
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Profil  Kabupaten Malang 

A. Geografis 

 Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang 

terletak di provinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas 

kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/ Kota yang ada 

di Jawa Timur.  Kabupaten Malang terletak pada ketinggian antara 440-

667 m di atas permukaan air laut, dan merupakan salah satu tujuan wisata 

di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. (Di kutip dari 

website resmi Pemerintah Kabupaten Malang, tentang Profil Kabupaten 

Malang, diakses pada 20 Januari 2017)  

 Kabupaten Malang terletak pada 112,07
◦
-112,57

◦ 
Bujur Timur dan 

7,44
◦
- 8,26

◦
 Lintang Selatan atau dengan batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara  : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten  

      Mojokerto 

b. Sebelah Timur  : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten  

                 Lumajang 

c. Sebelah Barat  : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri 

d. Sebelah Selatan  : Samudra Indonesia  

  Kabupaten Daerah Tingkat II Malang merupakan daerah-daerah ini 

di keliling gunung-gunung seperti di bawah ini : 



a. Wilayah Utara  : Gunung Anjasmoro (2, 77 m) & Gunung  

       Arjuno (3,399 m) 

b. Wilayah Timur : Gunung Bromo (2,392 m) dan Gunung  

       Semeru (3, 676 m) 

c. Wilayah Barat  : Gunung Kelud (1,731 m) 

d. Wilayah Selatan  : Gunung Kapur (650 m) dan Gunung Kawi  

      (2,625 m) 

B. Demografis 

 Luas wilayah Kabupaten Malang ini adalah 3,534,86 km
2
/ sama 

dengan 353,486 ha.  Jumlah penduduk Kabupaten Malang yang sesuai 

dengan data pusat statistik sebanyak 2.544.315 jiwa yang tersebar di 33 

Kecamatan, 378 Desa, dan 12 Kelurahan. Kabupaten Malang juga dikenal 

sebagai daerah yang kaya akan potensi di antaranya dari pertanian, 

perkebunan tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu 

juga dikenal dengan onjek-objek wisatanya.    

4.2 Profil Kota Wisata Batu 

A. Geografis 

 Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada 

tahun 2001 sebagai pemekaran dari kabupaten Malang yaitu dengan dasar 

hukum UU No.11/2001 tertanggal 21 Juni 2001.Secara astronomis Kota 

Batu terletak pada posisi 112
o
1710,90’’ – 122

o
57’11” Bujur Timur dan 

7
o
44’55,11” – 8

o
26’35,45 Lintang Selatan. Batas administratif wilayahnya 

dapat digambarkan sebagai berikut : 



Sebelah Utara  :  Kecamatan Prigen, Kabupaten Mojokerto dan    

      Kabupaten Pasuruan 

Sebelah Timur  : Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau,  

     Kabupaten Malang 

Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir, Kabupaten 

      Malang dan Kabupaten Blitar 

Sebelah Barat  : Kecamatan Pujon, Kabuptaen Malang 

 Gunung gunung yang ada di sekitar Kota Batu adalah Gunung 

Panderman (2010 m), Gunung Welirang (3156 m), dan Gunung Arjuno 

(339 m).  

B. Demografis 

Luas wilayah Kota Batu 19,908,72 Ha (199,08 km
2
), yang meliputi 

Kecamatan Batu seluas 4,545,81 Ha (45,45 km
2
), Kecamatan Junrejo 

seluas 2,565,02 Ha (25,65 km
2
) dan Kecamatan Bumiaji seluas 12.797,89 

Ha (127,97 km
2
) 

4.3 Sejarah Kabupaten Malang  

 Bersama dengan Kota Batu Kabupaten Malang merupakan bagian dari 

kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan 

Malang). Ketika Kerajaan Singhasari di bawah kepemimpinan Akuwu Tunggul 

Ametung yang beristrikan Ken Dedes, kerajaan itu di bawah kekuasaan Kerajaan 

Kediri. 

 Pusat pemerintahan Singhasari saat itu berada di Tumapel, baru setelah 

muncul Ken Arok yang kemudian membunuh  seorang Raja yang bernama 



Tunggul Ametung. Setelah membunuh Ken Arok menikahi Ken Dedes yang 

cantik jelita. Pusat Kerajaan berpindah ke Malang, setelah berhasil mengalahkan 

Kerajaan Kediri dan saat jatuh ke tangan Singhasari statusnya menjadi Kadipaten. 

Sementara Ken Arok  mengangkat dirinya sebagai Raja yang bergelar Sri 

Ranggah Rajasa Sang Arnurwabhumi (1222-1227).  

4.4 Sejarah Pakaian Adat Malangan Keprabon  

 Pada tahun 1222 di Malang telah berdiri suatu kerajaan yang bernama 

Kerajaan Singosari. Kerajaan tersebut didirikan oleh Raja Ken Arok. Setelah 

mengalami pasang surut selama lima orang raja yang memerintahnya, Kerajaan 

ini kemudian runtuh karena serangan Raja Jayakatwang dari Kediri. Dalam masa 

kehidupannya yang relatif singkat, yaitu selama kurang lebih 70 tahun (1222-

1292), Kerajaan Singosari  mampu menghasilkan karya budaya yang 

mengagumkan. Karya-karya tersebut antara lain berupa candi-candi maupun arca 

yang berada di dalam dan sekitarnya, yang apabila di identifikasikan atributnya 

maka akan ditemui ciri khas seni dari zaman Singosari. Dari sinilah kiranya dapat 

dikembambangkan hiasan-hiasan khusus dari atribut pakaian adat Malangan 

Keprabon. 

 Dari Candi Kidal diketahui adanya patung Raja Anusapati dalam arca 

perwujudan sebagai Dewa Siwa. Sebagai Dewa Siwa, patung ini memiliki empat 

tangan. Tangan  Kedewaan, yaitu dua tangan di belakang memegang cemara 

(kebut) dan aksamala (tasbih), sedang dua tangan yang di depan (tangan 

manusianya) memegang bunga padma. Di kanan dan kiri patung tersebut bunga 

padma yang keluar dari umbinya.  



 Dari Candi Jago (Jajaghu) yang diperkirakan selesai dibangun pada saat 

Upacara Craddha (Upacara 12 tahun) memperingati wafatnya Raja 

Wisnuwardhana ini mengandung unsur sinkretis antara agama Hindu maupun 

agama Buddha (Kunjarakarna). Dari reliefnya ini di dapati keunikan-keunikan 

antara lain terdapat tokoh punakawan yang serta penggambaran tokoh dengan 

badan yang berbentuk miring seperti wayang. Dari raut wajah ornamentasi serta 

pola aksesoris yang di pakainya dapat ditelusuri status seorang tokoh. Dari empat 

arca yang bersifat Budhis dapat diikuti atribut-atribut serta busananya, lipatan-

lipatan kain tipis sangat menakjubkan serta sabuk yang penuh hiasan. Di kanan 

dan kiri patung ini terdapat bunga padma yang sedang mekar yang keluar dari 

umbinya. Pada seni patung, teratai juga digunakan sebagai hiasan asana ( tempat 

duduk atau berdiri ), juga terdapat pada kanan dan kiri sebuah patung. Dengan 

mengidentifikasikan daun, bunga serta buahnya, bunga padma atau teratai dapat 

dibedakan menjadi : teratai putih (Kumuda), teratai biru (Utpala), dan teratai 

merah (Padma). Ciri khas dari jaman Singasari ialah bahwa bunga padma itu 

hidup atau berkembang dari umbinya. ( TIM HARPI MELATI MALANG: 27 ) 

 Dari Candi Singosari ini yang berasal dari Jaman Kertanegara ini bersifat 

Siwaitis, yang terlihat dari Dewa dan Dewi keluarga Dewa Siwa yang menghuni 

bilik-bilik Candi Singosari. Dari candi inilah Patung Prajnaparamitha berasal. 

Patung yang sangat indah dengan aksesoris yang mengagumkan. Dari relief-relief 

maupun aksesoris inilah cikal bakal diciptakannya pakaian adat Malangan 

Keprabon.  



 

   Gambar 4.1 Candi Singosari 

   (Hasil Dokumentasi diambil dari internet pada 22 Januari 2018  

Pukul 15.00 WIB) 

  

 
   Gambar 4.2 Candi Singosari 

   (Hasil Dokumentasi diambil dari internet pada 25 Januari 2018  

Pukul 10.00 WIB) 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Pakaian adat Pernikahan Malangan Keprabon 

A. Pakaian Adat Pernikahan  Malangan Keprabon untuk Pria 

 Dalam buku Tata Rias Pengantin Malangan Keprabon adapun 

bentuk pakaian maupun accesories  adat Malangan Keprabon untuk 

pengantin pria adalah sebagai berikut : 

1. Celana Tumpal Malangan  

 Celana adalah Pakaian luar yang menutup pinggang sampai mata 

kaki, kadang-kadang hanya sampai lutut, yang membungkus batang 

kaki secara terpisah, terutama merupakan pakaian lelaki. 

 Sedangkan Tumpal adalah hiasan seperti garis zig zag yang berada 

pada celana tumpal malangan ini. Celana ini berwarna kuning emas 

dan terdapat hiasan dibawah celana ini. 

 

          

Gambar 4.3 

        ( Hasil dokumentasi 02 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB) 

 

 

 

 



2. Dodot Projo Gumilar 

  Dodot adalah kain panjang lebar dan merupakan pakaian besar 

pengantin. Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa juga mengartikan Dodot adalah pakaian adat 

Jawa dari kain batik atau cindai panjang dan lebar, dipakai di acara 

resmi untuk acara pernikahan. Selain digunakan oleh wanita Dodot ini 

juga digunakan oleh Pria. Disini Dodot untuk pria di gunakan mulai 

dari pinggang sampai dengan lutut. Motif dari Dodot ini adalah berupa 

gambar candi Singosari dan bunga Padma atau teratai yang sedang 

keluar dari umbinya. (TIM HARPI MELATI: 36) 

      

Gambar 4.4 

         ( Hasil dokumentasi 21 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB) 

 

1. Kuluk Makhuto 3 Tingkat 

 Kuluk digunakan sebagai penutup kepala. Kuluk ini berbahan dasar 

beludru berwarna hitam dan terdapat ornamen ornamen emas seperti 

bunga padma yang menyerupai candi Singosari dan di ujungnya terdapat 



tiga tingkat. Selain itu Kuluk ini memakai hiasan nyomat emas di 

puncaknya. (TIM HARPI MELATI MALANG: 40) 

  

 Gambar 4.5 

( Hasil dokumentasi 21 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB) 

 

2. Sumping Permata 

     Sumping Permata adalah perhiasan telinga yang bermotif bunga 

padma dan berwarna emas. Sumping berfungsi untuk menutupi 

telinga atau sebagai perhiasan telinga. (TIM HARPI MELATI: 40) 

 

Gambar 4.6 

                     ( Hasil dokumentasi 21 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB) 



3. Kalung  

 Kalung adalah sebuah perhiasan melingkar yang dikaitkan atau 

digantungkan pada leher seseorang, biasanya terbuat dari emas, perak 

maupun logam lainnya. Kalung yang dipakai oleh pengantin pria yaitu 

adalah Kalung Kace, Kalung Sulur dan Kalung Sulur Sanggabuana Jika 

Kalung Kace ini berukuran besar dan berwarna emas. Sedangkan Kalung 

Sulur  ini panjang yang melingkar dari dada sampai ke perut, kemudian 

Kalung Sulur Sanggabuana ini melingkar dari perut sampai ke lutut. (TIM 

HARPI MELATI MALANG: 38) 

a. Kalung Kace 

    

Gambar 4.7 

    ( Hasil dokumentasi 21 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Kalung Sulur  

 

Gambar 4.8 

    ( Hasil dokumentasi 21 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB) 

 

c. Kalung Sulur Sanggabuana          

 

Gambar 4.9 

  ( Hasil dokumentasi 02 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB) 

 

d. Sabuk Timang 

 Sabuk Timang ini digunakan oleh pengantin pria. Sabuk ini 

berbentuk segi empat, dan sabuk ini terbuat dari kain beludru berwarna 

hitam atau biasanya sewarna dengan Dodot. ( TIM HARPI MELATI 

MALANG: 41) 



 

Gambar 4.10 

( Hasil dokumentasi 02 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB) 

 

e. Boro-Boro Sulur Sakembaran 

          Boro-boro Sulur Sakembaran ini adalah kain yang berbahan 

dasar dari beludru, berbentuk segi panjang di pasang di sebelah kanan 

dan kiri sepanjang lutut berwarna emas . Kain ini di burci dengan 

ornamen yang membentuk bunga padma. (TIM HARPI MELATI 

MALANG: 39) 

 

Gambar 4.11 

( Hasil dokumentasi 02 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB) 

  

 



f. Uncal Tribuana 

 Uncal Tribuana ini adalah kalung yang bersusun 3 mulai dari 

ukuran kecil tanggung hingga besar. Uncal Tribuana ini digunakan 

sebagai accesories pada pakaian ini dan berwarna emas. (TIM HARPI 

MELATI MALANG: 41) 

 

Gambar 4.12 

      ( Hasil dokumentasi 02 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB) 

 

g. Klat Bahu Keyura Padma 

 Klat Bahu adalah sejenis perhiasan gelang yang dikenakan di 

lengan atas dekat bahu. Cara menggenakan klat ini adalah melingkari 

lengan menyerupai gelang tetapi di tarik ke atas hingga mendekati ketiak 

atau pangkal lengan. Klat Bahu Keyura Padma ini berwarna emas dan 

dipakai oleh kedua calon pengantin. (TIM HARPI MELATI 

MALANG:41)  



 

Gambar 4.13 

       ( Hasil dokumentasi 21 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB). 

 

h. Gelang Kono 

  Gelang berarti barang yang berbentuk lingkaran atau cincin besar. 

Perhiasan (dari emas, perak dan sebagainya dipakai di lengan atau di kaki) 

yang berbentuk seperti cincin besar atau lingkaran buatan. Uniknya disini 

gelang tidak hanya diguakan pada pengantin wanita saja namun juga 

digunakan oleh pengantin pria. Gelang Kono ini terdapat tiga buah yaitu 

ukuran besar, tanggung, dan kecil dengan urutan menyesuaikan bentuk 

tangan dari calon pengantin. (TIM HARPI MELATI MALANG: 37) 

 

Gambar 4.14 

 ( Hasil dokumentasi 02 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB) 



i. Cincin 

 Cincin adalah perhiasan berupa lingkaran kecil yang dipakai di jari, 

ada yang berpermata, ada yang tidak. Cincin dipakai baik oleh wanita 

maupun pria, secara tradisional cincin ini biasanya terbuat dari logam 

mulia seperti emas, perak, dan platina. Pada cincin yang digunakan oleh 

pengantin pria ini terdapat dua buah cincin di telunjuk sebelah kanan dan 

kiri  pengantin. (TIM HARPI MELATI MALANG: 37) 

 

Gambar 4.15 

 ( Hasil dokumentasi 02 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB) 

 

j. Binggel Kono 

 Binggel yaitu gelang yang digunakan di kaki. Binggel ini 

digunakan oleh pengantin wanita baik itu acara resmi maupun tidak. 

Binggel ini biasanya terbuat dari emas, perak maupun logam lainnya. 

(TIM HARPI MELATI MALANG: 37) 



 

Gambar 4.16 

( Hasil dokumentasi 02 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB) 

 

k. Buntal Soka Manunggal 

  

  Buntal Soka Manunggal ini terbuat dari beberapa daun. Daun – 

daun tersebut diantaranya adalah Daun Puring, Daun Andong Merah, 

Daun Pupus Pisang. Daun daun tersebut di potong menjadi bentuk persegi 

dan kemudian di sambung dengan benang hingga panjangnya 200 cm. 

(TIM HARPI MELATI MALANG: 48) 

 

Gambar 4.17 

( Hasil dokumentasi 21 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB) 

 

 

 

 

 



l. Selop 

       Selop adalah pelapis kaki yang dibuat dari kulit dan sebagainya. 

Selop ini digunakan baik pengantin wanita maupun pria berwarna 

emas dan fungsinya untuk melindungi kaki. (TIM HARPI MELATI 

MALANG: 42)  

            

      Gambar 4.18 

          ( Hasil dokumentasi 21 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB) 

 

m. Keris 

      Keris adalah senjata tajam bersarung, berujung tajam, dan 

bermata dua (bilahnya ada yang lurus, ada yang berkeluk-keluk). Pada 

keris yang digunakan dalam pakaian adat ini diberi rangkaian/roncean 

bunga kolong keris. (TIM HARPI MELATI MALANG: 48) 

 



 

Gambar 4.19 

   (Hasil Dokumentasi diambil dari internet pada 22 Januari 2018  

Pukul 15.00 WIB) 

 

B. Pakaian Adat Pernikahan  Malangan Keprabon untuk Wanita 

Dalam buku Tata Rias Pengantin Malangan Keprabon (2001: 30-39) 

adapun pakaian dan bentuk pakaian adat Malangan Keprabon untuk 

pengantin Wanita yaitu : 

1. Sanggul Ukel Keprabon 

         Gelungan rambut yang biasanya digunakan oleh wanita di atas 

maupun di belakang kepala biasanya juga disebut konde. Sanggul Ukel 

ini melingkar seperti perut ayam. (TIM HARPI MELATI MALANG: 34) 

 

Gambar 4.20 

 (Hasil Dokumentasi diambil dari internet pada 02 Februari 2018  

Pukul 16.00 WIB) 

 

 



2. Urna atau Athi-athi Kuku Macan 

      Urna atau Athi-athi Kuku Macan ini berbentuk seperti Kuku 

Macan. Ukurannya kecil terletak di samping telinga dan berwarna 

hitam. (TIM HARPI MELATI MALANG: 32) 

 

Gambar 4.21 

          ( Hasil dokumentasi 02 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB 

 

3. Penetap Padma dan Sekar Tanjung 

 Penetap Padma dan Sekar Tanjung ini adalah aksesoris untuk 

menghias rambut. Ornamen ini berbentuk seperti bunga padma dan 

berwarna emas. Ornamen ini terletak di Sanggul Ukel Malangan. ( 

TIM HARPI MELATI MALANG: 33) 

 

Gambar 4.22  

  (Hasil Dokumentasi diambil dari internet pada 02 Februari  2018  

Pukul 16.00 WIB) 



4. Kembang Goyang Padma Sulur 

 Kembang Goyang Padma Sulur ini berbentuk tusuk konde 

bbiasanya berjumlah ganjil antara 5,7 atau pun 9. Biasanya Kembang 

Goyang ini berwarna emas . (TIM HARPI MELATI MALANG: 32) 

 

                                                  Gambar 4.23 

          ( Hasil dokumentasi 02 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB) 

  

5. Kain Tumpal Malangan  

 Kain adalah barang tenunan yang dipakai untuk pakaian dan 

sebagainya. Tumpal ini berbentuk zig zag yang berada pada kain 

tumpal malangan ini dan menghadap ke kanan dengan wiru emas. 

(TIM HARPI MELATI: 35) 

 

Gambar 4.24 

          ( Hasil dokumentasi 02 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB) 



6. Dodot Taman Sari 

  Dodot adalah kain panjang lebar dan merupakan pakaian besar 

pengantin. Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa juga mengartikan Dodot adalah pakaian adat 

Jawa dari kain batik atau cindai panjang dan lebar, dipakai di acara 

resmi untuk acara pernikahan. Dodot ialah kain yang menutupi badan 

yang dipakai oleh pengantin wanita. (TIM HARPI MELATI 

MALANG: 36) 

 

Gambar 4.25 

          ( Hasil dokumentasi 21 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB) 

 

7. Boro-Boro Sulur Sakembaran 

 Boro-boro Sulur Sakembaran ini adalah kain yang berbahan dasar 

dari beludru, berbentuk segi panjang di pasang di sebelah kanan dan 

kiri sepanjang lutut berwarna emas dan ujungnya bermotif bunga 

padma. (TIM HARPI MELATI MALANG: 39) 



 

Gambar 4.26 
( Hasil dokumentasi 02 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB) 

 

8. Jamus Makhuto Keprabon 

     Jamus Makhuto dalam bahasa Indonesia artinya Mahkota. 

Mahkota adalah simbol tradisional dalam bentuk tutup kepala yang 

dikenakan oleh raja, ratu atau dewa. Dan Keprabon adalah 

Keprabu-prabuan atau prabu. Jamus Makhuto Keprabon ini 

berbentuk seperti Mahkota dan berwarna emas digunakan untuk 

aksesoris kepala dari pengantin wanita. (TIM HARPI MELATI 

MALANG: 34) 

 

Gambar 4.27 

( Hasil dokumentasi 21 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB) 

 



9. Subang Kundula 

Subang Kundala adalah aksesories perhiasan telinga yang bermotif 

bunga padma dan berwarna emas. Subang ini berfungsi untuk 

menutupi telinga atau sebagai perhiasan telinga. (TIM HARPI 

MELATI MALANG: 37) 

 

Gambar 4.28 

( Hasil dokumentasi 21 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB) 

 

10. Kalung Hara Besar dan Kecil, Kalung Kace, Kalung Sulur, Kalung 

Sulur Sanggabuana 

 

    Kalung adalah sebuah perhiasan melingkar yang dikaitkan atau 

digantungkan pada leher seseorang, biasanya terbuat dari emas, 

perak maupun logam lainnya. Kalung yang digunakan oleh 

pengantin wanita ini ada empat macam yaitu Kalung Hara Besar 

dan Kecil tidak terlalu besar warnanya emas dan dipasang 

berdampingan sesuai dengan ukurannya. Jika Kalung Kace ini 

berukuran besar dan berwarna emas. Sedangkan Kalung Sulur  ini 

panjang yang melingkar dari dada sampai ke perut, kemudian 



Kalung Sulur Sanggabuana ini melingkar dari perut sampai ke 

lutut. (TIM HARPI MELATI MALANG: 38) 

a. Kalung Hara Besar dan Kecil 

    

Gambar 4.29 

            ( Hasil dokumentasi 21 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB) 

 

b. Kalung Kace 

 

         
Gambar 4.30 

            ( Hasil dokumentasi 21 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB) 

 

c. Kalung Sulur 



 

Gambar 4.31 

     ( Hasil dokumentasi 21 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB) 

 

d. Kalung Sulur Sanggabuana 

 

Gambar 4.32 

     ( Hasil dokumentasi 02 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB) 

 

11. Pending Padma Pitaloka 

      Pending Padma Pitaloka ini digunakan oleh pengantin wanita. 

Pending ini berbentuk persegi, dan sabuk ini terbuat dari plat 

berwarna emas, dan terdapat ornamen bunga Padma di tengah 

Pending  tersebut. (TIM HARPI MELATI MALANG: 36)  



 

Gambar 4.33 

     ( Hasil dokumentasi 21 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB) 

12. Uncal Tribuana 

      Uncal Tribuana ini adalah kalung yang bersusun 3 mulai dari 

ukuran kecil tanggung hingga besar. Uncal Tribuana ini digunakan 

sebagai accesories pada pakaian ini dan berwarna emas. (TIM 

HARPI MELATI MALANG: 41) 

 

Gambar 4.34 

     ( Hasil dokumentasi 02 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB) 

 

 



13. Tibo Dodo Cempaka Sari 

 Tiba Dada Cempakasari adalah rangkaian atau roncean bunga 

melati yang dibentuk memanjang, dan menjuntai kebawah, 

dipasangkan di dada kanan pengantin wanita. Tibo Dodo Cempaka 

Sari ini terdiri dari dua bunga yaitu bunga melati, cempaka kuning atau 

warga Malang biasanya menyebut Endhok Remek. (TIM HARPI 

MELATI MALANG: 45) 

 

Gambar 4.35 

          (Hasil Dokumentasi diambil dari internet pada 02 Februari 2018  

Pukul 16.00 WIB) 

 

14. Klat Bahu Keyura Padma dan Klat Bahu Keyura Padma Sulur 

  Klat Bahu adalah sejenis perhiasan gelang yang dikenakan di 

lengan atas dekat bahu. Cara menggenakan klat ini adalah melingkari 

lengan menyerupai gelang tetapi di tarik ke atas hingga mendekati ketiak 

atau pangkal lengan. Pada pengantin wanita Klat Bahu ini terdapat dua 

macam yaitu Klat Bahu Keyura Padma dan Klat Bahu Keyura Padma 



Sulur. Klat Bahu Keyura Padma sama seperti yang dipakai oleh 

pengantin pria namun disini yang membedakan adalah terdapat Sulur 

pada Klat Bahu yang di pakai oleh pengantin wanita. Klat Bahu Keyura 

Padma Sulur ini terdapat pada tangan kiri pengantin wanita dan berwarna 

emas. (TIM HARPI MELATI MALANG: 38) 
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15. Gelang Kono 

       Gelang berarti barang yang berbentuk lingkaran atau cincin besar. 

Perhiasan (dari emas, perak dan sebagainya dipakai di lengan atau di 

kaki) yang berbentuk seperti cincin besar atau lingkaran buatan. 

Uniknya disini gelang tidak hanya diguakan pada pengantin wanita 

saja namun juga digunakan oleh pengantin pria. Gelang Kono ini 

terdapat tiga buah yaitu ukuran besar, tanggung, dan kecil dengan 

urutan menyesuaikan bentuk tangan dari calon pengantin. ( TIM 

HARPI MELATI MALANG: 37) 
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16. Cincin   

  Cincin adalah perhiasan berupa lingkaran kecil yang dipakai di 

jari, ada yang berpermata, ada yang tidak. Cincin dipakai baik oleh 

wanita maupun pria, secara tradisional cincin ini biasanya terbuat dari 

logam mulia seperti emas, perak, dan platina. Pada cincin yang 

digunakan oleh pengantin pria ini terdapat dua buah cincin di telunjuk 

sebelah kanan dan kiri  pengantin. (TIM HARPI MELATI MALANG: 

37) 

            

     Gambar 4.38 

        ( Hasil dokumentasi 02 Februari 2018 Pukul 16.00 WIB) 



17. Binggel 

     Binggel yaitu gelang yang digunakan di kaki. Binggel ini 

digunakan oleh pengantin wanita baik itu acara resmi maupun tidak. 

Binggel ini biasanya terbuat dari emas, perak maupun logam 

lainnya. (TIM HARPI MELATI MALANG: 37) 
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18. Buntal Soka Manunggal 

    Buntal Soka Manunggal ini terbuat dari beberapa daun. Daun – 

daun tersebut diantaranya adalah Daun Puring, Daun Andong 

Merah, Daun Pupus Pisang. Daun daun tersebut di potong menjadi 

bentuk persegi dan kemudian di sambung dengan benang hingga 

panjangnya 200 cm. (TIM HARPI MELATI MALANG: 48) 
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19. Selop 

  Selop yang digunakan wanita ini lebih tinggi daripada yang 

digunakan oleh pengantin pria, namun warna yang digunakan tidak 

berbeda sama sama berwarna emas. (TIM HARPI MELATI 

MALANG: 40)  
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