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Menggali Kearifan Lokal Banua untuk Bangsa

TUJUAN PEMBELAJARAN
1) Siswa dapat mengetahui sejarah Baayun Maulud.
2) Siswa dapat mengetahui waktu dan tempat pelaksanaan acara

Baayun Maulud.
3) Siswa dapat mengenal peralatan dan barang yang digunakan

pada upacara Baayun Maulud.

BAGIAN I: MENGENAL BAAYUN MAULUD

A. Pendahuluan
Banjarmasin adalah salah satu kota yang ada di Kalimantan

Selatan; masyarakatnya dikenal dengan sebutan masyarakat Banjar
atau urang Banjar. Masyarakat Banjar atau urang Banjar dikenal
sebagai kelompok suku bangsa yang berkehidupan religius. Meski-
pun demikian, urang Banjar juga masih memegang teguh tradisi
dan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang, terutama
terlihat pada masyarakat yang hidup di pedalaman. Penerapan adat
istiadat tersebut terlihat dari tahapan siklus kehidupan urang Banjar
yang terdahulu menganut keyakinan kepada ajaran nenek moyang.

Baayun maulud adalah proses budaya yang menjadi salah satu
simbol kearifan dakwah ulama Banjar dalam mendialogkan makna
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hakiki ajaran agama dengan budaya masyarakat Banjar. Rahmat (2003)
menyebutkan bahwa mendialogkan hal-hal hakiki terkait nilai
sesungguhnya dapat disebut sedang diarahkan untuk kembali kepada
makna hidup yang hakiki. Makna hakiki di sini adalah mengenal
nilai-nilai agama yang ada di tengah kehidupan masyarakat karena
sudah menjadi pedoman dalam menjalani ritualitas hidup
keseharian. Mengenal dan kemudian menjadikannya sebagai sebuah
praktik kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama selanjutnya
dilakoni dengan sedemikian rupa sebagai sebuah pengejawantahan
makna hakiki dalam beragama. Beberapa istilah baayun maulud
yang digunakan urang Banjar adalah di antaranya baayun anak,
baayun maulid, baayun mulud, tetapi dalam buku ini yang diguna-
kan adalah baayun maulud. Maulud adalah simbol agama dan men-
jadi salah satu manifestasi untuk menanamkan, memupuk, dan
menambah kecintaan sekaligus pembumian sosok manusia pilihan,
manusia teladan, Nabi pembawa Islam untuk mengikuti ajaran dan
petuahnya. Sedangkan baayun anak adalah penerjemahan dari
manifestasi tersebut karena dalam baayun anak terangkum deskripsi
biografi Nabi SAW sekaligus doa, upaya, dan harapan untuk mene-
ladaninya. Baayun maulud juga merupakan wujud nyata local genius
dalam menerjemahkan hadits dan perintah Nabi untuk menuntut
ilmu sejak dari buaian (ayunan) yang umumnya dikenal dengan
ungkapan “Tuntutlah ilmu dari sejak dalam buaian (ayunan) hingga
liang lahat”. Ilmu yang dituntut adalah ilmu yang telah dianjurkan
oleh Nabi mencakup ilmu dunia dan ilmu akhirat.Barangsiapa yang
ingin memperoleh kebaikan (kebahagiaan) di dunia, maka tuntutlah
ilmu, dan barangsiapa yang ingin mendapatkan kebaikan di akhirat,
maka tuntutlah ilmu, dan barangsiapa yang ingin memperoleh ke-
baikan di keduanya, maka tuntutlah ilmu (HR. Imam Muslim).

Tradisi ini masih ada hingga saat ini yang tampak dalamupacara
atau tradisi suku Banjar dan itu berlaku bagi warga masyarakat yang
berdomisili di Kalimantan Selatan,khususnya kota Banjarmasin.
Selain sebagai tradisi yang menjadi rangkaian dari upacara daur
hidup urang (orang) Banua-Banjar,upacara baayun maulud juga
dapat dijadikan sebagai sarana upacara tolak bala’. Upacara baayun
maulud di kota Banjarmasin dilaksanakan di makam Sultan Suriansyah
atau di mesjid Sultan Suriansyah. Pesertanya tidak hanya dari
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Banjarmasin, tetapi juga berasal dari Pelaihari, kabupaten Banjar,
dan Palangkaraya. Panitia pelaksana adalah petugas makam dan
masjid Sultan Suriansyah yangberasal dari Dinas Pariwisata Kota
Banjarmasin. Menurut Antonius Simanjuntak (2016), tradisi adalah
sebagian unsur dalam sistem budaya masyarakat dan merupakan
sebuah warisan berwujud budaya dari nenek moyang yang telah
menjalani waktu ratusan tahun dan tetap dituruti oleh mereka yang
hidup dan melakukan aktivitas kehidupan di hari ke depannya pada
generasi selanjutnya. Ia selanjutnya menjadi pedoman bagi hidup
dan kehidupan mereka dalam menjalani aktivitas kehidupannya.

B. Sejarah Baayun Maulud        
Baayun maulud adalah kegiatan mengayun bayi atau anak

sambil membaca syair maulud (Prayogo dan Zailani, 1998). Baayun
maulud dilaksanakan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad
SAW setiap tanggal 12  Robiul Awal. Tradisi ini dilaksanakan oleh
masyarakat Banjar,Kalimantan Selatan. Kata baayun memiliki arti
ayunan atau buaian, sedangkan kata maulud berasal dari bahasa
Arab yang berarti ungkapan masyarakat Arab untuk kelahiran Nabi
Muhammad SAW.  Dengan demikian, Baayun Maulud memiliki arti
kegiatan mengayun anak (bayi) sebagai bentuk rasa syukur atas
kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Seiring dengan masuk dan berkembangnya ajaran agama Islam
dalam kehidupan urang Banjar, maka terjadilah proses akulturasi
antara ajaran yang dibawa oleh para penyebar agama Islam dengan
kebudayaan lokal yang sudah ada sebelumnya. Salah satunya me-
wujud dalam penyelenggaraan upacara baayun maulud. Upacara
baayun maulud termasuk ke dalam upacara yang ditujukan untuk
anak-anak menjelang dewasa, tepatnya ketika usia anak berada di
antara 0-5 tahun.

Sebenarnya, upacara ini telah menjadi ritual wajib yang sudah
menjadi tradisi jauh sebelum ajaran Islam dianut oleh orang-orang
suku Banjar. Upacara adat ini dikenal dengan sebutan upacara baayun
anak. Sejalan dengan masuknya Islam, upacara baayun anak dipadu-
kan dengan ajaran agama Islam dan disebut dengan baayun maulud.
Sebelum beralkulturasi dengan ajaran Islam, upacara baayun anak
dilaksanakan sebagai sarana atau media untuk mengenalkan si anak
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kepada Datu Ujung, yakni sosok leluhur yang digambarkan sakti
mandraguna dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Urang Banjar
pada zaman dahulu meyakini bahwa anak-anak mereka bisa mem-
peroleh keberkatan dalam hidupnya, tidak mudah menangis, dan
terhindar dari segala marabahaya. Untuk itu, pada zaman dahulu,
setiap anak harus melalui upacara baayun anak sebagai tanda peng-
hormatan dan sekaligus memberi persembahan kepada Datu Ujung
(Sumber: Museum Lambung Mangkurat).

Pada perkembangannya, penerapan upacara adat baayun anak
berakulturasi dengan dakwah ajaran Islam. Penghormatan yang
sebelumnya dipersembahkan kepada leluhur kemudian diselaraskan
dengan ajaran Islam, yakni agar si anak mendapat sifat-sifat baik
seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Akulturasi terhadap
tradisi ini terjadi secara damai dan harmonis serta menjadi substansi
yang berbeda dengan sebelumnya karena tradisi lama berubah
menjadi tradisi baru yang bernafaskan Islam.

Mengayun anak ini ada yang mengayun biasa dan ada yang
badundang. Mengayun biasa adalah mengayun dengan berayun
lepas, sedangkan mengayun badundang adalah mengayun dengan
memegang tali ayunan. Yang lebih menarik adalah ketika menidur-
kan anak, sang ibu sambil bernyanyi, bernyanyi dengan suara merdu
berayun-ayun atau mendayu-dayu. Lirik lagu ini sangat puitis.
Liriknya seperti ini:

“Guring-guring anakku guring.. Guring diakan dalam pukungan..
Anakku nang bungas lagi bauntung.. Hidup baiman mati
baiman..”

Jika posisi anaknya berbaring lirik “pukungan” diganti dengan
“ayunan.” Isi lirik ini adalah pujian anaknya yang cantik (cakap)
dan doa agar anaknya kelak menjadi kuat imannya dalam agama
sampai akhir hayatnya. Seandainya anaknya masih rewel tidak juga
mau tidur, biasanya sang ibu berkata:

“His! cacak! anakku jangan diganggu inya sudah guring.”

Baayun anak ini terkadang sengaja diadakan pada acara maulud
Nabi yakni tanggal 12 Rabiul Awal agar mendapat berkah kelahiran
Nabi Muhammad SAW. Pada perkembangannya, baayun anak ini
menjadi sebuah tradisi yang setiap tahun digelar dengan istilah



5

Menggali Kearifan Lokal Banua untuk Bangsa

“Baayun Maulud. “Baayun maulud ini berisi pesan-pesan religiusitas,
filosofis, dan local wisdom (kearifan lokal).

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Upacara baayun anak sebagai bagian tradisi dakwah Islam

sebenarnya sudah dikenal masyarakat Banjar sejak Kesultanan Banjar
resmi menjadi kerajaan Islam, yakni pada dekade kedua abad ke-14
Masehi. Pada awalnya, upacara ini hanya diperuntukkan bagi anak-
anak dari keluarga besar kerajaan yang lahir pada bulan Safar karena
bulan ini dipercaya sebagai bulan yang penuh bala atau malapetaka.
Oleh karena itu, untuk menghindari tertimpanya hal-hal yang tidak
diinginkan pada anak, maka si anak wajib diayun sebagai bentuk
ritual tolak bala.

Seiring dengan berjalannya waktu, ritual adat ini juga populer
di kalangan masyarakat kebanyakan, khususnya orang Banjar yang
tinggal di daerah Hulu Sungai. Peruntukan upacara ini tidak lagi
hanya bagi anak lahir di bulan Safar, akan tetapi juga pada anak-
anak Banjar yang dilahirkan pada bulan-bulan lainnya.

Dalam perkembangannya kemudian, tradisi baayun anak justru
lebih dikenal dengan sebutan baayun maulud. Tradisi ini rutin
diselenggarakan setiap tahun pada setiap tanggal 12 bulan Mulud
atau Rabiul Awal tahun Hijriyah (dalam penanggalan kalender Islam)
untuk menyambut dan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad
yang kemudian lebih dikenal Maulid Nabi. Akan tetapi, jika upacara
baayun maulud dilaksanakan di luar tanggal tersebut juga diper-
bolehkan. Upacara ini biasanya dimulai pada sekitar pukul 10.00 pagi.

Upacara baayun maulud dilakukan ketika anak berusia 0-5 tahun.
Namun biasanya, saat bayi berusia 40 hari, upacara ini sudah
diselenggarakan. Tempat pelaksanaan tradisi baayun maulud ini bisa
diselenggarakan di rumah, namun bisa juga dilakukan di balai desa,
masjid, atau di tempat yang lapang secara massal.

Upacara baayun maulud di kota Banjarmasin dilaksanakan di
Makam Sultan Suriansyah atau di mesjid Sultan Suriansyah. Pelaksa-
naan acara ini dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu tanggal
kelahiran nabi Muhammad SAW; setiap peserta biasanya dipunggut
biaya sekitar Rp 150.000,-
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D. Peralatan dan Bahan
Peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyeleng-

garaan upacara adat baayun maulud antara lain sebagai berikut:

1. Ayunan (Baayun)
Ayunan dibuat dari tapih bahalai atau kain sarung wanita dan

ujungnya diikat dengan tali atau pengait.Ayunan ini biasanya digan-
tungkan pada penyangga ruangan tengah rumah.

Pada tali diikatkan Yasin, daun jariangau, kacang parang, dan
katupat guntur dengan tujuan sebagai penangkal jin (mahluk halus)
atau penyakit yang dapat mengganggu bayi. Posisi bayi yang diayun
dibaringkan dan ada pula posisi duduk dengan istilah “dipukung.”

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Ayunan+baayun+maulud

Kain ayunan ini terdiri atas 3 (tiga) lapis. Lapisan paling atas
menggunakan kain sarigading atau sasirangan (kain tenun khas
Banjar). Pada zaman dahulu, kain sasirangan yang bisa digunakan
untuk ayunan dalam upacara baayun anak harus bercorak tertentu,
yakni motif bahindang (pelangi).Sedangkan lapisan tengah menggu-
nakan kain kuning (kain belacu yang diberi warna kuning dari
sari kunyit), dan lapisan paling bawah memakai kain bahalai (kain
panjang tanpa sambungan jahitan).

2. Hiasan Ayunan
Hiasan ayunan terdiri dari janur pohon nipah atau pohon kelapa

atau pohon enau. Jenis-jenis hiasan ayunan yang dipersiapkan dalam
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pelaksanaan upacara adat baayun maulud antara lain berbentuk
tangga puteri, tangga pangeran, payung singgasana, patah kankung,
kembang serai, gelang-gelang atau rantai, dan lain sebagainya.

Hiasan lain yang biasanya ditambahkan dapat berupa buah
pisang, kue cucu, kue cincin, dan hiasan-hiasan lain. Selain itu, pada
tali ayunan juga diberi beraneka macam pernak-pernik hiasan, misal-
nya anyaman janur hewan, katupat bangsur, halilipan, kambang
sarai, rantai, atau hiasan-hiasan dengan menggunakan buah-buahan
dan kue tradisional/panganan khas banjar.

3. Piduduk

Piduduk adalah syarat upacara yang berupa bahan-bahan
mentah. Bahan-bahan yang termasuk dalam piduduk antara lain
3,5 liter beras, 1 biji gula merah, sedikit garam (untuk anak laki-
laki) atau sedikit garam ditambah dengan minyak goreng (untuk
anak perempuan).

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
si te=webhp&source= lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fW
gstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=
isch&q=Piduduk
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4. Sesaji
Sesaji adalah perlengkapan atau syarat upacara. Sesaji yang

diperlukan dalam pelaksanaan upacara adat Baayun Maulud antara
lain telur dan nasi lamak (lakatan) atau nasi ketan bersantan.

Sesaji disajikan di dalam piring yang diisi dengan susunan nasi
lamak, kue apem, kue cucur, inti kelapa, telur ayam rebus, papari,
pisang, dan tape ketan. Sesaji lainnya dan piduduk ditempatkan pada
sebuah ember ukuran kecil, yakni berupa beras, buah kelapa yang
sudah dikupas kulitnya, sebungkus garam, dan gula merah.

BAGIAN II: PRAKTIK BAAYUN MAULUD

A. Proses Pelaksanaan Upacara Baayun Maulud

1. Tahap Persiapan
Persiapan untuk melaksanakan upacara baayun maulud secara

umum dilakukan sampai sesaat menjelang upacara dilaksanakan.
Adapun persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUAhV
Fto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=masjid+sultan+
suriansyah+banjarmasin
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a. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan
dan mempersiapkan tempat pelaksanaan upacara. Penentuan
tempat upacara menjadi sangat urgen apabila upacara baayun
maulud yang hendak diselenggarakan diperkirakan atau diren-
canakan diikuti oleh banyak peserta, seperti pada tahun 2007
yang diikuti oleh 1800 peserta. Tempat pelaksanaan upacara biasa-
nya diselenggarakan di mesjid-mesjid yang mempunyai nilai-
nilai historis dan dianggap keramat. Setelah ditentukan tempat-
nya, kemudian disosialisasikan kepada segenap lapisan masyarakat.

b. Setelah itu menghubungi kelompok-kelompok pembaca syair-
syair pujian.

c. Sehari sebelum pelaksanaan upacara, para orang tua hendak
mengayun anaknya (baca: mengikuti upacara baayun maulud)
atau keluarga yang hendak mengayun orang tuanya menyerah-
kan piduduk kepada tokoh agama.

d. Setelah itu, dilanjutkan dengan membuat ayunan. Membuat
ayunan bisa dilakukan sehari sebelum pelaksanaan upacara,
ataupun pada saat menjelang pelaksanaan upacara. Namun ada
juga yang mempersiapkan ayunan di rumahnya masing-masing.

e. Kemudian, tali pengikat ayunan dihias dengan beraneka ragam
hiasan seperti janur yang telah dibuat beraneka ragam bentuk,
buah-buahan dan kue-kue. Biasanya, kegiatan menghias ayunan
dilakukan pada pagi hari menjelang pelaksanaan upacara.

f. Pada malam hari menjelang pelaksanaan upacara baayun maulud,
para ibu sibuk menyiapkan kelengkapan upacara, seperti kue dan
makanan lainnya.Setelah semua kebutuhan upacara dipersiap-
kan, upacara baayun maulud segera dimulai.

2. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan upacara baayun maulud ditandai oleh dua kegiatan

penting, yaitu pembacaan syair–syair Arab yang berisi pujian–pujian
kepada Nabi Muhammad SAW dan kegiatan mengayun anak.
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Adapun proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
a. Pada hari pelaksanaan upacara, para peserta akan mendatangi

tempat pelaksanaan upacara. Bagi yang berasal dari luar daerah
biasanya datang menggunakan angkutan umum. Ada juga yang
datang ke lokasi acara sehari sebelum hari pelaksanaan. Biasanya
mereka tidur di rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar masjid.
Peserta yang datang biasanya langsung mencicipi makanan khas
Banjar yang telah disediakan. Setelah mencicipi hidangan ter-
sebut, para peserta berkumpul di dalam masjid.

b. Sekitar jam 10.00 pagi, acara segera dilaksanakan dengan dipimpin
oleh tokoh agama. Pemimpin upacara menjelaskan tentang
maksud dan tujuan pelaksanaan upacara baayun maulud.

c. Salah seorang peserta bersiap-siap untuk mengayun anak.
d. Kemudiaan pemimpin upacara mempersilahkan yang bertugas

membacakan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
e. Ketika para pembaca syair-syair sedang bersiap–siap, para orang

tua segera mengayun putra-putri mereka di dalam ayunan.
f. Ketika syair-syair tersebut dibacakan, para orang tua segera

mengayun putra-putri mereka yang berada di dalam ayunan
secara perlahan-lahan dengan cara menarik salendang yang
diikat pada ayunan.

g. Setelah syair-syair berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW
selesai dibacakan, acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat–
ayat suci Al-Qur’an.

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b
&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fW
gstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
praktik+baayun+maulud
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h. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama.
i. Selanjutnya, upacara baayun maulud ditutup dengan pembacaan

doa dan makan bersama.

3. Prosesi Upacara
Setelah semua peralatan dan bahan tersedia, maka prosesi

upacara adat baayun maulud sudah siap untuk dilakukan. Pelaksa-
naan upacara ini biasanya dilangsungkan pada pagi hari. Pertama-
tama, ayunan digantungkan di tempat upacara, yakni di ruangan
bagian depan. Sebelumnya, ayunan tersebut telah diisi dengan batu
pipih sebagai pemberat.

Orang-orang yang akan menyaksikan jalannya upacara baayun
maulud ini bisa siapa saja, termasuk warga dari lain kampung. Bahkan,
tidak jarang pula ada orang yang sudah tua ikut upacara ini karena
mereka merasa pada waktu kecil dulu tidak sempat melakukan
baayun maulud. Para hadirin upacara ini diatur tata letaknya, yaitu
memadati bagian sisi ayunan. Kaum laki-laki berjajar pada bagian
depan ruang utama masjid atau rumah, tepatnya di barisan depan
jajaran ayunan. Sedangkan tamu perempuan berada di sisi kiri-kanan
dan belakang ayunan.

Sementara itu, semua syarat upacara diletakkan di bawah
ayunan. Demikian pula di setiap tiang utama masjid diletakkan
piduduk yang ditempatkan pada dua buah piring makan, yakni beras
kuning dengan inti kelapa yang diletakkan tepat di tengah-tengahnya.

Setelah semua siap, maka dimulailah acara pembacaan Kitab
Maulid Nabi. Naskah syair-syair yang dibacakan tergantung pada
keinginan bersama. Prosesi dimulai dengan pembacaan syair maulud
yang dipimpin oleh seorang Tuan Guru (ulama) dengan diiringi irama
tetabuhan rebana. Syair-syair maulud yang umum dibawakan pada
acara baayun anak seperti syair Mawlud Barjanzi, Mawlud Syaraf
al-Anam, atau Mawlud al-Dayba’i. Ketika syair-syair itu dibacakan,
tepatnya ketika akan memasuki kalimat asyraqal, anak yang akan
diayun dibawa ke tempat upacara. Setelah batu pipih yang awalnya
diletakkan di dalam ayunan dikeluarkan, maka barulah anak tersebut
dimasukkan ke dalam ayunan. Pada saat yang sama, yakni ketika
memasuki kalimat asyraqal, semua hadirin berdiri sebagai bentuk
penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW karena saat-saat
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itulah dipercaya bahwa ruh Nabi Muhammad hadir untuk menebar
berkah bagi semua orang yang ada di situ. Sembari para hadirin berdiri,
anak yang berada di dalam ayunan itu mulai diayun-ayunkan secara
perlahan-lahan, yakni dengan menarik sehelai selendang yang
sebelumnya telah dikaitkan pada pangkal ayunan (Sumber: Mu-
seum Lambung Mangkurat).

Baayun ini peserta yang diayun dari bayi hingga lansia.

Dalam tradisi urang Banjar, dikenal dua macam cara mengayun,
yakni mengayun biasa dan mengayun badundang. Mengayun biasa
adalah mengayun dengan mengayun-ayunkan ayunan secara lepas,
sedangkan mengayun badundang adalah mengayun dengan cara
memegang tali ayunan.

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&site=
webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUAh
VFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
praktik+baayun+maulud

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&site
=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUAh
VFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=praktik+
baayun+maulud
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Ketika momen pembacaan kalimat asyraqal berlangsung, ibu si
anak yang sedang diayun itu turut khidmat dan ikut melafalkan
lantunan kalimat syair sambil mengangkat anaknya ke pangkuan.
Pada waktu yang bersamaan, Tuan Guru yang memimpin pembacaan
syair berjalan ke arah ibu si anak untuk memberikan tapung tawar
kepada si anak.

Tapung tawar adalah tahap prosesi dalam memberi berkat dengan
mengusap jidat anak dan memercikkannya dengan air khusus yang
biasanya disebut dengan air tutungkal. Air ini terdiri dari campuran
air, minyak buburih, dan rempah-rempah. Setelah selesai prosesi
tapung tawar, para hadirin duduk kembali. Pembacaan doa dilaku-
kan dengan pengulangan sebanyak 7 (tujuh) kali. Setelah tapung
tawar, ada sejumlah kalangan tertentu yang melanjutkan upacara
ini dengan prosesi naik turun tangga manisan tebu atau acara
batumbang, namun ada juga yang langsung ke acara penutup.

Prosesi upacara baayun maulud ditutup dengan pembacaan
doa, yaitu doa Khatam al-Mawlud. Kemudian dilanjutkan dengan pem-
bacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan diakhiri dengan ceramah yang
disampaikan oleh seorang ulama. Setelah semua rangkaian acara
dilaksanakan, maka tiba saatnya bagi seluruh hadirin untuk menyantap
makanan bersama-sama.

B. Doa dan Mantra
Sebagai upacara yang dilaksanakan untuk mensyukuri kelahiran

Nabi Muhammad SAW, maka upacara tersebut ditandai oleh
pembacaan syair-syair yang berisi pujian, shalawat dan doa–doa
untuknya. Syair-syair tersebut dibaca dengan cara dilagukan secara
merdu dan indah. Adapun syair-syair yang dibaca dalam upacara
ini antara lain syair barzanji, syair syarafal anam dan syair doba’i.
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C. Pantangan dan Larangan
Dalam pelaksanaan upacara baayun maulud, terdapat beberapa

pantangan atau larangan yang hingga kini masih dipatuhi. Pantangan-
pantangan tersebut antara lain:
1. Hiasan janur tidak diperbolehkan berbentuk burung.
2. Anak yang sedang diayun tidak boleh dalam keadaan tertidur

dan ketika upacara baayun maulud sedang berlangsung.
3. Ada sejumlah kalangan yang tidak memperbolehkan kaum

wanita memasuki ruang tempat di mana upacara baayun maulud
dilaksanakan, namun ada juga yang memperbolehkan dengan
menempatkan kaum perempuan di sisi kiri, kanan, dan belakang
ayunan.

D. Upacara Baayun Maulud di Masa Kini
Upacara baayun maulud sekarang ini umumnya dilaksanakan

di tempat-tempat seperti masjid, langgar, dan tempat-tempat yang
dianggap bernilai sejarah. Di Banjarmasin, biasanya upacara ini
dilaksanakan di makam Sultan Suriansyah di kuin utara, tetapi karena
kebanyakan peserta, Wali Kota Banjarmasin ketika dijabat Muhidin
lokasi dipindahkan ke halaman Masjid Sultan Suriansyah dengan
lokasi yang tidak terlalu jauh dengan lokasi asal. Di daerah Banjarbaru

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&site
=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUA
hVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=praktik+
baayun+maulud
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dipusatkan pelaksanaanya di Museum Nasional Lambung Mang-
kurat. Untuk di daerah Tapin (Rantau) biasanya pelaksanaan dipusat-
kan di masjid Al Mukarromah Banua Halat, kecamatan Tapin Utara.

Pada masa sekarang ini, tradisi baayun maulud sering dilaksana-
kan secara massal dan dijadikan agenda budaya tahunan khas
Kalimantan Selatan.
1. Kota Banjarmasin bertempat di Masjid Sultan Suriansyah.

2. Banjarbaru bertempat di Museum Nasional Lambung Mangkurat

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fW
gstXUA hVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
praktik+baayun+maulud

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&site=
webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUA
hVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=praktik+
baayun+maulud
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3. Rantau Bertempat di mesjid Al Mukarromah Banua Halat

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&site=
webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUAh
VFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=praktik+
baayun+maulud+Bertempat+di+mesjid+Al+Mukarromah+Banua+ Halat

E. Nilai-Nilai yang terkandung dalam Baayun Maulud
Pelaksanaan upacara baayun maulud yang kemudian berpadu

dengan kebudayaan Islam mengandung nilai-nilai sebagai berikut:
1. Meneladani dan mengambil berkah atas keluhuran dan kemu-

liaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW.
2. Wujud nyata kearifan lokal dalam menerjemahkan hadits dan

perintah Nabi untuk menuntut ilmu sejak dari buaian (ayunan).
Ilmu yang dituntut adalah ilmu yang telah dianjurkan oleh Nabi,
yakni mencakup ilmu dunia dan ilmu akhirat.

3. Pelaksanaan upacara ini terkandung harapan agar si anak yang
diayun selalu mendapat kebaikan dalam menempuh kehidupan
yang selanjutnya.

4. Sebagai bentuk pelestarian tradisi leluhur namun dengan tetap
menjaga nilai-nilai keislaman.

5. Sebagai salah satu upaya untuk mewariskan dan mengenalkan
tradisi urang Banjar kepada generasi muda penerus bangsa.

F. Upaya Menjaga Kelestarian Upacara Baayun Maulud
Tradisi baayun maulud kerap diselenggarakan secara massal

dan dijadikan agenda budaya tahunan khas Kalimantan Selatan.
Salah satunya adalah apa yang dilaksanakan di Museum Lambung
Mangkurat, Kabupaten Banjarbaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten
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Banjar Propinsi Kalimantan Selatan dimana rutin setiap tahun sekali
sebagai salah satu sarana untuk menyebarluaskan informasi secara
langsung dalam bentuk peragaan pagelaran adat budaya yang Islami.
Langkah-langkah menjaga agar baayun maulud ini tetap lestari
adalah sebagai berikut:
1. Melakukan sosialisasi kepada kalangan masyarakat Kalimantan

Selatan tentang baayun maulud dan nilai-nilai yang terkandung
di dalamnya.

2. Menjadikan upacara ini sebagai tradisi tahunan ditiap kota atau
kabupaten di daerah Kalimantan Selatanmelalui instansi terkait
misalnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

3. Lewat jalur pendidikan dengan memasukkan materi tentang
baayun maulud ini pada mata pelajaran muatan lokal.
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TUJUAN PEMBELAJARAN
1) Siswa dapat mengetahui asal mula nama kain Sasirangan.
2) Siswa dapat mengetahui istilah kain Sasirangan.
3) Siswa dapat mengetahui proses pembuatan kain Sasirangan

pada awal mula abad ke-16.
4) Siswa dapat mengetahui alat-alat untuk mendesain motif.
5) Siswa dapat mengetahui alat-alat untuk menyirang.
6) Siswa dapat mengetahui alat-alat untuk pewarnaan.
7) Siswa dapat mengetahui jenis motif tradisional Sasirangan.
8) Siswa dapat menyebutkan 12 macam jenis motif dasar tradisional

Sasirangan.

BAGIAN I: SASIRANGAN DI KALANGAN GENERASI MUDA
Dewasa ini, perkembangan pakaian dewasa ini semakin pesat

dan bervariasi. Setiap saat dan setiap waktu ada saja keluar model-
model pakaian terbaru yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini
tidak terkecuali bagi masyarakat yang berada di Kalimantan Selatan.
Arus globalisasi yang masuk ke Kalimantan Selatan secara tidak
langsung juga mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam memilih

2

BIDANG KEARIFAN
LOKAL SASIRANGAN

Bab
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dan menerima produk-produk dari hasil modernisasi pembangunan.
Misalnya banyak terjadi perubahan cara berpakaian yang drastis
di masyarakat.

Masyarakat tidak lagi terpaku kepada produk-produk hasil
budaya yang pada dasarnya berasal dari daerahnya sendiri. Secara
historis, kita sebenarnya memiliki hasil kebudayaan yang tinggi,
lebih tepatnya mengacu kepada suatu istilah khusus yakni lokal
genius atau kearifan lokal yang turun temurun diwariskan oleh orang-
orang terdahulu. Salah satu produk yang merupakan aset daerah
yang perlu kita kembangkan dan lestarikan adalah kerajinan kain
sasirangan. Kerajinan kain sasirangan merupakan hasil pemikiran
masyarakat Banjar yang secara fundamental diapresiasi menjadi
sebuah produk yang bernilai kultural. Kerajinan kain sasirangan
asal mulanya adalah kain yang merupakan suatu kepercayaan
untuk kesembuhan bagi orang yang tertimpa suatu penyakit. Kain
sasirangan zaman dahulu selain dipakai untuk pengobatan orang sakit,
juga dipakai pada upacara adat suku Banjar baik untuk kalangan
rakyat biasa maupun keturunan para bangsawan. Kain sasirangan
pada masa itu memiliki tempat tersendiri dihati masyarakat Banjar.

Pengaruh kebudayaan asing dewasa ini makin terasa kepada
kita dikarenakan kita sering melakukan kontak langsung melalui
media massa seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. Akibatnya,
apresiasi masyarakat terhadap produk budaya tradisional yang telah
dipamerkan semakin berkurang bahkan memudar. Masuknya
pengaruh dari budaya luar (asing) maupun dari daerah lain di Indo-
nesia, yang membawa dan menghasilkan produk-produk budaya
baru turut mempengaruhi turun naiknya popularitas kerajinan kain
sasirangan sendiri. Akibatnya, masyarakat mulai terpengaruh untuk
mengikuti perkembangan trend-trend terbaru dari cara berpakaian.
Hal ini dapat kita lihat perbandingannya, yakni hanya para generasi
tua yang masih menggunakan kain sasirangan, itupun hanya dipakai
pada even-even tertentu seperti saat acara perkawinan, acara-acara
kantor, peringatan hari-hari tertentu, dan lain sebagainya. Satu
pertanyaan yang perlu kita lontarkan yakni bagaimana respon generasi
muda dalam memaknai eksistensi kerajinan kain sasirangan itu sendiri.

Mungkin kalangan generasi muda beranggapan bahwa model
yang ditawarkan tidak mencerminkan gaya hidup modern, tidak
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gaul dan tidak berkiblat pada perkembangan zaman alias ketinggalan
zaman atau istilah gaulnya “zadul” (baca: zaman dulu) banget. Khu-
susnya pada lingkungan remaja, mereka tidak merasa mempunyai
tanggung jawab dan tidak merasa mendapatkan manfaat dari produk
budaya tradisional tersebut. Dampaknya adalah para remaja semakin
menjauh dan merasa asing terhadap budaya yang dihasilkan nenek
moyangnya sendiri dan mereka lebih dekat kepada hasil budaya
bangsa asing (baca: Barat). Walaupun pada kenyataannya begitu,
ada beberapa sekolah di Banjarmasin yang menganjurkan siswa-
siswinya untuk wajib memakai busana sasirangan pada hari tertentu
saja. Namun dari segi pemahaman berpikir apakah mereka menyadari
dan memaknai sasirangan yang mereka pakai tersebut.

Sebagai upaya untuk menggolarakan semangat cinta terhadap
produk lokal, ini kemudian diperlukan gebrakan-gebrakan baru
dalam konteksmemodifikasi kain sasirangan ini kebentuk yang lebih
baik dan menarik lagi serta disesuaikan dengan mode-mode terbaru.
Ini memperlukan kreatifitas yang tinggi dari pengrajin kain sasi-
rangan di Kalimantan Selatan, sekaligus memotivasi mereka agar
produk kain sasirangan ini dapat dibawa ke tingkat nasional bah-
kan internasional serta dapat bersaing dengan produk-produk dari
daerah lain seperti Batik yang sudah mendunia. Bandingkan saja
dengan produk Batik yang sudah menggaung hingga ke manca-
negara. Kemudian di daerah lain, tepatnya di Palembang juga memiliki
kerajinan kain yang bentuk dan motifnya hampir mirip kain sasi-
rangan yang disebut dengan Kain Jumputan. Bisa saja mereka nan-
tinya mengklaim bahwa produknya tersebut merupakan hasil dari
budaya mereka, dan daerah kita dianggap menjiplak budaya daerahnya.
Apakah kita menghendaki hal itu sampai terjadi? Jawabannya tentu
saja tidak! Kalau hal itu terjadi bisa-bisa identitas budaya daerah kita
akan kehilangan jati dirinya. Untuk mengatasi permasalahan di atas,
tentu saja diperlukan keterlibatan didalam komponen masyarakat
agar lebih mensosialisasikan produk-produk daerahnya sendiri
ketimbang mereka hanya menerima produk-produk instan dari
pengaruh budaya modernisasi. Kita hendaknya bangga terhadap produk
buatan daerah sendiri, karena secara riil kita dapat membentuk iden-
titas budaya sendiri di tengah kemajemukan dalam masyarakat.
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Apabila kita dapat menghargai hasil kebudayaan daerah kita
sendiri, secara langsung kita berpartisipasi dalam proses pewarisan
budaya. Selain itu, mentalitas kita sebagai masyarakat Banjar dapat
terjaga dengan baik pula. Pada dasarnya, ini memerlukan kerja sama
antara pihak pengusaha atau pengrajin kain sasirangan dengan
pihak pemerintah daerah Kalimantan Selatan dalam membantu dan
memberdayakan kerajinan kain sasirangan tersebut ke tingkat yang
lebih baik lagi, bahkan dapat berbicara pada tingkat nasional maupun
ke mancanegara.

Pemerintah hendaknya dapat lebih peka terhadap keberadaan
pengrajin kain sasirangan ini, khususnya pengrajin yang masih
menggunakan peralatan tradisional dalam pengerjaan kain sasi-
rangan. Pasalnya, sebagian besar pengrajin tradisional terkendala
permasalahan modal dan pemasaran produknya sehingga juga
berpengaruh terhadap kualitas kain sasirangan itu sendiri. Hendaknya
kita sebagai orang yang bermukim di Kalimantan Selatan meng-
ingatkan kepada generasi muda tentang pentingnya menghargai
dan melestarikan apa yang telah dihasilkan orang-orang terdahulu
dengan telah menciptakan suatu peninggalan budaya asli di bumi
Lambung Mangkurat. Kita seharusnya malu karena nilai-nilai tradisi
budaya sendiri terlupakan akibat adanya modernisasi (Siska, 2015).
Modernisasi boleh-boleh saja diterapkan selama tidak melupakan
aspek-aspek kultural yang merupakan pembentuk identitas masya-
rakat Banjar khususnya dan integritas daerah Kalimantan Selatan
umumnya. Apabila dalam masyarakat telah melupakan budayanya
sendiri, lalu peninggalan apa yang kita perlihatkan kepada anak cucu
kita kedepannya.Hendaknya,kita perlu merenungkan dengan bijak
permasalahan tersebut diatas dalam upaya menghargai peninggalan
warisan budaya nenek moyang terdahalu.

BAGIAN II: SASIRANGAN KALIMANTAN SELATAN

A. SEJARAH SASIRANGAN
Kain sasirangan adalah sejenis kain yang diberi gambar dengan

corak dan warna tertentu yang sudah dipolakan secara tradisional
menurut cita rasa budaya yang khas etnis Banjar di Kalimantan Selatan.
Secara etimologis, istilah sasirangan bukanlah kata benda sebagai-
mana yang dikesankan oleh pengertian di atas, tapi adalah kata
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kerja. Sa artinya satu dan sirang artinya jelujur. Sasirangan artinya
dibuat menjadi satu jelujur. Kain sasirangan memang identik dengan
kain yang diberi gambar dengan corak warna-warni berbentuk garis-
garis jelujur yang memanjang dari bawah ke atas (vertikal).
Walaupun demikian, istilah sasirangan sudah disepakati secara sosial
budaya kepada benda berbentuk kain (kata benda). 

Pada mulanya kain sasirangan disebut kain langgundi, yakni
kain tenun berwana kuning. Ketika Empu Jatmika berkuasa sebagai
raja diraja di Kerajaan Negara Dipa pada tahun 1355-1362, kain lang-
gundi merupakan kain yang digunakan secara luas sebagai bahan
untuk membuat busana harian oleh segenap warga negara Kerajaan
Negara Dipa. Menurut Sahibul Hikayat atau cerita rakyat, di sekitar
abad XII sampai XIV pada masa kerajaan Dipa (Kalimantan Selatan)
kain sasirangan pertama kali dibuat, yaitu ketika Patih Lambung
Mangkurat bertapa 40 hari 40 malam di atas lanting balarut banyu
(di atas rakit mengikuti arus sungai). Menjelang akhir tapanya, rakit
Patih Lambung Mangkurat tiba di daerah Rantau kota Bagantung.
Menurut sebagian masyarakat Banjar, kota Bagantung terletak di
wilayah Negara, Hulu Sungai Selatan dengan nama Desa Siang
Gantung. Dilihatnya seonggok buih dan dari dalam buih terdengar
suara seorang wanita, wanita itu adalah Putri Junjung Buih.

Putri Junjung Buih ketika itu meminta Lambung Mangkurat
membuatkan sebuah mahligai megah yang harus selesai dikerjakan
dalam tempo satu hari oleh 40 orang tukang pria yang masih bujangan.
Selain itu, Putri Junjung Buih juga meminta Lambung Mangkurat
membuatkan sehelai kain langgundi yang selesai ditenun dan dihiasi
dalam tempo satu hari oleh 40 orang wanita yang masih perawan.
Kata Putri Junjung Buih:

“Aku tiada mau diam di dalam candi itu, karana bakas barhala.
Sida manyuruh maambil batung batulis digunung Batu Piring
itu ampat kayu itu akan tihangnya. Buatkan aku mahligai
tampatku diam. Jadikan sahari ini jua itu. Maka aku suruh
parbuatkan tapih kuning, panjangnya tujuh hasta, libarnya
tujuh kilan, buatkan jadi sahari ini jua akan tudungku naik ka
mahligai itu. Anak dara ampat puluh yang mambuatnya itu,
jangan orang yang sudah balaki.” Sudah itu hari pun siang, sahut
Lambung Mangkurat: “Baiklah tuanku” (Ras, 1968, 725-735).
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Semua permintaan Putri Junjung Buih itu dapat dipenuhi
dengan mudah oleh Lambung Mangkurat. Paparan ini menyiratkan
bahwa di kawasan yang sekarang ini dikenal sebagai pusat kota
Amuntai banyak berdiam para pengrajin kain langgundi. Keteram-
pilan membuat kain langgundi ketika itu tidak hanya dikuasai oleh
para wanita yang sudah tua saja, tetapi juga dikuasai oleh para wanita
yang masih gadis belia. Paparan ini menyiratkan bahwa kain langgundi
ketika itu memiliki pangsa pasar yang besar. Jika tidak, maka sudah
barang tentu tidak bakal banyak warga negara Kerajaan Negara Dipa
yang menekuninya sebagai pekerjaan utama. Bukti bahwa di kota
Amuntai ketika itu banyak berdiam para pembuat kain langgundi
adalah paparan tentang keberhasilan Lambung Mangkurat meme-
nuhi permintaan Putri Junjung Buih sebagai syarat kesediaannya
untuk dijadikan raja putri di Kerajaan Negara Dipa. 

Pada hari yang telah disepakati, naiklah Putri Junjung Buih ke
alam manusia meninggalkan tempat persemayamannya selama ini
yang terletak didasar Sungai Tabalong.Ketika itulah warga negara
Kerajaan Negara Dipa melihat Putri Junjung Buih tampil dengan
anggunnya. Pakaian kebesaran yang dikenakannya ketika itu tidak
lain adalah kain langgundi warna kuning hasil tenunan 40 orang
penenun wanita yang masih perawan. Sesosok putri yang telah
menemui Patih Lambung Mangkurat tersebut ternyata seorang Putri
yang kelak akan memimpin Kerajaan Banjar sehingga Putri tersebut
dikenal dengan nama Putri Junjung Buih. Pada saat itulah kain
calapan/sasirangan yang pertama kali dibuat dan sering disebut oleh
masyarakat sebagai sandang yang disebut kain calapan yang kemu-
dian dikenal dengan nama kain sasirangan. Ada juga yang mengata-
kan kain langgundi bukan kain calapan.

Merujuk kepada paparan yang ada dalam Hikayat Banjar (selesai
ditulis tahun 1635), kain langgundi sebagai cikal bakal kain sasirangan
sudah dikenal orang sejak tahun 1365 M. Namun, sudah barang
tentu kain langgundi yang dibuat pada kurun waktu tersebut sudah
tidak mungkin ditemukan lagi artefaknya. 

Wulan (2006) menjelaskan bahwa kain sasirangan yang paling
tua berusia sekitar 300 tahun. Kain sasirangan ini dimiliki oleh ibu
Ida Fitriah Kusuma, salah seorang warga kota Banjarmasin.
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Konon, sejak Putri Junjung Buih mengenakan kain langgundi,
maka sejak itu pula, warga negara (rakyat jelata) Kerajaan Negara
Dipa tidak berani lagi mengenakan kain langgundi sebagai busana
harian. Setelah Putri Junjung Buih, kemudian Pangeran Suryanata
dan anak, cucu, buyut, intah, piat keturunannya berkuasa di Kerajaan
Negara Dipa, kain langgundi hanya boleh dikenakan sebagai busana
kebesaran para bangsawan kerajaaan. Mereka khawatir kualat karena
terkena tulah Putri Junjung Buih yang sejak itu menjadi raja putri
junjungan mereka. Akibatnya, para pengrajin kain langgundi tidak
lagi membuatnyakarena pangsa pasarnya memang sudah tidak ada
lagi. Ini berarti fungsi kain sasirangan ketika itu (sesudah tahun
1335) merujuk kepada fungsi khusus sebagai sarana untuk meme-
nuhi kebutuhan jasmani bagi para bangsawan kerajaan saja.

Meskipun demikian, kain langgundi ternyata tidaklah punah
sama sekali. Beberapa orang warga negara Kerajaan Negara Dipa
masih tetap membuatnya.Kali ini kain langgundi dibuat bukan untuk
dijadikan sebagai bahan pembuat busana harian, tetapi sebagai bahan
pembuat busana khusus bagi mereka yang mengidap penyakit
pingitan. Penyakit pingitan adalah penyakit yang diyakini sebagai
penyakit yang berasal dari ulah para arwah leluhur yang tinggal
di alam roh (alam barzah). Menurut keyakinan yang sudah berurat
akar dikalangan etnis Banjar Kalimantan Selatan, konon para arwah
leluhur itu secara berkala akan menuntut anak, cucu, buyut, intah,
piat keturunannya untuk mengenakan kain langgundi. Begitulah,
setiap satu, tiga, lima, dan tujuh tahun anak, cucu, buyut, intah,
piat keturunannya akan jatuh sakit akibat terkena penyakit pingitan.
Tidak ada obat lain yang dapat menyembuhkannya dari penyakit
pingitan itu, kecuali mengenakan kain langgundi.

Kain langgundi yang dipergunakan sebagai sarana pelengkap
dalam terapi pengobatan alternatif itu dibuat dalam berbagai bentuk
sesuai dengan keperluan, seperti sarung (tapih bahalai), bebat (babat),
selendang (kakamban), dan ikat kepala (laung). Corak dan warna
gambar kain langgundi sangatlah beragam (tidak melulu bercorak
getas dan berwarna dasar kuning saja) karena setiap jenis penyakit
pingitan menuntut adanya kain langgundi dengan corak dan warna
gambar tertentu yang saling berbeda-beda. Sejak dipergunakan
sebagai sarana pelengkap dalam terapi pengobatan alternatif inilah,
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kain langgundi lebih dikenal sebagai kain sasirangan. Nama ini
berkaitan dengan cara pembuatan, yakni disirang (kain yang dijelujur
dengan cara dijahit, kemudian dicelup ke dalam zat pewarna).

Ketika masih bernama kain langgundi, kain sasirangan
difungsikan sebagai kain untuk busana semua lapisan masyarakat
di Kerajaan Negara Dipa, bahkan mungkin sejak zaman keemasan
Kerajaan Nan Sarunai sebelum ditaklukkan oleh Empu Jatmika pada
tahun 1355.Ini berarti bahwa fungsi kain sasirangan ketika itu
(sebelum tahun 1355) merujuk kepada fungsi umum sebagai sarana
untuk memenuhi kebutuhan jasmani seluruh warga negara.

Fauzi (1993) memperkirakan sejak abad ke 14-15 kain sasirangan
berubah status menjadi kain yang dikeramatkan dan disebut kain
pamintan, yakni kain yang hanya dibuat berdasarkan permintaan
dari anak, cucu, buyut, intah piat para bangsawan yang pengidap
penyakit pingitan. Konon, diyakini tidak ada obat lain yang mujarab
bagi para pengidap penyakit pingitan ini selain dari pada menge-
nakan kain sasirangan di kepala (ikat kepala, selendang), di perut
(bebat), atau bahkan menjadikannya sebagai selimut tidur (sarung). 

Menurut penuturan nenek Jumantan (72 tahun), seorang juru
sembuh terkenal di kota Banjarmasin, para pasien penyakit pingitan
yang datang berobat kepadanya tidak lain adalah orang-orang yang
masih mempunyai hubungan pertalian darah dengan nenek moyang
mereka yang dulu tinggal di Amuntai, Alabio, Kalua dan Margasari
(Wulan, 2006).

Dengan demikian, nenek moyang para pasien nenek Jumantan
tersebut tidak lain adalah anak, cucu, buyut, intah, piat dari 40 orang
wanita perawan yang dulu berjasa membantu Lambung Mangkurat
membuatkan kain langgundi yang diminta oleh Putri Junjung Buih.
Ini berarti fungsi kain sasirangan sudah bergeser menjadi kain yang
berfungsi khusus sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan
rohani anak, cucu, buyut, intah, piat para bangsawan yang sedang
mengidap suatu penyakit pingitan.

Perbedaan asal-usul geneologis nenek moyang antara anak,
cucu, buyut, intah, piat keturunan para bangsawan berdarah biru
menuntut perlakuan yang berbeda dalam hal proses penyembuhan
penyakit yang dideritanya. Proses penyembuhan penyakit yang
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diderita oleh anak, cucu, buyut, intah, piat keturunan rakyat jelata
dapat dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Sekedar memi-
num air putih yang sudah diberi mantra-mantra atau do’a-do’a oleh
para juru sembuhnya. Sementara proses penyembuhan penyakit
yang diderita oleh anak, cucu, buyut, intah, piat keturunan bang-
sawan sudah mengalami perumitan yang sedemikian rupa. Proses
penyembuhan penyakit yang mereka derita harus dilengkapi dengan
terapi mengenakan kain sasirangan dengan harga yang relatif mahal
(tak terjangkau oleh rakyat jelata yang hidupnya pas-pasan atau
kekurangan).

Dahulu kala pernah menjadi simbol status sosial di kalangan
etnis Banjar Kalimantan Selatan.Hal semacam ini masih terjadi hingga
sekarang ini. Rakyat jelata yang hidupnya miskin hanya diberi
fasilitas pengobatan setara dengan dana yang tersedia dalam program
asuransi kesehatan bagi rakyat miskin. Sementara itu para pejabat
bahkan para mantan pejabat diberi fasilitas pengobatan yang terbilang
istimewa dan dirawat di rumah sakit berkelas dengan dana ditang-
gung oleh negara (tidak berbeda dengan rakyat miskin juga ditang-
gung negara, tetapi jumlahnya tidak seberapa). 

Penggunaan kain dengan corak dan warna gambar tertentu
sebagai penangkal datangnya penyakitatau sebagai sarana terapi
pengobatan alternatif atas suatu penyakit yang diyakini berasal dari
alam gaibternyata bukanlah gejala sosial yang khas etnis Banjar di
Kalimantan Selatan saja. Kepercayaan semacam itu ternyata merupa-
kan gejala sosial yang bersifat universal di kepulauan Nusantara.

Halimi (2007) melaporkan bahwa wanita Jawa yang tinggal di
kota Probolinggo sengaja memakai batik bercorak Tulak Watu pada
saat menjalani upacara adat tingkeben usia tujuh bulan masa hamil
anaknya yang pertama. Tujuannya adalah agar dirinya dan anak
pertama yang dikandungnya tidak diganggu oleh roh jahat.

Di Tanah Batak, seorang wanita yang sedang hamil tua mene-
rima pemberian ulos dari orang tuanya. Pemberian ulos yang dipakai
dengan cara diselendangkan itu dimaksudkan sebagai tanda simbolik
bahwa orang tua yang bersangkutan telah memindahkan semua
kekuatan magis yang ada padanya kepada anaknya yang sedang
hamil tua itu. Tujuannya agar anaknya itu mampu menghadapi
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segala marabahaya yang siapa tahu bakal menimpanya pada masa-
masa kritis disaat kehamilannya itu (Halimi, 2007).

Selanjutnya, kain ikat ganda yang disebut gerinsing di Bali
diyakini dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pema-
kainya. Berkaitan dengan keyakinan itulah, kain geringsing juga
dikenakan oleh seorang gadis yang sedang menjalani upacara potong
gigi. Tujuannya agar anak gadis yang bersangkutan tidak merasakan
sakit yang berarti ketika giginya dipotong (Halimi, 2007). 

Mitos asal-usul geneologis nenek moyang inilah yang membuat
tidak sembarang orang dikalangan etnis Banjar di Kalimantan Selatan
berani menekuni profesi sebagai pembuat kain sasirangan. Menurut
keterangan nenek Antung Kacil, siapa saja yang nenek moyangnya
bukan keturunan bangsawan atau bukan keturunan pembuat kain
sasirangan akanterkena kualat karena terkena tulah yang sangat
menakutkan, yakni mata picak tangan tengkong (Sumber dari bahasa
Banjar: mata buta dan tangan mati rasa karena terkena stroke).

Tahun 1981, Ida Fitriah Kusuma dan kawan-kawan datang ber-
tandang ke rumah nenek Antung Kacil, seorang juru sembuh yang
menjadikan kain sasirangan sebagai sarana pelengkap terapi peng-
obatannya. Mereka meminta kesediaan nenek Antung Kacil mengajar-
kan kiat-kiat membuat kain sasirangan.Pada mulanya Antung Kacil
tidak bersedia.la khawatir Ida Fitriah Kusuma dan kawan-kawan
terkena tulah mata picak, tangan tengkong karena telah berani belajar
membuat kain sasirangan secara tanpa hak sesuai dengan yang
disyaratkan sejak zaman dahulu kala. Tanpa bermaksud menantang
bahaya, Ida Fitriah Kusuma dan kawan-kawan menyatakan siap,
menanggung tulah itu. Mereka yakin tidak akan kualat terkena tulah
itu karena tujuan mereka belajar membuat kain sasirangan kepada
Antung Kacil semata-mata didasari dengan niat tulus, yakni ikut
melestarikan salah satu kekayaan budaya milik bersama, etnis Banjar
yang terancam punah. Akhirnya, hati Antung Kacil luluh juga.
Pada tanggal 24 Juli 1982, Ida Fitriah Kusuma sudah berani meng-
ajarkan ilmu yang baru dikuasainya kepada ibu-ibu warga kota
Banjarmasin yang berminat. Selepas pelatihan itu, yakni tanggal
10 Agustus 1982, mereka membentuk Kelompok Kerja Pembuat Kain
Sasirangan Banawati (Wulan, 2006). Kain sasirangan produksi
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mereka mulai diperkenalkan kepada khalayak ramai pada tanggal
27 Desember 1982. Ketika itu mereka menggelar peragaan busana
kain sasirangan di Hotel Febiola Banjarmasin, sekarang dengan
nama Hotel Banjarmasin International. Sambutannya sungguh luar
biasa. Sejak itu kain sasirangan mulai dikenal luas oleh segenap
masyarakat di Kalimantan Selatan. Bak gayung bersambut, kata
terjawab, Gubernur Kalimantan Selatan Ir. H. M. Said, kemudian
mengeluarkan kebijakan mewajibkan para PNS mengenakan baju
berbahan kain sasirangan pada setiap hari Jumat  di tahun 1985.
Tidak hanya itu, para calon jemaah haji Kalimantan Selatan juga
diwajibkan mengenakan baju berbahan kain sasirangan pada saat
upacara pelepasan keberangkatan mereka di Aula Asrama Haji
Landasan Ulin Banjarbaru.

Tahun 1987, kain sasirangan dipamerkan di Departemen Per-
industrian Jakarta. Ketika itu Prayudi, seorang perancang busana
terkemuka, didaulat untuk merancang busana dari bahan kain
sasirangan.Warna asli kain sasirangan yang didominasi warna gelap
mulai diberi tambahan warna terang yang lebih beragam untuk
lebih menarik minat para pembeli (Baldi, 1993).

Masih dalam rangka lebih memperkenalkan kain sasirangan
kepada khalayak ramai di luar daerah Kalimantan Selatan, pihak
pemerintah daerah berinisiatif memberikan cinderamata kain sasi-
rangan berkualitas istimewa kepada para pejabat tinggi sipil dan
militer yang berkunjung ke daerah Kalimantan Selatan.Bapak KH
Abdurrahman Wahid Presiden Republik Indonesia masa bakti 2000-
2003 tercatat sebagai tokoh nasional yang gemar mengenakan baju
berbahan kain sasirangan.

Semakin lama, kain sasirangan semakin dikenal luas, hal ini
merangsang para pengrajin untuk lebih giat lagi memproduksinya.
Sejak tahun 1985, fungsi kain sasirangan sudah kembali menjadi kain
yang berfungsi umum sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan
jasmani seluruh warga negara sebagaimana yang dulu berlaku sebelum
tahun 1355.Tidak lagi berfungsi khusus sebagai sarana untuk meme-
nuhi kebutuhan rohani para pengidap penyakit pingitan.

Tempo dulu Sasirangan dibuat berdasarkan permintaan masya-
rakat yang berobat atau dalam bahasa Banjar Batatamba. Warna
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yang digunakan memiliki khasiat masing-masing. Berikut ini adalah
kain langgundi/sasirangan yang warnanya dipercaya dapat mem-
berikan kesembuhan bagi orang yang tertimpa suatu penyakit pingitan:
 1. Kain sasirangan warna kuning merupakan tanda simbolik

bahwa pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit
kuning (bahasa Banjar kana wisa).

 2. Kain sasirangan warna merah merupakan tanda simbolik bahwa
pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit sakit
kepala dan sulit tidur (insomnia).

 3. Kain sasirangan warna hijau merupakan tanda simbolik bahwa
pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit lumpuh
(stroke).

 4. Kain sasirangan warna hitam merupakan tanda simbolik bahwa
pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit demam
dan kulit gatal-gatal.

 5. Kain sasirangan warna ungu merupakan tanda simbolik bahwa
pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit sakit perut
(diare, disentri dan kolera).

 6. Kain sasirangan warna coklat merupakan tanda simbolik bahwa
pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit tekanan
jiwa (stress).

Kepercayaan suku Banjar akan makna dibalik warna kain ini
merupakan keberlanjutan dari keyakinan yang dianut suku tersebut
yaitu animisme. Suku Banjar sudah mengenal sastra lisan dalam
bentuk mantra. Mantra di sini bukan hanya diperuntukkan bagi
hal-hal mistis, namun juga dilakukan sebelum kegiatan sehari hari.
Suku Banjar mengenal mantra menangkap buaya, mantra meng-
ambil madu, mantra menyadap nira, dan lain sejenisnya. Mantra
tersebut diwariskan secara turun temurun, begitu juga dengan kain
sasirangan.

Dahulu kala kain sasirangan diberi warna dengan cat pewarna
yang dibuat dari bahan-bahan yang bersifat alami, yakni dibuat dari
biji, buah, daun, kulit, atau umbi tanaman yang tumbuh liar di hutan
atau sengaja ditanam sekitar tempat tinggal para pembuat kain sasi-
rangan itu sendiri. Warna utama kain sasirangan yang dibuat dari
cat pewarna alami ada 6 (enam), yaitu:
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 1. Kuning, bahan pembuatnya adalah kunyit atau temulawak.
 2. Merah, bahan pembuatnya adalah gambir, buah mengkudu,

lombok merah, atau kesumba (sonokeling).
 3. Hijau, bahan pembuatnya adalah daun pudak atau jahe.
 4. Hitam, bahan pembuatnya adalah kabuau atau uar.
 5. Ungu, bahan pembuatnya adalah biji buah gandaria (bahasa

Banjar Ramania)
 6. Coklat, bahan pembuatnya adalah uar atau kulit buah rambutan.

Supaya warnanya menjadi lebih tua, lebih muda dan supaya
tahan lama (tidak mudah pudar), bahan pewarna di atas kemudian
dicampur dengan rempah-rempah lain seperti garam, jintan, lada,
pala, cengkeh, jeruk nipis, kapur, tawas, cuka atau terasi.

B. MOTIF MOTIF SASIRANGAN
Awal mulanya, sasirangan berasal dari Kain Langgundi berwarna

kuning dengan motif Padi Waringin/Wadi waringin. Kain Langgundi
yang menjadi pemenuhan persyaratan Putri Junjung Buih kepada
Patih Lambung Mangkurat untuk naik ke permukaan. Kain langgundi
inilah yang menjadi cikal bakal kain Sasirangan dengan munculnya
motif dan warna yang dibuat oleh pengrajin Sasirangan. Berikut di
bawah ini merupakan motif-motif klasik kain Sasirangan:

1. Motif Sasirangan Tradisional
a. Kulat Kurikit

 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client= firefox-
b & s i t e = w e b h p & s o u r c e = l n m s & t b m = i s c h & s a = X & v e d = 0 a h
U K E wiU 4 f W gs t XU A hV F t o 8K H eL N D PM Q_ A U IB i gB& bi w=
1366&bih=659#tbm=isch&q=Motif+Sasirangan

Motif Sasirangan Kulat Kurikit adalah tumbuhan jenis cenda-
wan yang hidup menempel pada batang atau dahan pohon
sehingga termasuk tumbuhan yang menumpang, tetapi tidak
merugikantumbuhan yang ditumpangi seperti halnya parasit
benalu. Kulat karikit hidup mandiri, cari makan sendiri sehingga
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dapat dimaknai hidup mandiri, tahan menderita. Bentuk gam-
barnya mirip dengan motif gigi haruan, tetapi lebih kecil dan
juga biasanya tersusun secara vertikal.

b. Gigi Haruan

 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi
U4f WgstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih
=659#tbm=isch&q=Motif+Sasirangan

Motif sasirangan yang bernama motif “Gigi Haruan” diambil
dari nama ikan haruan atau ikan gabus, salah satu ikan maka-
nan favorit orang Banjar. Ikan ini biasanya berwarna hitam
dan memiliki gigi-gigi yang runcing dan tajam. Gigi ikan haruan
diambil sebagai salah satu motif sasirangan yang bermakna
“ketajaman berpikir”.

c. Hiris Pudak

 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4f
WgstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan

Motif sasirangan Hiris Pudak adalah sebuah tanaman sebutan
orang Banjar, yang biasa kita kenal dengan tanaman pandan.
Tanaman pandan ini sering ditanam di pekarangan  rumah karena
sering digunakan sebagai pengharum ketika memasak nasi.
Tanaman pandan di daerah Banjarmasin, airnya sering diman-
faatkan sebagai pewarna kue,juga sebagai campuran bunga
rampai (bunga khas banjar) yang biasanya digunakan ketika
melakukan acara adat Banjar seperti acara perkawinan ataupun
acara-acara lain. Motif ini mempunyai makna “Bersahaja”.
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d. Ular Lidi

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4f
WgstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=
isch&q=Motif+Sasirangan

 

Motif sasirangan Ular lidi dalam salah satu dongeng orang
Banjar dianggap sebagai simbol kecerdikan kerena ular lidi yang
kecil itu gagah dan cerdik namun berbisa. Bentuk gambar mirip
hiris pudak, tetapi berganda dua dan tidak patah-patah, tetapi
melengkung dengan garis vertikal dan bervariasi.

e. Daun Jaruju

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=
isch&q=Motif+Sasirangan

 

Motif Sasirangan Motif Daun Jaruju bermakna sebagai penolak
bala. Jenis daun Jaruju ini berduri, sehingga sering dimanfaatkan
sebagai pengusir tikus. Biasanya orang-orang dahulu meletak-
kan daun jaruju disudut rumah agar tikus tidak bisa masuk ke
rumah.

f. Tampuk Manggis
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan
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Motif Sasirangan Tampuk Manggis diambil dari filosofi buah
manggis yaitu kejujuran karena setiap jumlah isi buah manggis
pasti selalu sama dengan yang ditampilkan tampuk buah manggis
tersebut. Misalnya  tampuk yang ada di kulit luar buah manggis
tersebut ada 5, maka sudah dapat dipastikan isi dalam buah
manggis tersebut berjumlah lima buah. Hal inilah yang men-
jadikan alasan motif sasirangan juga mengambil filosofi tampuk
manggis karena apa yang telah terucapkan sama dengan apa
yang terlintas dalam hati.

g. Hiris Gagatas
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4f
WgstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=
isch&q=Motif+Sasirangan

Motif Sasirangan Gagatas disebut juga rincung gagatas yang
artinya bungas (cantik), tidak akan bosan apabila dipandang.
Pada umumnya kue khas Banjar dipotong beberapa bagian
dalam bentuk gagatas ini.

h. Kambang Sakaki
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan

Motif sasirangan Kambang Sakaki yang bermakna sekuntum
bunga yang melambangkan keindahan yang banyak dipergu-
nakan sebagai ornamen khas Banjar, seperti ukiran arsitektur
rumah adat Banjar.
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i. Bintang Sudut Ampat, Bintang Sudut Lima, Bintang Sudut
Tujuh, Gugusan Bintang dan Bintang Bahambur

 

Motif Sasirangan Bintang bermakna bahwa bintang adalah salah
satu tanda kebesaran Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia
tidak akan sanggup untuk dapat menghitung berapa sesungguh-
nya jumlah bintang yang dialam semesta ini.

j. Kambang Kacang
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4f
WgstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=
isch&q=Motif+Sasirangan

Motif Sasirangan Kambang Kacang mengartikan “simbol ke-
akraban”. Hal ini disebabkan karena kambang kacang ini sejenis
tanaman yang buahnya selalu digemari semua orang banjar,
biasanya dicampur dengan sayuran lain seperti labu dan kacang
hijau sehingga sayuran ini sangat akrab dengan dapur.

k. Bayam Raja

 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fW
gstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=
isch&q=Motif+Sasirangan
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Motif Sasirangan Bayam Raja adalah atribut seseorang yang
dihormati dan bermartabat.Motif ini mengandung makna leluhur
yang bermartabat dan dihormati.Bentuknya dengan garis-garis
yang melengkung patah-patah, biasanya tersusun secara vertikal
menjadi garis pembatas dengan motif-motif lain sehingga banyak
bayam raja dalam kain sasirangan.

l. Ramak Sahang
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUA
hVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan

Motif Sasirangan Ramak Sahang adalah salah satu jenis rempah
rempah yang biasa kita kenal dengan namamerica. Sedangkan
ramak (bahasa Banjar) artinya  hancur, ramak  sahang berarti-
merica hancur. Motif ini hampir mirip dengan motif hiris pudak
yang berganda dua, tetapi gambarnya terputus-putus, tidak
senyawa.

m. Daun Katu
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefoxb&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan

Motif Sasirangan Daun Katu adalah tanaman yang sering di-
tanam di pekarangan rumah. Tanaman tersebut memiliki manfaat
sebagai sayuran, juga dimanfaatkan oleh ibu-ibu yang lagi
menyusui karena dengan mengkonsumsi sayuran ini dapat melan-
carkan Air Susu Ibu (ASI) sehingga daun katu dijadikan sebagai
salah satu motif sasirangan.
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n. Gelombang
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefoxb&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan

Motif Sasirangan Galombang berarti mengarungi gelombang
kehidupan manusia. Seperti sebuah filosofi “roda yang berputar”
terkadang kehidupan seseorang  berada  pada  posisi  bawah
atau bahkan kebalikannya.

o. Kangkung Kaumbakan
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefoxb&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan

Motif Sasirangan Kangkung Kaumbakan memiliki arti kangkung
yang terkena ombak dimana tanaman kangkung hidup menjalar
di air apabila airnya bergelombang atau air berombak, batang
kangkung tidak putus sehingga bermakna tahan cobaan/ujian.

p. Ombak Sinampur Karang
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefoxb&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan
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Motif Sasirangan Sinampur Karang artinya ombak yang mener-
jang karang. Ombak terjadi disebabkan adanya gelombang,
sementara gelombang ada dalamriak yang kecil atau besar ter-
gantung penyebabnya. Tiupan angin yang keras di laut dapat
menyebabkan ombak yang besar dan ombak besar tersebut bisa
menerjang karang. Ombak ini bisa dikiaskan sebagai gelombang
perjuangan dan percobaan dalam hidup manusia.

q. Turun Dayang
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefoxb&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan

Motif Sasirangan Turun Dayang tidak jauh berbeda dengan dara
manginang, maka motif turun dayang ini juga sering berkom-
posisi yang abstrak atau tidak jelas, tetapi turun dayang bisa
dengan tata tiga warna utama, yaitu merah, kuning dan hijau.

r. Mayang Maurai
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefoxb&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan

Motif Sasirangan Mayang Maurai memiliki arti lambang ke-
hormatan dalam acara badudus (mandi 7 bulan dalam adat Banjar).
Mayang ini biasanya dipakai ketika melakukan acara mandi
badudus yang biasanya dilakukan sehari sebelum pengantin
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disandingkan. Atau juga bisa dilakukan acara mandi 7 bulanan
pada saat seorang wanita yang hamil 7 bulan.

s. Naga Balimbur
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefoxb&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan

Motif Sasirangan Naga Balimbur diambil dari sebuah dongeng
orang Banjar yang menceritakan tentang naga yang sedang mandi
di tengah sungai pada waktu pagi hari. Dengan riangnya, sang
naga itu mandi sambil berjemur dengan cahaya matahari yang
bersinar dengan cerah. Keadaan itu menggambarkan suasana
yang menyenangkanatau mengembirakan bagi pemakainya.

t. Dara Manginang

 

Sumber: https://www.google.com/search?q=Motif+Sasirangan+Dara+
manginang&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0ahUKEwjR5o_gu-TUAhVCOY8KHTyBDJ8Q_AUIBigB&biw=1366&
bih=659

Motif Sasirangan Dara manginang atau dengan istilah Banjar
“Galuh Manginang” adalah seorang gadis Banjar dahulu yang
baru makan sirih sehingga air liurnya yang merah karena
gambir sampai meleleh keluar bibir. Akan tetapi kebiasaan ini
sekarang sudah jarang sekali dijumpai dimasyarakat Banjar
karena pergeseran zaman ke masyarakat modern. Oleh sebab itu,
momen tersebut diabadikan sebagai salah satu motif sasirangan.
Sebagai pengingat masyarakat Banjar, dahulu kala nenek moyang
mereka dulu sering menginang. Motif ini biasanya lebih dominan
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berwarna “habang tarang” atau merah menyala.Motif gambar-
nya kadang-kadang tidak jelas atau abstrak, namun yang menonjol
adalah habang tarang.

u. Jajumputan

 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan

Motif Sasirangan Jajumputan adalah motif yang dibuat dengan
cara diikat menggunakan benang atau karet membentuk bulatan.
Motif tersebut biasanya banyak digunakan pada kain khas
Palembang.

2. Motif Sasirangan Modern
a. Motif Sarigading

 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan

Beberapa tahun yang lalu muncul motif sasirangan yang ber-
nama motif “Sarigading”. Motif ini juga sangat disukai oleh
masyarakat Banjar karena coraknya yang unik. Bahkan ketika
Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono beserta istri ibu Ani
berkunjung pada tanggal 22 s/d 24 Oktober 2013 dalam rangka
peletakan batu pertama dan meresmikan proyek masterplan,
mereka mengenakan pakaian sasiangan bermotif Sarigading.
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Motif tersebut menurut informasi yang kami peroleh, proses
pembuatannya tergolong lebih rumit dan memerlukan waktu
yang cukup lama karena motifnya kecil-kecil sehingga proses
penyirangannya juga cukup lama. Harga sasirangan bermotif
Sarigading lebih mahal karena ongkos pembuatannya lebih
mahal dari motif yang lain.

b. Motif Degradasi
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fW
gstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan

Motif Degradasi ini adalah motif yang saat ini banyak dibuat
oleh pengrajin sasirangan di Banjarmasin. Ciri khas motif ini dari
unsur warna yang biasanya terdiri dari tiga pewarnaan. Motif
ini coraknya lebih lebar dibandingkan dengan motif-motif
sebelumnya. Proses pembuatannya tergolong lebih mudah ketika
dalam proses penyirangan.

c. Motif Abstrak
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan



41

Menggali Kearifan Lokal Banua untuk Bangsa

Motif Abstrak ini adalah motif terbaru saat ini.Coraknya apabila
diamati seperti corak macan (corak yang unik). Motif Abstrak
ini masih jarang ditemui dipasaran. Ketika dilakukan survey ke
beberapa toko penjual sasirangan yang ada di Banjarmasin, motif
ini masih tergolong langka. Mungkin para pengrajin sasirangan
saat itu lebih banyak mengembangkan motif degradasi diban-
dingkan motif Abstrak, atau mungkin karena setiap pengrajin
sasirangan memiliki keahlian yang berbeda-beda sehingga
masing-masing pengrajin menunjukkan kelebihannya.

d. Motif Rainbow
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstn
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Sasirangan

Motif Rainbow adalah motif terbaru dari para pengrajin sasi-
rangan. Motif ini memiliki kemiripan dengan motif dari
Palembang. Ide dari ini adalah karena saat ini dunia fashion
berkembang sangat pesat sehingga memicu pecinta kain sasi-
rangan menciptakan motif baru agar lebih diterima di kalangan
anak muda sekarang. Kalau melihat rainbow ini, warnanya lebih
banyak dibandingkan dengan motif-motif sasirangan pada
umumnya disesuaikan dengan karakter anak mudah sekarang
yang fashionable.

Atas beberapa hal tersebut, sasirangan telah mengalami banyak
perkambangan baik dari segi warna maupun corak atau motif
Sasirangan. Hal tersebut terjadi karena permintaan pasar dan
kreativitas para pengrajin yang terus berkembang agar popularitas
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sasirangan tidak kalah ditelan zaman. Drs. HM Syamsiar Seman,
dalam bukunya Sasirangan Kain Khas Banjar menampilkan bebe-
rapa motif kain sasirangan yang baru:
1. Laju Bakayuh (Cepat Mendayung Perahu).
2. Mandulang Intan (Cara Menambang Intan secara Tradisional).
3. Pucuk Rabung (Pucuk Cikal Bambu ) atinya lakat mufakat.
4. Sarang Wanyi (Rumah Lebah).
5. Kayapu (Nama Tumbuhan air).
6. Kambang Mawar (Bunga Mawar).
7. Kambang Malati (Bunga Melati.
8. Kambang dalam Jambangan (Bunga dalam Jambangan).
9. Kambang Malayap (Bunga yang menjalar).
10. Daun Kastila (Daun Pepaya).
11. Daun Tarung Pipit (Daun Terong).
12. Buah Kanas (Buah Nenas).
13. Hintalu Biawan (Telur ikan Biawan) yang melambangkan

kesuburan.
14. Saluang Hilir Mudik (Ikan Saluang Hilir Mudik).
15. Kupu-Kupu Bungas (Kupu Kupu Cantik).
16. Musik Panting.
17. Kalayangan Dandang (Layang-layang Besar)
18. Rumbia Kasalukutan (Pohon Sagu Kebakaran).
19. Payung Raja.
20. Kalung Putri Junjung Buih.
21. Utas Dayang Diparaja (Cincin Dayang Diparaja).
22. Surui Diang Ingsung (Sisir Diang Ingsung).
23. Kipas Galuh Banjar.
24. Bunil Galuh Rumbayan Amas (Anting Galuh Rumbayan Emas).
25. Batung Batulis (Jenis Bambu Bertulisan).
26. Kambang Tabulirit (Bunga Tercecer).
27. Pagat Balarangan (Putus Bertunangan) yang bentuk motifnya

seperti daun.
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28. Kalambuai Pusing Kiwa yang motifnya menyerupai siput atau
keong.

29. Pasar Tarapung (Pasar Terapung/Floating Market).

Motif dan makna kain sasirangan inilah yang menjadi ciri khas
dan keunikan sasirangan itu sendiri. Pada dasarnya, motif-motif
sasirangan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:
1. Motif lajur merupakan bentuk motif yang dirangkai memanjang.

Contoh hiris pudak, kangkung kaumbakan, kulat karikit, gigi
haruan, dan lain-lain.

2. Motif ceplok adalah bentuk motif yang biasanya tampil sendiri-
sendiri. Contoh hiris gagatas, tampuk manggis, pucuk rabung,
kambang malati, dan lain-lain.

3. Motif variasi adalah motif penghias untuk menambah suatu
penampilan. Contoh pinggiran motif hiris gagatas yang diberi
hiasan tambahan agar lebih cantik.

C. PROSES MEMBUAT SASIRANGAN
Proses pembuatan kain sasirangan saat ini bersifat terbuka. Ini

berarti siapa saja dapat melakukan pembuatan kain khas Banjar
tersebut selama memiliki keterampilan. Ini juga memerlukan ke-
sungguhan, ketelitian, dan kecermatan agar menghasilkan selembar
kain sasirangan yang baik, sempurna dan bermutu. Secara kronologis,
proses pembuatan kain sasirangan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan Kain Putih
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUAh
VFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=PROSES+
MEMBUAT+SASIRANGAN
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Langkah pertama adalah mempersiapkan bahan kain putih
polos sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Pada awal kemuncu-
lannya, bahan baku yang digunakan berupa serat kapas (cotton),
namun seiring berjalannya waktu saat ini lebih banyak meman-
faatkan material lain seperti santung, balacu, kaci, king, satin, poly-
ester, rayon, dan sutera.

2. Pembuatan Pola Desain atau Motif di Kain
Pembuatan pola gambar tradisional sesuai motif yang dikehen-

daki. Pola-pola inilah yang kemudian dijadikan patokan dalam
menjahit kain tersebut. Pekerjaan melukis atau menggambar ini
dapat dibedakan dalam dua cara, yaitu:
a) Melukis atau menggambar dengan langsung dan bebas sesuai

dengan lukisan atau gambar apa yang diinginkan, misalnya
melukis selembar daun, bunga, bintang dan lain-lain.

 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=
firefox-b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0ahUKEwiU4fWgstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=
1366&bih=659#tbm=isch&q=PROSES+ MEMBUAT+SASIRANGAN

b) Melukis atau menggambar dengan mempergunakan pola atau
mal yang telah ada. Lukisan atau gambar yang dihasilkan tentu
saja telah terikat dengan pola-pola yang sudah ada. Pola atau
mal yang telah tersedia tersebut terdiri atas sepotong karton
tebal yang berlubang berupa garis lurus, garis lengkung,
bundar, dan lain sebagainya. Pola tersebut diletakkan di atas
kain putih yang akan dilukis. Setelah selesai, pola atau mal itu
diletakkan lagi ke samping kain tersebut untuk mendapatkan
gambar yang sama. Pekerjaan ini sebenarnya bukan melukis
atau menggambar, tetapi hanya menggaris-garis dengan pensil
menurut alur garis-garis sesuai pola yang sudah ada. Motif
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gambar yang dihasilkan umumnya adalah untuk mendapat kain
sasirangan dengan motif yang seragam dalam jumlah banyak.

c) Kain Dijahit atau Dijelujur

 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=
firefox-b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0ahUKEwiU4fWgstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=
1366&bih=659#tbm=isch&q=PROSES+MEMBUAT+SASIRANGAN

Setelah lukisan selesai tergambar pada lembaran kain putih,
pekerjaan berikutnya adalah menjahit. Dengan memperguna-
kan jarum tangan (Jarum Jeans) yang telah diberi benang yang
kuat,kain dijelujur (dijahit) mengikuti garis-garis hasil lukisan
dengan jarak 1-2 mm atau 2-3 mm. Setelah jelujur dengan benang
telah selesai untuk selembar kain, maka benang-benang tersebut
disisit (ditarik kuat) sehingga tampak hasilnya berupa kain yang
dijelujur tersebut menjadi takarucut (mengkerut).

d) Membersihan Kain
Apabila kain yang digunakan mengandung kanji, maka harus
dibersihkan terlebih dahulu dengan cara merendamnya dalam
air dingin yang telah dicampur dengan kaporit selama satu
malam. Dalam perdagangan, biasanya kain dijual dalam keadaan
telah di-finish atau dikanji, dimana kanji tersebut dapat meng-
halangi penyerapan cat warna. Oleh karena itu, kain harus
diproses persiapan/penghilangan kanji agar kain mempunyai
daya serap terhadap cat warna.
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Untuk menghilangkan kanji dapat dilakukan dengan 3 cara:
a) Untuk perendaman biasa, bahan direndam dalam air selama

satu atau dua hari, kemudian dibilas. Cara ini tidak banyak
disukai karena banyak memakan waktu dan ada kemung-
kinan timbul mikro organisme yang akan merusak kain.

 

Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=
firefox-b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwiU4f WgstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=
1366&bih=659#tbm=isch&q=PROSES+MEMBUAT+SASIRANGAN

 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=
f i r e f o x - b& s i t e= w ebhp & s o ur ce= l nm s & t b m = i s ch & s a =
X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIB
igB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=PROSES+MEMBUAT
+SASIRANGAN

b) Untuk perendaman dengan asam, kain direndam dalam larutan
asam sulfat atau asam chlorida selama satu malam. Apabila
larutan dipanaskan pada suhu 35oC, maka waktu pengerjaan
dapat disingkat hingga menjadi 2 jam saja. Setelah proses
tersebut, kain dibilas dengan air sehingga bebas dari asam.
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c) Untuk rendaman dengan enzym, bahan dimasak dengan
suatu larutan enzym (Rapidase, Novofermasol dan lain-lain)
pada suhu 45oC selama 30 s/d 45 menit. Setelah pemasakan
kain dicuci dalam air panas dua kali masing-masing 5 menit,
kemudian dicuci dingin sampai bersih.

3. Pemberian Warna
Pewarnaan adalah pemberian warna yang merata pada suatu

bahan yang mempunyai sifat kurang lebih permanen. Pada umum-
nya, pewarnaan terdiri dari melarutkan atau mendispersikan cat
warna dalam air atau medium lain, kemudian bahan tekstil dimasuk-
kan atau dicolet dengan larutan tersebut sehingga terjadi penyerapan
cat warna ke dalam serat. Hal penting dalam pewarnaan adalah
kerataan warna pada bahan. Ini berarti terdapat kerataan maksimum
dalam pembagian cat warna pada bahan. Masing-masing cat warna
mempunyai cara pewarnaan berbeda dan pemakaian cat warna
disesuaikan dengan jenis serat serta ketahanan luntur yang diingin-
kan. Proses pewarnaan kain sasirangan dapat dilakukan dengan
beberapa cara, yaitu:
a) Pencelupan. Apabila yang diinginkan hanya satu warna saja,

maka dapat dikerjakan proses pencelupan. Kain dicelup kedalam
larutan cat warna dan obat-obat pembantu sehingga dihasilkan
kain berwarna yang merata, kecuali pada bekas jahitan/sirangan
yang akan tetap berwarna putih.

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=
firefox-b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwiU4f WgstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=
1366&bih=659#tbm=isch&q= PROSES+MEMBUAT+SASIRANGAN
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b) Pencoletan. Kain yang telah disirang diberi warna dengan cara
dicolet baik yang berada di atas sirangannya maupun di antara
sirangan. Banyaknya warna bisa lebih dari satu atau dua warna
tergantung dari motif dan macam warna yang diinginkan.

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=
firefox-b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwiU4f WgstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=
1366&bih=659#tbm=isch&q= PROSES+MEMBUAT+SASIRANGAN

c) Pencelupan dan Pencoletan. Kain mula-mula dicelup warna
muda sebagai dasar warna, kemudian dicolet dengan warna
yang lebih tua.

Syarat-syarat cat warna antara lain:
a) Mudah larut dalam air/mudah dilarutkan.
b) Mudah meresap dalam serat, tidak luntur, dan tahan terhadap

sinar matahari.
c) Mempunyai tingkatan warna yang stabil setelah meresap ke

dalam serat.

Jenis pewarna dalam sasirangan ada 2 (dua), yaitu pewarnaan
dengan air panas dan pewarnaan dengan air dingin. Kedua jenis
pewarna ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Pewarna panas lebih mudah digunakan, namun warna yang di-
hasilkan masih terbatas. Warna yang dihasilkan dari pewarnaan panas
adalah warna Hijau, Biru, Ungu, Kuning, Cokelat dan Abu-abu.
Sedangkan pewarna dingin menghasilkan warna yang lebih banyak.
Hampir semua warna dapat dihasilkan dari proses pewarnaan dengan
menggunakan air dingin, namun proses pewarnaan dengan air dingin
lebih rumit dan perlukan ketelatenan karena proses pewarnaannya
melalui dua tahap sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
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a) Pewarnaan dengan Air Panas
Pewarna Sasirangan dengan air panas biasanya disebut dengan
pewarna Indigosol. Indigosol termasuk dalam golongan cat
warna bejana yang larut dalam air. Cat warna ini banyak dipakai
baik dalam sasirangan maupun pembatikan, baik dipakai sebagai
cat warna celupan maupun cat warna coletan. Istilah coletan baik
dalam sasirangan maupun pembatikan berarti memberi warna
dengan alat kuas. Pada umumnya, cat warna indigosol mem-
punyai warna dasar warna muda, mengkilat dan daya tahannya
baik terhadap sinar matahari dan gesekan. Bahan yang diperlu-
kan adalah:
(1) Cat warna Indigosol

Bahan warna yang digunakan adalah bahan kimia. Oleh
sebab itu, penjualannyapun tidak sembarangan. Penjual dan
pengrajin sasirangan menggunakan kode tertentu untuk
setiap warna. Kode tersebut adalah nama-nama cat yang dike-
luarkan oleh pabrik. Berikut tabel kode warna cat indigosol
dan warna yang dihasilkan:

Tabel 1. Warna Zat Indigosol

(2) Natrium Nitrit (NaNo2)
Natrium Nitrit (NaNo2) adalah bahan pelengkap dalam
pewarnaan sasirangan yang menggunakan cat indigosol.
Bahan ini biasanya disebut hydrosulfit. Hydrosulfit mem-
punyai tekstur yang halus seperti tepung dan memilliki bau
khas yang sangat menyengat. Semakin menyengat bau yang
dihasilkan, maka semakin kuat pula warna yang dihasilkan,
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namun apabila baunya sudah hilang, maka tidak akan meng-
hasilkan warna.

(3) Loog 38 Be (Baume)
Loog 38 Be ialah suatu larutan kustik soda (NaOH). Kebanya-
kan pengrajin menyebutnya dengan istilah soda api, yang
mempunyai kepekatan sebanyak 441 gram yang dilarutkan
dengan air sehingga menjadi larutan sebanyak 1 liter. Kegu-
naan loog 38 Be adalah untuk menyempurnakan larutnya
cat warna ke dalam air panas. Berhati-hatilah dalam meng-
gunakan soda api karena soda api merupakan zat yang keras,
dapat merusak, bahkan membakar kulit jika terkena cairan
soda api. Soda api bersifat panas, seperti air keras ataupun zat
kimia lainnya yang tidak boleh terkena kulit. Soda api mem-
punyai tekstur seperti garam besar yang belum diolah men-
jadi garam dapur (Uyah Paja/wadi dalam bahasa Banjar).
Cara melarutkan cat warna indigosol adalah dengan men-
campurkan warna indigosol, hydrosulfit, dan soda api dengan
perbandingan 1:1:1 dengan air mendidih suhu 100p C.
Selanjutnya, kain yang sudah disisit dicelup dalam larutan
warna tersebut. Kucek dengan cepat agar warna yang dihasil-
kan rata. Bahan yang dicelup terus diangkat dari larutan cat
warna indigosol, ditunggu sampai larutan cat warna indigosol
tidak menetes lagi. Dioksidasikan di bawah sinar matahari
langsung sehingga timbul warna (terutama warna biru dan
violet). Untuk mendapatkan warna yang sama pada kedua
belah muka, maka pemanasan juga harus pada kedua belah
muka. Lama pemanasan kira-kira 5-10 menit. Ketika pemana-
san, diusahakan tidak terjadi bayangan pada permukaan bahan
agar tidak terjadi warna yang pucat pada bekas bayangan
tersebut.

b) Pewarnaan dengan Air Dingin
Pewarnaan sasirangan dengan air dingin menggunakan cat
warna naphtol. Jenis cat warna napthol banyak sekali dipakai
baik dalam sasirangan maupun pembatikan. Penggunaannya
mudah, cepat, dan praktis, serta daya tahannya cukup baik ter-
hadap sinar matahari. Bahan yang diperlukan dalam pewarnaan
air dingin adalah sebagai berikut:
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1) Napthol
Napthol adalah bahan pewarna sasirangan yang memilikin
nama selalu menggunakan kode huruf AS, seperti ASG, AS,
ASOL, ASBS, ASD, dan lain sebagainya. Zat Naphtol diperlu-
kan sebagai pembangkit warna. Berikut gambar pewarna
pada sasirangan maupun batik:

 

Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=
firefox-b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0ahUKEwiU4fWgstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=
1366&bih=659#tbm=isch&q=Pewarnaan+dengan+Air+Dingin

2) Garam Warna
Garam warna adalah zat yang digunakan untuk memun-
culkan warna. Warna yang dihasilkan sangat beragam, ber-
gantung kepada campuran napthol yang digunakan. Garam
warna seperti Hitam B, Biru B, Biru BB, Merah B, Bordo GP,
dan lain sebagainya.

3) Turkish Red Oil(TRO)
Turkish Red Oil (TRO) adalah bahan yang dapat melunakkan
kain.Bahan ini diperlukan agar kain menjadi lunak sehingga
warna yang dihasilkan menjadi mudah rata.TRO mempunyai
tekstur yang mirip dengan hydrosulfite, namun tidak me-
miliki bau yang menyengat, seperti hydrosulfit.

4) Loog 38 Be (Baume)
Loog 38 Be merupakan suatu larutan kustik soda (NaOH)
dan kebanyakan pengrajin menyebutnya dengan istilah soda
api, yang mempunyai kepekatan sebanyak 441 gram yang
dilarutkan dengan air sehingga menjadi larutan sebanyak 1
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liter. Kegunaan loog ialah untuk menyempurnakan larutnya
cat warna ke dalam air panas. Berhati-hatilah dalam meng-
gunakan soda api karena soda api merupakan zat yang keras,
dapat merusak, bahkan membakar kulit apabila terkena cairan
soda api. Soda api bersifat panas seperti air keras maupun
zat kimia lainnya yang tidak boleh terkena kulit. Soda api
mempunyai tekstur seperti garam besar yang belum diolah
menjadi garam dapur (Uyah Paja/wadi dalam bahasa Banjar).
Pewarnaan Sasirangan dengan media air dingin diperlukan
2 kali proses pewarnaan. Pada pewarnaan pertama, kain
direndam dalam larutan naphtol yang dicampur dengan soda
api dan TRO dengan perbandingan 1:1:1. Tambahkan sedikit
air panas untuk melarutkan soda api. Pada pewarnaan kedua,
kain yang sudah ditiriskan (tidak meneteskan air lagi) diren-
dam dalam larutan garam warna. Garam warna dilarutkan
dengan air biasa. Perbandingan antara napthol dengan garam
sebaiknya minimum 1:2 maksimum 1:3. Ini dapat juga digu-
nakan dari tiga kali perbandingannya. Mengingat harga cat
mahal, maka dianjurkan maksimum 3 kali saja,tetapi kurang
dari 1:2 kemungkinan luntur.

4. Melepas Jahitan
 

Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source= lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4f
WgstXUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=
isch&q=PROSES+MEMBUAT+SASIRANGAN

Jahitan dilepas apabila kain dirasa sudah agak kering sehingga
akan terlihat motif-motif bekas jahitan yang tampak di antara kain
tersebut. Berhati-hatilah saat melepaskan jahitan. Gunakan alat
bantu seperti cutter, pendedel, pisau dan lain sebagainya agar jahitan
mudah dilepas.
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5. Pencucian
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
PROSES+MEMBUAT +SASIRANGAN

Setelah seluruh perintang/jahitan dilepaskan, kemudian dicuci
sampai bersih ditandai dengan air bekas cuciannya yang jernih atau
tidak berwarna lagi.

6. Pengeringan
 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
PROSES+MEMBUAT+SASIRANGAN

Tahap selanjutnya adalah pengeringan. Mengeringkan kain
tersebut dengan cara didadai (digelar) di tempat yang naung (teduh)
dan tidak kena sinar matahari secara langsung.
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7. Finishing/Disetrika
 

Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
PROSES+MEMBUAT+SASIRANGAN

Setelah kain benar-benar kering, proses terakhir adalah proses
penyempurnaan berupa merapikan kain agar tidak kumal dan kain
menjadi licin yaitu dengan menyetrikanya. Penyetrikaan dilakukan
secara manual dengan menggunakan setrika listrik. Kegiatan ini
dilakukan secara hati-hati apalagi kalau bahan yang disetrika terbuat
dari kain sutera.

8. Hasil Produksi
Kain sasirangan sudah jadi dan siap dibuat baju/lainnya atau

siap untuk di pasarkan.
 

Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-
b&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
PROSES+MEMBUAT+SASIRANGAN
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D. Cara Merawat Sasirangan
Perawatan kain sasirangan dilakukan untuk menjaga keawetan

kain dan menjaga keindahan warna sasirangan. Perawatan sasi-
rangan tidaklah sulit. Langkah-langkah perawatan sasirangan yang
dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Pisahkan sasirangan dengan pakaian lainnya supaya tidak

melunturi, terutama pada pencucian pertama. Pada pencucian
pertama hingga ketiga akan terjadi pelepasan residu dari proses
pewarnaannya, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas
warna kain karena bukan proses pelunturan.

2. Gunakan deterjen lembut atau lebih baik tidak menggunakan
deterjen sama sekali sebabini dapat menggunakan lerak, sabun
khusus batik atau pewangi saja. Jangan gunakan pemutih.

3. Untuk pencucian dengan mesin, giling dan peras dengan lembut
atau tidak terlalu keras. Pencucian dengan tangan lebih baik
dan dianjurkan.

4. Hindari menjemur sasirangan di bawah sinar matahari langsung
untuk mencegah pudarnya warna. Jemur dengan diangin-angin-
kan di tempat yang teduh dengan posisi kain dibalik.

BAGIAN III: SASIRANGAN SAAT INI

A. Kampung Sasirangan
Kampung sasirangan adalah tempat pembuatan kain khas

Banjarmasin yang masih menggunakan cara tradisional seperti kera-
jinan batik di pulau Jawa.

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&site=
webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUAh
VFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=Kampung+
Sasirangan
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Sejak 2010, kampung Sasirangan terletak di Jalan Seberang Masjid
Kelurahan Kampung Melayu dan telah dijadikan salah satu obyek
wisata souvenir kerajinan kain dan busana sasirangan. Pembentukan
kampung sasirangan oleh Dinas Pariwisata Pemerintah Kota
Banjarmasin ini bertujuan memudahkan pembeli sekaligus sarana
pembinaan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Kain sasirangan
merupakan oleh-oleh wajib bagi para wisatawan yang berkunjung
ke Kalimantan Selatan.

Produk barang jadi yang dijual di kampung sasirangan adalah
semua keperluan sandang dan aksesoris dari kain sasirangan yaitu
Kebaya, Hem, Selendang, Jilbab, Gorden, Taplak Meja, Sapu Tangan,
Sprei, dan lain lain. Ada busana pria maupun wanita yang dipakai
sehari-hari secara resmi maupun tidak resmi. 

 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&site
=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUA
hVFtao8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Kampung+Sasirangan

Harga yang ditawarkan bervariasi, tergantung dari bahan dan
ukuran kain. Misalnya harga kain 2 meter adalah 80 ribu untuk
bahan katun biasa, 100 ribu untuk kualitas semi sutra, bahkan ada
ratusan ribu untuk bahan sutra. Kita tidak hanya dapat menemukan
sasirangan dalam lembaran kain, namun ada juga yang sudah dalam
bentuk pakaian jadi. Adapun nama-nama pengrajin sasirangan
yang ada di Kampung Sasirangan dan daerah-daerah lainnya dapat
dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Nama dan Alamat Pengrajin Sasirangan



58

Strategi Penguatan Ketahanan Budaya Lokal Pembentuk Muatan ...



59

Menggali Kearifan Lokal Banua untuk Bangsa

B. Sasirangan Style
Kain sasirangan pada zaman dahulu hanya digunakan sebagai

kain pamintan/permintaan untuk “Batatamba” (Berobat). Jenis dan
bentuk kain yang digunakan disesuaikan dengan jenis penyakit
yang diderita seseorang, yaitu:
1. Sarung sasirangan (tapih bahalai) dikenakan sebagai selimut

untuk mengobati penyakit demam dan gatal-gatal.
2. Bebat sasirangan (babat) yang dililitkan di perut dimaksudkan

sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit diare, disentri,
kolera dan berbagai macam jenis penyakit perut lainnya.

3. Selendang sasirangan (kakamban) yang dililitkan di kepala atau
dilaungkan sebagai penutup kepala dimaksudkan sebagai sarana
untuk menyembuhkan penyakit kepala sebelah (migrain).

4. Ikat kepala sasirangan (laung) yang dililitkan di kepala dimaksud-
kan sebagai sarana untuk menyembuhkan sakit kepala.

Kain sasirangan saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana
alternatif berobat, namun digunakan sebagai kebaya, hem, selen-
dang, jilbab, mukena, gorden, taplak meja, sapu tangan, sprei, dan
lain-lain. Penggunaan kain sasirangan sekarang ini lebih meluas
yaitu untuk busana pria maupun wanita yang dipakai sehari-hari
baik resmi atau tidak resmi.  Sasirangan di Pemerintahan Daerah
Kalimantan Selatan disejajarkan dengan Batik sehingga pegawai di
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wilayah kerja Kalimantan Selatan diperkenankan pada hari tertentu
untuk mengenakan sasirangan maupun Batik untuk bekerja
(Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 91 tahun 2009
tentang standarisasi Pakaian Dinas pegawai Negeri sipil di lingkungan
Pemprov Kalimantan Selatan).

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&site
=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUAhVF
to8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=Kampung+
Sasirangan

BAGIAN IV: SASIRANGAN UNTUK MASA DEPAN YANG
CERAH

A. Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Sasirangan
Sasirangan merupakan salah satu bentuk dari local knowledge

(pengetahuan Lokal) masyarakat Kalimantan Selatan. Dengan kata
lain, sasirangan memiliki beraneka macam nilai yang hidup dan
berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan sebagaimana
dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai Keyakinan

Sejarah keberadaan kain sasirangan dapat menggambarkan pola
perkembangan keyakinan masyarakat Kalimantan Selatan.
Masyarakat meyakini bahwa kain tersebut pertama kali dibuat
oleh Patih Lambung Mangkurat untuk memenuhi permintaan
Putri Junjung Buih sebagai prasayarat untuk menampakkan
diri dan menunjukkan bahwa kain sasirangan mempunyai nilai
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supranatural. Oleh karena itu, masyarakat Kalimantan Selatan
juga meyakini bahwa kain ini mempunyai kekuatan untuk
mengusir roh-roh jahat.

2. Nilai Budaya
Kain sasirangan merupakan salah satu bentuk pencapaian
kebudayaan masyarakat Kalimantan Selatan. Pemilihan bahan,
cara pewarnaan, warna yang digunakan, dan pembuatan mo-
tif-motifnya merupakan pengejawantahan dari hasil membaca
dan memahami masyarakat Kalimantan Selatan terhadap alam
dan fenomenanya. Selain itu, munculnya motif-motif kombinasi
juga menunjukkan kreativitas masyarakat Kalimantan Selatan.
Dengan kata lain, kain sasirangan merupakan hasil dari pemikian
masyarakat Kalimantan Selatan yang termanifestasi dalam
produk yang memiliki nilai kultural.

3. Nilai Ekonomis
Seiring perkembangan zaman, masyarakat semakin menyadari
adanya potensi ekonomi yang terkandung dalam kain sasirangan.
Hal ini terlihat dari semakin banyaknya penggunaan kain sasi-
rangan, dari sekedar alat pengusir roh-roh jahat menjadi berbagai
macam aneka produk, seperti baju pesta, sandal, tas, dan dompet.
Selain itu, semakin dihargainya hasil kerajinan lokal memberikan
nilai tambah ekonomis pada sasirangan. Namun demikian, harus
juga diperhatikan bahwa ekonomisasi tanpa memahami spirit
yang terkandung dalam sasirangan dapat menghilangkan “ruh”
yang ada didalamnya. Penggunaan pewarna kimiawi misalnya,
mungkin saja akan lebih mengefektifkan pembuatan kain sasi-
rangan, tetapi juga harus disadari bahwa penggunaan pewarna
kimia dapat merusak nilai-nilai lokal yang terkandung dalam
kain Sasirangan.

B. Sasirangan Aspal (Asli Tapi Palsu)
Beredar bebasnya kain sasirangan printing (cetak) tidak hanya

mencemaskan para pengrajin.Budayawan Banua juga bereaksi keras.
Salah seorang budayawan, Syamsiar Seman dengan lantang menilai
peredaran sasirangan ‘aspal’ (asli tapi palsu) itu merusak tatanan
budaya Banjar, (Banjarmasin Post, 1/12).Oleh karenanya, Seman
mengatakan bahwa pemerintah daerah harus segera bersikap untuk
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menertibkan peredaran sasirangan printing. Selain itu, menyadar-
kan warga Banua yang tidak mendukung pelestarian budaya Banjar.

Sasirangan adalah salah satu aset budaya Banjar sehingga harus
dilindungi. Jika tidak, bisa saja generasi mendatang lebih mengenal
sasirangan printing daripada sasirangan yang dibikin pengrajin,
apalagi harganya lebih murah. Kalau ada sasirangan printing,
dikhawatirkan menenggelamkan pengrajin. Mereka bisa lesu membuat
sasirangan dan regenerasi pengrajin pun terhenti. Kalau itu terjadi,
siapa yang akan mempertahankan budaya kita.

Kehadiran sasirangan printing memang tidak bisa dipungkiri
lagi, namun dengan adanya sasirangan printing diharapkan dapat
memicu para pengrajin mengubah mental pasar mereka yang hanya
memproduksi sasirangan, kemudian dijual dipasaran tanpa memikir-
kan masa depan. Sasirangan seharusnya diubah menjadi mental bisnis
yang terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitas serta kuantitas,
serta peta pemasarannya sehingga sasirangan dapat dikenal seperti
Batik yang sudah dikenal sampai ke manca negara. Printing hanya
mengambil corak atau motif sasirangan. Terlepas dari hal tersebut,
tetap ada perbedaan antara sasirangan yang asli dengan printing.
Begitu juga dengan sasirangan olahan tangan dimana tetap memiliki
kelas tersendiri. Di sinilah diperlukan kreativitas dan inovasi dari
para pengrajin. Pengrajin harus lebih kreatif untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas sesuai selera pasar yang senantiasa berubah,
terutama motif dan pewarnaan agar bisa bersaing.

C. Perbedaan Sasirangan Asli dengan Sasirangan Printing
Pada hari tertentu, pegawai negeri sipil (PNS) di Kalimantan

Selatan diwajibkan mengenakan sasirangan.Tragisnya, banyak yang
memilih mengenakan sasirangan printing, bukan hasil kerajinan
yang menjadi khas provinsi Kalimantan Selatan. Beragam alasan
dikemukakan seperti harga yang lebih murah. Padahal dengan
mengenakan Sasirangan asli dapat meningkatkan kesejahteraan
pengrajin Sasirangan Kalimantan Selatan.Perbedaan sasirangan asli
dengan printing dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Perbedaan Sasirangan Asli dengan Sasirangan Printing

Serbuan sasirangan printing ke Banua memang tidak bisa
dihindari karena para konsumen memerlukan dalam jumlah banyak
dalam waktu singkat. Sasirangan printing dapat memenuhi itu.
Namun sebagai warga Banjar sebaiknya mengenakan yang asli
karena itu hasil kerajinan khas Kalimantan Selatan. Selain berupaya
ikut melestarikan budaya Banjar, alasan lain adalah kain sasirangan
asli itu lebih enak dipakai, sementara yang printing tidak enak dipakai
karena membuat lebih cepat berkeringat.

D. Langkah-Langkah Menjaga Sasirangan dari Kepunahan
Sedikitnya ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk menyela-

matkan kain sasirangan dari kepunahan, yaitu:
1. Melakukan transmisi pengetahuan nilai-nilai yang terkandung

dalam kain sasirangan. Mungkin saja, kain sasirangan semakin
ditinggalkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan karena mereka
kurang mengetahui nilai-nilai luhur yang terkandung didalam-
nya. Oleh karena itu, momentum otonomi daerah harus diman-
faatkan sebaik-baiknya untuk menanamkan nilai-nilai lokal
kepada masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah
memasukkan kain sasirangan dan segala turunannya ke dalam
mata pelajaran muatan lokal (Prayitno, 2009). Dengan dimasuk-
kannya ke dalam salah satu pelajaran mulok, maka akan terjadi
proses transformasi nilai-nilai yang terkandung dalam kain
sasirangan. Hal ini juga dapat mampu mengembangkan,
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melestarikan, dan meningkatkan kualitas sumber manusia di
daerah sehingga dapat memacu pembangunan daerah sesuai
dengan karakteristik di daerah yang selanjutnya dapat berkon-
tribusi terhadap kemajuan pembangunan nasional (Anshoriy
Ch., 2008). Dengan demikian, generasi muda akan semakin men-
cintai sasirangan asli dibandingkan dengan sasirangan printing.

2. Keberpihakan secara politik. Harus ada kepedulian dari para peme-
gang kekuasaan untuk memberikan ruang kepada sasirangan
agar berkembang dan mengembangkan dirinya. Misalnya mem-
berikan pelatihan peningkatan mutu kepada pada pengrajin,
bantuan modal, memfasilitasi penjualan, mengubah pola pikir
pengrajin dari mental pasar menjadi mental bisnis. Kebijakan
negara dalam konteks penguatan pelaksanaan pendidikan ber-
muatan lokal kemudian sangat diperlukan sebagai upaya secara
legal formal untuk sebuah ketercapaian pendidikan lokal yang
searah dengan pembangunan pendidikan nasional dan itulah
yang disampaikan Romo Mangun Wijaya (Dedy Pradipto, 2007).

3. Revitalisasi. Setelah ada proses pewarisan (melalui pendidikan),
maka hal lain yang harus dilakukan adalah melakukan revita-
lisasi sebagaimana yang dimaksud:
a. Pemanfaatan kain secara lebih luas. Jika pada awalnya kain

sasirangan hanya digunakan untuk keperluan “jimat/bata-
tamba” dan pembuatan pakaian untuk keperluan upacara adat,
maka mungkin perlu juga mengkreasi (baca: memodifikasi)
kain sasirangan dengan sedemikian rupa sehingga model yang
dihasilkan mencerminkan busana modern dan generasi muda
lebih percaya diri untuk menggunakannya. Misalnya, sasi-
rangan yang dimodifikasikan dalam bentuk kaos akan membuat
generasi muda tetap gaya dan berbudaya.
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Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&site
=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUAh
VFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=Kaos+
Sasirangan+Muda+Gaya+Berbudaya

b. Ekonomisasi. Seringkali sebuah kebudayaan ditinggalkan
oleh para pendukungnya, bukan karena kebudayaan itu jelek,
tetapi karena ia tidak mampu menjanjikan kehidupan yang
lebih baik kepada penyokongnya. Oleh karenanya,
pengembangan-pengembangan mode sehingga kain sasi-
rangan dapat diterima oleh pasar perlu terus dilakukan, seperti
pemanfaatan kain sasirangan yang dikreasikan sedemikian
rupa sehingga menambah nilai jual sasirangan itu sendiri.
Itulah yang disebut sebagai ekonomi kreatif dimana ia berada
pada kekuatan kebudayaan dan industri kreatif itu sendiri yang
terletak pada seni, budaya bisnis, dan teknologi. Kain sasi-
rangan sebagai penggerak ekonomi lokal dapat memerankan
diri untuk sebuah ekonomi lokal yang berbasis kepada kebu-
dayaan setempat untuk dijadikan sebuah roda ekonomi di daerah
yang berkontribusi terhadap kepentingan ekonomi nasional.
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TUJUAN PEMBELAJARAN
1) Siswa dapat menyebutkan alat-alat yang digunakan dalam

menyirang.
2) Siswa dapat menyebutkan proses pembuatan kain sasirangan.
3) Siswa dapat menjelaskan cara membut kain sasirangan.

BAGIAN I: KAIN SASIRANGAN

A. Sejarah Kain Sasirangan
Sasirangan berasal dari kata dari kata “sa” yang berarti “satu”

dan “sirang” yang  berarti “jelujur”. Sesuai dengan proses pem-
buatannya, dijelujur, disimpul jelujurnya kemudian dicelup untuk
pewarnaannya. Ini berarti bahwa sasirangan dibuat menjadi satu
jelujur (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah
Pusat, 1978).

Pada mulanya dikenal adanya kain pamintaan. Istilah pamin-
taan ini adalah singkatan dari permintaan, maksudnya adalah selembar
kain putih yang diberi warna tertentu dengan motif tertentu pula
atas permintaan seseorang yang berobat kepada seorang pengrajin
kain pamintaan. Kain pamintaan tersebut berfungsi sebagai sarana
pengobatan atas petunjuk seorang tabib sebelumnya. Berbagai

3

BIDANG KEARIFAN
LOKAL KERAJINAN SASIRANGAN

Bab
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macam penyakit dari seseorang atau keluarganya yang sakit, seperti
sakit perut, sakit kepala, bisul, sawan, badan panas dingin kepingitan,
bahkan sampai kepada penyakit gangguan jiwa serta sakit yang
disebabkan oleh gangguan makhluk halus atau gangguan roh jahat.

Perkembangan zaman yang semakin maju serta adanya sarana
dan prasarana di sektor pendididkan, kesehatan serta faktor pengaruh
agama Islam terhadap tradisi masyarakat Banjar dalam hal cara
batatamba (berobat), maka berubah juga tujuan dan fungsi kain
pamintaan ini. Sekarang ini sudah jarang sekali ditemukan orang
Banjar yang batatamba dengan kain khas Banjar tersebut. Kain
khas masyarakat Banjar tersebut sekarang ini dikenal dengan istilah
Kain Sasirangan.Kain ini telah dilirik dengan serius dari aspek bisnis
dan juga diupayakan pelestariannya dalam kaca mata budaya.

B. Sarana dan Peralatan untuk Membuat Kain Sasirangan
Sarana dan peralatan adalah sebagai berikut:

1. Meja tulis.
2. Gunting.
3. Pensil.
4. Jarum tangan.
5. Benang.
6. Bubuk pewarna.
7. Sarung tangan karet.
8. Sabun biasa.
9. Baskom plastic.
10. Wancuh.
11. Balok rentang.
12. Tikar purun.
13. Tempat gantungan.
14. Setrika.

C. Pewarnaan Kain Sasirangan
1. Warna-warna yang diperoleh dari alam adalah sebagai berikut:

a. Kuning berasal dari kunyit dan temulawak.
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b. Merah berasal dari gambir buah mengkudu, kesumba atau
Lombok merah.

c. Hijau berasal dari daun pudak atau jahe.
d. Hitam berasal dari kabau atau uar.
e. Ungu berasal dari biji ramania atau buah karamunting
f. Coklat berasal dari kulit rambutan.

2. Zat warna sintetis adalah produk industri luar negeri misalnya
dari WLS, WiLLY dan Son Chemical Industries yang memproduksi
dalam bentuk kemasan kaleng plastik. Isinya berupa bubuk
dalam berbagai warna misalnya merah, merah muda, hijau, hijau
muda, kuning, coklat, krim, ungu, biru, biru tua hitam, dan lainnya.

D. Motif Kain Sasirangan
Motif tradisional kain sasirangan yang banyak dipergunakan

dan sudah menjadi motif umum yang sering diproduksi antara lain
adalah:
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Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
Motif+Kain+Sasirangan
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Motif lainnya:
1) Banawati.
2) Dara manginang.

Sedangkan motif baru kain sasirangan yang saat ini sedang
dikembangkan antara lain:

BAGIAN II: PROSES PEMBUATAN SASIRANGAN

A. Bahan, Alat, Pewarnaan, dan Proses
1. Bahan : Kain, benang, dan air.
2. Alat : Meja, gunting pensil, jarum tangan, benang warna

putih, sarung tangan karet, sabun biasa, baskom plastik,
wancuh, balok rentang, dan tempat gantungan, dan setrika.

3. Pewarnaan: Bubuk warna dari produksi WLS, Willy dan Son
Chemical Industries
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B. Cara Membuat Kain Sasirangan

1. Membuat Pola
Melukis di atas kain dengan menggunakan pola menurut ukuran

yang diinginkan misalnya 2 meter atau 3 meter.

 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=PROSES+
MEMBUAT+SASIRANGAN

2. Menjahit atau Menjelujur
Menjahit atau menjelujur dengan menggunakan jarum tangan

yang telah diberi benang dengan cara mengikuti garis-garis hasil
lukisan. Benang tersebut ditarik kuat sehingga tampak hasil kain
yang dijahit tersebut menjadi mengkerut.

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUAh
VFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=PROSES
+MEMBUAT+SASIRANGAN
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3. Pemberian Warna
Memberi warna baskom yang disediakan dengan ditaburi bubuk

warna yang dicairkan dengan air panas kemudian diaduk dengan
wancuh sampai cairan warna itu benar-benar telah merata.Setelah
dingin, kain yang telah dijahit tadi dicelupkan ke dalam baskom
yang berisi cairan warna.

 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
PROSES+MEMBUAT+SASIRANGAN

Mencelup kain ke dalam baskom harus menggunakan sarung
tangan dari karet tebal denganpanjang sampai ke siku. Kain yang
diberi warna harus diremas-remas dan dibolak balik beberapa kali
sehingga warna yang diinginkan benar-benar merata dengan baik
pada kain.Pekerjaan memberi warna biasanya berlangsung antara
5-10 menit.

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUAh
VFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=
PROSES+MEMBUAT+SASIRANGAN



73

Menggali Kearifan Lokal Banua untuk Bangsa

Setelah selesai memberi warna, kain dalam baskom kemudian
ditempatkan pada balok rentang untuk dikeringkan,tetapi tidak
dijemur langsung agar tidak terkena cahaya matahari.Perendaman
kain ke dalam baskom bisa dilakukan beberapa kali, sesuai dengan
jumlah warna yang diinginkan kain yang diberi warna dan ditiris-
kan lebih kurang 30 menit.

 

4. Melepas Jahitan
Melepaskan benang jahitan kain yang telah diberi warna setelah

agak kering.Benang-benang jahitan atau ikatan pada kain tersebut
dilepaskan seluruhnya. Kain tersebut akan tampak telah berwarna
dengan warna yang diinginkan.

Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUAh
VFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=PROSES+
MEMBUAT+SASIRANGAN

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=PROSES+
MEMBUAT+SASIRANGAN
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5. Pengawetan Warna
Pengawetan warna selanjutnya dilakukan dengan pencelupan

ke dalam larutan pengawet warna selama beberapa menit. Ini berarti
bahwa agar warna kain sasirangan bisa tetap awet.

6. Pencucian
Kain yang sudah selesai diberi warna dengan cairan pengawet

dicuci dan dikeringkan dengan cara digelar di tempat teduh atau
tidak terkena cahaya matahari. Setelah kain tersebut benar-benar
telah kering, selanjutnya disetrika agar kain tersebut menjadi licin.

 

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgstXUAh
VFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=PROSES+
MEMBUAT+SASIRANGAN

Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&client=firefox-b&
site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU4fWgst
XUAhVFto8KHeLNDPMQ_AUIBigB&biw=1366&bih=659#tbm=isch&q=PROSES+
MEMBUAT+SASIRANGAN

7. Contoh Hasil Kain Sasirangan
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BAGIAN III: MANFAAT DAN FUNGSI SASIRANGAN

A. Pengobatan
Orang Banjar sejak zaman dahulu sudah mengenal kain

sasirangan (Komaruddin dan Widjanarko [eds], 2008). Penggunaan
kain sasirangan untuk tatamba atau pengobatan, khususnya bagi
keturunan bangsawan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1984). Pada umumnya, yang me-
makai kain sasirangan tatamba adalah anak-anak. Mereka dibuatkan
kain sasirangan tatamba atau pengobatan karena sering sakit panas,
sering menangis mendadak tanpa tahu sebabnya, tidak bisa berjalan
dan berbicara melebihi batas normal umurnya, dan sebagainya. Kain
sasirangan yang dikenal dengan sarigading memiliki motif khusus
seperti motif pucuk rabung, naga balimbur, ombak sinampur karang,
dan bayam raja.

 

Pembuat kain sasirangan untuk tatamba biasanya hanya orang-
orang tertentu sesuai dengan keturunannya. Tidak semua orang
memiliki keahlian membuat kain ini. Pembuatannya ada yang
ditenun, dicelup, atau dilukis.Bahan utama untuk membuat kain
sasirangan tatamba adalah kain, kunir alami, getah kayu habang
alami, dan getah kayu hijau alami.Ini dikerjakan pada malam Jum’at
dan Hari Jum’at sampai tengah hari. Apabila wanita tidak berada
dalam keadaan menstruasi,sebelum membuat kain tatamba, biasanya
pembuatnya berpuasa sehari sebelumnya.

B. Pakaian Khas atau Adat Daerah
Kain Sasirangan dipergunakan sebagai pakaian khas dan pakaian

adat daerah di Kalimantan Selatan yang terdiri atas empat motif
sebagai berikut:

Sumber: http://www.lisan-alfaqir.com/2014/05/kain-tenun-sarigading
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Pakaian adat Banjar Kalimantan Selatan, khususnya untuk
upacara adat misalnya, perkawinan tidak bisa dilepaskan dari tradisi
memakai pakaian khas Banjar dengan menggunakan motif sasirangan.

Pakaian seorang Gubernur dan Wakil gubernur Kalimantan
Selatan ketika mereka masuk dalam rangkaian acara Hari Ulang
Tahun Kalimantan Selatan, Hari Jadi Kota Banjarmasin dan
Kabupaten di Kalimantan Selatan selalu menggunakan pakaian
dengan motif Sasirangan sebagai pakaian Adat resmi.

Sumber: https://www.google.com/search?q=B.%09Pakaian+Khas+atau+
Adat+Daerah+Banjar&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwjXsOT2qeLUAhUJKJQKHdGEDtYQ_AUICigB&
biw=1366&bih=659

 

Sumber: pulaubanuabanjar.com
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Dalam sejarahnya, motif sasirangan, khususnya Pucuk Rabung,
Bayam Raja, bintang bahambur, seperti pada Laung dan Sarung
pada gambar di atas.Motif sasirangan selalu menjadi motif para Raja
Banjar, termasuk yang dipakai oleh Ronggo Tumenggung Surya
Kesuma. Ia merupakan seorang Ronggo terakhir Kesultanan Banjar.
Kesultanan Banjar resmi dihapuskan Belanda Tanggal 1 Juni 1880.

 

Motif Sasirangan Pakaian Ronggo Surya Kasuma (Sumber: www.
ingrum.net)

C. Pakaian Resmi Instansi Pemerintah Kota dan Daerah Kalimantan
Selatan
Sebagai pakaian resmi, kain sasirangan dipergunakan dalam

instansi pemerintah atau non pemerintah sebagai kostum/seragam
harian. Misalnya jadwal hari kamis seluruh pegawai di bawah
naungan Pemerinta kota dan Pemerintah daerah menggunakan
baju dengan bahan kain sasirangan sesuai dengan motif dan warna
yang disepakati setiap instansi. Para siswa–siswi di Kalimantan Selatan
menggunakan motif sasirangan sebagai rompi dan baju baik pada
sekolah umum maupun sekolah madrasah negeri di Kalimantan
Selatan. Sedangkan instansi swasta sesuai dengan kesepakatan
masing-masing perusahaan kapan hari yang ditetapkan mengguna-
kan seragam kerja dengan bahan kain sasirangan.
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Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono beserta istri ibu Ani
ketika berkunjung pada tanggal 22 s/d 24 Oktober 2013 dalam rangka
peletakan batu pertama dan meresmikan proyek masterplan
mengenakan pakaian sasiangan bermotif Sarigading.

 

Sumber: https://www.google.com/search?q=B.%09Pakaian+Khas+atau+
Adat+Daerah+Banjar&cl ient= fi ref ox-b&source= lnms&tbm=isch&
sa=X&ved=0ahUKEwjXsOT2qeLUAhUJKJQKHdGEDtYQ_AUICigB&biw=
1366&bih=659

Sumber: hasanzainuddin wordpress.com
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Motif sasirangan sebagai Burdah dikombinasi motif kotak-kotak.

Sumber: http://twentyonepress. blogspot.com

Motif Sasirangan pada Busana Wanita
Jenis busana ini digunakan untuk ke kantor, mengajar, meng-

hadiri undangan perkawinan dan lain-lain. Busana motif sasirangan
dapat digunakan dalam semua kegiatan resmi.

 

Sumber: http://twentyonepress. blogspot.com

Motif Sasirangan pada Busana Resmi Pria
Busana motif sasirangan untuk kaum pria ini digunakan untuk

acara resmi dandiantaranya untuk ke undangan perkawinan, ke
kantor, mengajar, bepergian jauh,termasuk menjadi busana resmi
untuk jemaah Haji dari Kalimantan Selatan,rombongan MTQ
Kalimantan Selatan ke tingkat Nasional, dan juga rombongan
Kontingen PON (Pekan Olah Raga Nasional) di tingkat Nasional.
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Kain Motif Sasirangan untuk Busana Muslim
Busana Muslim dengan motif sasirangan ini semakin trendy

dipakai kalangan remaja dan orang tua.Warnanya yang semarak
sangat cocok untuk acara-acara meriah,misalnya ke pesta perkawinan,
menghadiri yasinan, menghadiri acara pernikahan dan lain-lain.

 

Sumber: http://twentyonepress. blogspot.com

 

Sumber: http://twentyonepress. blogspot.com

Motif Sasirangan Modis untuk Kalangan Artis dalam Bentuk
Busana Muslim

Busana perempuan motif sasirangan ini sangat modis dan
elegan untuk dipakai dalam segala macam kegiatan,termasuk di-
antaranya kegiatan menyanyi lagu-lagu religi,seperti qasidah, rebana,
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bahkan untuk membaca ayat-ayat suci Alqur’an. Ini dapat juga
dipergunakan untuk pergaulan dalam berbagai lapisan sosial dalam
segala tingkatan.

Sumber: http://twentyonepress. blogspot.com

D. Cinderamata Khas Kalimantan Selatan
Motif Sasirangan sangat indah digunakan sebagai cenderamata

khas Kalimantan Selatan dan diantaranya seperti berikut ini.
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E. Tempat Produksi Kain Sasirangan
1) Hj. Yurni sasirangan SMPN 15 Bjm, Jl. Kuin Utara rt. 4 No.6

Banjarmasin.
2) Amay Sasirangan, Kampung Sasirangan seberang masjid.
3) Irma sasirangan, Kampung Sasirangan seberang masjid.
4) Nida sasirangan, Jl. Surgi Mufti kelurahan Sungai Jingah

Sumber: http://twentyonepress. blogspot.com

Kaos dan Pakaian Wanita Motif Sasirangan
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4

BIDANG KEARIFAN LOKAL JUKUNG

Bab

TUJUAN PEMBELAJARAN
1) Menjelaskan jenis-jenis untuk membuat kapal Jukung.
2) Menjelaskan bahan dan alat untuk membuat kapal Jukung.
3) Menjelaskan cara membuat kapal Jukung.

- JUKUNG SEBAGAI KEARIFAN LOKAL
Setiap daerah dengan identitas yang dipertahankannya selalu

niscaya memiliki perbedaan dalam menjalankan aktivitas keseha-
riannya. Perbedaan dalam menjalankan aktivitas tersebut kemudian
biasanya diikuti oleh cara pandang dan cara mengerjakan kegiatan-
nya dan itulah yang disebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal atau
yang menjadi trend saat ini disebut local wisdom dapat dimaknai
sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai
strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan masya-
rakat lokal dalam menjawab pelbagai masalah dalam rangka meme-
nuhi kebutuhan hidup mereka (Fajarini, 2014). Kearifan lokal sebagai
sebuah pandangan hidup atas sebuah daerah tertentu yang lahir
dan berkembang kemudian menjadi sebuah penentu langkah bagai-
mana daerah itu bertahan dengan identitas lokalnya. Identitas lokal
yang bertahan dan dipertahankan menjadi tanda bahwa ia berbeda
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dengan daerah lain. Perbedaan semacam inilah mewarnai dan mem-
perkuat daerah dimana itu berada. Oleh sebab itu, kearifan lokal
sesungguhnya merupakan hasil cipta berpikir manusia paling tinggi
dari sebuah aktivitas masyarakat demi kepentingan keberlangsungan
kehidupan daerah tersebut agar terus berproses dan menjadi dirinya
sendiri. Kearifan lokal meninggikan identitas daerah agar tetap
menjadi hidup dan melangsungkan kehidupannya.

Rahyono (2009) selanjutnya menyebut bahwa kearifan lokal
merupakan kecerdasan manusia yang dimilikioleh kelompok etnis
tertentu yang diperolehmelalui pengalaman masyarakat. Kecerdasan
manusia yang dimaksud adalah bahwa ketika manusia dalam suatu
masyarakat tertentu sedang dan telah melakukan proses interaksi
sosial, ini sebenarnya sudah menghasilkan habitus sebagai sebuah
wadah menjalani aktivitasnya dan menjadi pedoman dalam melakoni
segala aktivitas masyarakat setempat. Kearifan lokal, kecerdasan
lokalitas, dan habitus merupakan tiga hal yang saling kait mengkait.
Kearifan lokal adalah hasil kerja cerdas masyarakat dalam melahirkan
kekuatan kapital untuk bisa melangsungkan kehidupan masyarakat
setempat. Habitus adalah ruang aktualisasi manusia yang dibentuk
karena sebuah hasil interaksi dengan lingkungannya baik itu dibentuk
secara sadar atau tidak sadar (Harker, dkk [eds], 2005). Kearifan lokal
dalam konteks ini juga dilahirkan karena keberadaan habitus itu
sendiri yang membentuk cara pandang hidup manusia dalam ber-
interaksi dan beraktualisasi diri. Dengan demikian, sebenarnya habitus
adalah sebuah ranah dimana kearifan lokal berproses dan selanjut-
nya menentukan cara hidup dan bekerja manusia dalam memahami
dan mencerna realitas lingkungan dengan kerja otak manusia sebagai
landasan gerakannya.

Jukung sebagai sebuah produk kearifan lokal yang lahir dan
berkembang di tengah masyarakat kemudian perlu dipertahankan
kelestariannya agar tidak menjadi hilang dan tenggelam, ditelan
oleh zaman globalisasi. Jukung sebagai sebuah kearifan lokal yang
ada di Kalimantan Selatan merupakan salah satu kekayaan bangsa
dalam rangka mewarnai kekayaan kearifan lokal lainnya.
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A. Bahan-bahan
Jenis-jenis kayu yang sering digunakan dalam pembuatan

jukung di bantaran sungai barito antara lain:
1. Kayu ulin atau kayu besi.
2. Panaga atau kayu kapur naga.
3. Kayu lanan.
4. Kayu balangiran.
5. Kayu taras atau kayu taras jingah.
6. Kayu mada hirang.
7. Kayu pipil.
8. Kayu damar putih.
9. Kayu mahui.

B. Peralatan
Jenisjenis alat yang biasa digunakan untuk membuat jukung

adalah sebagai berikut:
1. Balayung atau beliung, yaitu sejenis kapak yang matanya melin-

tang atau tidak searah dengan tangkainya. Berdasarkan fungsinya,
balayung dibagi menjadi empat macam bentuk.

2. Balayung panabang, yaitu jenis balayung yang digunakan
untuk menebang pohon besar untuk bahan baku badan perahu
dan untuk menatak atau memotong kayu yang sudah rebah.

3. Panarah luar digunakan untuk menarah atau meratakan bagian
luar badan perahu.

4. Panarah dalam digunakan untuk menarah atau meratakan
bagian dalam perahu.

5. Tamparang digunakan untuk menarah atau meratakan perahu
secara bahalang atau melintang. Oleh karena itu, ukuran tam-
parang ini lebih besar daripada jenis balayung lainnya.

6. Parang pambalokang digunakan untuk menebang dan mem-
bentuk dasar perahu serta untuk maubang atau melubang badan
perahu, terutama pada pembuatan jukung sudur yang terbuat
dari kayu hampul atau kayu lunak.
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7. Katam atau serut digunakan untuk meratakan atau menghalus-
kan permukaan bentuk dasar perahu.

8. Mal atau acuan atau pola digunakan untuk membentuk badan
perahu secara keseluruhan, terutama pada bagian haluan (muka)
dan bagian buritan (belakang) perahu.

9. Gergaji digunakan pada tahap penyelesaian akhir pembuatan
perahu yakni untuk memotong bagian-bagian yang tidak diperlu-
kan dan juga untuk memotong perlengkapan perahu lainnya.

10. Bor dan pahat putar digunakan untuk merekatkan dan mengikat
bagian bagian perahu sehingga menyatu dengan kuat.

11. Baji adalah kayu yang telah dipotong kecil untuk digunakan
membelah kayu bulat.

12. Penggodam, yaitu sejenis palu besar yang digunakan untuk
menancapkan baji pada kayu bulat yang akan dibelah.

C. Jenis-jenis Jukung
Jenis perahu Banjar terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu

jukung sudur, jukung patai, dan parahu batampit (Triatno et al.,
1997/1998: 2932).

1. Jukung Sudur
Perahu yang terbuat dari kayu bulat yang dibelah dua dan

kemudian ditakik memanjang di tengahnya. Bentuknya seperti lesung
yang memanjang. Ujung dan pangkalnya berbentuk lancip atau
runcing.

Jukung sudur terdiri dari tiga jenis, yaitu:
a. Jukung sudur biasa.
b. Jukung sudur yang masih dalam bentuk aslinya.
c. Jukung bakapih, yaitu jukung sudur yang diberi kapih atau

rubing (dinding lambung ditinggikan dengan sekeping papan)
dan diberi sampung atau kepala perahu jukung bakapih.Salah
satu jenis jukung sudur anak ripang, yaitu jukung sudur yang
berukuran paling besar tanpa diberi kapih dan sebagainya.

2. Jukung Patai
Perahu yang terbuat dari kayu bulat. Ukuran dinding lambung-

nya dibuat agak tipis dan diberi sampung (kepala perahu), baik
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pada haluan maupun pada buritannya.  Jukung patai terdiri dari
enam jenis, yaitu:
a. Jukung patai biasa, yaitu jukung patai yang masih dalam bentuk

aslinya.
b. Jukung hawaian, yaitu jukung patai yang telah diberi rubing

untuk memperbesar tonage (muatan) perahu, diberi sangkar
dan lantai. Selain itu, bagian bagian lainnya telah mengalami
penyempurnaan.

c. Jukung kuin, yaitu jukung patai yang telah ditambit atau diberi
tambahan dinding lambungnya dengan papan kayu ulin.

d. Jukung palanjaan, yaitu jukung patai yang berbentuk agak
panjang dan ramping serta haluannya agak lancip sehingga
jalannya lebih cepat. Jukung jenis ini dirancang khusus untuk
perahu lomba dan alat transportasi berbelanja di sungai besar.

e. Jukung ripang atau ripang hatap, yaitu jukung patai yang ber-
ukuran lebih besar daripada jukung patai biasa. Disebut ripang
hatap karena jukung ini diripang atau digandeng dua untuk
mengangkut atap daun rumbia yang akan dipasarkan ke Kota
Banjarmasin.

f. Parahu pamadang, yaitu jukung patai berukuran kecil yang
khusus digunakan untuk mencari ikan di daerah rawa rawa
dengan diberi lantai berupa bambu sebagai tempat duduk,
sedangkan ruang di bawah lantai tersebut digunakan untuk
menyimpan atau mengurung ikan hasil tangkapan.

3. Parahu Batambit
Perahu yang terbuat dari susunan balok kayu dan papan tebal

dari kayu ulin. Perahu ini umumnya jauh lebih besar ukurannya
dari jukung sudur dan jukung patai. Parahu batambit terdiri dari
tujuh jenis, yaitu:
a. Perahu tambangan, yaitu perahu yang memiliki sampung (kepala)

dan ekor.
b. Jenis perahu ini terdiri dari dua jenis, yaitu tambangan bini yang

memiliki badan lebih besar dan tambangan laki yang berbadan
lebih ramping.
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c. Perahu babanciran, yaitu perahu yang memiliki pakajangan (atap)
dan dinding. Pada dasarnya, bentuk perahu ini hampir sama
dengan bentuk perahu lainnya, tetapi ukurannya lebih besar.

d. Perahu undaan, yaitu perahu yang beratap hanya setengah atau
seperdua dari badan karena perlu disesuaikan dengan fungsinya
sebagai perahu paunda atau pengangkut barang.

e. Perahu parahan, yaitu perahu yang berukuran relatif besar dan
memiliki pakajangan atau atap yang menutupi seluruh badan-
nya. Perahu ini secara khusus digunakan untuk mengangkut
penumpang. Perahu ini juga memiliki ruang di bawah lantai yang
dalam dan lebar untuk menyimpan barang barang penumpang.

f. Perahu gundul, karena ujung sampung belakangnya menye-
rupai bentuk kepala orang yang gundul.

g. Perahu pandan liris, yaitu perahu dengan bentuk sambung
belakangnya yang mirip dengan perahu tambangan, hanya tidak
memakai ukiran. Dahulu, perahu ini beroperasi di sungai di
daerah Sapala, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

h. Jukung tiung, yaitu perahu yang berukuran lebih besar dari jenis
perahu lainnya. Perahu ini tidak bisa didayung, akan tetapi harus
ditarik oleh kapal sungai dengan cara digandeng. Perahu ini
dibuat secara khusus untuk mengangkut bahan baku pembuatan
rumah seperti balok dan papan.Ia hanya beroperasi di daerah
penggergajian kayu seperti di daerah Alalak dan Berangas,
Kabupaten Barito Kuala. Jukung Tiung untuk mengangkut bahan
baku pembuatan rumah.

D. Cara Pembuatan Jukung
Cara pembuatan perahu Banjar memiliki banyak bentuk atau

jenis. Namun, pada dasarnya keberagaman jenis perahu Banjar
tersebut dapat dipilah ke dalam tiga kelompok besar yang terdiri
dari jukung sudur, jukung patai, dan parahu betampit. Oleh karena
itu, cara atau proses pembuatan perahu Banjar dapat dijelaskan
berdasarkan ketiga kelompok besar tersebut.
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1. Cara Membuat Jukung Sudur
a. Manabang kayu (menebang kayu). Bahan yang biasa digunakan

untuk membuat jukung sudur terdiri dari berbagai jenis kayu,
baik kayu keras maupun kayu lunak. Cara pemilihan kayu
disesuaikan dengan ukuran perahu yang akan dibuat. Jika perahu
berukuran besar yang akan dibuat, maka tentu saja kayu yang
dipilih adalah kayu yang keras dan relatif besar. Demikian sebalik-
nya, jika perahu berukuran kecil yang akan dibuat, maka kayu
yang digunakan adalah kayu yang lunak dan relatif kecil. Alat
yang biasa digunakan untuk menebang kayu besar adalah bala-
yung, sedangkan untuk kayu lunak atau berukuran kecil diguna-
kan parang pambalokan. Pohon bahan perahu ini ditebang di
bagian atas banir (akar yang muncul di pangkal batang) jika
terdapat banir. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, bagian
kayu yang ada banirnya tidak baik jika dijadikan bahan baku
pembuatan perahu. Oleh karena itu, kayu jenis ini harus ditebang
di bagian atas banir tersebut dengan menggunakan teknik
rampatai, yaitu batang pohon tersebut diberi perancah sebagai
tempat berpijak setinggi banir tersebut.

b. Menatak (memotong kayu). Kayu yang telah ditebang kemudian
dipotong sesuai dengan ukuran panjang perahu yang akan
dibuat dengan menggunakan balayung atau parang pambalokan.
Agar bentuk perahu bagus serta panjang dan lebarnya tampak
seimbang, panjang kayu yang dipotong harus disesuaikan dengan
diameter kayu tersebut. Ukuran perahu ideal adalah memiliki
lebar sekitar 7080 cm dan panjang sekitar 4,5 depa. Oleh karena
itu, kayu yang dipilih harus yang berdiameter lebih kurang 1
meter.

c. Mambalah (membelah kayu). Proses mambalah kayu terdiri dari
dua tahap, yaitu: Mambilatuk kayu bulat, yaitu melubangi kayu
bulat yang telah dipotong. Caranya, kayu bulat tersebut diberi
garis memanjang dan membujur pada bagian tengahnya, kemu-
dian dilubangi selebar mata balayung. Mambaji, yaitu mema-
sukkan atau menancapkan baji pada lubang yang telah dibuat
dan kemudian dipukul dengan penggodam hingga kayu tersebut
terbelah menjadi dua. Kedua belahan kayu tersebut dapat dijadikan
dua buah perahu.
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d. Manampirus (membentuk haluan dan buritan perahu).Kayu
yang telah dibelah, diruncingkan ujung dan pangkalnya untuk
dibentuk menjadi haluan dan buritan perahu.

e. Menakik adalah membentuk sekatsekat pada bagian tengah
belahan kayu tersebut. Jumlah sekat adalah tiga pasang, yaitu
di bagian kiri kanan pada bagian haluan perahu, di kiri kanan
bagian tengah perahu, dan di kiri kanan bagian buritan perahu.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan membalik balik perahu
pada tahap pengerjaan selanjutnya.

f. Maubang (mengeruk) adalah membuat lubang pada bagian
tengah bakal perahu secara membujur dari haluan hingga ke
buritan perahu. Proses pengerjaannya sama seperti membuat
lesung, yaitu mengeruk dan mengeluarkan bungkalan bagian
tengah belahan kayu dengan menggunakan balayung atau
parang pembalokan.

g. Manarah adalah meratakan permukaan bagian dalam dan luar
perahu dengan menggunakan balayung panarah.

h. Managas (penyelesaian akhir) dilakukan di pemukiman pen-
duduk. Namun, di beberapa daerah seperti di daerah Barito, mulai
dari tahap penebangan hingga tahap managas biasanya dilaku-
kan di lokasi penebangan kayu. Pekerjaan yang dilakukan dalam
tahap managas ini di antaranya menghaluskan bagian luar dan
bagian dalam perahu. Setelah itu, perahu dibentuk sesuai dengan
keinginan pemiliknya. Untuk perahu yang berukuran kecil,
biasanya diberi tambahan kapih, yaitu memasang dinding tam-
bahan berupa papan pada badan, bagian haluan dan buritan
perahu, dan diberi sampung untuk meletakkan kapih tersebut.
Perahu jenis inilah yang disebut dengan jukung bakapih.

2. Cara Membuat Jukung Patai
Proses pembuatan jukung patai yang dimulai dari tahap pene-

bangan pohon hingga tahap penyelesaian akhir umumnya dilakukan
di daerah aliran Sungai Barito Kalimantan Tengah. Hal ini dikarena-
kan bahan baku pembuatannya seperti kayu cangal atau rasak hanya
terdapat di daerah tersebut. Adapun tahaptahap pembuatannya
sebagai berikut:
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a. Manabang, yaitu menebang pohon kayu bulat yang telah dipilih
dengan menggunakan teknik rampatai.

b. Manatak, yaitu memotong pohon kayu besar yang telah ditebang
sesuai dengan panjang yang diperlukan.

c. Manampius, yaitu membentuk ujung dan pangkal potongan
kayu untuk dibuat haluan dan buritan perahu.

d. Manadah, yaitu membentuk badan perahu dengan mengguna-
kan balayung panarah.

e. Manarah, yaitu menarah bagian atas kayu secara perlahan dan
kemudian mengeluarkan ubangan atau potongan-potongan
kayu hasil tarahan tadi.

f. Memberi lubang mata kakap pada badan perahu dengan meng-
gunakan bor. Tujuannya adalah untuk mengetahui ukuran atau
menyamakan kerataan tebal lambung perahu. Pengeboran
dilakukan dari arah luar badan perahu dengan kedalaman sama
dengan tebal badan perahu tersebut, yaitu sekitar 2 cm. Lubang
mata kakap ini menjadi panduan atau dasar untuk proses
pengerukan bagian dalam perahu. Setelah pelubangan selesai,
lubanglubang mata kakap tersebut ditutup atau disumbat dengan
kayu bulat panjang agar air tidak masuk ke dalam perahu.

g. Mamuangi, yaitu mengeruk bagian dalam perahu dengan meng-
gunakan balayung. Pengerukan ini dilakukan hingga pada batas
lubang mata kakap. Jika lubang mata kakap tersebut sudah
terlihat, maka proses pengerukan dianggap selesai.

h. Mambanam, yaitu memanggang bakal atau calon perahu di atas
api. Bahan bakar yang digunakan untuk memanggang biasanya
diambil dari bekas ubangan atau hasil tarahan kayu. Proses
pemanggangan dilakukan hingga bakal perahu tersebut berbunyi
gabab atau tidak nyaring saat dipukul.

i. Mambangkilas, yaitu mengikat bakal perahu yang telah dipang-
gang dengan tali atau menjepitnya dengan kayu kecil agar haluan
dan buritan kapal tidak pecah saat bakal perahu tersebut dibuka.

j. Membuka badan perahu. Badan perahu yang telah diikat atau
dijepit dibuka secara perlahan-lahan. Jika ukuran lebar perahu
sudah sesuai dengan panjangnya, maka terbentuklah sebuah
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jukung patai. Bentuk ini merupakan bentuk dasar dari jukung
patai yang siap dipasarkan ke daerah Kalimantan Selatan.

k. Managas atau penyelesaian akhir, yaitu membentuk perahu
hingga siap digunakan. Sebagai bentuk dasar, jukung patai ini
dapat dijadikan berbagai jenis perahu sesuai dengan keperluan.
Misalnya dengan marubing atau mempertinggi badan dengan
papan atau memberinya perlengkapan lainnya seperti atap,
sangkar atau bingkai penguat yang sekaligus tempat meletakkan
lantai, dan sebagainya.

3. Cara Membuat Parahu Batambit
Proses pembuatan parahu batambit sangat jauh berbeda dengan

pembuatan kedua jenis jukung di atas karena bahan yang digunakan
bukan dari kayu bulat, melainkan dari susunan balok dan papan
kayu ulin. Adapun proses pembuatannya adalah sebagai berikut:
a. Pembuatan lunas atau bagian terbawah atau dasar dari sebuah

perahu merupakan bagian terpenting dari sebuah perahu. Lunas
ini berfungsi sebagai tempat melekat atau bertumpunya tajuk
dan tempat mengikatkan dinding kapal. Selain itu, lunas juga
berfungsi sebagai tempat melekatkan sampung muka ataupun
sampung belakang perahu. Lunas pada perahu batambit terbuat
dari balok kayu ulin yang berukuran besar dan dipasang membujur
dari haluan ke buritan perahu.

b. Pemasangan lambung atau dinding perahu lambung atau dinding
perahu yang terbuat dari papan kayu ulin dipasang dengan
cara ditambit (disusun) dan dirangkai antara satu sama lainnya
dengan menggunakan pasak dari kayu ulin. Pasak ini berfungsi
seperti baut dan mur, yakni untuk merekatkan dinding pada
lunas perahu. Setelah itu, dinding perahu dilapisi dengan batang
enau yang berbentuk seperti kapas dan kupak (kulit) kayu galam
untuk menahan air agar tidak masuk ke dalam perahu melalui
celah-celah tambitan atau susunan dinding perahu. Dengan
selesainya pemasangan dinding ini, maka bentuk dasar parahu
batambit dianggap sudah selesai dan siap untuk dibentuk sesuai
dengan keperluan.

c. Managas (penyelesaian akhir). Beberapa pekerjaan yang harus
diselesaikan dalam tahap ini di antaranya melapisi badan perahu
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dengan getah kayu aur yang berwarna merah atau kecoklatan
hingga kemudian menjadi berwarna hitam. Tujuannya adalah
agar badan perahu tahan lama atau tidak mudah lapuk. Selain
itu, bentuk dasar perahu batambit ini diberi kelengkapan sesuai
keperluan seperti lantai, pakajangan, dinding tambahan, sampung
gundul, dan lain sebagainya. Dengan pemberian berbagai
kelengkapan tersebut, maka terbentuklah berbagai jenis parahu
betambit sebagaimana disebutkan sebelumnya. Agar perahu ini
dapat dioperasikan, maka perlu juga dibuatkan kelengkapan seperti
dayung, pengayuh, pananjak atau galah, dan lain sebagainya.

Berikut di bawah ini merupakan bahan-bahan yang sedang
dikerjakan ketika sedang tahap penyelesaian:
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Sumber: https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=
659&tbm=isch&sa=1&q=Bahan-bahan+jukung&oq=Bahan-bahan+
jukung&gs_l=img.3...8071404.8089535.3.8089962.21.15.2.0.0.0.1029.3221.0j1j1j5-
3j0j1.6.0....0...1.1.64.img..14.3.1730...0.CQoiQfXkLbI&bav=on.2,or.&dpr=1&ech=1&psi=
15BUWZnuOYXx0ATIspuYBw.1498714338435.5&ei=15BUWZnuOYXx0ATIspu
YBw&emsg=NCSR&noj=1
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5

BIDANG KEARIFAN
LOKAL TANAMAN PURUN

Bab

TUJUAN PEMBELAJARAN
1) Mengenal tanaman Purun sebagai tumbuhan yang bernilai

ekonomi.
2) Menjelaskan jenis-jenis kerajinan yang dihasilkan dari tanaman

Purun.
3) Menjelaskan cara membuat kerajinan yang dihasilkan dari

tanaman Purun.

- PEMANFAATAN PURUN DAERAH BANTARAN SUNGAI
BARITO KALIMANTAN SELATAN

A. Pendahuluan
Di daerah Kalimatan Selatan, ada sebuah kerajinan membuat

tikar atau alas lantai, topi, dan tas yang dibuat dari daun purun (Mumu
Muhajir [ed], 2010). Banyak kegiatan keterampilanindustri rumah
tangga yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan bahan
daun purun yang banyak terdapat di rawa-rawa Kalimantan selatan.

Purun dalam bahasa latinnya disebut Eleocharis dulcis meru-
pakan gulma yang tumbuh subur menempati lahan rawa yang masam
(Muhammad Noor, 2001). Gulma ini menjadi salah satu tumbuhan
indikator bagi lahan rawa sulfat masam.Gulma ini termasuk jenis
rumput dengan daun berbentuk garis dan berongga. Gulma ini sangat
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adaptif dengan kondisi tanah masam  pH 3-4 sehingga memenuhi
lahan bahkan saluran-saluran yang ditempati air masam (pH 3-4)
yang tampak bening, tetapi dilidah terasa sepat (kelat). Gulma ini
menyenangi kondisi berair dari pada kering.

 

Sumber: https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=
659&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=tanaman+purun&oq=tanaman+purun&
gs_l=img.3..0l2.504933.508081.0.509108.13.12.0.0.0.0.429.2279.0j2j5j1j1.9.0....
0...1.1.64.img..4.9.2268...0i8i30k1.Untx5XeFPtU

Bagi petani sawah, gulma ini sangat tidak disenangi karena sukar
diberantas dan mengganggu pertumbuhan padi. Lahan-lahan rawa
yang dibuka dan kemudian tidak lagi ditanami dan ditinggal sering
menjadi padang purun. Hamparan purun semakin luas karena
semakin banyaknya lahan rawa yang kering atau yang biasa disebut
overdraine (Barchia, 2006).

Sumber: https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&
bih=659&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=tanaman+purun&oq=tanaman+
purun&gs_l=img.3..0l2.504933.508081.0.509108.13.12.0.0.0.0.429.2279.0j2j5j1j1.
9.0....0...1.1.64.img..4.9.2268...0i8i30k1.Untx5XeFPtU
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Bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang tinggal di daerah
berawa atau pesawahan, gulma purun ini mempunyai arti penting
sebagai bahan pembuattikar, topi, tas (bakul, kampil, anjat), alas meja,
alas piring makan, dan lain sejenisnya, yang memiliki nilai ekonomis
yang dapat diperjualbelikan sehingga dapat diandalkan sebagai mata
pencaharian sampingan. Purun (Eleocharis dulcis) merupakan jenis
gulma yang tumbuh subur menempati lahan rawa yang masam.
Gulma ini menjadi salah satu tumbuhan indikator bagi lahan rawa
bersifat sulfat masam.Gulma ini termasuk jenis rumput dengan daun
berbentuk garis dan berongga.Tumbuhan ini pada awalnya dianggap
sebagai tumbuhan pengganggu, karena merusak ke elokan visual
dari rawa dan tidak memiliki nilai ekonomi. Ketika mengangkat
Purun/Baayun dari dalam air (tempat tumbuhnya) akan terbawa
juga bagian-bagian lain dari tanaman secara lengkap, seperti bunga,
daun, tangkai, tunas, dan akar.

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan bahan anyaman hanya
diperlukan bagian tangkai daunnya, maka bagian yang lain harus
disisihkan. Setelah bagian-bagian yang tidak dibutuhkan disisihkan,
tangkai Purun/Baayun kemudian bisa segera dicuci dan dibilas hingga
benar-benar bersih. Bila perlu gunakan air sabun atau air kaporit
agar pekerja yang menanganinya selalu dalam kondisi sehat, mengingat
kondisi tempat tumbuh Purun/Baayun yang kotor.

Di lahan rawa terdapat beberapa jenis purun.Namun demikian,
potensi tersebut di atas dapat dijadikan peluang.  Bagi petani atau
masyarakat rawa, gulma ini ditanam sebagaimana layaknya padi,
yang kemudian dipanen. Setelah dipanen, dipukul, diberi warna
(celup), kemudian dijemur untuk dikeringkan, dan baru dianyam
sesuai dengan keinginan.  Rumah kerajinan purun ini bisa ditemui
di Desa Alalak Kuin di Banjarmasin.

Bagian dari purun yang dapat digunakan menjadi kerajinan
anyaman purun adalah bagian tangkai daun, maka setelah dilakukan
pemanenan purun dilakukan pemisahan tangkai daun dengan
bagian lainnya kemudian dicuci hingga bersih, mengingat lahan
tumbuhnya adalah lahan asam berlumpur. Setelah itu dilakukan
penjemuran, yang terkadang dibantu juga dalam proses pengeringan-
nya dengan mesin press. Setelah kering, dilanjutkan dengan pemi-
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sahan dan pembelahan anyaman sesuai ukuran yang diperlukan
untuk membuat kerajinan anyaman purun.

Purun dapat diolah menjadi beragam kerajinan anyaman purun
yang menarik seperti tikar, sandal, tas tangan, dompet, tempat tisu
dan sebagainya. Berdasarkan harga yang dipatok olehDewan
Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalimantan Selatan, satu
unit tas yang merupakan perpaduan purun dan bahan sintetis dapat
dihargai Rp. 75 ribu, tas tutup untuk belanja atau meletakkan suvenir
dipatok hanya Rp. 35 ribu. Sementara dompet dengan aplikasi kancing
dari batok kelapa dijual seharga Rp. 100 ribu. Khusus tempat koran,
yang bagian tengahnya terbuat dari bahan kulit kayu, bisa diperoleh
seharga Rp. 200 ribu. Bahkan dalam galeri butik online kita bisa mene-
mukan produk tas wanita yang terbuat dari purun kombinasi kain
katun dengan harga Rp. 850 ribu.

B. Tanaman Purun
Purun tikus adalah tumbuhan liar yang dapat beradaptasi dengan

baik pada lahan rawa pasang surut sulfat masam. Purun tikus
merupakan tanaman perangkap bagi penggerek batang padi putih
dan habitat beberapa jenis musuh alami, seperti predator dan para-
sitoid (Suriansyah Ideham, 2007). Purun tikus (Eleocharis dulcis)
merupakan gulma yang tumbuh dan berkembang di lahan rawa pasang
surut yang berlumpur. Purun tikus masuk dalam famili Cyperaceae
dan genus Eleocharis. Di lahan rawa Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Tengah ditemukan beberapa jenis tumbuhan liar yang termasuk
dalam 181 genera dalam 51 famili, yang terdiri atas golongan berdaun
lebar 110 spesies, rumput 40 spesies, dan teki 31 spesies.

Purun tikus dapat ditemukan di daerah terbuka di lahan rawa
yang tergenang air pada ketinggian 0-1.350 m di atas permukaan
laut. Tumbuhan ini juga banyak ditemui di daerah persawahan dan
tergenang air. Purun tikus dapat tumbuh baik pada suhu 30"35°C
dengan kelembapan tanah 98-100%. Tanah yang cocok untuk
pertumbuhan purun tikus adalah tanah lempung atau humus dengan
pH 6,9-7,3, akan tetapi juga mampu tumbuh dengan baik pada tanah
masam.
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Purun tikus (Eleocharis dulcis) berakar rimpang di mana pada
saat rimpang berumur 6-8 minggu akan membentuk anakan. Pem-
bentukan bunga terjadi setelah anakan muncul di atas permukaan
air dengan tingginya kurang lebih 15 cm. Setelah berbunga, tum-
buhan ini akan membentuk rimpang baru pada bagian ujung stolon
dengan panjangnya kurang lebih 12.5 cm. Setelah berumur 7-8 bulan,
rimpang tidak produktif lagi sehingga batang mulai mengering dan
secara perlahan-lahan akan mati.

Tumbuhan ini mempunyai rimpang  pendek dengan stolon
memanjang berujung bulat gepeng, berwarna kecoklatan sampai
hitam. Batang tegak, tidak bercabang, berwarna keabuan hingga
hijau mengilap dengan panjang 50"200 cm dan tebal 2"8 mm. Daun
mereduksi menjadi pelepah yang berbentuk buluh, seperti membran
yang menyelubungi pangkal batang, kadang-kadang dengan
helaian daun rudi meter, ujung daun tidak simetris, berwarna coklat
kemerahan sampai lembayung, tanpa lidah daun. Bunganya bulir
majemuk, terletak pada ujung batang dengan panjang 2"6 cm dan
lebar 3"6 mm, terdiri atas banyak buliran berbentuk silinder, bersifat
hermafrodit. Buah berbentuk bulat telur sungsang, berwarna
kuning mengilap sampai coklat.

C. Manfaat Tanaman Purun
Purun tikus dapat dimanfaatkan sebagai biofilter untuk

memperbaiki kualitas air pada musim kemarau dengan menyerap
senyawa toksik terlarut dalam saluran air masuk (irigasi) dan saluran
air keluar (drainase) seperti Fe dan SO4. Biofilter adalah teknologi
untuk memperbaiki kualitas air dengan mengurangi konsentrasi
besi (Fe) dan Sulfat (SO4.) dalam air. Purun tikus ditata dan ditanam
pada saluran air masuk dan atau keluar untuk mencegah masuknya
zat beracun ke sawah. Tanaman ini juga dapat menaikkan pH air
0,1-0,3 unit dan menurunkan 6-27 ppm Fe dan 30–75 ppm SO4.

D. Proses Produksi

1. Tahap Pembersihan
Ketika mengangkat Purun dari dalam air (tempat tumbuhnya),

ini juga akan terbawa bagian-bagian lain dari tanaman secara lengkap,
seperti bunga, daun, tangkai, tunas, dan akar. Oleh karena, untuk
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mempersiapkan bahan anyaman hanya diperlukan bagian tangkai
daunnya, selanjutnya bagian yang lain harus disisihkan. Setelah
bagian-bagian yang tidak dibutuhkan disisihkan, tangkai Purun
kemudian bisa segera dicuci dan dibilas hingga benar-benar bersih.
Bila perlu gunakan air sabun atau air kaporit agar pekerja yang
menanganinya selalu dalam kondisi sehat, mengingat kondisi tempat
tumbuh Purun yang kotor.

2. Tahap Pengeringan
Setelah tangkai Purun bersih dari segala kotoran selanjutnya

bisa dijemur dengan sesekali dibalik hingga tangkai benar-benar
kering. Waktu penjemuran kurang lebih selama 6 hari atau tergan-
tung pada ketebalan tangkai dan cuaca (ada tidaknya sinar matahari).
Tangkai sebaiknya dijemur di atas lantai yang disemen atau di atas
pasir karena hasil penjemuran dengan cara ini akan lebih maksimal
(kering merata). Untuk mempercepat waktu pengeringan dapat
diupayakan dengan membantu memisahkan kandungan airnya
sebelum dijemur.Caranya adalah purun yang masih basah (sehabis
dicuci) langsung dipres dengan alat pres manual kemudian baru
dijemur.

3. Tahap Pemilihan
Apabila tangkai Purun telah kering, selanjutnya bisa segera

dikelompokkan berdasarkan warna dan panjangnya agar bisa
ditetapkan penggunaannya.Ukuran panjang yang dipakai adalah
45-50 cm untuk ukuran biasa dan 50-60 cm untuk ukuran besar.

4. Tahap Pembelahan
Adakalanya karena tuntutan ketentuan dalam desain anyaman,

purun kering perlu dibelah menjadi beberapa bagian.

5. Tahap Penganyaman
Purun/Baayun yang telah dipres kemudian dianyam untuk men-

dapat lembaran-lembaran Purun/Baayun berukuran 50 – 60 cm. Ada
beberapa cara penganyaman eceng berubah selama dianyam, yaitu:
a. Bagian ujung atau pangkalnya dijepit dengan penjepit kayu atau

dipaku pada bilah kayu.
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b. Pita-pita dengan nomor ganjil ditarik ke sebelah kiri, sedangkan
pita dengan nomor urut genap ditarik ke kanan. Pita-pita dibidang
anyam-menganyam ini disebut lungsin.

c. Tempatkan satu helai pita di antara deretan lungsin bernomor
ganjil, dengan lungsin bernomor jenis motif anyaman, bagi yang
pernah membuat anyaman dasar akan langsung dapat mengerja-
kannya dengan baik. Untuk selanjutnya akan dapat diutak-atik
sehingga menghasilkan motif-motif lain yang lebih unik, indah,
dan menawan.

E. Proses Pembuatan Kerajinan Purun
Ada dua cara pembuatan tas dari anyaman Purun, yaitu meng-

gunakan cetakan dan tanpa cetakan. Untuk tas Purun dengan pem-
buatan tidak menggunakan cetakan, bahan baku lembar anyaman-
nya telah dipersiapkan. Produk tas Purun yang dibuat perlu dibuat-
kan pola dari bahan karton agar ukurannya menjadi seragam (Departe-
men Pendidikan dan Kebudayaan, 1982). Beberapa contoh desain
tas yang dibuat dengan bahan baku lembar anyaman bisa diulas dengan
pola dan sketsa seperti berikut ini:
1. Pemasangan Bahan Purun

Potong anyaman purun dengan lebar 10 cm dan panjang 60cm,
kemudian tempelkan tepat di cm sebanyak dua lembar. Tempelkan
potongan anyaman  tersebut di atas busa pelapis pada sisi kanan
dan kiri anyaman Purun/Baayun dengan menggunakan lem.
Untuk mendapatkan hasil pengeleman yang merata, gunakan
alat penyemprot untuk menyemprotkan lem pada permukaan
anyaman. Jahit sepanjang tepi anyaman tadi untuk menguatkan
perekatan tengah-tengah permukaan busa pelapis tadi dengan
menggunakan lem. Untuk lebih menguatkan, jahit tepat di seluruh
pinggir anyaman Purun.

2. Pemasangan Pegangan Tas
Pilih pegangan tas dari Purun yang sudah kering. Selanjutnya,
bentuk tali eceng yang menyerupai kepang sampai kuat dan rapat
agar tidak mudah lepas. Setelah itu, pasangkan pada bagian
pinggir tas agak menengah dengan cara dijahit.
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3. Proses Pembuatan Topi
Proses pembuatan topi, hampir sama dengan tas purun misal-
nya, mengambil tanaman purun yakni dengan mengeringkan
tanaman purun. Selanjutnya, memilah-milah tanaman yang
baik untuk dijadikan topi. Menimbang tanaman dan memipih-
kan tanaman dengan cara menumbuk yang kemudian dilanjut-
kan denganmemberi warna sesuai selera. Menganyam dengan
metode angkat 2 untuk membuat kepala. Menahan dengan kaki
agar anyaman tidak bergerak, dan seterusnya.Memulai anyaman
lagi dengan metode angkat 2 untuk bulatan topi (penduyang).
Menahan dengan kaki agar anyaman tidak bergerak, dan sete-
rusnya. Memotong bagian-bagian pinggir anyaman yang masih
kelihatan tidak rapi dan menjahit dengan menggunakan jarum
dan tali rafia untuk merapikan anyaman topi.

 

Sumber: https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=
659&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=kerajinan+lokal+tanaman+purun&oq=kerajinan
+lokal+tanaman+purun&gs_l=img.3...226572.230871.0.232078.16.16.0.0.0.0.284.
1799.0j8j2.10.0....0...1.1.64.img..8.0.0.UM90NJZuwe0.Untx5XeFPtU
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Sumber: https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&
bih=659&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=kerajinan+lokal+tanaman+purun&
oq=kerajinan+lokal+tanaman+purun&gs_l=img.3...226572.230871.0.232078.16.16.0.0.0
.0.284.1799.0j8j2.10.0....0...1.1.64.img..8.0.0.UM90NJZuwe00...1.1.64.img..8.0.0.
UM90NJZuwe0.Untx5XeFPtU
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- Ayunan dibuat dari tapih bahalai atau kain sarung wanita dan
ujungnya diikat dengan tali atau pengait.

- Gulma purun ini mempunyai arti penting sebagai bahan
pembuattikar, topi, tas (bakul, kampil, anjat), alas meja, alas piring
makan, dan sejenisnya.

- Hiasan ayunanterdiri dari janur pohon nipah atau pohon kelapa
atau pohon enau.

- Jukung adalah sebutan untuk perahu tradisional suku Banjar
di Kalimantan Selatan. Jukung dibagi menjadi tiga kelompok
besar yaitu jukung sudur, jukung patai, dan perahu betambit.

- Jukung pataiadalah jenis perahu yang terbuat dari kayu bulat.
Ukuran dinding lambungnya dibuat agak tipis dan diberi
sampung (kepala perahu), baik pada haluan maupun pada
buritannya.

- Jukung suduradalah perahu yang terbuat dari kayu bulat yang
dibelah dua dan kemudian ditakik memanjang di tengahnya.
Bentuknya seperti lesung yang memanjang. Ujung dan pang-
kalnya berbentuk lancip atau runcing

- Kain sasirangan adalah sejenis kain yang diberi gambar dengan
corak dan warna tertentu yang sudah dipolakan secara tradisio-
nal menurut cita rasa budaya yang khas etnis Banjar di
Kalimantan Selatan.

- Kain sasirangan sebagai tatamba atau pengobatan khusus anak-
anak dapat juga dilakukan, namun dikerjakan dengan cara
khusus pada malam Jum’at dan Hari Jum’at sampai tengah hari.

Glosarium
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Apabila wanita tidak berada dalam keadaan menstruasi, sebelum
membuat kain tatamba, biasanya pembuatnya berpuasa sehari
sebelumnya. Bahan utama untuk membuat kain sasirangan
tatamba adalah kain, kunir alami, getah kayu habang alami, dan
getah kayu hijau alami.

- Kain Sasirangan telah dilirik dengan serius dari aspek bisnis
dan juga diupayakan pelestariannya dalam kaca mata budaya.

- Kampung sasirangan adalah tempat pembuatan kain khas
Banjarmasin yang masih menggunakan cara tradisional seperti
kerajinan batik di pulau Jawa.

- Kerajinan kain sasirangan merupakan hasil pemikiran masya-
rakat Banjar yang secara fundamental diapresiasi menjadi sebuah
produk yang bernilai kultural.

- Kerajinan lokal dari purun memiliki nilai ekonomis yang dapat
diperjualbelikan sehingga dapat diandalkan sebagai mata
pencaharian sampingan.

- Motif baru kain sasirangan bermunculan sesuai dengan dinamika
dan tuntutan pasar agar semakin menarik konsumen dan pasar.

- Parahu batambit adalahperahu yang terbuat dari susunan balok
kayu dan papan tebal dari kayu ulin. Perahu ini umumnya jauh
lebih besar ukurannya dari jukung sudur dan jukung patai.

- Pengawetan warna dimaknai sebagai yang dilakukan dengan
pencelupan ke dalam larutan pengawet warna selama beberapa
menit ditujukan agar warna kain sasirangan bisa tetap awet.

- Piduduk merupakan syarat upacara yang berupa bahan-bahan
mentah.

- Purun dalam bahasa latinnya disebut Eleocharis dulcis meru-
pakan gulma yang tumbuh subur menempati lahan rawa yang
masam.

- Samemiliki arti satu dan sirang sendiri adalah jelujur.
- Sesaji adalah perlengkapan atau syarat upacara.
- Tapung tawar merupakan tahap prosesi dalam memberi berkat

dengan mengusap jidat anak dan memercikannya dengan air
khusus yang biasanya disebut dengan air tutungkal.
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- Tikar purun adalah sebuah kerajinan lokal yang tumbuh dan
terus bertahan hidup di Kalimantan Selatan.
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BAB 1
1) Apa yang dimaksud dengan kegiatan Baayun Maulud?
2) Apa yang dimaksud dengan mengayun biasa?
3) Apa yang dimaksud tepung tawar dalam kegiatan ritual acara

Baayun Maulud?
4) Apa yang dimaksud dengan mengayun bedundang?
5) Apa yang dimaksud dengan Sesaji?
6) Di bawah ini adalah larangan dan pantangan dalam prosesi

Baayun Maulud, kecuali:
a. Hiasan janur tidak diperbolehkan berbentuk burung
b. Ada sejumlah kalangan yang tidak memperbolehkan kaum

muslimin memasuki ruang tempat dimana upacara Baayun
Maulud dilaksanakan, namun ada juga yang memboleh-
kannya dengan menempatkan kaum perempuan di sisi kiri,
kanan dan belakang ayunan

c. Salah seorang peserta bersiap-siap untuk mengayun anak
d. Anak yang sedang diayun tidak boleh dalam kondisi tertidur

ketika berlangsungnya upaya Baayun Maulud
7) Kapankah tradisi Baayun Maulud mulai dikenal masyarakat

Banjar?
a. Sejak Kesultanan Banjar di abad ke-14 Masehi
b. Sejak tanggal 12 bulan Maulid atau Rabiul Awal
c. Sejak perang/masa penjajahan
d. Ketika masyarakat mengenal ritual keagamaan

Pertanyaan
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8) Pada usia berapa anak bisa diikutkan acara Baayun Maulud?
a. 1 Bulan
b. 2 bulan
c. 3 bulan
d. Ketika anak berusia 0-5 tahun, namun bisa juga ketika bayi

berumur 40 hari
9) Di Banjarbaru Baayun Maulud juga dilaksanakan, tepatnya di  ...

a. Halaman Masjid Sultan Suriansyah
b. Museum Nasional Lambung Mangkurat
c. Di Masjid Al Mukaromah
d. Di Museum Wasaka Banjarmasin

10) Salah satu nilai yang terkandung di dalam Baayun Maulud adalah
a. Meneladani dan mengambil berkah dari kemuliaan yang

dimiliki Nabi Muhammad SAW
b. Tidak mengambil dan meneladani kemuliaan yang dimiliki

Nabi Muhammad SAW
c. Tidak tahu menahu nilai apa yang terkandunh dalam tradisi

Baayun Maulud
d. B dan C jawaban yang benar.

BAB 2
1) Jelaskan dengan singkat asal mula nama kain Sasirangan!
2) Jelaskan istilah daru kain Sasirangan!
3) Jelaskan dengan singkat proses pembuatan kain Sasirangan pada

abad ke-16
4) Sebutkan alat-alat untuk mendesain!
5) Sebutkan alat-alat untuk menyirang!
6) Sebutkan alat-alat untuk pewarnaan!
7) Sebutkan ada berapa macam jenis motif dasar tradisional

Sasirangan
8) Jelaskan istilah-istilah dari motif dasar tradisional!
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BAB 3
1) Sebutkan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kain

sasirangan!
2) Sebutkan langkah-langkah dalam pembuatan kain sasirangan!
3) Jelaskan secara singkat proses pembuatan kain sasirangan!

BAB 4
1) Sebutkan 5 (lima) alat untuk membuat kapal Jukung!
2) Sebutkan 3 (tiga) jenis kayu yang Saudara ketahui dan sering

digunakan untuk membuat kapal Jukung!
3) Sebutkan jenis-jenis kapal jukung dilihat dari bahan dan

tekniknya!
4) Jelaskan teknik dalam membuat kerajinan kapal Jukung

Batambit!

BAB 5
1) Apa yang saudara ketahui tentang tanaman Purun?
2) Jelaskan jenis-jenis kerajinan yang dihasilkan dari tanaman

Purun!
3) Jelaskan cara membuat kerajinan yang dihasilkan dari tanaman

Purun!
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