
 

MENGENAL BUDAYA RUPA SUNDA WIWITAN  (BADUY) 

(bagian ke-1: Kain Tenun Baduy) 

Oleh: Nanang Ganda Prawira 

(Pemerhati, Peneliti Budaya Rupa Nusantara) 

 

Baduy merupakan etnik Sunda yang menempati daerah pedalaman di ujung pulau 

Jawa bagian barat. Tepatnya berada di desa Kanekes, kecamatan Leuwidamar, 

kabupaten Lebak, propinsi Banten. Desa Kanekes terletak kira-kira 30 km di sebelah 

selatan Rangkasbitung, ibu kota kabupaten Lebak. Desa Kanekes adalah suatu daerah 

yang hampir tanpa dataran dan semata-mata terdiri dari bukit-bukit serta lembah-

lembah yang curam.  

 

Kehidupan budaya Baduy yang masih kuat bertahan sampai sekarang kemungkinan 

besar disebabkan oleh kehidupannya yang berorientasi  pada sistem religi Sunda 

Wiwitan. Sistem budaya Sunda Wiwitan ialah pandangan hidup yang memberi 

pedoman pada seluruh kehidupan masyarakat Baduy yang mereka anggap sebagai 

ajaran dari karuhun mereka yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Orientasi, konsep-konsep, dan kegiatan-kegiatan keagamaan ditujukan 

kepada pikukuh `ketentuan adat mutlak' agar orang hidup menurut alur itu dan 

menyejahterakan kehidupan masyarakat Baduy.  

 

Sistem budaya Sunda Wiwitan didasari oleh pandangan hidup yang menyeluruh, di 

antaranya terhadap kegiatan rutinitas masyarakat Baduy yang dinamakan amalan 

tapa. Kegiatan amalan tapa ini yaitu berladang padi, karena padi  merupakan hal 

yang tidak terpisahkan dari dunia mereka yang dilambangkan sebagai Nyi Pohaci 

Sanghyang Asri. Sebagian besar upacara keagamaan masyarakat Baduy berhubungan 

dengan padi dan perladangan. Selain amalan tapa berladang, masyarakat Baduy juga 

mengerjakan kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupannya dalam rangka mengisi 

waktu luang menunggu panen, yaitu membuat karya kerajinan tangan (craft).  

 

Kerajinan penting yang dihasilkan oleh masyarakat Baduy adalah kain tenun, karena 

tenun adalah sesuatu yang dibutuhkan, selain pangan dan papan. Kegiatan menenun 

merupakan salah satu perwujudan dari konsep amalan tapa yang dilakukan 

perempuan Baduy.  Menenun dilakukan pada waktu senggang di siang hari oleh 

perempuan Baduy setelah mereka memasak, membenahi rumah, mengurus anak, 

mencari kayu bakar, dan pergi ke ladang, waktu senggang mereka tidak ada yang 

terlewatkan khususnya untuk menenun dan merajut.  

 

Tenun Baduy memancarkan kesederhanaan. Menurut mereka meninggalkan 

kesederhanaan berarti membatalkan tapa dunianya. Betapapun sederhananya 

bahan, bentuk, pola hias dan teknik pembuatannya, tenun merupakan benda 

budaya yang didasari oleh adat istiadat dan kekayaan alam setempat . Bentuk, 

fungsi dan nilai-nilai yang melekat pada tenun mencerminkan budaya yang 

mendasarinya. 

 



1. Awal Tradisi Membuat Kain Tenun Baduy 

Jika menelaah asal mula tradisi menenun di Baduy atau mencari akar sejarah kain 

tenun Baduy akan berhubungan dengan asal mula masyarakat Baduy itu sendiri. 

Dalam berbagai referensi sejarah Sunda dan perkembangannya tidak ditemukan satu 

pun bukti tertulis yang menggarisbawahi tentang sejarah kain tenun Baduy. Namun 

hal ini dapat ditelusuri melalui referensi folklor lisan, tulisan, dan wawancara dengan 

ahli Baduy tentang keberadaan masyarakat Baduy di wilayah Banten yang memiliki 

pandangan yang berbeda.  

 

Berdasarkan wawancara dengan Anisjatisunda (Agustus, 2008), budayawan Sunda  

yang lama meneliti Baduy, bahwa kain tenun Baduy sudah ada sejak masyarakat itu 

menetap di balik Gunung Kendeng (wilayah Kanekes sekarang). Dipertegas pula oleh 

Blume (dalam Garna), bahwa keberadaan kain tenun di satu wilayah etnis sangat 

berkaitan dengan sejarah masyarakat itu sendiri.  

Dalam kaitan ini, tentu artefak kain tentu untuk memenuhi kebutuhan sandangnya 

harus berupaya dibuat sendiri dari potensi alam yang ada. Mereka tidak 

memanfaatkan tradisi Pajajaran lagi, sebab justru ingin membuat karakter dan ciri 

yang berbeda, agar tidak disebut sebagai orang Pajajaran. Sumber daya alam Kapas 

merupakan salah satu bahan utama kain. Kapas ini diproses dengan pemintalan 

sederhana, kemudian ditenun dengan alat dari kayu dan bambu yang ada di 

sekitarnya. Pengetahuan tentang kapas sebagai bahan benang sudah dimilikinya, 

sebab jaman Pajajaran, mereka sebelumnya setiap tahun sudah biasa memberikan 

upeti 10 pikul kapas kepada kerajaan. Tradisi pembuatan kain dari bahan kapas ini 

sudah ada sejak Pajajaran. (Iskandar, 2005:236)  

 

Warna putih dalam artefak kain tenun Baduy merupakan bahan dasar dan yang awal 

diciptakan masyarakat Baduy, yang pada awalnya hanya menetap di wilayah 

pedalaman Cibeo dan Cikeusik, kemudian Cikertawana (yang sekarang dinamakan 

Baduy Dalam). Warna putih yang digunakan pada bahan kain tenun Baduy tidak 

diwarnai atau tetap menggunakan warna asli kapas yang putih. Putih ini bermakna 

terang, bersih, atau sebagai Hyang yang tidak memiliki wujud (simbolisasi “gaib”).  

Atau hal ini berkaitan dengan makna kesucian, yang ada pada tingkat atas (Ambu 

Luhur). Setelah masyarakat ini berkembang, maka jumlah orang pun bertambah. 

Penambahan orang di Baduy Dalam ini kemudian ditempatkan di wilayah adat di 

sekitar tiga wilayah adat itu, yang sekarang dinamakan Baduy Luar. Wilayah Baduy 

Luar diberi identitas yang berbeda, yaitu berpakaian hitam. Warna hitam mengandung 

makna gelap atau malam. Yang gelap atau hitam dalam konteks budaya Baduy akan 

menjadi pelindung di balik yang terang. Hal ini ada kemungkinan dipengaruhi konsep 

penanggalan Pajajaran yaitu ti poek ka caang (Anis Jatisunda, 2008) atau dari gelap 

(malam) ke terang (siang). Jadi konsep putih dan hitam ini dipengaruhi konsep 

penanggalan Pajajaran.  

 

2. Kain Tenun Baduy sebagai Kebutuhan Sandang 

Kain tenun sebagai pakaian merupakan salah satu dari kebutuhan hidup yang pokok 

bagi masyarakat Baduy di samping makanan dan rumah tempat tinggal. Kain tenun 

Baduy mempunyai macam-macam kegunaan, sebagai penutup badan seperti kain 

panjang, kain sarung, sebagai selimut, dipakai juga untuk gendongan anak, sebagai 

ikat kepala dan ikat pinggang. Kain tenun tersebut pada mulanya dibuat hanya untuk 

memenuhi kebutuhan sandang dan sebagai alat tukar masyarakat Baduy. Seiring 



dengan banyak jumlah pengunjung yang datang ke Baduy, fungsi kain tidak sekedar 

untuk pakaian melainkan sebagai souvenir yang diperjualbelikan. 

 

Kain tenun  yang dibuat masyarakat Baduy merupakan bahan pakaian untuk 

digunakan keperluan sendiri oleh masyarakat Baduy luar maupun Baduy dalam, baik 

pria maupun wanita, untuk pakaian sehari-hari maupun pakaian upacara religi. Kain 

tenun dipercaya mengandung makna-makna simbolis yang berhubungan dengan adat 

dan kepercayaan masyarakat Baduy.  

 

           Talekung atau ikat kepala 

       

 

 

Baju tanpa kerah (kutung) 

 

            Samping aros  

 

 

Gambar . Pakaian Baduy dalam (dok, 2008) 

 

 

 

   

     Ikat pinggang/beubeur 

 

 

 

 

Gambar III.6. Ikat pinggang Baduy dalam (dok, 2008) 

 

Pakaian pria Baduy terdiri atas tiga bagian: ikat kepala, baju tanpa kerah berlengan 

panjang dan sarung. Perbedaan antara Baduy dalam dan Baduy luar terletak pada 

warna dan kualitas bahan. Pria Baduy dalam memakai ikat kepala yang disebut 

telekung berwarna putih tenunan sendiri. Bajunya disebut kutung (tanpa kerah) hasil 

tenunan sendiri atau boeh (kain kafan) berwarna putih alami. Sarungnya disebut aros 

terbuat dari benang kanteh bergaris putih. Kain sarung dikenakan sebatas dengkul dan 

diikat dengan beubeur (ikat pinggang) berupa selendang kecil. 

 

 

 



 

                                                                                     Ikat kepala merong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Ikat kepala (merong) Baduy luar (dok, 2008) 

 

Pria Baduy luar menggunakan ikat kepala berwarna biru dengan motif batik yang 

disebut  merong, jenis kain ini tidak diproduksi di Baduy melainkan membelinya di 

Tanah Abang, Jakarta. Bajunya disebut jamang kampret (baju kampret). Kain sarung 

Baduy luar disebut poleng hideung buatan masyarakat Baduy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baju kampret (jamang kampret) 

              

              Gambar. Baju pria Baduy luar (dok, 2008) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Ikat pinggang dan kain sarung pria Baduy luar (dok, 2008) 

Wanita Baduy dalam menggunakan kemben yaitu selendang yang dililitkan pada 

badan bagian atas. Untuk pakaian bawah mereka mengenakan sehelai kain yang 

dililitkan sebatas pinggang . Baik kemben maupun samping hasil tenunan sendiri. 

Penggunaan kemben ini merupakan ciri wanita Baduy dalam yang asli, sebab menurut 

catatan Belanda yang pertama mengunjungi pelabuhan Banten tahun 1596, kemben 

adalah pakaian kaum wanita bangsawan Banten. Perbedaannya hanyalah wanita 

Baduy dalam tidak memakai selendang tipis penutup bahu. Dalam kehidupan sehari-

hari, wanita tua di Baduy dalam hanya mengenakan kain saja tanpa kemben (telanjang 

dada). 

 

 

 

 

 

 

                  Kemben  

 

 

 

                   Kain/samping 

 

 

                                                                                  (Gambar. Pakaian wanita Baduy dalam) 

Ikat pinggang/beubeur 

Kain sarung 



 

Wanita Baduy luar mengenakan kebaya berwarna biru muda dan kain berwarna biru 

tua. Jenis kainnya ada yang disebut kacang herang buatan masyarakat Baduy, ada 

juga jenis merong buatan Tanah Abang. Di samping itu untuk upacara tertentu mereka 

menggunakan kebaya berwarna putih dengan kain tetap biru tua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Kain kebaya 

   

 

 

 

 

Samping jenis merong 

 

 

 
Gambar . Pakaian sehari hari wanita Baduy luar (dok, 2008) 

 

 

3. KainTenun merupakan bagian Amalan Tapa 

Dalam hal kehidupan duniawi, masyarakat Kanekes biasa berucap “sare tamba teu 

tunduh, madang tambah teu lapar, make tamba teu talanjang” artinya tidur sekedar 

pelepas kantuk, makan sekedar pelepas lapar, berpakaian sekedar tidak telanjang. 

Ungkapan tersebut sejalan dengan ajaran Sanghyang Siksakandang Karesian atau isi 

Kropak 630 “jaga rang hees tamba teu tunduh, nginumn twak tamba hanaang, nyatu 

tamba ponyo, ulah urang kajongjonan” artinya ingat kita tidur untuk sekedar pelepas 

kantuk, minum tuak sekedar pelepas haus, makan sekedar penghilang lapar, janganlah 

kita berlebihan. (Atja dan Saleh Danasasmita) 

Kesamaan ucapan itu menunjukkan bahwa Kanekes masih mempunyai kaitan erat 

dengan tradisi masyarakat Sunda kuno. Kesederhanaan itu bukan disebabkan oleh 

ketidakmampuan ekonomi melainkan oleh ajaran hidup yang dianutnya. Untuk 

masyarakat Baduy kesederhanaan itu merupakan kewajiban yang harus dicoba 

diwujudkan dalam perilaku dan kenyataan hidup sehari-hari, karena perbuatannya 

sehari-hari itulah yang menjadi tapa masyarakat Baduy (iya twah iya tapa), sedangkan 

tapa itu menurut keyakinan mereka yang harus ditempuhnya. Sebagai masyarakat 

Baduy meninggalkan kesederhanaan berarti batal tapanya.  

Kerja itu sama dengan tapa. Itulah makna perbuatan baik kepada kita. Buruk 

perbuatan buruklah tapa, cukup berbuat akan cukuplah tapa sempurna perbuatan akan 



sempurnalah tapa, karena perbuatan itu pulalah masyarakat Baduy  berhasil dalam 

tapa. Makna dari tapa ialah orang harus tekun kerja (berladang), membuat benda 

keperluan sehari-hari, tidak bersaing antara sesama dan tidak hidup berlebihan 

semuanya sudah diatur karuhun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Anak wanita Baduy sedang membuat kain tenun (dok, 2008) 

 

Tidak ada hari tanpa bekerja baik pria maupun wanita, sesuai dengan posisi 

masyarakat Baduy, itulah makna dari tapa. Pria Baduy bekerja di ladang sedangkan 

wanita membuat kain tenun di rumah. Pekerjaan membuat tenun dilakukan pada saat 

menunggu waktu luang setelah para wanita Baduy mengerjakan pekerjaan rumah 

tangga.  Kegiatan membuat kain tenun merupakan bentuk amalan tapa, karena 

membuat kain tenun merupakan pemenuhan kebutuhan sandang. Kain tenun yang 

dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan sandang dibuat sangat sederhana dengan 

hanya menggunakan motif geometris.  

 

4.  Teknik dan Proses Membuat Kain Tenun Baduy 

Masyarakakat Baduy menenun dengan alat tenun gendong atau oleh masyarakat 

Baduy disebut pakara.  Orang Baduy Luar menenun kain dengan variasi warna yang 

lebih dari dua warna. Namun warna benang hitam atau biru tua merupakan kekuatan 

yang menonjol. Variasi warna yang berselang dengan biru tua itu ialah warna kuning, 

oranye, merah, biru terang dan putih, dengan motif geometris berupa kotak-kotak 

kecil. Bahan benang (bodasan) dan bahan celup yang digunakan dibeli dari Majalaya. 

Mereka hanya mencelupnya dan menggulungnya sebelum ditenun. Pada awalnya 

bahan benang dan pewarnaan dibuatnya sendiri dari tetumbuhan di sekitarnya. Alasan 

mereka mendatangkan benang dari Majalaya adalah (1) menenun dengan membuat 

benang sendiri ternyata memakan waktu yang lama, sedangkan permintaan kain 

berkembang. Permintaan kain meningkat karena para pengunjung (turis domestik 

ataupun asing) yang datang ke Baduy tertarik dengan kain tenun Baduy, dan 

membelinya sebagai cinderamata. (2) Di samping kualitas benang dari Majalaya 

kemungkinan lebih baik daripada buatannya sendiri. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di bawah ini tertera nama alat-alat (barang-barang) yang biasa digunakan untuk 

bertenun tradisional atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan bertenun:  

 

a. Barera, sebilah kayu alat bertenun untuk merapatkan benang pakan agar kain 

tenun menjadi rapat.  

b. Caor, sebilah papan yang diletakkan horizontal, sebagai sandaran punggung 

penenun digunakan pula untuk menarik kain tenunan agar terbentang 

kencang.  

c. Cangcangan, bilahan papan/kayu, sebagai penguat alat bertenun.  

d. Totogan, bilahan papan/kayu sebagai alat penahan ketika proses bertenun.  

e. Hapit, bilahan papan untuk menggulung kain hasil tenun.  

f. Jingjingan, bagian dari gedogan, tempat menambatkan lusi.  

g. Limbuhan, sebilah kayu yang memanjang seperti mistar berbentuk bulat 

untuk merenggangkan kedudukan benang tenun 

h. Rorogan, sebilah kayu alat penahan berera, terletak sebelah kanan penenun.  

i. Sisir, alat berbentuk sisir, untuk membereskan benang pakan dan benang lusi.  

j. Tali caor, tali yang mengikatkan bilah caor dengan kain yang ditenun di 

sebelah kiri dan kanan penenun.  

k. Taropong, sepotong bambu (tamiang), tempat memasukkan benang kanteh 

(pakan).  

l. Kekedal, titihan, totojer = bilahan kayu tempat kaki penenun bertelekan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar III.13. Pakara/Alat tenun masyarakat Baduy (dok, 2008) 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pembuatan kain tenun sarung Baduy dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

proses persiapan dan proses penenunan. Sebelum mulai menenun, wanita Baduy 

lebih dulu mempersiapkan benang-benang yang sebelumnya telah diberi tajin dari 

bubur nasi. Kemudian benang tersebut dihani dengan alat yang disebut 

penghanean. Setelah proses ini selesai, benang tersebut digulung pada pajal (bum 

tenun). Untuk melalui pencucukan mata gun, benang lungsi lebih dulu melewati 

sebilah kayu yang melintang (limbuhan) agar jalanan benang lungsi rata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C D L A H G F I E J B 

 

BODASAN 

NYELUP 

MIHANE 

(Memisahkan Benang, 

Sesuai Warna) 

MEMASANG BENANG 

LUNGSI 

MEMASUKKAN BENANG 

KE DALAM TAROPONG 

(Benang Pakan) 

Gambar III.14. Bagian-bagian alat tenun Baduy (pakara) (dok, 2008) 

 



 

 

 

 

Bagan.  Proses Menenun Tradisi Baduy 

 

Kemudian benang-benang lungsi tersebut dimasukkan pada jajaran mata gun yang 

berjumlah tiga buah. Sesudah pencucukan mata gun selesai, lalu dilakukan 

pencucukan pada sisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk proses penenunan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan alat tenun kayu 

lainnya, hanya karena alat tenun pakara ini sederhana, maka kehati-hatian sangat 

diperlukan. Setelah mempersiapkan benang lungsi dan pakan sesuai dengan 

kebutuhan, untuk menganyam benang pakan, tangan penenun terlebih dahulu 

mengangkat jajaran mata gun yang tergantung, sehingga mulut lungsi terangkat. 

Lalu diluncurkanlah teropong oleh sebilah kayu yang berbentuk pipih (barera) 

agar mulut lungsi tetap terangkat pada saat melepaskan jajaran mata gun. 

Kemudian benang pakan yang dimasukkan dalam teropong, yang terbuat dari 

bambu, dan di dalam lubangnya diselipkan kelosan benang pakan. Sesudah 

benang pakan melewati lebar mulut lungsi, alat barera ini juga berguna untuk 

mendorong dan memadatkan sisir, sehingga pakan merapat rata. 

 

 

 

 

 

 

NINUN (Proses Menenun) 

Gambar. Benang Bodasan (dok, 2008) 



 

 

 

 

 

 

Tenunan sarung tradisional suku Baduy Luar hanya mengenal dua pilihan warna 

utama, yaitu biru tua dan hitam. Bahan baku biru tua dan hitam diperoleh dari 

campuran lumpur dengan daun nila atau indigo yang didapat dari lingkungan alam 

sekitarnya. Sementara warna lainnya, seperti merah, diperoleh dari campuran daun 

saga dan kunyit. Warna merah umumnya dipakai untuk bahan dasar tenunan 

selendang. Benang didapat dari serat kapas yang ditanam di kebun-kebun sekitar 

rumahnya. Proses pewarnaan pada benang diperoleh dengan cara pencelupan. 

Serat kapas murni yang sudah dibuat menjadi benang, terlebih dahulu ditajin yang 

bahannya dari bubur nasi. Sesudah dikeringkan, digulung pada kelosan untuk 

kemudian dimasukkan ke dalam rendaman air nila sehari semalam lamanya. 

Setelah direndam lalu dipindahkan pada kincir sampai kering, kemudian digulung 

pada kelosan. 

 

Motif tenunan kain Baduy sangat sederhana, terutama pada tenunan kain sarung 

yang berwarna biru tua atau hitam itu hanya bermotif polos atau hanya dihiasi 

motif kotak-kotak tipis berwarna hitam atau putih saja, namun ketaatan wanita 

Baduy pada aturan adat-istiadat rupanya tidak mematikan kreativitas mereka 

untuk berkreasi. Hal ini tampil pada tenunan selendang yang berkesan lebih 

dinamis, berupa corak kotak-kotak tipis diselingi benang warna-warni. Selain itu 

ada pula tenunan selendang polos putih dengan deretan hiasan tumpal pada kedua 

ujungnya, bentuk corak geometris merah, biru dan putih, sedangkan benang 

ujung-ujung selendang dibiarkan berjuntai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar . Benang yang sudah dicelup warna (dok, 2008) 

Gambar . Tempat menyimpan pajal  pada kandayan (dok, 2008) 



 

 

Wanita suku Baduy dalam kegiatan pembuatan kain tenun, menghasilkan kain 

untuk keperluan sendiri, yaitu antara lain selendang, kain sarung atau kain 

panjang, baju lengan panjang, dan telekung untuk ikat kepala. Selendang Baduy 

berukuran panjang 170 cm, lebar sekitar 35 cm, dikerjakan dalam waktu 7 sampai 

10 hari/lembar. Selendang ini beraneka warnanya, selain warna hitam atau putih 

polos, juga ada yang bermotif geometris merah, biru atau putih. Selendang ini 

berfungsi untuk pengikat sarung dan selalu dipasang di balik lipatan sarung. 

Untuk pembuatan kain sarung/kain panjang, wanita Baduy dapat menenunnya 

dalam waktu kurang lebih sepuluh hari. Kedua jenis kain ini biasanya dipakai 

untuk kegiatan di ladang maupun di dalam rumah. Panjang lingkaran kain sarung 

kurang lebih 200 cm, lebar 115 cm, sedangkan kain panjang bisa mencapai 30 cm 

dengan lebar 200 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar . Taropong, untuk memasukkan benang pakan (dok, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak banyak kain tenun yang dihasilkan oleh masyarakat Baduy. Hal ini berkaitan 

dengan pandangan hidup mereka yang berbuat dan berpikir untuk lingkungannya 

semata. Mereka bekerja cukuplah untuk memenuhi kebutuhan, dan tidak berlebihan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benda-benda kebutuhan awalnya mereka buat memenuhi kebutuhan sendiri. Mereka 

menenun selendang dan kain dari benang kapas. Dulu mereka membuat kain tenun 

dari bahan daun pelah, yaitu sejenis daun pandan yang diambil seratnya. 

 

Ada tiga jenis kain tenun yang dihasilkan oleh masyarakat Baduy, selendang kecil, 

selendang besar samping/sarung dan telekung. Samping pada umumnya berwarna 

dasar  hitam dipadu dengan garis-garis kecil warna biru terang. Samping dapat dijahit 

dibuat menjadi sarung, kulot atau rok. 

 

Selendang besar didominasi warna merah hati dan biru terang. Motifnya kotak-kotak 

bergaris merah saga dan hitam. Sisa benang di ujung selendang mereka ikat. 

Selendang kecil berwarna krem dibuat dari serat daun pelah sejenis pandan. Sisa 

benang di ujung selendang dibiarkan lepas. Di ujung selendang ada sedikit garis 

merah hati dan sedikit hitam. Motif yang ditenun di ujung selendang berupa motif 

geometris paduan segi tiga atau masyarakat Baduy menyebut motif adu mancung. 

Gambar. Tenun setengah jadi (dok, 2008) 

 

Gambar. Tenun yang sudah jadi selendang (dok, 2008) 

 



Selain berfungsi selendang kain tenun ini bisa dijadikan ikat pinggang oleh 

masyarakat Baduy. 

 

 

(Bersambung) 


