
BELAJAR MENYULAM KALENGKANG 

 

Pada tanggal 24 Rajab 1181 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 23 Oktober 

1771 Masehi, rombongan Syarif Abdurrahman Alkadrie membuka hutan di 

persimpangan tiga Sungai Landak Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas untuk 

mendirikan balai dan rumah sebagaai tempat tinggal dan tempat tersebut diberi 

nama Pontianak. Pada tahun 1778 (1191 H), Syarif Abdurrahman dikukuhkan 

menjadi Sultan Pontianak. Letak pusat pemerintah ditandai dengan berdirinya Masjid 

Jami Pontianak (sekarang bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman) dan Istana 

Kadariyah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak 

Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 

Pakaian kerajaan (Raja, Ratu dan Kerabat Kerajaan) pada masa itu adalah 

menggunakan sulaman yang terbuat dari bahan sulaman kalengkang, dan masih 

digunakan hingga saat ini. Pakaian-pakaian tersebut diigunakan seperti pada acara 

adat kerajaan, menerima tamu kehormatan, adat perkawinan dan menghadiri hari 

besar daerah. 

Pada zaman dulu, kerajinan tangan ini dilakukan pada saat senggang oleh 

ibu-ibu dan para remaja, yang kemudian berkembang hingga menjadi suatu mata 

pencaharian bagi ibu-ibu rumah tangga. Namun, saat ini minat masyarakat untuk 

menyulam kalengkang sudah semakin berkurang. Selain itu, membuat sulaman 

kalengkang pada saat ini mengalami kendala berupa kurangnya bahan baku yakni 

benang kalengkang dipasaran. Benang kalengkang berbentuk pipih, terbuat dari 

perak dan emas. 

Nama kalengkang ini diambil dari nama benang itu sendiri, yang berasal dari 

dari bahan logam mirip dengan bahan kaleng jika di balik, dan dikenal dengan 

Sulaman Kalengkang karena proses pengerjaannya dengan cara disulam motif 

sulaman kalengkang ini beragam, antara lain: motif pucuk rebung, motif kembang 

perancak, motif bunga tengkawang, motif bunga anggur dan lain sebagainya. Bahan-

bahan yang digunakan saat menyulam kalengkang yakni: benang kalengkang, kain 

tetoron, kerangka kayu (bidang kayu), benang kecil, benang besar, jarum, lilin madu, 

gunting, karbon, kertas pola dan pensil. 

 

Tahap menyulam kalengkang yakni: 

1. Tahap persiapan: 

a. Membuat gambar di kertas pola 



b. Menjiplak gambar di atas bahan kain yang akan disulam 

c. Menebalkan gambar yang ada ddi bahan kain 

d. Menyiapkan kerangka kayu (bidang kayu) 

e. Memasang bahan kain di atas kerangka kayu 

f. Menjahit bahan kain dengan benang besar kemudian diikat ke rangka kayu 

g. Merapikan bahan kain 

2. Tahap menyulam kalengkang: 

a. Menyiapkan benang kalengkang 

b. Memasukkan benang kecil ke jarum 

c. Memberikan lilin madu pada benang 

d. Mengikat benang kecil pada kalengkang 

e. Memulai menyulam dengan menusukkan jarum sesuai pola gambar di bahan 

kain 

f. Menyulam sesuai pola dibahan kain dilakukan berulang-ulang hingga selesai 

g. Setelah selesai bahan kain dilepaskan dari kerangka kayu 

h. Proses menyulam kalengkang selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BELAJAR MEMAKAI KAIN SARUNG 

 

Kain sarung digunakan pada saat acara pernikahan maupun sebagai 

hantaran oleh suku Melayu. Motif kain sarung di Kalimantan Barat beraneka ragam . 

Khususnya Kota Pontianak, memiliki kain sarung khas dengan motif corak insang. 

Terdapat perbedaan cara pakai kain sarung oleh perempuan maupun laki-laki. 

Khusus untuk laki-laki, pemakaian kain sarung untuk yang sudah menikah dan belum 

menikah pun terdapat perbedaan. 

 

a. Pemakaian kain sarung oleh perempuan, yakni: 

 Kepala kain di tengah bagian depan badan 

 Panjang kain semata kaki 

 Lipatan kain yakni kanan menimpa kiri (seperti bersedekap dalam Sholat, 

dan bentuk kain dibuat mengecil ke bawah 

 Hasil akhir pemakaian kain agak mengecil ke bawah (tidak mengembang) 

 

b. Pemakaian kain sarung oleh laki-laki, yakni: 

 Kepala kain di tengah bagian belakang badan 

 Panjang kain untuk laki-laki bujang (belum menikah/berkeluarga) maksimal 

4 jari di atas lutut 

 Panjang kain untuk laki-laki yang sudah menikah/berkeluarga maksimal 4 

jari di bawah lutut dan minimal selutut  

 Lipatan kain kanan menimpa kiri (seperti bersedekap dalam Sholat 

 Bentuk kain dibuat lurus kebawah 

 Hasil akhir pemakaian kain sarung lurus ke bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BELAJAR MAIN URI GASING (PERMAINAN/OLAH RAGA TRADISIONAL) 

 

Gasing adalah penamaan permainan yang diberikan oleh masyarakat di 

daerah Kalimantan Barat. Penamaan permaainan ini bersumber dari peralatan pokok 

yang diigunakan dalam bermain yaitu “Gasing”. Jumlah pemain minimal 2 (dua) 

orang bahkan bisa dimainkan secara beregu. Sistem beregu biasa disebut “seraje” 

dan apabila hanya terdiri dari 2 (dua) orang saja disebut “ganti alu”. 

Pada mulanya permainan Gasing dalam masyarakat ini banyak dikaitkan 

dengan suatu unsur kepercayaan animisme, yakni pada saat sebelum panen padi. 

Menurut anggapan masyarakat bahwa apabila permainan Gasing dimainkan 

sebelum panen padi, maka menghasilkan padi yang akan berisi. Namun, sekarang 

ini kepercayaan tersebut mulai pudar. Permainan Gasing biasanya dilakukan pada 

pagi dan sore hari sebagai pengisi waktu senggang. Permainan Gasing juga 

diikutsertakan dalam menyemarakkan hari-hari besar. Bermain Gasing dapat 

menimbulkan perasaan senang dan tegang yakni pada saat pemain Gasing 

berusaha untuk memenangkan permainan Gasing pada suatu perlombaan.  

Permainan Gasing memiliki filosofi yang cukup dalam, baik dalam proses 

permainan maupun dalam cara memainkan. Secara umum Gasing memiliki makna 

keseimbangan, artinya berputar karena keseimbangan pada suatu poros. Poros 

Gasing menunjukkan ke atas dan ke bawah. Poros bagian bawah memberi makna 

membumi, artinya manusia harus menyadari fitrahnya sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan yang berasal dari tanah yang menunjukkan adanya keseimbangan manusia 

dan alam. Sedangkan poros bagian atas memberi makna agar manusia selalu 

mengingat dan menunjukkan keseimbangan manusia dan Tuhan. Badan Gasing 

yang berputar memberi makna ekosistem dan interaksi sosial manusia yang 

seimbang antara sesama manusia. 

Gasing terbuat dari jenis kayu yang berkualitas baik. Tali yang terbuat dari 

bahan yang kuat. Kayu tersebut dibentuk agak bulat dengan garis tengah yang 

bervariasi. Kemudian bagian bawah agak lancip, serta bagian atas dari gasing 

dibentuk dan diberi sedikit tonjolan untuk melilitkan tali. Tali yang terbuat dari bahan 

yang kuat dan dipintal agar tidak mudah putus dengan panjang kurang lebih 2,5 

meter. 

Permainan gasing ini umumnya dimainkan di atas tanah datar dan keras. 

Cara memainkannya, pertama-tama Gasing dipegang atau digenggam dengan satu 

tangan. Kemudian tangan yang satunya memasang tali di atas kepala Gasing yang 



dibentuk sedemikian rupa sehingga terlihat sedikit ada tonjolan. Dari tonjolan inilah di 

mulai untuk melilitkan tali. Caranya adalah ujung tali dilekatkan pada tonjolan Gasing 

(kepala) kemudian ditekan dengan ibu jari yang menggenggam Gasing. Selanjutnya 

tali dililitkan kuat-kuat dan rapat sampai kira-kira seperempat atau setengah badan 

Gasing. Setelah itu ujung tali yang tersisa dibalutkan ke dalam tangan yang hendak 

melontarkan Gasing. Dengan demikian Gasing telah berpindah ke tangan yang 

melilitkan tali sambil menggenggam Gasing kuat-kuat. Sewaktu akan melontarkan 

Gasing, tangan yang menggenggam Gasing diangkat ke atas melewati pundak 

sejajar dengan kepala pemain kemudian dilontarkan ke depan, dan pada saat 

Gasing hendak menyentuh tanah, tali disentakkan maka Gasing akan berputar. 

 

Terdapat 2 (dua) cara dalam bermain Gasing, yakni: 

1. Pangkak 

Pangkak adalah suatu bentuk permainan melontarkan Gasing dengan 

mengenai sasaran Gasing lawan. Sebelum bermain terlebih dahulu diadakan undian 

dengan melihat lamanya Gasing berputar. Bagi seseorang yang kalah dalam undian 

Gasing, maka ia harus memasang terlebih dahulu Gasingnya. Caranya adalah 

Gasing yang kalah oleh pemiliknya dilontarkan ke dalam suatu lingkaran yang telah 

disediakan. Kemudian yang menang dalam undian melontarkan Gasing sekuat-

kuatnya dengan sasaran Gasing lawan. Untuk mengeluarkan Gasing lawan dari 

suatu lingkaran diperlukan kekuatan dan keahlian seorang pemain. 

 

2. Uri 

Uri adalah permainan yang menentukan lamanya Gasing berputar dengan 

cara Gasing dilontarkan sekuat-kuatnya ke depan kemudian Gasing yang telah 

berputar dicedok ke atas piring atau sejenisnya. Lontaran yang kuat dan ketepatan 

sentakan tali menentukan lamanya Gasing berputar. Lamanya Gasing berputar 

ditentukan pula oleh kualitas Gasing dan rapatnya tali yang dililitkan pada Gasing. 

Jika tali tidak rapat dililitkan, maka sewaktu tali dilontarkan, Gasing akan terlepas. 

Hal tersbeut dikenal dengan nama “bolos”, yakni Gasing yang terlempar begitu saja 

tanpa berputar. 

 

 

 

 



BELAJAR MAIN TAR/TAHAR (ALAT MUSIK TRADISIONAL) 

 

Tar/Tahar merupakan lata musik tradisional yang dimainkan pada kesenian 

Hadrah. Hadrah adalah kesenian yang bersifat religi, yang ada di Kalimantan Barat, 

khususnya Kota Pontianak Suku Melayu. Kesenian Hadrah ini merupakan kesenian 

para wali-wali pada zaman kerajaan Islam Nusantara. Tarian yang diiringi pada saat 

memainkan Tar/Tahar dinamakan Rodat/Redat. Syairnya selain bahasa Arab, ada 

juga bahasa Indonesia, berisi puji-pujian kepada Nabi dan Rasul khususnya pada 

Tuhan Pencipta Semesta Alam. 

Alat musik Tar/Tahar ini digunakan dengan ditabuh atau dipukul (instrumen 

perkusi). Jika yang dimainkan adalah 1 alat musik saja maka disebut Tar, namun jika 

alat musik Tar dimainkan beramai-ramai maka disebut Tahar. Tar/Tahar ini 

digunakan para Wali zaman dahulu, berfungsi sebagai media dakwah 

memperkenalkan ajaran Agama Islam.  

Bahan baku Tar ini terbuat dari kayu leban atau kayu nangka. 

Membran/kulitnya menggunakan kulit sapi/kambing, dan diantara badan Tar ini adat 

penambahan kerincing atau ciring yang terbuat dari bahan perunggu atay gangsa 

atau bisa disebut juga dengan kuningan. Pada masa kini alat musik Tar/Tahar 

digunakan sebagai arak-arakan pengantin, acara gunting rambut, penyambutan 

tamu-tamu penting, pertunjukan yang bersifat tontonan atau hiburan. 

Adapun tabuhan-tabuhan yang umum digunakan dalam memainkan 

Tar/Tahar ini adalah: 

 Tabuhan Terusan atau Tabuhan Lima-Lima 

 Tabuhan Beruas 

 Tabuhan Habban 

 Tabuhan Steher 

 Tabuhan Kait-Kait 

Seiring dengan perkembangan zaman, pada saat ini tabuhan-tabuhan 

tersebut dipadukan dengan suatu gerakan yang dinamakan Rodat/Redat/Koreo. 

Maksudnya adalah sambil menabuh sambil bergerak. Adapun gerakan Rodat ini 

diilhami dari kehidupan sehari-hari, terutama dalam pergerakan ibadah Sholat, 

seperti mengambil wudhu, mengumandangkan adzan, rukuk, sujud, salam kanan-

kiri, berdoa dan juga dikombinasikan dengan gerakan lainnya. Kemudian disertai 

dengan menyanyikan syair-syair bersifat religi. 

 



BELAJAR TARI JEPIN 

 

Materi pembelajaran yang ke lima adalah Belajar Tari Jepin Loncat Tiong 9 

(Sembilan). Loncat tiong 9 (sembilan) diambil beberapa langkah, diantaranya: 

 Langkah Pelebat (bujur/lurus) 

 Sorong Dayong 

 Jarum Mesin 

 Kembang Payong 

 Langkah Tak Sampai Baki Juadah 

Langkah Jepin ini berasal dari Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, 

Kabupaten Kubu Raya, yang dulunya adalah Kabupaten Pontianak. Langkah Jepin 

Tiong 9 (sembilan) dahulunya pertama kali diajarkan oleh seorang penjual songkok 

(kopiah), yang bernama Salem Sagaf. Beliau sehari-harinya berjualan di selasar 

pasar Kalimas pada tahun 1939. Pada masa itu, setiap sore hari menjelang azan 

Maghrib, beliau selalu mengajarkan tari Jepin ini dibawah kolong Masjid Attabiah. 


