Berawal Kecintaan pada Candi,
Rektor ITN Malang Prakarsai
Batik Khas Malangan
Pasca bergabungnya ITN Malang ke dalam anggota TISC, Selasa 31
Oktober 2017 lalu, Rektor ITN Malang Dr.Ir. Lalu Mulyadi, MT.,
kembali berkeinginan untuk mengangkat penelitiannya tentang
candi menjadi karya batik sebagai icon batik Malangan.
Keunikan candi peninggalan Kerajaan Singosari yang ada di
Malang memang menjadi daya tarik tersendiri bagi Lalu Mulyadi.
Keunikan pada relief, model arsitektur dari candi yang ia
teliti bersama tim selama dua tahun melahirkan ide tersebut.
“Sebenarnya saat penelitian itulah saya bersama tim sudah ada
ide untuk mengangkat keunikan dari candi menjadi suatu karya
batik,” terangnya, saat jumpa pers, di Kampus I, Kamis (2/11).
Ia menambahkan, saat acara di Pasar Inovasi dan Kreativitas di
Jakarta ia mengunjungi stand pameran batik dari Kabupaten
Tangerang. Mereka menjual batik beserta keterangan sejarah
dari tiap-tiap motif batik. “Saat itulah saya teringat kembali
penelitian tentang candi yang akan saya gunakan sebagai motif
batik Malangan,” ungkapnya.
Penelitiannya sudah ia tuangkan dalam dua buah buku yang
mengupas tentang empat candi yaitu candi, Jago, Kidal,
Singosari dan Jawi. Banyak cerita sejarah yang bisa terungkap
dari sana. Bahkan candi Jago disebut juga sebagai perpustakaan
raja Singosari yang masih ada sampai sekarang, karena di candi
Jago terdapat banyak relief yang menceriterakan sejarah
Singosari, bahkan kehidupan nirwana pasca kematian. Sedangkan
di Candi Kidal juga ada relief terkenal seperti Medalion.
“Saya nanti akan mengundang dan sosialisasi hasil penelitian
saya kepada siswa SMK, kemudian untuk pembuatan motif akan
kami
perlombakan.
Kami
juga
akan
bekerjasama

dengan home industri dalam proses pembuatannya,” kata rektor.
Kolaborasi dengan berbagai elemen ini menurut rektor sudah
sesuai dengan visi ITN Malang tentang teknologi terapan.
“Hasil teknologi ini kami terapkan, jadi sejalan dengan visi
ITN. Ini akan bermanfaat baik di internal kampus maupun
setelah mahasiswa menjadi alumni. Tidak menutup kemungkinan
kami juga akan bekerjasama dengan para alumni,”
Buku tentang candi ini sudah mendapat hak cipta. Sedangkan
motif batiknya tentu saja akan didaftarkan memalui hak cipta
dan juga ada beberapa batik khas Malangan yang akan
dipatenkan. (mer/humas)

