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Hingga saat ini, kain dengan motif corak insang Pontianak masih dikenakan oleh 

sebagian masyarakat Kota Pontianak, baik itu orang tua, anak-anak dan remaja. Pemerintah 

Daerah Pontianak memang menggalakkan akan pemakaian tenun tradisional corak insang 

untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti pada sebagian sekolah di Kota 

Pontianak, yang menggunakan kain dengan motif corak insang ini sebagai seragam batik yang 

harus dikenakan oleh siswa-siswinya pada hari-hari tertentu.  Demikian juga pada kantor-

kantor/instansi pemerintah di Kota Pontianak, banyak para pegawainya yang mengenakan kain 

dengan corak insang ini sebagai seragam batik yang umumnya dikenakan pada setiap hari 

Jumat.  Selain itu, kain corak insang ini pun sering digunakan pada acara-acara adat, misanya 

pada acara pernikahan, khitanan, gunting rambut, pada acara-acara peringatan hari besar 

agama dan pada acara-acara penyambutan tamu. Umumnya pada acara-acara adat tersebut, 

kain corak insang ini menjadi pelengkap pada pakaian telok belanga yang dikenakan oleh kaum 

laki-laki, sedangkan pada kaum perempuan digunakan sebagai baju kurung. Di pot-pot tanaman 
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yang diletakkan di pinggir-pinggir jalan atau sebagai pembatas jalur jalan pun sebagian ada yang 

digambari dengan motif corak insang, demikian juga pada papan-papan reklame. 

 Namun, sayangnya kain  corak insang yang dipakai sebagai seragam yang dikenakan 

oleh siswa/siswi sekolah atau karyawan di beberapa instansi pemerintah di Kota Pontianak, 

bukan tenun tradisional asli yang dimaksud, tetapi merupakan kain yang diproduksi oleh pabrik 

yang dicap dengan motif corak insang. Hal ini mengingat biaya yang cukup mahal apabila harus 

menggunakan tenunan asli yang bermotif corak insang. Namun demikian, usaha pelestarian itu 

sudah merupakan suatu hal yang baik, mengingat tenun tradisional corak insang merupakan 

hasil budi daya masyarakat Pontianak yang adi luhung dan memiliki nilai budaya yang tinggi. 

Namun demikian, meskipun kita seringkali melihat orang-orang mengenakan kain 

dengan motif corak insang ini, tidak semua orang atau bisa dikatakan banyak orang yang tidak 

mengetahui tentang asal usul serta makna dari kain corak insang itu sendiri. Oleh karena itu 

dalam kesempatan ini, akan saya uraikan sedikit mengenai asal-usul dan makna dari kain corak 

insang itu, karena motif corak insang ini termasuk motif dari tenun/kain tradisional yang 

merupakan bagian dari budaya bangsa yang harus kita kenali dan selanjutnya kita lestarikan.  

Kain corak insang merupakan hasil tenun tradisional masyarakat Pontianak, khususnya 

masyarakat Melayu,  yang sejak masa lalu sangat dikenal oleh masyarakat Kalimantan Barat. 

Pada mulanya, kain corak insang ini ditenun untuk keperluan keluarga saja, karena setiap 

keluarga yang mampu dan terpandang pada saat itu berusaha untuk menciptakan dan memiliki 

satu jenis kain corak insang yang menjadi kebanggan keluarga tersebut. Oleh sebab itu, 

timbulnya berbagai jenis corak insang, karena masing-masing keluarga tersebut menciptakan, 

mencelup dan menenun sendiri yang disesuaikan dengan keinginannya. Dalam perkembangan 

sejarahnya, kain corak insang menggambarkan peradaban masyarakat Pontianak yang pada 

waktu itu bermukim di sepanjang Sungai Kapuas. Kain corak insang merupakan cerminan dari 

kehidupan masyarakat Pontianak yang dominan berhubungan dengan Sungai Kapuas. Jadi, 

corak insang ini berhubungan dengan mata pencaharian penduduk yang pada waktu itu 

bermukim di pinggir Sungai Kapuas. Kehidupan nelayan yang menjadi profesi mereka dalam 

pemenuhan kebutuhan hidupnya, menjadikan ikan sebagai media-media ungkapan seni yang 

dijabarkan ke dalam motif atau corak dari kain tenun yang dihasilkannya. Ikan yang dimaksud 



tersebut bukanlah gambar ikan secara utuh, tetapi salah satu bagian tubuh ikan yang paling 

vital yaitu insang ikan yang dijadikan obyek perwujudan dari apresiasi mereka. Dalam 

perkembangan sejarahnya, apresiasi akan insang tersebut menjadi kesepakatan masyarakat 

Melayu Pontianak untuk mengidentifikasikan hasil tenun mereka dengan sebutan “Kain Tenun 

Corak Insang”. 

Pada umumnya, penenun pada masa lalu memanfaatkan benda-benda atau tumbuh-

tumbuhan yang ada di sekelilingnya sebagai bahan baku untuk menunjang pembuatan tenun 

corak insang ini. Pada awalnya, bahan pewarna yang digunakan dalam proses pewarnaan 

adalah bahan-bahan alami, untuk warna kuning mempergunakan bahan-bahan dari kunyit atau 

temu, untuk warna merah menggunakan bahan-bahan dari daun inai atau daun pacar, untuk 

warna hitam dan coklat menggunakan bahan dari kayu samak. Pada masa-masa selanjutnya, 

dengan telah ditemukannya bahan pewarna kimia, maka bahan-bahan alami tersebut 

digantikan dengan memakai bahan-bahan pewarna kimia.  

Adapun motif insang ikan pada kain tradisional masyarakat Melayu Pontianak 

mempunyai makna filosofis sebagai berikut: 

- Alat kehidupan (untuk bernafas) pada ikan 

- Bagian dari kehidupan nelayan 

- Sebagai ungkapan rasa kecintaan kepada alam dan lingkungannya serta semangat 

kebaharian 

- Memberikan dorongan semangat untuk terus memacu dalam pembangunan (bernafas, 

hidup dan bergerak). 

Nama-nama kain corak insang di antaranya: kain insang berantai, kain insang 

betangkup, kain insang delima, kain insang bunga, kain insang awan, kain insang berombak, 

kain insang banji, kain insang cabe, kain insang delima tunggang balik, kain insang bertapak 

besar, kain insang bertapak kecil, kain insang bercorak kasar, kain insang bercorak halus, kain 

insang parang tiga, kain insang parang dua, kain insang parang merah, kain insang parang dadu, 

kain insang parang kuning, kain insang parang hijau dan kain insang parang bertapak (besar dan 

kecil).  



Demikianlah sedikit pengetahuan mengenai kain dengan motif corak insang yang 

merupakan motif dari tenun/kain tradisional masyarakat Melayu di Pontianak. Semoga yang 

sedikit ini dapat menambah pengetahuan mengenai motif-motif tradisional, khususnya di Kota 

Pontianak yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional Indonesia yang harus kita 

lestarikan agar tidak mengalami kepunahan. 

 


