara lain 
sebagai budaya mereka dan mempertahankan, menjaga pelestarian seni budaya 
kita.  
 
A. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Propinsi Maluku disebut sebagai salah satu propinsi dengan istilah 
propinsi seribu pulau, karena banyak pulau-pulau, terdiri dari pulau besar dan 
kecil. Salah satu pulau terbesar yaitu pulau Seram. Di pulau Seram hidup suku 
Alifuru asli dengan tradisi adat-istiadat dan seni budaya. Dalam menjalankan 
kehidupan sehari-hari, suku Alifuru hidup dalam kelompok-kelompok sosial 
masyarakat dengan mata pencaharian berkebun atau bertani dan berburu untuk 
nafkah hidup sehari-hari. Keyakinan dan kepercayaan terhadap agama suku 
Alifuru yang disebut dengan kakehan sangatlah kuat, dengan adanya upacara 
menghormati arwah leluhur, upacara kematian, upacara membangun Baileo, 
upacara mengundang roh jahat untuk musuh. Kegiatan ini berlangsung berabad-
abad lamanya. 

Tato kakehan pada upacara-upacara leluhur suku Alifuru disebut dengan 
nama “Kakihane”. Kakihane atau kakkehan (kakehang) berasal dari kata “Kakih” 
berarti Tato, yaitu tanda rajah cacahan. Tradisi atau adat-istiadat kakehan ini 
sudah lama ditinggalkan oleh suku Alifuru sejak mulai ada agama masuk ke 
Maluku dibawa oleh bangsa Belanda, Portugis, serta pedagang-pedagang dari 
Timur Tengah. Tradisi kakehan sudah ditinggalkan atau hilang, karena tradisi 
tersebut tidak sesuai dengan norma-norma agama dan kehidupan bermasyarakat 
dewasa ini. Disamping itu pelaku-pelaku sejarah kakehan sudah tidak ada lagi. ( 
Jefri, 2004) 

Agar tradisi tato kakehan ini tidak punah, diperlukan media lain selain 
tubuh untuk dapat mengaplikasikan motif-motif tato kakehan, salah satunya yaitu 
pada media kain yaitu yang lebih dikenal tengan teknik batik, dengan nama “Batik 
Tato Kakehan”. Hal ini karena batik telah menjadi salah satu seni budaya asal 
Indonesia yang telah diresmikan oleh UNESCO tanggal 2 Oktober 2009.  

Memang sangat disadari bahwa batik di Indonesia sangat didominasi oleh 
pulau Jawa, seperti Solo, Jogjakarta, Jawa Timur, dll. Sementara itu di Seram 
bagian barat mempunyai potensi Budaya yang masih belum terangkat ke 
permukaaan yaitu tradisi Tato Kakehan yang sudah ada sejak beratus-ratus tahun 
silam (Abad 15). Dalam prospek seni Tato Kakehan ini mempunyai nilai-nilai 
seni dan makna filosofis yaitu tradisi masyarakat Seram bagian Barat yang perlu 
diangkat dan dilestarikan. 

Potensi Seram bagian Barat dalam aspek Budaya sangatlah kuat, karena 
sebagai suku asli Alifuru banyak menyimpan Sejarah dan Budaya masa lampau 
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yang belu diungkap dan dikenalkan pada Masyarakat luas. Begitu juga untuk 
aspek dunia pariwisata, apabila nilai-nilai adat-istiadat dan budaya serta tempat-
tempat-tempat sejarah tersebut diangkat dan dikelola dengan baik oleh 
Pemerintah, akan membawa suatu kemajuan yang pesat bagi Masyarakat dan 
Pemerintah Daerah Seram bagian Barat secara khusus dan Propinsi Maluku dan 
Indonesia pada umumnya. 
 
Tujuan 

1. Mengetahui sejarah Tato Kakehan 
2. Mendeskipsikan makna filosofis tato kakehan bagi masyarakat Seram 

bagian Barat? 
3. Mengetahui motif Tato Kakehan dalam media batik 
4. Mengetahui cara sosialisasi Batik Tato Kakehan agar dapat dikembangkan 

oleh masyarakat? 
 
Manfaat 

1. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi generasi muda dan 
masyarakat Seram dan juga masyarakat Indonesia 

2. Sebagai suatu motivasi agar generasi muda tidak memakai tato pada 
tubuhnya karena tidak sesuai dengan norma-norma hidup beragama dan 
masyarakat 

3. Untuk melestarikan tato kakehan yang sudah hampir punah 
4. Sebagai acuan atau informasi kepada Pemerintah untuk lebih 

memperhatika Budaya Seram bagian Barat yang sudah hampir punah, 
untuk dapat dikembangkan menjadi suatu bentuk Wisata Budaya 
 
 
 

B. GAGASAN 
Tato Kakehan 

Tato kakehan adalah salah satu wujud kekayaan budaya Indonesia yang 
berasal daerah Seram Barat Propinsi Maluku. Seiring dengan perkembangan nilai-
nilai yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini menjadikan hasil budaya 
tato tidak dapat terus dipertahankan karena dirasa kurang sesuai dengan norma-
norma yang ada di masyarakat. diperlukan media lain agar budaya ini dapat tetap 
bertahan tetapi juga tidak melawan norma pada masyarakat. 

Kata Tato atau Tattoo berasal dari bahasa Tahiti “Totu” yang konon 
artinya tanda. Seni melukis pada tubuh manusia sudah ada sekitar 12.000 Tahun 
sebelum masehi. Tato semacam ritwal bagi suku-suku kuno, Maori, Inca, Ainu, 
Polynesia, Melanesia dan lain-lain. 

Sedangkan Tato pada pelaksanaan upacara Kakehan mempunyai arti dan 
makna sesuai dengan motifnya. 

Motif – motif tato yang diperoleh seperti berikut disertai dengan artinya :  
(Kamalatu Jefri,2004.Skripsi Makna  Tato Dalam Kakehan Dan 

Implikasinya. Universitas Kristem Indonesia Maluku (UKIM). 
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: Matahari =  Sumber panas dan cahaya 
 

 
 
 
Gambar 1. Gambar matahari 
 
 
 

 
: Bulan      =  Memberi Sinar 

 
Gambar 2. Gambar bulan 
 

 
 
 
: Silang      =  merupakan tanda atau simbol yang umum  

          berarti larangan.  
Gambar 3. Tanda silang 

 
 
 

 
 
 
 
: Lobia      = Peninjauan dari atas ketinggian 

 
 

Gambar 4. Lobia  
 
 

 
 
 
: Tanda keperkasaan 

  
Gambar 5. Tanda keperkasaan 
 
 
  
 
 
 : Nakwaney       = Pohon mayang (kakehan kedua). 
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Gambar 6. Nakwane  
 

    
 
: Nalaney           = pohon lenggua/sonokembang (Kakehan 

ketiga) 
 

Gambar 7. Nalaney  
 
 

 
 
: Sileu                 = Pulang/kembali kedalam masyarakat 

(kakehan keempat) 
Gambar 8. Sileu  
 

Selesai dari latihan dalam Perserikatan Kakehan, remaja/ pemuda harus 
mendapatkan tanda Tato sebagai simbol menjadi anggota Kakehan. Tanda Tato 
yang diberikan kepada anggota Kakehan (Ribane) sesuai dengan karakter dan 
sifat, pembawaan pribadi seseorang Ribane/pemuda. 

Tato umumnya pada seorang Ribane (Pemuda) ada pada bagian dahi, 
ketiak, lengan, dada dan belakang. Jenis dan motif Tato Kakehan dengan arti dan 
maknanya masing-masing akan ditulis kedalam wadah kain sebagai suatu 
pelestarian sejarah suku Alifuru di pulau Seram (Maluku), menjadi batik dengan 
nama Batik Tato Kakehan. 
 
Makna filosofis Tato Kakehan 

Dalam setiap gambar Tato Kakehan mempunyai arti dan makna tertentu 
sehingga dapat dijelaskan  yaitu: 
1. Gambar tato matahari : Sumber panas dan cahaya, artinya pandanglah 

matahari sebagai citra trinitas orbit, cahaya, dan panas tidak dapat dipisahkan 
(sebagaimana satu Allah/ Tunailastale) dengan kata lain hubungan manusia 
dengan yang maha kuasa tidak dapat dipisahkan 

2. Gambar tato bulan: Memberi sinar, artinya bahwa jika manusia melakukan 
perjalanan/ beraktivitas dikala malam hari ada cahaya yang menerangi 
perjalanan mereka. Gambar tato bulan menyimbulkan cahaya bagi kehidupan 
setiap makluk hidup pada waktu malam hari, setiap makluk hidup artinya 
bukan hanya tebatas pada manusia saja, sebagai makna keadilan Tuhan kepada 
semua makluk-Nya 

3. Gambar tato silang : Merupakan tanda atau simbol yang umum yang berarti 
larangan, sehingga segala sesuatu yang diberi tanda silang berarti tidah boleh 
disentuh lagi. Jadi tanda silang pada tubuh mereka (anggota Kakehan) 
mengingatkan pada acara yang harus dirahasiakan. Tanda silang juga berarti 
larangan untuk mengambil atau berbuat sesuatu, jika ada benda yang diberi 
tanda silang artinya benda tersebut tidak boleh diambil ataupun dilakukan 
sesuatu terhadap benda tersebut. Contohnya jika ada pantai yang dipasang 
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tanda silang berarti tidak boleh menangkap ikan di wilayah sekitar pantai 
tesebut sampai tanda silang tersebut dilepas. Begitu juga jika ada tumbuhan 
sepeti kayu yang diberi tanda silang artinya benda tersebut tidak boleh 
diambil.  

4. Gambar tato lobia : Peninjauan dari atas ketinggian, pertahanan wilayah dari 
serangan musuh. Mengingatkan kita pada situasi perang. Gambar ini sebagai 
lambang untuk selalu menimbulkan rasa nasionalisme pada setiap anggota 
kakehan dalam konteks ini yaitu nasionalisme untuk mempertahankan wilayah 
masing-masing. 

5. Gambar tato tanda keperkasaan : hanya diberikan atau dipakai pada anggota 
Kakehan yang mempunyai kemampuan dan keberanian yang tinggi atau 
pemimpim perang (kapitan). 

6. Gambar tato pohon mayang (pohon aren) : menyimbulkan bahwa pohon aren 
biasanya di olah air niranya untuk dijadikan minuman dan juga gula aren, 
memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. 

7. Gambar tato pohon lenggua (sono kembang) : merupakan jenis pohon kayu 
yang bisa diolah sebagai bahan bangunan yang bagus dan kuat, artinya dapat 
member nilai guna dan ekonomis bagi kehidupan masyarakat. 

8. Gambar tato sileu : pulang atau kembali ke dalam masyarakat, artinya semua 
anggota kakehan (ribane) apabila sudah selesai mengikuti latihan (upacara) 
mereka diperbolehkan kembali kepada orang tua dengan suatu harapan hidup 
baru di masyarakat. 
 

Batik 
Sejarah batik di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan kerajaan 

Majapahit. Kata batik berasal dari bahasa jawa “AMBA” yang berarti “Menulis 
dan Titik” awalnya batik dibuat terbatas didalam Keraton saja, hasilnya untuk 
pakaian Raja. Namun karena pengikut raja tinggal diluar Keraton, maka kesenian 
batik ini dibawa oleh mereka keluar Keraton dan dikerjakan ditempat masing-
masing. Lama-kelamaan ditiru oleh rakyat terdekat, selanjutnya meluas menjadi 
pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangga. Pembuatan batik di Jawa pertama di 
kerajaan Majapahit yaitu daerah Mojokerto dan Tulung Agung kemudian meluas 
ke Jombang. Meskipun batik dikenal sejak zaman Majapahit, namun 
perkembangan batik mulai menyebar pesat didaerah Jawa Tengah Surakarta dan 
Yogjakarta. Hal ini tampak bahwa perkembangan batik di Mojokerto dan Tulung 
Agung berikutnya lebih dipengaruhi corak batik Solo dan Yogjakarta. Sampai 
akhirnya batik menyebar sampai Jawa Timur, Madura, Jawa Barat, Jakarta, Bali. 
Diluar Jawa batik dikenal di daerah Sumatra Barat Padang sampai sekarang kita 
kenal batik di daerah yaitu batik Kalimantan, batik Sulawesi dan daerah lain di 
Indonesia{http//batikpekalonganmultiply.com/journal/item/4} Dengan diresmikan 
batik Indonesia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 sebagai salah satu 
warisan budaya asli Indonesia, hal ini menggairahkan kembali pengusaha batik di 
daerah. Sebelum batik di Indonesia diresmikan oleh Unesco, penulis sudah 
mempunyai ide untuk seni Tato Kakehan ini ditulis kedalam wadah lain yaitu 
kain, sebagai motif   batik   sehinggga dapat melestarikan seni budaya suku 
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Alifuru yang tersisa. Hal ini dilakukan karena Tato memang tidak sesuai dengan 
norma-norma kehidupan beragama dan masyarakat. 
 
Bentuk Tato Kakehan dalam media Batik 

Berikut ini adalah beberapa contoh  penerapan motif-motif tato kakehan 
pada media batik: 

 
 

 
 
 
 
                                

Gambar 9.  Motif batik kakehan untuk pria 
Karena  mengandung arti keperkasaan.  Dan motif 
gambar tato keperkasaan besar lebih dominan beradah 

ditengah.                  
 

 
 
 
 
 
Gambar 10.  Motif batik untuk pria dan wanita 
Karena semua motif gambar tato kakehan semua 

sama besar tidak ada yang lebih dominan. 
 
 
 

 
 
Gambar 11.  Motif batik untuk pria dan wanita 

Karena semua motif gambar tato kakehan sama besar dan tidak ada 
yang lebih dominan. 

 
 
 
 
 
 
Gambar 12.  Motif batik kakehan untuk wanita 
Karena mengandung arti nalaney atau pohon kayu  

Lenggua, kayu ini dijawa biasa disebut sono kembang dan 
mempunyai  bunga berwarna kuning  ini ada insur keindahan. 
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Gambar 13.  Motif batik kakehan untuk pria 

Karena mengandung arti keperkasaan dan Nakwaney: Pohon 
mayang/pohon aren biasa diolah oleh kaum laki-laki untuk diambil 
air niranya, sehingga bisa dibuat gula aren.Yang kesemuanya ada 
berhubungan dengan pekerjaan laki-laki. 

 
 
 
Sosialisasi  Batik Tato Kakehan 

Memang sangat disadari bahwa Batik dengan motif dari tato kakehan ini 
merupakan suatu hal baru yang diangkat dari tradisi atau budaya lokal suku 
alifuru di pulau Seram Maluku yaitu dari suatu ritual agama suku Alifuru yang 
dikenal dengan upacara Kakehan. Dalam upacara kakehan tersebut setiap anggota 
muda sebelum kembali kepada orang tua mereka diberi tanda berupa tato sebagai 
pembuktian bahwa mereka adalah anggota kakehan yang pernah mengikuti 
pelatihan dalam perserikatan tersebut. Bentuk-bentuk sosialisasi dapat berupa 
memperlihatkan gambar-gambar tato kakehan dan juga produk batik dengan 
motif-motif yang berasal dari tato kakehan pada masyarakat. Selain itu juga 
diperkenalkan kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten 
Seram Barat dan Dinas Pariwisata Propinsi Maluku. Sosialisasi tingkat lanjut 
harus didahului dengan penetapan hak paten terhadap motif-motif batik yang telah 
diciptakan. Setelah mendapatkan hak cipta/ hak paten terhadap motif-motif 
tersebut barulah sosialisasi dapat dilanjutkan ke tahap yang lebih luas, seperti 
melalui majalah seni-budaya, televisi, koran, gelar produk seni dan juga melalui 
media internet. Pada tingkat yang lebih lanjut sosialisasi dilakukan dengan 
memberikan pelatihan khusus tentang pembuatan batik dengan motif tato kakehan 
pada masyarakat supaya dapat mengembangkan batik dengan ciri khas motif-
motif tato kakehan agar budaya tersebut tidak punah. 

 
 
 

KESIMPULAN 
 
Gagasan yang diajukan 

Seni tato kakehan sebagai salah peninggalan budaya di pulau Seram pasti 
akan hilang jika tidak ada perhatian untuk melestarikannya. Sehingga hal ini 
menjadi perhatian penulis untuk tato kakehan tersebut dapat tetap dilestarikan 
dengan dituliskan bukan lagi pada badan atau tubuh seorang pemuda akan tetapi 
motif-motif tato kakehan tersebut dituliskan pada media lain salah satunya yaitu 
pada kain sebagai salah satu motif batik tato kakehan khas Maluku.  

 
Teknik Implementasi yang Akan Dilakukan 
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Sosialisasi baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah 
tentang gagasan ini agar dapat mengembangkan gagasan ini demi melestarikan 
bdaya setempat dan juga sebagai pengembangan SDM daerah setempat. Dalam 
aspek yang lebih luas yeitu mengenalkan gagasan ini pada masyarakat global 
melalui berbagai media sebagai kekayaan khasanah budaya Indonesia. 
Prediksi Hasil yang Akan Diperoleh 

Dengan adanya gagasan ini diharapkan motif-motif tato kakehan dapat 
terus dipertahankan sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia dan dapat tetap 
dikenal pada generasi-generasi berikutnya tanpa harus melawan norma-norma 
yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini. Selain itu juda dapat menambah 
kekayaan motif budaya batik yang ada di Indonesia 
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