
Berjuta Estetika dalam 
Lembaran Kain
UNESCO meresmikan Batik sebagai salah satu Warisan Budaya Tak Benda Dunia dari 
Indonesia. Tapi sadarkah kita, Indonesia tak cukup diidentikan hanya melalui batik 
sebagai kekayaan budaya kerajinan kainnya? Indonesia juga memiliki kartu truf lain. 
Kartu truf itu terwujud dalam keindahan bernama sarung. Sarung yang sangat estetis dan 
filosofis melekat dalam lekuk motif dan warnanya yang tak tergantikan.

Sarung, 
Nafas budaya 

dihembuskan dalam 
berbagai bentuk. Mulai 
dari norma dan nilai, 
falsafah hidup, bentuk 

aktivitas, hingga perwujudan fisik 
dalam rupa benda. Setiap bentuk 
tersebut menjadi sebuah budaya 
karena memiliki kekhasan, filosofi 
hidup yang layak menjadi teladan, 
serta diwariskan sebagai kebiasaan 
dan identitas dalam diri. 

Begitu pun sehelai kain. 
Bisa dibilang lebih dari sebutan 
“juta” untuk menggambarkan 
keanekaragaman kerajinan kain 
yang menghiasi Indonesia. Disebut 
sebagai kerajinan pun sebenarnya 
tak tepat. Sehelai kain yang dibuat 
oleh tangan-tangan manusia 
Indonesia merupakan sebuah 

inkarnasi dari ketekunan, keteguhan, 
keyakinan, kreativitas, dan prinsip 
hidup.

Sehelai kain mungkin sering kita 
pandang sekadarnya. Padahal, dalam 
proses penciptaannya tertuang 
beragam cerita dan falsafah hidup 
yang mampu menjadi ideologi 
semangat. Terlebih, motif kain-kain 
mahakarya manusia Indonesia begitu 
beragam dan berwarna. Mereka 
menjadi cerminan hakekat kekhasan 
estetika Indonesia.

Salah satu jenis kain yang begitu 
“merakyat” lekat di bangsa ini adalah 
sarung. Sehelai kain lebar yang 
dijahit pada keduanya ujung sisinya 
hingga membentuk tabung dapat 
kita temui di berbagai kesempatan. 
Biasanya sarung identik dengan 
kaum muslim (dipakai pria untuk 

beribadah). Namun, sebenarnya 
sarung merupakan kain multifungsi 
yang dapat dikenakan dalam 
berbagai aktivitas.

Sarung pada dasarnya tidak 
terpaku pada bentukan tabung saja. 
Definisi sarung dinarasikan secara 
internasional sebagai sepotong kain 
lebar yang dikenakan dengan cara 
dibebatkan pada bagian pinggang 
untuk menutupi bagian bawah 
tubuh. Definisi ini memperlebar 
cakupan sarung, yang tentu saja juga 
menjadikan jenis sarung semakin 
kaya.

Sarung memiliki nilai keagungan 
yang mencerminkan kesopanan dan 
kemegahan budaya suku bangsa 
Nusantara. Kain bercorak khas ini 
lekat dalam kehidupan sehari-hari 
budaya orang timur. Sarung menjadi 

Teks: Mycel Pancho

eksotika eksotika

64 EDISI PERTAMA 2014 65 EDISI PERTAMA 2014



bercorak alam, seperti flora dan 
fauna. Jenis songket dan tapis 
biasanya menggunakan benang 
emas dan perak.

Menelisik nilai kehidupan dalam 
sarung, simbol perlawanan adalah 
salah satu citra yang melekat 
padanya. Era penjajahan dulu, 
penduduk pribumi Indonesia 
menggunakan sarung untuk 
menandingi kebudayaan barat yang 
dibawa Belanda. 

Daerah Bali memiliki kekhasan 
pada motif sarung kain petak/kain 
poleng (hitam putih). Terdapat 
tiga jenis motif kain poleng, 
yaitu Rwabhineda (hitam, putih), 
Sudhamala (putih, abu-abu, 
hitam), dan Tridatu (putih, hitam, 
merah). Keragaman motif tersebut 
mencerminkan tingkat pemikiran 
manusia dari sederhana menuju 
sempurna.

Filosofi yang mengalir di dalam 
motif kotak-kotak hitam putih 
itu adalah “setiap langkah selalu 
memiliki konsekuensi”. Berada dalam 
bidang putih pasti akan terhalang 
hitam saat melangkah ke segala 
arah (atas, bawah, kiri, kanan). 
Untuk menghindari hitam, kita bisa 
saja melangkah secara diagonal, 
namun pasti malah akan membuat 
semakin jauh dari hasil. Pesan yang 
disampaikan adalah “jika kita berani 
menghadapi hitam, maka senantiasa 
akan lebih cepat menggapai hasil”.

Sarung Lipa Sa’be (sarung 
sutra) merupakan sarung khas 
suku Mandar, Sulawesi. Ciri khas 
coraknya terpatri dalam dua jenis, 

yakni Sure (corak asli tanpa hiasan 
mencolok) dan Bunga (corak dengan 
hiasan bunga yang mencolok). 
Kedua corak ini didominasi bentuk 
kotak dengan falsafah hidup “Siri 
na Pacce” (malu dan empati) 
sebagai dasar pembatasan hak 
antar-orang. Kealamian sarung ini 
disempurnakan dengan bahan warna 
yang menggunakan tumbuhan alam 
seperti Daun nila, ka’lanjo, bakko 
(kulit bakau), dan gamalo. 

Bugis juga memiliki sarung 
bernama Lipa Sa’be. Keunikannya 
dibanding Lipa Sa’be suku Mandar 
terpatri dalam corak. Lipa Sa’be 
suku Bugis memiliki tiga jenis motif, 
yakni Galo Renni (kotak kecil), 
Galo Lobang (kotak besar), dan 
Bombang (ombak/gelombang, 
berbentuk zigzag di beberapa sisi). 
Sebenarnya, sarung ini bercikal bakal 
dari sarung Bugis. Sekitar abad ke-
16, orang Bugis membawa sarung 
ini saat suaka ke Kutai Kartanegara 
(menanggapi perjanjian Bungaja/
Bongaya antara Belanda dengan 
Kerajaan Gowa). 

Nusa Tenggara Timur 
mengidentikan sarung sebagai 
simbol kematangan penenunnya. 
Penenun sarung tersebut adalah 
perempuan. Di Flores sendiri ada 
ungkapan “Lobe utang ina sete, 
mala’au seduk ne’i. Maha’o ata utang, 
ata to lele lora” (perempuan yang 
mengenakan sarung tenunannya 
sendiri, menandakan kebesaran 
dan kematangan pribadi). Betapa 
sarung begitu agung mencerminkan 
kebesaran perempuan daerah ini.

Sarung memang selalu menjadi 
identitas berbusana masyarakat di 
benua Timur. Selain beberapa daerah 
di atas, masih banyak lagi daerah di 
Indonesia yang memiliki kisah indah 
bersama sarung yang penuh warna. 
Maka cobalah jelajah nusantara 
untuk mengenal persebaran 
keragaman estetika sarungnya yang 
sangat memesona.

sarung seBagaI KeKayaan 
Busana mOdern

Stigma yang selama ini melekat 
pada sarung adalah kaku dan 
terlalu terbatas. Sarung dipandang 
sebagai busana tradisional yang 
lekat dengan aturan mengikat, ritus 
adat, dan hanya digunakan untuk 
keperluan yang bersifat konvensional 
dan tidak modis.

Tradisi sarungan (memakai sarung 
sebagai busana sehari-hari) saat 
ini terbilang hanya dilakukan oleh 
masyarakat daerah tertentu saja. 
Orang Sunda, Betawi pinggiran 
dan Madura adalah salah satu yang 
masih melestarikan tradisi sarungan. 

Orang Sunda menjadikan sarung 
sebagai karakter. Bagi orang Betawi, 
sarung mencerminkan keberanian, 
perjuangan dan ksatria (si Pitung 
sebagai salah satu ikon). Di Madura, 
sarung menjadi identitas yang 
melebihi ideologi.

Stigma sarung yang demikian 
kini sudah semakin dirasakan dan 
disadari oleh banyak orang. Oleh 
karena itu, sebagaimana zaman, 
sarung pun harus melakukan 
perkembangan. Terlebih sarung 

merupakan kekayaan budaya 
Indonesia yang begitu berharga. 
Aset ini harus dijaga dan terus 
dilestarikan.

Terbukti, Indonesia Fashion Week 
(IFW) sebagai salah satu ajang 
pekan fashion terbesar di Indonesia 
mengangkat sarung sebagai tema 
utama pada perhelatan perdananya 
tahun 2012 lalu. Acara ini menjadi 
salah satu pintu gerbang yang 
terbuka lebar bagi sarung untuk 
semakin dikenal dan dicintai 
nasional, bahkan hingga global. 
Ratusan desainer mengemas 
kreativitasnya memodifikasi sarung 
menjadi busana yang sangat 
fashionable, high class, dan menarik 
untuk digunakan sehari-hari. Aneka 
teknik menggunakan sarung 
(lipat, lilit, dan ikat sederhana) 
disebarkan dalam acara ini. Sarung 
bertranformasi dalam berbagai 
bentuk busana kekinian seperti gaun, 
jaket, bolero, celana, dan lainnya. 

Tak hanya itu, tahun 2013 lalu, 
Indonesia kembali mengangkat 
eksistensi sarung dengan mengganti 
Bikini Session dengan fashion sarung 
Bali pada ajang kontes kecantikan 
“Miss World”. Finalis Miss World dari 
berbagai negara tampak cantik dan 
begitu elegan menggunakan aneka 
sarung Bali.

Pertanyaannya sekarang, 
beranikah Anda kembali mesra 
dengan sarung? (Foto: depositphotos.
com.)

pada abad ke-14. Sarung dibawa 
oleh saudagar Arab dan Gujarat 
menjadi salah satu komoditi 
dagang Nusantara. Corak dasarnya 
dominan berlekuk kotak-kotak 
dengan warna yang sederhana. Pada 
perkembangannya, kebudayaan 
Islam, Jawa, Cina, Indo-Eropa 
berakulturasi sehingga sarung pesisir 
memiliki warna, pola, dan motif yang 
lebih bebas.

Indahnya speKtrum warna 
sarung dI penjuru IndOnesIa

Proses penciptaan sarung begitu 
menarik. Setiap daerah memiliki 
kekhasan masing-masing. Sarung 
terbuat dari berbagai bahan yaitu 
katun, polyester, rayon, dan sutra. 
Ciri khas sarung Indonesia tercermin 
dalam teknik pembuatannya.

Teknik tulis menghasilkan 
sarung berkualitas tinggi. Teknik 
tulis biasanya dilakukan pada jenis 
sarung batik. Lilin panas dan canting 
akan meliuk dengan begitu indah 
di atas kain sarung dan menjadikan 
kecantikannya semakin berkilau.

Tenun selalu menyimpan cerita 
menarik. Sarung yang dibuat 
dengan cara ditenun menghasilkan 
dua jenis yang memiliki kekhasan 
tersendiri berupa songket dan tapis. 
Sarung tenun biasa bercorak paling 
sederhana biasanya ditekuni di 
daerah Nusa Tenggara, Sulawesi, dan 
Bali. Songket (umumnya tersebar 
di daerah Minang dan Palembang) 
bermotif lebih meriah karena berani 
bermain warna. Sementara tapis 
(umumnya terdapat di Lampung) 

saksi ikatan hubungan sepasang 
manusia dengan menjadi mas kawin. 
Sarung menambah kesakralan 
sebuah ritus adat. Sarung juga 
menjadi salah satu busana ibadah 
beberapa agama. Citranya yang 
agung menjadikannya sebagai jodoh 
yang tepat untuk manusia dalam 
balutan pakaian tradisional.

Keindahan bernama sarung ini 
pertama kali dilahirkan di Yaman 
dan disebut Futah. Awal sejarah 
sarung masuk ke Indonesia terjadi 

Atas: Patung di Bali menggunakan 
sarung motif Tridatu. Bawah: Umat 

Hindu menggunakan kain sarung 
(kamen) sebagai busana upacara adat.

Atas Teknik Tulis untuk 
membuat sarung Batik. 
Bawah: Sarung dalam 
ajang fashion show.
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