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Masih Banyak Bangunan
Antik di Kedungcangkring
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Antik di Kedungcangkring
SELAIN menjadi salah

satu sentra batik tulis khas
Sidoarjo, Desa Kedung-
cangkring, Kecamatan Ja-
bon, juga dikenal sebagai
tempatnya para ulama.
Konon, dulunya kampung
yang terletak di pinggir
Sungai Porong ini meru-
pakan daerah kaya di
Jawa Timur.

Memasuki Kedungcang-
kring, pekan lalu, selain
suasana pesantren yang
masih kental, di Dusun
Kauman dan Magersari
tampak rumah-rumah
warga berarsitektur kla-
sik. Khas rumah-rumah ju-
ragan kaya tempo doeloe.
Bahkan, beberapa warga
Kedungcangkring disebut-
sebut keturunan Mongolia.

Rumah-rumah kuno
berarsitektur lama ini di
dalamnya juga masih bisa
dijumpai lemari, kursi,
hingga lampu kuno. Di
salah satu rumah warga
juga tersimpan rapi piring

dan mangkuk asal Mongol.
Menurut H. Anaz Tho-

wali, 82, warga Kedung-
cangkring, ketika kawasan
Porong, Gempol, dan seki-
tarnya belum ada listrik,
di Kedungcangkring listrik
sudah masuk. Hal itu tak
lepas dari kejayaan
Kedungcangkring sebagai
sentra pembuatan batik
tulis kualitas tinggi. “Lis-
trik masuk di sini sejak
1927 gara-gara batik.
Kalau batiknya sendiri sih
sudah ada sebelum tahun

itu,” katanya kepada Ra-
dar Sidoarjo.

Masa kejayaan batik di
Kedungcangkring dimulai
sekitar 1930. Saat itu
penduduk Kedungcang-
kring yang menunaikan
ibadah haji mencapai 100
orang lebih. “Warga ba-
reng-bareng naik haji
dengan menggunakan ka-
pal laut,” ujarnya.

Sayang, kejayaan batik
tidak bisa bertahan lama.
Ini setelah Jepang masuk
ke Indonesia pada 1942.
Sejak pendudukan tentara
Nippon itulah, perajin
batik di Kedungcangkring
perlahan-lahan surut.
Pasalnya, sebagian per-
alatan untuk membuat ba-
tik milik warga dirampas
dan dibawa ke Jepang.
“Maka, semakin lama se-
makin berkurang perajin
batik. Bahkan, muda-
muda saat ini sudah tidak
mau lagi meneruskan
usaha batik. (mus/rek)

H. Anaz Thowali
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TEMPO DOELOE:  Beberapa rumah milik warga Desa Kedungcangkring, Jabon, yang masih terawat.


