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Abstract 

 

Countries like the Republic of Indonesia  has a very unusual total area. In the Republic 
of Indonesia there are many kinds of multi-cultural area. Indonesian cultural property 
can be tengible culture or intengible culturethe or even philosophical culture. In Java, 
the ancestor of the Javanese people give the culture heritage to the next generation 
through a variety of ways. One of it is the heritage of culture. For the Javanese, results 
of the  culture has always philosophical meaning. 

Philosophical meaning is a wealth of an unusual culture results. For example the 
cultural kain gendong or gendong cloth. According the opinion of common people in 
Java, kain gendong or gendong cloth is still a part of the batik cloth. This is true but not 
exactly.  

It is mean like this, kain gendong or gendong cloth has functions as a tool to do certain 
activities. In the past material of the kain gendong or gendong cloth are initially 
different, but in some places it’s changes. This changes are developed with the 
condition of the community. Actually there are two  types of kain gendong or gendong 
cloth, it is the kinds of batik and lurik. In this opportunity I will take the example ofkain 
gendong or  the gendong cloth aback with the type of batik. Kain gendong or gendong 
cloth with a Hong bird motif. Can be predict from the name, that the name of the motif 
is not a native Java.  

Kain gendong or gendong cloth Hong bird motif is found and made by people in the 
northern coastal regions, such as Cirebon, Pekalongan, Pati-Yuwana, Rembang-Lasem, 
and others. 

Kain gendong or gendong cloth with Hong bird motif is a creative result of the 
Javanese  community that is influenced by culture of China. In this motif is found a 
mixing  philosophical thought between Javanese local culture and the Chinese 
immigrants. Basically, it is not a new thing that the Javanese community are making 
traditional batik painting. With the  influence of the Chinese culture, with the Hong bird 
motif enrich the industry of making  kain gendong or gendong cloth in Java 
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1. Pendahuluan  

Pulau Jawa merupakan satu dari sejumlah pulau yang 
terdapat di wilayah Indonesia. Secara geografis pulau 
Jawa memiliki luas sekitar 138.789,6 km persegi. Pulau 
Jawa merupakan pulau terkecil dari 5 buah pulau besar 
yang ada di Indonesia. Namun sebagai pulau yang 
terkecil dari 5 pulau besar, pulau Jawa memiliki 
kepadatan penduduk yang sangat luar biasa. Dari 
sejumlah 5 pulau besar di Indonesia merupakan pulau 
yang paling padat penduduknya, sekitar 124 juta jiwa. 
Kepadatan penduduk tersebut mencapai 979 
jiwa/kilometer persegi*). Secara geografis pulau Jawa 
memiliki wilayah yang terdiri dari daratan berupa 
pegunungan dan tepi pantai. Selain memiliki kepadatan 
penduduk yang cukup tinggi Jawa juga merupakan 
pulau yang menjadi pusat kegiatan bagi masyarakat 
Indonesia. Pertanyaan yang sering timbul bagaimana 
masyarakat di pulau Jawa memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi tersebut. Seperti telah 
dijelaskan sebelumnya kepadatan tersebut memang luar biasa. Namun kepadatan 
tersebut tidak menjadikan masyarakat yang tinggal di pulau Jawa kurang dapat bekerja.  

Wilayah geografis yang terdiri dari daratan dan pesisir pantai memberi 
kreatifitas yng cukup tinggi bagi masyarakat Jawa dalam memnuhi kebutuhan hidupnya. 
Lapangan kerja baik di daerah pegunungan maupun pesisir tidak hanya sebagai petani 
atau nelayan namun juga berkembang industri-industri yang dapat menopang kehidupan 
orang Jawa. Akibatnya dapat di bayangkan bahwa penduduk di Jawa memiliki banyak 
kegiatan untuk menopang hidupnya. Dari berbagai kegiatan tersebut tampak adanya 
perputaran roda perekonomian yang cukup kuat. Perputaran roda pereonomian ini 
tentunya berdampak pada semua sisi kehidupan orang Jawa. Dari sekian banyak sisi 
kehidupan orang Jawa yang menarik untuk diperhatikan adalah sisi budayanya.  

Di pulau Jawa ini nenek moyang orang Jawa mewariskan hasil budaya kepada 
generasi mereka melalui berbagai macam hasil budaya yang luar biasa. Ada hasil 
budaya yang berbentuk tengible atau nyata dan hasil budaya yang intangible (yang 
berupa pemikiran). Jika diperhatikan dengan seksama hampir semua hasil pewarisan 
budaya Jawa memiliki kedua unsur tersebut. Saat ini banyak sekali perhatian orang 
ditujukan kepada hasil budaya orang Jawa dan pewarisannya.  

Satu dari sekian banyak warisan budaya Jawa yang menarik untuk diperhatikan 
adalah Kain Gendong Jawa. Istilah kain gendong Jawa dalam bahasa Jawa ada 2, yaitu 

slendang atau lendang dan mban-embanan. Batasan ini harus diperhatikan karena jika 
kita bertanya langsung kepada orang Jawa sebaiknya jangan menggunakan istilah Kain 
Gendong Jawa. Alasannya orang Jawa tidak mengenal istilah ini.  
 

2. Pembatasan Masalah  

Tulisan ini bertujuan pertama, untuk mengungkapkan sebuah kekayaan budaya 
Jawa, yang saat ini kurang mendapat perhatian masyarakat luas. Kain Gendong 
merupakan bagian dari kekayaan budaya masyarakat Jawa. Memang benar bahwa 
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kekayaan budaya Jawa sangat beragam. Tetapi mungkin masyarakat kurang 
memperhatikan yang satu ini. Kain Gendong memiliki keunikan yang sangat khusus. 
Keunikan tersebut menjadi satu kekayaan yang luar biasa untuk diketahui oleh 
masyarakat luas. Dari sekian banyak keunikan tersebut dalam makalah ini kami 
membatasi pada  Kain Gendong dengan motif  burung Hong. Dari namanya yang orang 
sudah mulai memperkirakan ada sesuatu yang unik. Kedua, Kain gendong dengan motif 
burung Hong, saya temukan di daerah kecamatan Lasem, kabupaten Rembang. Daerah 
Lasem merupakan kota kecil diperbatasan Jawa tengah dan Jawa timur.  Yang menarik 
dari daerah ini adalah masa lalunya. Lasem merupakan pelabuhan niaga yang sangat 
terkenal di masa lalu, dengan pusat pemerintah di Rembang. Di daerah Lasem 
bermukim satu komunitas Cina yang sangat besar. Saat ini komunitas Cina agak sulit 
terlihat karena mereka berbaur akrab dengan penduduk lokal. Pembauran sangat terasa, 
terutama banyaknya para pendatang yang memeluk agama Islam dan bergabung dengan 
masyarakat lokal mengaktifkan industri tradisional seperti batik, yang dalamnya 
termasuk juga kain gendong. Di titik inilah terjadi satu akulturasi budaya pada motif 
kain gendong. Pengaruh Cina mulai nampak pada gambar hias motif kain gendong. 
 

3. Kain gendong Jawa 

Pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan Kain Gendong?. Kain 
Gendong adalah sebuah benda. Secara umum mungkin orang akan menganggap bahwa 
Kain Gendong adalah bagian dari kain batik. Anggapan tersebut ada benarnya, tetapi 
tidak terlalu tepat. Begini, ada sejumlah warisan budaya masyarakat Jawa yang sampai 
saat ini masih tetap hidup. Satu diantaranya adalah Kain gendong Jawa. Kain Gendong 
ini memang kurang dikenal. Istilah kain gendong Jawa dalam bahasa Jawa ada 2, yaitu 

slendang atau lendang dan mban embanan. Kain Gendong di mata masyarakat 
dianggap sebagai bagian dari batik.  Sebenarnya anggapan ini ada benarnya tapi kurang 
tepat,  

Jika dilihat dari fungsinya kain gendong memang merupakan alat bagi siapa saja 
terutama kaum perempuan Jawa untuk menggendong (terutama untuk menggendong  
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anak), tetapi juga dapat untuk dipergunakan untuk menggendong barang. Seperti contoh 
pada gambar berikut ini. Seorang perempuan Jawa yang menggendong anaknya sambil 
berjalan di tepi jalan. 
 

Dalam perkembangannya kain gendong tidak hanya dipergunakan untuk 
menggendong anak atau barang saja tetapi juga untuk menggendong beban lain di 
punggung atau badan bagian belakang.  

 
Contohnya seperti gambar di bawah ini, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hampir sebagian besar perempuan Jawa dalam kehidupannya pasti memiliki 
pekerjaan untuk membantu menopang kehidupan keluarganya. Sebagian besar 
perempuan Jawa yang tinggal di pelosok daerah entah pesisir pantai atau pun 
pegunungan, melakukan pekerjaan yang lebih mengutamakan kemampuan tenaga atau 
dengan kata lain menjadi pekerja kasar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik Nasional (2004: 21) hampir sebagian besar perempuan di Indonesia dan 
khususnya mendapat pekerjaan tetap sebagai tenega kerja rendahan, dengan asumsi ada 
yang sebagai pedagang kecil yang berkeliling kampung menawarkan barang dagangan. 
Ada yang menjadi buruh gendong di pasar, ada yang menjadi pembantu rumah tangga. 
Khusus untuk yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga inilah yang kemudian 
dalam bahasa Jawa krama kemudian muncul istilah mban-embanan. Pada masyarakat 
umum biasanya disebut slendang atau lendang.  

Jika dilihat dari jenis bahan, maka kain gendong ini terbagi atas 2 bagian yaitu 
kain gendong berjenis bahan lurik dan kain gendong berjenis bahan batik. Kedua jenis 
bahan ini memiliki latar belakang fungsi, bahan, sejarah yang penggunanan yang sangat 
berbeda. Apalagi jika sudah melibatkan strata sosial masyarakat. Jika dilihat dari jenis 
bahan kain gendong yang dikaitkan dengan strata sosial, maka kain gendong jenis lurik 
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banyak digunakan oleh perempuan Jawa dari strata sosial yang lebih rendah untuk 
bekerja, terutama yang bekerja sebagai buruh gendong di pasar dan pedagang kecil 
keliling, sedangkan kain gendong dengan jenis bahan batik banyak dipergunakan oleh 
masyarakat dengan strata sosial yang lebih tinggi. Perbedaan antara jenis bahan lurik 
dengan jenis bahan batik terletak pada jenis bahan utama benang tenunnya. Jika kain 
gendong dari jenis bahan lurik maka benang tenunnya biasanya agak tebal dan 
menghasilkan kain tenun yang kasar dengan mutu tertentu. Kondisi benang tenunnya 
sendiri sangat tebal dan kuat tetapi kerapatan penenunannya tidak terlalu rapat. Untuk 
kain gendong dari jenis bahan batik bahan maka benang tenunnya biasanya agak tipis 
dan menghasilkan kain tenun yang halus dengan mutu tertentu. Wujudnya seperti 
gambar di bawah ini, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secara sepintas kedua jenis bahan kain gendong ini tidak terlalu memiliki 
perbedaan dari segi fisiknya. Namun jika ditelusuri dengan seksama dari jenis bahannya 
maka akan dapat terlihat bahawa kain gendong dengan jenis bahan lurik (berwarna biru) 
memiliki tekstur permukaan kain yang kasar, sedangkan kain gendong dengan jenis 
bahan batik memiliki tektur permukaan kain yang halus. 
 

4. Motif Burung Hong  

Saya mencoba untuk memahami arti burung Hong bing artinya angin besar 
bahasa Hokkian,bahasa para perantau Sebelum membahas tentang motif burung hong 
pada kain gendong ada baiknya kalau saya menjawab pertanyaan apa itu burung Hong?. 
Untuk  menjawab pertanyaan ini tidak mudah. Saya mengenal motif burung Hong 
ketika melakukan penelitian terhadap kain gendong melakukan penelitian di daerah 
pesisir utara pulau Jawa bagian tengah dan dan timur. Motif burung Hong dikenal luas 
oleh masyarakat pembuat kain gendong dengan jenis bahan batik. Hanya sayangnya jika 
ditanyakan burung Hong secara fisik bentuknya seperti apa, atau bagaimana bentuknya?  
mereka tidak dapat menjawab dengan tepat. Berdasarkan beberapa tulisan yang dapat 
ditelusuri, ada sejumlah keterangan yang mungkin dapat digunakan. Keterangan 
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pertama dari tulisan Adimas Widjaja (1972: 27) yang menyatakan bahwa para 
perantau keturunan Cina yang datang ke Indonesia, tidak hanya datang dari satu suku 
bangsa tertentu di daratan Cina, tetapi bermacam-macam berbagai suku bangsa.  Dari 
keterangan ini dapat dibayangkan kedatangan para perantau tersebut dalam tidak hanya 
dari satu suku tapi berbagai macam suku. Jundari Istambul (1977: 63) para perantau 
Cina yang masuk ke Indonesia tentu saja membawa serta latar belakang budayanya 
masing-masing. Kondisi ini tentu saja tidak dapat dihindari karena terjadi secara 
otomatis. Ardi Kusmanta (1980:34) menyatakan bahwa para perantau dari Cina yang 
datang ke Indonesia kemudian hidup berbaur dengan masyarakat Indonesia di berbagai 
pelosok. Dari kenyatan ini dapat dibayangkan bahwa terjadi akulturasi budaya antara 
masyarakat pendatang dengan masyalakat lokal. Akulturasi tersebut tidak hanya sebatas 
pada kegiatan tertentu saja dalam kehidupan tetapi merambah ke seluruh bagian 
kehidupan. Satu di antaranya adalah akulturasi budaya yang terjadi pada hasil budaya 
seperti hasil kerajinan tangan (home industry) masyarakat seperti batik. Para perantau 
kemudian bekerja menyesuaikan diri dengan segala kegiatan sosial budaya masyarakat 
lokal.  

Seiring dengan perubahan waktu dan jaman, akulturasi masyarakat pendatang 
dengan masyarakat lokal terjadi secara terus menerus. Munculnya bentuk-bentuk baru 
dalam masyarakat memperkaya khasanah hasil budaya masyarakat setempat. Selain itu 
juga menambah keanekaragaman perjalanan akulturasi budaya serta menambah banyak 
interaksi antar bangsa dan pengetahuan di Indonesia. 

 

5. Motif Burung atau Lar-laran yang Dikenal Masyarakat Jawa  

Motif burung atau motif lar-laran banyak dijumpai pada kain gendong selain 
motif bunga. Artinya motif lar-laran adalah motif sayap, maksudnya sayap burung. Dari 
hasil penelitian terhadap kain gendong di daerah Lasem, ditemukan sejumlah gambar 
motif burung atau lar-laran pada kain gendong. Dalam penelitian ini saya berusaha 
untuk mencari keterangan, dan hasilnya sungguh menarik. Ada sejumlah gambar motif 
burung yang terdapat pada kain gendong, seperti di bawah ini 
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     Gambar no.1     Gambar no.2 

Gambar no.1 motif burung yang dapat dengan mudah dilihat. Kira-kira dapat 
dibayangkan atau diperkirakan ini adalah motif burung merak. Dari sejumlah 
keterangan yang saya peroleh  melalui wawancara memang ada yang menyatakan tidak 
tahun tapi cukup banyak juga yang menyatakan bahwa ini motif burung merak atau 
nama latinnya Pavo critatus. Dari gambar pertama yang menarik untuk diperhatikan 
adalah permainan warnanya yang cukup unik, yaitu hanya hitam putih. Padahal daerah 
pesisir utara Jawa Tengah seperti Lasem adalah daerah dalam memilih warna untuk 
motif gambar selalu menggunakan warna yang lebih dari satu warna. Kain berwarna 
dasar putih dengan garis-garis hitam dan hiasan bunga juga berwarna hitam.  

Gambar no.2, masih tetap motif yang sama yaitu burung dengan pola motif yang 
agak berbeda. Dari sejumlah keterangan yang saya peroleh  melalui wawancara 
memang ada yang menyatakan tidak tahu, ada yang menyatakan ini burung merak 
dengan modifikasi yang cukup meriah, tetapi  cukup banyak juga yang menyatakan 
bahwa ini motif burung perkutut atau bahasa latinnya Geopelia striata. Saya cukup 
terkejut tapi tetap saja dicatat, karena ini merupakan keterangan dari penduduk yang 
membuat kain gendong tersebut.. Memang gambar motif burung pada gambar no.2 
tidak sama gambar motif burung pada gambar no.1. Motif buruf pada gambar no.2 lebih 
imajiner dibandingkan dengan motif burung pada gambar no.1, dan yang menarik dari 
gambar no.2 ini adalah permainan warna yang luar biasa. Ada warna dasar putih. 
Kemudian ada warna merah dan biru. Dasar kain diberi hiasan tambahan berupa gambar 
bunga bersulur atau dalam bahasa Jawa lung-lungan. 

 

                    

Gambar no.3                                                Gambar no.4 

 
Gambar no.3 bentuk motif burung tetapi disusun dari bentuk dedaunan. Yang 

menarik dari motif ini adalah usaha untuk menyususun satu bentuk burung yang dibuat 
dari susunan dedaunan. Maka gambar no.3 merupakan gambar yang sangat imajiner 
tentang burung yang hanya dapat ditangkap dari pandangan yang cukup jauh. 
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Komposisi warna yang digunakan adalah putih, biru tua, coklat dan hitam.Warna hitam 
dihadirkan untuk warna hitam dan sebagai pembeda warna putih. Sedangkan warna 
coklat dihadirkan untuk melengkapi kontras pewarnaan. Dari hasil wawancara dengan 
para pengrajin mereka menyatakan bahwa gambar no.3 merupakan gambar motif 
burung yang merupakan symbol dari kebahagiaan dan kesuburan. Apa alasannya 
mereka tidak dapat menjelaskan. 

Gambar no.4 merupakan gambar motif burung berkaki panjang. Dari hasil 
wawancara dengan para pembuat kami mendapatkan keterangan bahwa gambar no 4 
adalah gambar motif burung bangau atau bahasa latinnya Laptoptilos Javanicus 
Marabu. Menurut para pembuat kain gendong, gagasan membuat motif ini muncul 
karena mereka sering sekali  melihat pada waktu tertentu banyak sekali burung berkaki 
panjang yang terbang di sekitar pantai baik di pagi hari atau sore hari. Yang menarik 
dari motif ini adalah komposisi warna yang dipergunakan adalah komposisi warna yang 
sangat kontras, antara warna coklat kuat dengan warna coklat  lembut, antara warna biru 
lembut, merah marun yang lembut dan warna putih yang tidak terlalu putih. Pokoknya 
permainan warna yang luar biasa. Tidak seperti gambar no. 1, 2 dan 3, gambar no.4 ini 
merupakan gambar motif burung yang sangat istimewa. 

Selain dari ke empat motif burung di atas tadi,  masih ada motif burung lainnya 
hanya saja masih dibutuhkan keterangan yang lebih lengkap untuk menjelaskannya. 

 

6. Kesimpulan 

Sampai saat ini kain gendong masih dibutuhkan oleh masyarakat Jawa. Oleh 
karena itu sampai saat ini gendong masih terus saja dibuat oleh para pengrajin. Industri 
kain gendong memang masih tetap hidup, tapi sayangnya masyarakat saat ini terutama 
para pengrajin kain gendong sudah kurang memahami tentang arti dan makna dari motif 
yang diletakan di atas kain gendong tersebut. Seperti motif burung Hong, para pengrajin 
hanya mengetahui namanya saja tanpa mengerti apa maknanya. Seandainya saja para 
pengrajin masih dapat memahami semua maknanya tentu dapat diwariskan suatu 
pengetahuan filosofis yang sangat luar biasa 
menariknya. Memang saat ini di jaman moderen 
seperti  ini menggendong bukan saja kegiatan 
kaum perempuan. Menggendong juga dilakukan 
oleh laki-laki dengan alat gendong moderen 
seperti yang tampak pada gambar di samping 
kanan. 

Dalam kondisis seperti ini masih perlukah 
memahami makna kain gendong sekaligus 
memahami makna motif-motif kain gendong 
seperti motif burung Hong juga tetap dipelihara? 
Jawabannya sudah pasti ya, karena itu adalah 
warisan budaya bangsa. 
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