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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
 

Sejak berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1969, meski secara 

administratif memegang peralihan kekuasaan di Papua dari tangan  

Belanda di tahun 1963, Propinsi Papua (dulu Irian Jaya) telah menjadi 

daerah “primadona”. Ini karena, Propinsi Papua yang memiliki luas 

420.540 km2 dan berpenduduk 2.833.381 jiwa ini (SP 2010) memiliki 

kekayaan alam yang melimpah dan bernilai ekonomis, dan menjadi 

rebutan bukan saja diantara orang Indonesia sendiri, tapi juga bangsa 

asing  (Indarty 2012:131). Papua memiliki keindahan alam yang eksotis 

atau memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal serta memiliki 

benda-benda budaya yang unik, seperti koteka, noken, tifa, honai, matoa, 

bakar batu, ragam hias, batik papua, dan pinang. Dengan segala 

keunikannya pemerintah Papua berupaya menjadikan Papua sebagai 

salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang dapat diandalkan 

(Laksmana 2010:13-22). Pinang merupakan buah yang sangat signifikan 

dalam kehidupan orang Papua, karena menjadi bagian dalam tradisi 

mengunyah pinang yang telah berlangsung sejak dahulu.  

Berbagai kajian tentang pinang selama ini terutama lebih 

memfokuskan pada aspek kesehatan (antara lain: Susiarti 2005, Yulineri 

dkk 2006, Kristina dan Syahid 2007, Meiyanto 2008, Kambu dkk 2009, 

Nafiroh 2010, Sumarni 2010, Musdja 2012, Novarianto 2012, Ayunastiti 

2013,  Marcellina dan Samad 2014, dan Iptika 2014). Pinang dengan 

demikian merupakan unsur penting yang dibutuhkan dalam menjaga 
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kesehatan tubuh khususnya gigi, mulut, kulit, organ kewanitaan, dan lain-

lain.  

Menurut Hamzuri dan Siregar (1997:6) bahwa: ”Tradisi mengunyah 

pinang pada masyarakat Papua diperkirakan telah berlangsung sejak 

abad ke empat Masehi. Pinang dikenal hampir di semua kelompok etnis di 

Papua, mulai yang mendiami kawasan pesisir pantai selatan, bahkan 

sampai ke daerah Keerom (perbatasan) antara Republik Indonesia 

dengan Papua Nugini”. Sedangkan Rooney (1995)  mengemukakan 

bahwa : 

Kebiasaan mengunyah pinang sendiri diperkirakan telah 
berlangsung sejak tiga ribu tahun yang lalu atau zaman 
Neolitik. Catatan musafir Cina mengungkapkan bahwa 
kebiasaan mengunyah pinang sudah dilakukan sejak 
dua abad sebelum Masehi. Tradisi ini diperkirakan 
berasal dari kebudayaan India. Selain  itu, sirih juga 
telah lama dikenal oleh masyarakat di Asia Tenggara, 
seperti Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Malaysia 
kemudian menyebar ke Indonesia.  

 

Menurut Cuong (2017) bahwa di Vietnam, pada masa lampau juga 

memiliki tradisi mengunyah pinang-sirih yang dapat dibuktikan melalui 

peralatan mengunyah pinang-sirih. Peralatan yang dimaksud berupa pisau 

potong pinang, cobek tumpuk sirih, tepak sirih, botol kapur, ketur dan lain-

lain. Benda-benda tersebut berangsur hilang dan hanya dapat dijumpai di 

museum sejarah nasional Vietnam. Meskipun tradisi mengunyah pinang-

sirih (menyirih) sudah tidak popular lagi di negeri yang beribukota Hanoi ini 

namun masih tetap dilakukan dalam adat-istiadatnya.   

Di Taiwan, buah pinang juga menjadi konsumsi 100 persen kaum pria. 

Umumnya gerai pinang dijaga oleh para perempuan (shuangdong girls) 

yang berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah. Pada tahun 1960-
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an para pekerja kelas bawah merupakan konsumen tetap buah ini. Buah 

pinang yang dikonsumsi bersama perasan tembakau, kayu manis dan 

kapur sirih yang digulung dalam daun sirih dipercaya berkhasiat menjaga 

kebugaran tubuh dan menstimulasi serta memicu stamina. Menurut para 

pekerja bahwa mengunyah pinang dan daun sirih setara dengan 

menenggak 6 gelas kopi (Simanjuntak 2015).  

Masyarakat Indonesia sendiri (seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, 

Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku) tradisi mengunyah pinang telah 

berlangsung lama yang terutama hanya disukai oleh usia tertentu yakni 

orang-orang tua atau pun kalangan tertentu. Akan tetapi seiring dengan 

berjalannya waktu, secara perlahan tradisi atau kebiasaan mengunyah 

pinang tersebut mulai ditinggalkan.  

Amin (2014) mengemukakan bahwa: tradisi mengunyah pinang 

masih berlangsung di kalangan keraton, sementara tradisi ini nyaris punah 

di kalangan masyarakat biasa. Demikian pula menurut Hamzuri dan 

Siregar (1997:25) bahwa di Maluku dewasa ini, khususnya di daerah 

perkotaan kebiasaan mengunyah pinang-sirih sudah ditinggalkan, tetapi di 

lingkungan pedesaan tradisi itu masih berlangsung. Walaupun di daerah 

perkotaan masih ditemukan sirih dan pinang di pasar, tetapi itu sebagian 

besar untuk konsumsi mereka yang sudah lanjut usia. Masyarakat 

perkotaan sudah meninggalkan kebiasaan itu karena berbagai alasan, 

antara lain karena faktor kebersihan serta telah diterimanya nilai-nilai baru. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka tradisi mengunyah pinang 

yang pernah ada di Maluku kini secara perlahan mulai tergeser oleh 

masuknya nilai-nilai baru. Dan bilapun ada yang mengonsumsi, mereka 
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adalah kaum lanjut usia yang berada di pedesaan. Di Kalimantan dan 

sumatera juga kebiasaan mengunyah pinang ini sudah sangat sulit di 

temukan, terkikis oleh kedatangan berbagai jenis rokok, kopi dan cemilan-

cemilan lain. 

Di daerah Sulawesi Selatan yang terdiri dari etnik; Bugis, Makassar, 

Mandar  dan, Toraja juga mengenal kebiasaan mengunyah pinang yang 

terutama pada kalangan usia lanjut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu 

tradisi ini mulai ditinggalkan.  

Dalam masyarakat Toraja, mengunyah pinang (ma’pangan) 

umumnya lebih menjadi kesukaan kaum ibu atau orang-orang tua. 

Kebiasaan tersebut terutama dapat dijumpai dalam upacara-upacara 

seperti rambu solo dan rambu tuka. Mengunyah pinang (ma’pangan) 

merupakan suatu proses mengunyah pinang bersama sirih, kapur, gambir 

dan tembakau kering. Marcellina dan Samad (2014:10) mengemukakan 

bahwa: proses pengunyahan dan rangsangan kimiawi dari bahan-bahan 

yang digunakan pada proses mengunyah pinang-sirih (ma’pangan) dapat 

mempengaruhi profil saliva. Saliva merupakan salah satu dari cairan di 

rongga mulut yang diproduksi dan diekskresikan oleh kelenjar saliva dan 

dialirkan ke dalam rongga mulut melalui suatu saluran. Saliva disebut juga 

kelenjar ludah atau kelenjar air liur. 

Berbeda dengan orang Papua, kebiasaan mengunyah pinang 

hingga kini masih dipertahankan dan dipraktikkan. Mulai dari orang tua 

sampai anak-anak, dari orang biasa sampai pejabat, laki-laki maupun 

perempuan, dari aktivitas keseharian sampai upacara adat. Selain itu 

dibandingkan dengan daerah Jawa sendiri aktivitas mengunyah pinang-
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sirih (menyirih) biasanya dilakukan selama kurang lebih tiga puluh menit. 

Sedangkan di daerah Papua bisa hingga berjam-jam.  

Bagi orang Papua, buah pinang dipercaya bermanfaat bagi 

pencernaan dan sebagai bahan penguat gigi, sebagai pengobat beragam 

penyakit (seperti luka kulit, kudis, koreng, rabun mata, bisul, cacingan, 

penghilang bau mulut), dan sarinya menjadikan tubuh bersih dari dalam.  

Biji pinang muda juga dianggap dapat mengecilkan rahim setelah 

melahirkan, dan kandungan Arekolin-nya dipercaya bermanfaat untuk 

meningkatkan gairah seks kaum pria (Nafiroh 2010:3). Arekolin 

merupakan senyawa yang bersifat kolinergik yang berguna mengatasi 

senyawa asetil kholin yang banyak beredar dalam tubuh. Asetil kholin ini 

bila terlalu banyak dapat menyebabkan seseorang cepat merasa lelah dan 

kurang sehat. Senyawa ini sangat potensial sehingga harus digunakan 

dalam jumlah kecil sebanyak 2mg arekolin murni sudah dapat 

menimbulkan efek stimulan yang kuat, sehingga dosis yang dianjurkan 

tidak melebihi 5mg untuk sekali pakai (BPOM 2000). Sebaliknya, sifat 

kholinergik pinang bermanfaat menjadikan tubuh sehat, bugar, dan penuh 

gairah. Kebiasaan mengunyah pinang-sirih dapat memberikan kenikmatan 

lain, seperti halnya merokok, sebagai aktivitas di waktu senggang (Iptika 

2014:68).  

Dalam setiap pertemuan maupun upacara adat orang Papua, buah 

pinang selalu tidak ketinggalan dihadirkan dan menjadi “barang wajib” 

yang berfungsi sebagai sarana hubungan sosial atau sarana 

bersosialisasi. Buah pinang sebagai makanan kunyah selalu mengawali 

atau menjadi “pembuka” dalam interaksi antara orang yang satu dengan 
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yang lain atau pun antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Bagi 

perantau pemula (yang bukan orang Papua), mengunyah pinang bersama 

orang asli Papua sebagai warga setempat yang dikunjungi menunjukkan 

adanya keinginan untuk menjadi bagian dari saudara mereka (orang 

Papua).  

Buah dari pohon yang tergolong rumpun palma ini pun menjadi 

salah satu bagian dari tradisi yang membuat buah pinang laris-manis 

diperdagangkan dan dijual dimana-mana, seperti layaknya orang menjual 

rokok (Stanley 2006:300). Pinang tak hanya penting sebagai bagian dari 

tradisi, tapi juga dapat bernilai ekonomi dalam kehidupan orang Papua. 

Karena dikonsumsi setiap hari oleh sebagian besar orang Papua dari 

berbagai lapisan sosial.  

Dalam setiap kebudayaan masyarakat, sebuah tradisi atau 

kebiasaan tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi ia menjadi satu rangkaian 

dengan sistem pengetahuan dan pola-pola tindakan dari sekelompok 

masyarakat pendukungnya. Menurut Abdullah (2006:51) bahwa 

Kebudayaan bagi suatu masyarakat sangat diperlukan sebagai “barang” 

atau materi yang berguna dalam proses identifikasi diri dan kelompok. 

Sebagai kerangka acuan, kebudayaan telah merupakan serangkaian nilai 

yang disepakati dan yang mengatur bagaimana sesuatu yang bersifat 

ideal diwujudkan. Kebudayaan sebagai simbol (materi) menunjuk pada 

bagaimana suatu budaya “dimanfaatkan” untuk menegaskan batas-batas 

kelompok. Sementara konsep kebudayaan menurut Geertz (1992:5) 

bahwa kebudayaan sebagai suatu teks yang maknanya perlu 

diinterpretasi dari pada sebagai suatu pola perilaku yang sifatnya konkrit. 
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Menurutnya bahwa penafsiran diperlukan guna menangkap makna. 

Geertz memfokuskan konsep kebudayaan pada nilai-nilai budaya yang 

menjadi pedoman masyarakat untuk bertindak dalam menghadapi 

berbagai permasalahan hidupnya. Kebudayaan dilihatnya sebagai 

jaringan makna simbol yang dalam penafsirannya perlu dilakukan 

pendeskripsian mendalam (thick description). 

Sebagaimana halnya pada masyarakat Papua terkait dengan tradisi 

atau kebiasaan mengunyah pinang, buah pinang merupakan bagian dari 

budaya material, yang digunakan dengan beragam fungsi yang terwujud 

dalam pola-pola perilaku, berdasarkan pengetahuan lokal orang Papua.  

Sebagai sebuah kebiasaan yang diterima dan menyatu dalam 

kehidupan orang Papua, maka mengunyah pinang tak sekedar bagian dari 

kebiasaan yang telah mengakar tapi juga telah menjadi sebuah identitas 

budaya yang melekat pada orang Papua. Bahkan nama buah ini pun 

dipakai untuk menghimpun orang-orang Papua yang hendak berbagi 

cerita atau pengalaman hidup (para-para pinang). Marten (2015) 

mengemukakan bahwa istilah para-para pinang sama dengan warung kopi 

di daerah lain yang kerap menjadi tempat berkumpul dan berbagi cerita 

bahkan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Hadirnya kedai 

pinang bagi orang Papua sering menjadi tempat pertemuan mereka untuk 

sharing pengalaman, obrolan santai, dll.  

Namun, kebiasaan mengunyah pinang ini menimbulkan persoalan 

lingkungan karena pengunyahan pinang menyebabkan orang sering 

membuang ampas dan meludah tanpa mempedulikan lingkungan 

sekitarnya, seperti di jalanan, sekolah, kantor, rumah sakit, pertokoan, 
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bandara, dll.  Kondisi tersebut kemudian terasa sangat mengganggu bagi 

siapapun yang menyaksikannya. Pemerintah telah menyediakan tempat 

khusus untuk membuang ludah untuk mengimplementasikan pelarangan 

membuang ampas/ludah pinang di sembarang tempat, yang tertuang 

dalam Perda No. 15 Tahun 2011 Kota Jayapura, yang secara resmi 

diberlakukan pada tanggal 28 Maret 2013 lalu. Salah satu diantara klausul 

dalam Perda ini adalah tentang tata cara membuang sampah, termasuk 

membuang ampas dan ludah pinang. Pelanggaran atasnya mendapatkan 

ancaman denda hingga lima puluh juta rupiah atau kurungan badan 

maksimal enam bulan. Namun demikian, membuang ampas dan ludah 

pinang masih saja terjadi di sembarang tempat. 

Kebiasaan mengunyah pinang orang Papua sangat memasyarakat 

di Kota Jayapura. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya dasar pemikiran 

dan pemahaman-pemahaman mereka bahwa mengunyah pinang 

merupakan identitas orang Papua. Selain itu mengunyah pinang juga 

bermanfaat bagi kesehatan (seperti menguatkan gigi, menghilangkan bau 

mulut, dll). Akan tetapi, bagi yang tidak mengunyah pinang terdapat 

anggapan-anggapan yang men-stigmatisasi perilaku atau kebiasaan 

mengunyah pinang. Kondisi ini kemudian membentuk sebuah polarisasi 

dalam masyarakat. Dengan kata lain terjadi pro dan kontra (antara orang 

Papua penikmat pinang dengan orang yang tidak mengunyah pinang).    

Oleh karena itu berkenaan dengan hal-hal tersebut, maka menarik 

untuk menjelaskan  dan menganalisis lebih dalam  tentang praktik-praktik 

dan perilaku mengunyah pinang dalam masyarakat Papua sebagai tradisi 

atau kebiasaan turun temurun. Selain itu pentingnya memahami peranan 
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komunitas adat setempat terkait nilai-nilai kearifan lokal bagi 

keberlangsungan tradisi mengunyah pinang yang diperhadapkan dengan 

kondisi peradaban dan kemajuan jaman (era modern) yang sedang 

berlangsung.  

1.2. Fokus Penelitian 

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana 

signifikansi buah pinang dalam kehidupan sehari-hari dan dalam upacara-

upacara lingkaran hidup orang Papua, yang dijabarkan dalam pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut:  

1. Bagaimana praktik-praktik pemanfaatan buah pinang dalam upacara 

lingkaran hidup orang Papua di Kota Jayapura?  

2. Bagaimana makna simbolik buah pinang dalam kehidupan sehari-hari 

orang Papua di Kota Jayapura ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan batasan masalah yang ditetapkan di atas, maka 

adapun tujuan penelitian ini adalah untuk;  

1.   Mendeskripsikan praktik-praktik pemanfaatan buah pinang dalam 

upacara lingkaran hidup orang Papua di Kota Jayapura.     

2.   Menganalisis makna simbolik buah pinang dalam kehidupan sehari-

hari orang Papua di Kota Jayapura.  

1.4. Kegunaan Penelitian 

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta bermanfaat 
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bagi perkembangan ilmu antropologi secara khusus, terutama bagi yang 

berminat melakukan penelitian dengan topik yang relevan.  

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak terkait dalam upaya 

melestarikan dan mengembangkan tradisi-tradisi lokal. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan pustaka ini akan diawali dengan menjelaskan tentang 

morfologi tanaman pinang. Bagian kedua, menjelaskan tentang pinang dan 

kesehatan. Bagian ketiga, menjelaskantentang pinang terkait budaya 

mengunyah pinang orang Papua di Bumi Cenderawasih. Oleh karena itu 

pada bagian keempat, menjelaskantentang wadah mengunyah pinang 

sebagai budaya material.  Salah satu alasan mengunyah pinang bagi orang 

Papua disamping karena manfaat dan telah menjadi kebutuhan harian juga 

karena dibutuhkan dalam kegiatan adat lingkaran hidup. Bagian kelima, 

menjelaskan teori interaksionisme simbolik. Sedangkan pada bagian akhir 

bab ini akan menjelaskan tentang konsep lingkaran hidup (life cycle) dan ritus 

peralihan (ritual passage). 

2.1. Morfologi Pinang 

Pinang (Areca Catechu) sebenarnya merupakan tanaman sejenis 

palma yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur. 

Mengenai daerah asal tanaman pinang belum bisa dipastikan. Ada yang 

mengatakan pinang berasal dari semenanjung timur Tanah Melayu, ada pula 

yang menyebut berasal dari Philipina. Namun dahulu hutan pinang yang luas 

ditemukan di Aceh dan Sumatera Utara, sehingga pantai utara Aceh dulu 

terkenal sebagai pantai pinang (Pajrin 2012). 

Persyaratan tumbuh tanaman pinang berkaitan erat dengan faktor 

lingkungan seperti tanah yang subur dan mengandung unsur hara maupun 

teknis bercocok tanam. Tanaman pinang dapat tumbuh dengan baik mulai 

dari dataran rendah hingga pada ketinggian 0-1.400 m dpl. Jumlah curah 
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hujan yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman pinang berkisar antara 

750-4500 mm dan merata sepanjang tahun. Sedangkan suhu udara berkisar 

antara 20-36 oC.dengan penyinaran matahari yang cukup. Tanaman pinang 

menghendaki sifat fisik tanah yang baik, yaitu : sistim drainase yang baik, 

kemampuan menangkap air yang baik, tersedianya air tanah  pada 

kedalaman 3 meter, tidak ada lapisan cadas pada kedalaman 1 meter, dan 

tidak tergenang pada musim hujan maupun retak-retak pada musim kemarau 

(Sulkani 2013). Syarat tumbuh pinang ini juga dimiliki oleh daerah Papua 

yaitu kondisi iklim serta kesuburan tanahnya yang sangat memadai.   

Pinang merupakan tumbuhan famili Arecaceae atau palem-paleman 

yang dapat mencapai tinggi 15-25 m dengan batang tegak lurus.Tumbuhan 

ini berbunga pada awal dan akhir musim hujan, serta memiliki masa hidup 25-

30 tahun. Ada beberapa jenis pinang diantaranya pinang kuning (areca 

catechu var alba), pinang seribu (areca macrocalyx zipp. Ex blumme), pinang 

kelapa (actionorhytis calappariawendl), dan pinang merah (areca vestiaria). 

Buah pinang berbentuk bulat telur, panjang buah antara 3-7 cm dengan 

diameter buah antara 4-5 cm, kulit berserabut, berbiji tunggal, dan berwarna 

orange ketika ranum (Depkes RI 1989). Lapisan buah tersusun atas kulit 

pada bagian luar (eksocarpium), serabut (mesocarpium) yang berada di 

bagian tengah, dan biji pada bagian dalamnya (endocarpium) (lihat Gambar 

II.1). 

Kulit      serabut           biji 

Gambar II.1. Bagian-bagian buah pinang 



13 
 

Salah satu jenis pinang yang dikenal masyarakat adalah pinang-sirih. 

Tanaman ini tumbuh satu-satu, tidak berumpun seperti jenis palem lainnya. 

Jihad (2012: 22-27) menjelaskan klasifikasi dari tumbuhan pinang yaitu; 

regnum (plantae), divisi (spermatophyte), kelas (monocotile), ordo (arecales), 

familie (Arecaceae), genus (areca), species (areca catechu).  Secara 

morfologi, tanaman pinang (areca catechu) memiliki sistem perakaran 

serabut, batangnya yang tegak lurus berbentuk bulat dan berkayu serta 

memperlihatkan bekas-bekas daun. Sedangkan bentuk tangkai daunnya 

adalah setengah lingkaran, tepi daun rata, dan pertulangan daun yang sejajar 

serta berwarna hijau tua (lihat Gambar II.2). 

 

Gambar II.2. Morfologi Pinang (areca catechu) 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pinang 
 

 

Pohon pinang dibudidayakan dengan cara menanam biji yang sudah 

tua. Biasanya biji itu disemai dulu dan kemudian ditanam di dalam polybag. 

Ketika masih kecil tanaman ini biasa pula dijadikan sebagai hiasan dalam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pinang
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Areca_catechu_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-014.jpg


14 
 

pot.Tetapi bila sudah besar, sebaiknya dipindahkan atau ditanam di tanah 

(Anonim 2014). 

Temuan Heatubun (2011:6-26) menunjukkan adanya tujuh species 

pinang jenis baru, lima diantaranya adalah endemis Kalimantan, yaitu Areca 

bakeri, Areca churchii, Areca dransfieldii, Areca gurita, dan Areca mogeana. 

Dua jenis lainnya Areca triginticollina dan Areca riparia, hanya diketahui 

berada di Sumatera dan Kamboja. Temuan Heatubun berikutnya adalah 

Areca Jokowi (pinang Jokowi), merupakan temuan species pinang yang 

terbaru yang ada di daerah Papua. Temuan spesies baru ini menambah 

deretan tiga jenis pinang yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu Areca 

mandacanii (2008) dan Areca unipa (2013). Tiga temuan baru beruntun 

setelah lebih dari 300 tahun, yakni Areca catechu Linneaus pada 1753. 

Heatubun mempublikasikan temuan barunya tersebut dalam jurnal 

daring Phytotaxa Volume 288 No. 2 pada 14 Desember 2016 dengan judul 

‘Areca Jokowi: A New Species of Betel Nut Palm (Arecaceae) from Western 

New Guinea’.Temuan dari Ekspedisi Yamor dan Ekspedisi NKRI ini dinilai 

unik, dan secara morfologis berbeda dengan ketiga spesies sebelumnya. Ciri 

paling menonjol pinangJokowi adalah perbungaannya yang termasuk kecil 

tetapi padat serta bunga betinanya punya calyx putih kontras. Pinang itu 

berperawakan palem tunggal, berbatang langsing dengan diameter 7 sampai 

8 cm, dengan tinggi 15 meter.Jenis A catechu berdiameter batang 10-15 cm. 

Adapun fungsi ekologis pinang-pinangan terutama di hutan alam 

secara pasti belum dipahami benar oleh kebanyakan orang.Namun, seperti 

tumbuhan lain, tumbuhan ini berperan menyusun ekosistem hutan serta 

fungsi-fungsi lain yang terkait kesuburan dan kestabilan tanah dan air, serta 
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menciptakan iklim mikro. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa 

tanaman pinang (suku palem-paleman) terutama yang menjadi tanaman 

endemik di Tanah Papua memang memerlukan perhatian khusus. Apalagi  

tanaman pinang yang ada di Papua merupakan tanaman unggulan lokal.  

Susanto (2012:3) menyatakan : 

Dari 2.500 jenis palem-paleman di dunia, 500 jenis berada di 
Indonesia yang mana pinang jenis baru tersebut merupakan 
endemik Biak dan Supiori. Di daerah Papua, tanaman pinang 
merupakan tanaman perkebunan yang mudah ditemui karena 
kontur tanah yang sangat memungkinkan sebagai tempat 
tumbuhnya. 

Kutipan di atas menunjukkan pula bahwa Tanah Papua yang memang 

dikenal dengan keragaman hayatinya juga sangat kondusif bagi pertumbuhan 

tanaman pinang. Windesi (2009:10) mengemukakan bahwa: “Jenis yang 

umum dipergunakan untuk mengunyah pinang adalah pinang buah masak 

dan berwarna hijau keputih-putihan dan termasuk varietas albe (pinang 

putih), varietas nigra (pinang hitam) yakni mepunyai buah agak kehitam-

hitaman dan pinang ini banyak tumbuh di Papua”.  

Pohon pinang mulai menghasilkan buah dari umur empat sampai 

delapan tahun dan dapat menghasilkan buah sampai umur 60 tahun dan juga 

bisa sampai seratus tahun. Buah pinang akan menjadi matang pada umur 

delapan bulan. Secara alami, tumbuhan ini mampu memperbanyak dirinya 

melalui regenerasi. Siklus lengkap tumbuhan diawali oleh biji, kemudian 

tumbuh menjadi semai, pancang, tiang (pole), dan tumbuh dewasa atau 

pohon (tree) (Gatta 2013:9).Menurut Tanregar (2012) bahwa: 

Di negara-negara importir, biji pinang diolah menjadi 
permen atau dijual perpaket bersama tembakau, kapur 
sirih, sirih dan lainnya. Di India, ada dua jenis utama 
produk olahan pinang, yaitu Gutka dan Pan Masala. 
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Secara global, pengonsumsi pinang dan produk 
olahannya di seluruh dunia mencapai 600 juta orang. 
Sementara di Indonesia sendiri belum diusahakan 
pengolahan pinang tahap lanjut. Sementara ini, Indonesia 
hanya mengekspor biji pinang kering ke negara-negara 
importir. Jumlah pengonsumsi yang sangat banyak 
tersebut merupakan pasar yang sangat potensial untuk 
dijadikan target. 

Khusus di kota Jayapura, terutama di Distrik Muara Tami, pinang 

merupakan salah satu komoditas perkebunan yang paling diunggulkan selain 

kelapa rakyat.  Distrik Muara Tami juga sub sektor perkebunan yang sangat 

potensial dikembangkan. Komoditas unggulan tersebut merupakan usaha 

turun-temurun pada masyarakat asli Papua, terutama di daerah Skouw Sae 

(termasuk kampung Moso), Skouw Yambe, Skouw Mabo dan Holtekamp. 

Tanaman pinang kebanyakan ditanam di sekitar pekarangan rumah dan 

lahan dusun bercampur dengan tanaman pisang (Kambu 2008). 

2.2. Pinang dan Kesehatan 

Tanaman pinang (Areca Cathecu L) adalah tanaman serbaguna yang 

memiliki berbagai manfaat mulai dari daun, batang, serabut, sampai biji 

buahnya. Sejumlah studi menunjukkan bahwa mengunyah pinang memiliki 

manfaat positif bagi kesehatan (Iptika 2014, Musdja 2012, Ayunastiti 2013, 

Sudadi 2014, Susiarti 2005, Bartholomew 2010, Yulineri dkk 2006, Kristina 

dan syahid 2007, dan Kambu 2009, dll). Berikut ini akan dijelaskan berbagai 

manfaat pinang (ekstrak biji) untuk kesehatan gigi (obat kumur), kesehatan 

kulit (obat luka), dan kesehatan setelah persalinan.   

2.2.1. Pinang untuk kesehatan gigi 

Tanaman pinang (areca catechu L.) telah banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat sejak dulu, terutama buahnya yang digunakan bersama sirih, 
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gambir, dan kapur (untuk bahan menyirih). Masyarakat meyakini akan khasiat 

biji pinang sebagai obat tradisional yang dapat menyehatkan gigi dan 

menghilangkan bau mulut. Hal itu dikarenakan oleh kandungan 

antioksidannya. Berbagai hasil penelitian terkait kesehatan gigi misalnya, 

studi Yulineri (2006), Susiarti (2005), Meiyanto (2008), dan Iptika (2014), dll.  

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Yulineri (2006:18-20) diketahui 

bahwa unsur Selenium (Se) dari ekstrak biji dan akar pinang yang 

difermentasi dengan konsorsium Acetobacter Saccharomyces berguna 

sebagai anti septik obat kumur. Buah pinang juga mengandung ekstrak 

Metanol yang dapat digunakan sebagai bahan pembersih alternatif gigi tiruan 

yang murah dan efektif. Susiarti (2005) mengemukakan pula bahwa praktik 

mengunyah pinang yang dilakukan oleh masyarakat Kanum, Marori dan 

Marind di Merauke mengandung anti-oksidan yang dapat memperkuat gigi. 

Seperti juga Sudadi (2014) bahwa senyawa lain yang terkandung dalam biji 

pinang adalah arecadine atau arecaine, choline atau bilineurine, guvacine, 

guvacoline, dan tannin dari kelompok ester glukosa yang menggandeng 

beberapa gugusan pirogalol. Sifat astringent dan hemostatik dari zat tannin 

inilah yang berkhasiat untuk mengencangkan gusi dan menghentikan 

pendarahan. Meiyanto, dkk (2008) menjelaskan pula bahwa analisis pinang di 

Filipina menyatakan bahwa buah pinang mengandung senyawa bioaktif yaitu 

flavonoid diantaranya tannin yang berguna untuk menguatkan gigi.  

Studi Iptika (2014) tentang mengunyah pinang dalam kaitannya 

dengan kesehatan gigi pada masyarakat di Desa Sentul-Surabaya 

menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Sentul yang mengunyah pinang 

percaya dengan cara mengunyah pinang akan dapat memperkuat gigi, 
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menghilangkan bau mulut, dan menyembuhkan sakit gigi, meski pada 

kenyataannya gigi mereka rata-rata rusak/tidak kuat, tidak utuh lagi, dan 

berwarna hitam karena kurangnya pemahaman tentang kesehatan gigi di 

masyarakat. Selain itu mengunyah pinang juga menimbulkan kecanduan bagi 

pengunyahnya. 

Biji pinang rasanya pahit, pedas dan hangat serta mengandung 0,3 – 

0,6%, alkaloid. Selain itu juga mengandung red tannin 15%, lemak 14% 

(palmitic, oleic, stearic, caproic, caprylic, lauric, myristic acid), kanji dan resin. 

Biji segar mengandung kira-kira 50% lebih banyak alkaloid dibandingkan biji 

yang telah mengalami perlakuan. Arekolin dalam hal ini berfungsi sebagai 

penenang, sehingga bersifat memabukkan bagi penggunanya. Mengingat 

kandungan kimia tanaman pinang (alkaloid) mengandung racun dan 

penenang sehingga tidak dianjurkan untuk pemakaian dalam jumlah besar 

(Nafiroh 2010). 

2.2.2. Pinang untuk kecantikan dan kesehatan kulit.  

Selain berkhasiat sebagai obat penguat gigi, buah pinang juga 

bermanfaat untuk kesehatan tubuh lainnya yaitu kulit dan wajah. Kandungan 

senyawa tertentu dalam ekstrak biji pinang dapat dimanfaatkan bagi 

kesehatan kulit dan wajah, dll. Sumarni (2010), Ayunastiti (2013), Musdja 

(2012), Novarianto (2012:10) bahwa: 

Biji pinang dapat mengatasi berbagai jenis penyakit. 
Senyawa yang dominan pada biji pinang adalah tanin dan 
alkaloid. Kandungan tanin sekitar 15 % dan alkaloid 0,3-0,6 
%. Kandungan senyawa fenol pada biji pinang dapat 
menetralisasi senyawa-senyawa senobiotik kanker, seperti 
formalin. Manfaat lainnya adalah untuk mengatur 
pencernaan dan mencegah kantuk, bahan kosmetik dan 
pelangsing, bahan baku obat, dan sebagai antidepresi. 
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Ekstrak biji pinang bermanfaat terhadap pertumbuhan Stapilococcus 

Aurecus yaitu bakteri gram positif yang menghasilkan pigmen kuning, bakteri 

ini yang biasanya terdapat pada saluran pernapasan atas dan kulit. Eksistensi 

Stapilococcus Aurecus pada saluran pernapasan atas dan kulit pada manusia 

bermanfaat bagi kesehatan kulit. S. Aurecus diasosiasikan dengan beberapa 

kondisi patologi, diantaranya  bisul,  jerawat,  pneumonia,  meningitis,  dan  

arthritists (Sumarni 2010). 

Studi Musdja (2012) membuktikan bahwa pinang dan campuran bahan 

menyirih (umumnya adalah kapur, daun sirih, gambir, biji pinang muda, 

cengkeh, kapulaga, dan tembakau) dapat meningkatkan sistem pertahanan 

tubuh. Sifat promotif ini diduga karena efek immunomodulator (pengembalian 

sistem imun tubuh ke arah normal) dari ramuan bahan-bahan atau campuran 

bahan menyirih. Demikian pula menurut Ayunastiti (2013) bahwa: “ekstrak biji 

pinang juga berguna untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada jerawat”. 

Masyarakat India di daerah Chahattisgarh sering mempergunakan biji pinang 

sebagai obat luka bakar (erysipelas) atau untuk mendinginkan luka bakar 

tersebut (Oudhia 2001). 

Berdasarkan uraian di atas maka buah pinang yang dikonsumsi 

bersama sirih, kapur, gambir dan bahan-bahan lainnya sangat berguna untuk 

kesehatan kulit maupun kecantikan. Ekstrak pinangyang diperoleh dari proses 

mengunyah pinang sangat membantu bagi sistem pertahanan tubuh (sebagai 

efek immunomodulator), pertumbuhan bakteri gram positif (stapilococcus 

aurecus) yang terdapat pada saluran pernapasan atas dan kulit. Selain itu 

juga, ia juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri lainnya pada jerawat, 

Ayunastiti (2013), Musdja 2012, dan Sumarni (2010) di atas. 
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2.2.3. Pinang untuk kesehatan setelah persalinan 

Berbeda dengam studi-studi di atas (mengunyah pinang dapat 

menguatkan gigi dan gusi, menyehatkan kulit, dan untuk kecantikan, dll), oleh 

sebagian masyarakat, buah pinang juga digunakan untuk kesehatan 

persalinan dan rahim. Hal itu dijelaskan oleh Kristina dan Syahid (2007) yakni 

pada masyarakat Papua yang berada di pesisir pantai Desa Assai dan Yoon–

Noni, yang didiami oleh suku Meyah, Arfak, Biak, dan Serui. Masyarakat 

tersebut memiliki kebiasaan meminum air seduhan biji pinang muda bagi 

perempuan untuk mengecilkan rahim selama seminggu setelah melahirkan. 

Kambu dkk (2009:16-17):  

Kebiasaan masa lalu pada orang Papua khususnya di Kota 
Jayapura sekitar 80 tahun silam (sekitar abad ke XVIII), kaum 
ibu yang hendak melakukan abortus dapat menggunakan 
buah pinang. Dengan memakan buah pinang, air pinang, serta 
daun-daunan tertentu yang disebut “charo-tidja”’. Abortus 
tersebut dilakukan oleh karena anak yang dikandung 
dianggap sebagai anak setan atau anak yang dikandung 
merupakan hasil dari hubungan dengan laki-laki lain yang 
bukan suaminya. 

Pada konteks ini fungsi buah pinang adalah digunakan sebagai obat 

alternative untuk menggugurkan kandungan yang tidak diharapkan (selain 

pemijatan, memakan abu, atau memakan makanan yang telah dimanterai).  

Studi-studi tersebut di atas, lebih berfokus pada fungsi dari buah 

pinang yang terkait dengan kesehatan. Dan patutlah diakui bahwa sejak dulu 

hingga kini buah pinang menjadi salah satu buah yang fenomenal karena 

khasiatnya yang beragam. Misalnya dari segi kesehatan digunakan sebagai 

obat membasmi kuman-kuman dalam gigi dan menghilangkan bau mulut.  

Namun, penelitian-penelitian ini mengabaikan aspek-aspek sosial budaya, 

khususnya mengenai pemahaman masyarakat setempat tentang makna-
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makna simbolik buah pinang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 

upacara lingkaran hidup. 

2.3. Budaya Mengunyah Pinang. 

Kebiasaan mengunyah pinang sudah ada sejak lama. Dalam catatan 

Musafir Cina disebut pin-lang, konon sudah dikonsumsi sebagai bagian dari 

bersirih-pinang (betel-chewing) pada dua abad sebelum Masehi (Reid 

1985:529).Para pengelana Eropa juga memberi kesaksian bahwa kebiasaan 

ini begitu meluas baik di kalangan bangsawan maupun masyarakat biasa. 

Antonio Pigafetta yang pernah melayari kawasan nusantara pada tahun 1521 

menyatakan bahwa: “Masyarakat secara terus menerus mengunyah buah 

yang mereka sebut areca (pinang), yang menyerupai buah pir, dibungkus 

dengan daun (sirih). Mereka semua melakukan itu, sebab itu dapat 

menyejukkan hati, dan jika mereka berhenti memakannya mereka akan mati “ 

(Reid 1985:530). Kebiasaan mengunyah pinang terutama dari tinjauan aspek 

waktu maupun dalam aspek ruang ini sangat sulit untuk diketahui secara 

pasti. Akan tetapi, ada anggapan umum yang menyatakan bahwa kebiasaan 

mengunyah pinang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara luas 

sejak zaman dahulu, bahkan dikenal di hampir seluruh kawasan Asia 

(Hamzuri dan Siregar 1997:4).  

Tanaman pinang sebagai tanaman serbaguna (karena hampir semua 

bagian tanaman ini; dari akar, batang, daun, sampai buah memiliki 

kegunaannya sendiri-sendiri) sejak dahulu sudah menjadi bagian dalam 

kehidupan masyarakat di nusantara. Hal itu dapat disaksikan dengan 

dimasukkannya tanaman pinang dalam relief candi Sukuh yang diperkirakan 

dibuat pada abad ke lima belas dan juga pada candi Borobudur. Mulyandi 
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(2009) mengemukakan bahwamasyarakat Kalimantan, terutama Kalimantan 

Tengah juga memiliki kebiasaan mengunyah pinang-sirih. Namun  

kebanyakan adalah orang tua paruh baya sampai kepada kakek-nenek 

sangat menyukai mengonsumsi pinang-sirih.Daerah lainnya (di Indonesia) 

yang juga mengenal kebiasaan mengunyah pinang diantaranya;Kalimantan 

Timur yakni Kutai dan Dayak (Amurwani 2007), Sumatera, Jawa, Sulawesi, 

hingga Nusa Tenggara. Antara masing-masing daerah terdapat perbedaan 

cara mengunyah pinang, bahkan beberapa diantaranya juga mulai 

meninggalkan tradisi ini.  

Dalam kultur orang Papua, mengunyah pinang dilakukan sejak bangsa 

Melanesia menginjakkan kaki di sekitar kawasan Pasifik yang membentang 

sepanjang Papua, Papua New Guinea (PNG), Vanuatu, dan negara-negara 

sekitarnya (Marten 2013). 

Budaya mengunyah pinang merupakan kebiasaan masyarakat peramu 

yang sudah turun-temurun bahkan menjadi bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Papua. Sebelum mengunyah 

pinang, terlebih dahulu dipersiapkan bahan-bahan ramuan yang terdiri dari 

ramuan pokok dan ramuan pelengkap. Ramuan pokok terdiri dari buah 

pinang, buah sirih, dan kapur sirih. Sedangkan ramuan pelengkap terdiri dari 

buah pinang hutan, kulit kayu dan juga buah kelapa muda yang paling kecil. 

Apabila datang pergantian musim, buah pinang dan sirih tidak berbuah, maka 

masyarakat menggantinya dengan ramuan pelengkap (ramuan cadangan). 

Seperti sunggeri (yang biasa digunakan oleh etnis Wandamen, Mairasi dan 

Mairere di kabupaten Manukwari) dan apaimo (kulit kayu) (Hamzuri dan 
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Siregar 1997:7). Hal itu disebabkan oleh karena di daerah-daerah tersebut 

buah pinang masih sulit diperoleh. 

Mengunyah pinang bersama sirih, kapur, gambir, dll, memberikan efek 

yang tidak berbeda dengan ketika orang mengonsumsi rokok, kopi atau teh. 

Paduan yang tepat akan membuat bibir memerah dan menghasilkan sensasi 

rasa yang dapat membuat ketagihan (bagi penikmatnya). Selain khasiatnya 

yang dipercaya berguna untuk kesehatan, mengunyah pinang sebagai 

sebuah kebiasaan yang ada di dalam masyarakat Papua juga mengandung 

nilai-nilai kearifan yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Contohnya adalah 

nilai religi yang berkaitan dengan kebiasaan memanen buah pinang dalam 

masyarakat Papua ini berbeda dengan masyarakat lain di Indonesia.  

Orang Papua hingga kini memiliki (dan masih menganut) sistem religi 

yang merupakan tradisi prasejarah seperti dikemukakan oleh Hamzuri dan 

Siregar (1997:7) bahwa kebiasaan memanen buah pinang tersebut tidak lain 

adalah merupakan wujud dari mitologi dan totem yang menceritakan tentang 

asal usul terciptanya tanaman pinang (dan sirih) di Irian Jaya. Oleh karena 

itulah maka kebiasaan yang telah membudaya inipun tetap dijaga dan 

dilestarikan. 

Persyaratan tumbuh tanaman pinang sangat dipengaruhi oleh faktor 

kesuburan tanah dan teknik budi daya yang tepat. Untuk wilayah Papua 

(terutama lingkungan pesisir) produktivitas tanaman ini sangat potensial 

karena iklim dan kontur tanah yang cocok atau memungkinkan.Maka tidak 

mengherankan apabila masyarakat Papua menjadikan tanaman ini sebagai 

salah satu komoditas yang diunggulkan. Terlebih karena pinang (areca 

catechu L.) juga merupakan makanan kunyah yang telah dikenal sejak dulu 
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oleh masyarakat di bumi nusantara, bahkan di beberapa belahan dunia 

(daerah Pasifik, Asia, dan Timur Afrika).  

Bagi orang Papua, budaya mengunyah pinang telah menjadi 

kebiasaan yang sejak dahulu ada, diakui, dipraktikkan, dan diwariskan dari 

generasi ke generasi. Selain itu pula karena budaya mengunyah pinang ini 

tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kearifan lokal yang menyertainya. 

2.4. Budaya Material 

J.J.Honigmann (1959:11-12) dalam bukunya: “The World of 

Man”membedakan adanya tiga gejala kebudayaan, yaitu; ideas, activities, 

dan artifacts. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2005:12) bahwa 

kebudayaan pada dasarnya meliputi budaya material (material culture), pola-

pola perilaku (behavioral cultural), dan pengetahuan (cultural knowledge). 

Budaya material sebagai hasil kreasi manusia tidak dapat dipisahkan 

dari pola-pola perilaku atau pun pengetahuan.Budaya meliputi segala yang 

dikreasi dan dimiliki manusia tatkala mereka saling berinteraksi. Dalam 

proses interaksi sosial, orang mengomunikasikan secara simbolis makna-

makna dari benda (maupun tindakan) kepada orang-orang yang terlibat, 

sebagaimana ditunjukkan pada banyak simbol-simbol budaya di beberapa 

daerah di Indonesia. Simbol budaya tersebut diantaranya adalah; kalo pada 

masyarakat Tolaki yang berfungsi sebagai ide dalam kebudayaan, sebagai 

fokus dalam pengintegrasian unsur-unsur kebudayaan, sebagai pedoman 

hidup untuk terciptanya ketertiban sosial dan moral, dan sebagai pemersatu 

di masyarakat (Tarimana 1993).Bagi orang Tolaki, perwujudan kalo adalah 

simbol kesatuan dan persatuan manusia dan alam tempat hidupnya.Secara  

harfiahkalo adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara mengikat 
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yang melingkar, dan pertemuan-pertemuan atau  kegiatan bersama dimana 

para pelaku membentuk lingkaran.  

Kalo dapat dibuat dari rotan, emas, besi, perak, benang, kain putih, 

akar, daun pandan, bambu dan dari kulit kerbau.Pembuatan kalo pada 

dasarnya adalah dengan jalan mempertalikan atau mempertemukan kedua 

ujung dari bahan-bahan tersebut pada suatu simpul.Kalo meliputi osara (adat 

istiadat) yang berkaitan dengan adat pokok dalam pemerintahan, hubungan 

kekeluargaan-kemasyarakatan, aktivitas agama-kepercayaan, pekerjaan-

keahlian dan pertanian (Tarimana 1993: 20-22).Demikianlah kalo pada pola 

pikir dan mentalitas orang Tolaki menyangkut seluruh aspek kehidupan 

mereka.Kalo juga merupakan ekspresi konsepsi orang Tolaki mengenai 

unsur-unsur manusia, alam, masyarakat dan hubungan selaras antarmanusia 

dan antara manusia dengan unsur-unsur tersebut, termasuk dalam komunitas 

dan pola permukiman, organisasi kerajaan dan adat dan norma agama yang 

mengatur tata kehidupan mereka. Akhirnya dapat dikatakan bahwa kalo 

melambangkan keselarasan dalam kesatuan antara segala hal yang 

bertentangan dan tampak bertentangan dalam alam tempat hidup 

manusiaTolaki. 

Budaya material lainnya yang juga merupakan simbol budaya 

masyarakat pendukungnya yakni tongkonan dalam masyarakat Toraja.Bagi 

masyarakat Toraja, tongkonan merupakan pusat kehidupan orang Toraja, 

yang memiliki fungsi-fungsi simbolik yang bermakna; sebuah nilai keteraturan 

sosial, kebersamaan/integrasi, kesetiaan, kerja keras, kemakmuran, status 

sosial, gotong royong, dan lain-lain (Hollan dan Wellenkamp 1996:11-

12).Tongkonan bagi orang Toraja dimaknai sebagai simbol rumpun keluarga, 
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simbol status, dan sekaligus sebagai sumber aturan dan ketentuan adat 

(Sitonda 2013:42).Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti duduk, 

kemudian dibubuhi akhiran an, maka artinya menjadi tempat duduk 

bersama.Dahulu tongkonan merupakan pusat pemerintahan, kekuasaan adat 

dan perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Tana 

Toraja.Tongkonan tidak dapat dimiliki oleh perseorangan, melainkan dimiliki 

secara turun-temurun oleh keluarga atau marga suku Tana Toraja. 

Dengan sifatnya yang demikian, tongkonan mempunyai beberapa 

fungsi, antara lain: pusat budaya, pusat pembinaan keluarga, pembinaan 

peraturan keluarga dan kegotongroyongan, pusat dinamisator, motivator dan 

stabilisator sosial. Dengan demikian fungsi tongkonan tidaklah sekedar 

sebagai tempat untuk duduk bersama, tetapi lebih luas lagi meliputi segala 

aspek kehidupan. Apabila mempelajari letak dan upacara-upacara yang 

dilaksanakan, melalui simbol-simbolnya akan diketahui bahwa tongkonan 

adalah simbol sosial dan simbol alam raya. Oleh karena itu orang Toraja 

sangat men"sakral"kantongkonan. Memelihara Tongkonan, secara pribadi 

berarti memelihara diri, secara bersama-sama pula masyarakat berupaya 

melestarikannya. 

Sedangkan bagi masyarakat Batak, ulos merupakan sebuah gambaran 

dari adat yang melambangkan curahan rasa kepedulian, ikatan kasih sayang 

antara sesama, dan persatuan (Ginting 2012:4).Ulos merupakan kain tenun 

yang bernilai sakral dalam kehidupan orang Batak.Karena kain ini memiliki 

motif-motif tertentu dengan arti tersendiri yang hanya boleh dipakai oleh 

kalangan tertentu (sesuai dengan status sosialnya) dan pada acara-acara 

adat tertentu pula serta fungsinya yang tidak bisa saling ditukar.Ulos juga 



27 
 

selalu ada dalam setiap acara adat masyarakat Batak, dan setiap orang wajib 

mengenakannya. 

Sebagaimana etnik lainnya yang memiliki simbol budaya (bagian dari 

budaya materialnya), maka begitu juga dengan masyarakat Papua.Bagi orang 

Papua ada pula noken yang merupakan budaya materialnya dan menjadi 

sesuatu yang dimaknai menjadi simbol kehidupan yang baik, perdamaian, 

kesuburan.Selain itu noken dalam pandangan hidup mereka merujuk pada 

sikap kemandirian serta tolong-menolong (Arizona 2009), yang menunjukkan 

ambivalensi makna noken bagi orang Papua. Dikatakan ambivalensi 

(bertentangan) sebab di satu sisi noken menyimbolkan sikap kemandirian 

tetapi di sisi yang lain juga menyimbolkan sikap mementingkan nilai tolong-

menolong.  

Dalam masyarakat Jawa juga terdapat simbol budaya yakni 

blangkon.Blangkon adalah tutup kepala kaum pria dari kain batik 

(kelengkapan pakaian tradisional Jawa).Blangkon merupakan lambang 

kekuatan manusia dalam melakukan kewajibannya di muka bumi atas 

kehendak Tuhan.Pada jaman dahulu benda ini memiliki tingkatan tergantung 

siapa yang memakainya, yaitu; kalangan bangsawan, kalangan keraton, dan 

kalangan orang biasa.Sedangkan dari segi jenisnya blangkon terdiri dari 

empat yakni; blangkon ngayogyakarta, blangkon Surakarta, blangkon Kedu, 

dan Blangkon Banyumasan (Tunsa 2012:2).  Adapun makna filososfi dari 

tutup kepala khas Jawa ini berdasarkan gaya Jogja adalah bahwa 

masyarakata Jawa pandai menyimpan rahasia dan tidak suka membuka aib 

orang lain dan diri sendiri. Dalam bertutur kata dan bertingkah laku penuh 

dengan kehati-hatian, sebagai bukti keluhuran budi orang Jawa.  Makna 
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filosofi lainnya (blangkongayaSurakarta) adalah menyatakan satu tujuan 

dalam pemikiran yang lurus (Anggun 2016). Selain Blangkon dalam 

masyarakat Jawa juga terdapat kerisyang melambangkan simbol kejantanan. 

Keris yang terdiri dari tiga bagian (mata, hulu, dan sarung)  memiliki makna 

filosofi manunggaling kawula-gusti (dalam bahasa Jawa)juga bermakna 

bersatunya abdi dengan rajanya, bersatunya insan kamil dengan 

penciptanya, dan bersatunya rakyat dengan pemimpinnya. Sehingga 

kehidupan selalu aman dan damai, tenteram dan bahagia (Novianto 2007). 

Uraian di atas menggambarkan bahwa baik kalo, tongkonan, ulos, 

noken, maupun blangkon, keris, dll, merupakan ragam budaya material 

sebagai hasil karya manusia yang tidak lahir begitu saja. Masyarakat 

memanfaatkan lingkungan dengan daya kreasi yang tinggi (mencipta 

peralatan hidup dan semacamnya) yang selaras dengan kearifan-kearifan 

lokal.Wujud ke tiga dari kebudayaan yang disebut sebagai kebudayaan fisik 

ini juga menjadi bagian penting dari sistem sosial berupa aktivitas-aktivitas. 

Kebudayaan juga diwariskan dalam bentuk-bentuk simbolik yang 

dipraktikkan, dikembangkan dan dilestarikan dalam kehidupan sosial 

masyarakat pendukungnya. Simbol-simbol yang digunakan beranekaragam 

dan tujuan digunakannya simbol itu juga berbeda antara satu masyarakat 

dengan masyarakat lain, antara satu budaya dengan budaya lain (Cavallaro 

2004:5). Kebudayaan orang Papua dengan segala aspek yang menyertainya 

merupakan gambaran sebuah realitas sosial yang menjadi bagian dari 

khasanah budaya bangsa Indonesia.  

Keberadaan buah pinang dalam kehidupan orang Papua sangat 

signifikan. Hal tersebut terutama terlihat ketika orang Papua megadakan 
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upacara adat dan buah pinang menjadi barang wajib dalam ritualnya. Bagi 

orang papua, upacara adat yang diselenggarakan tanpa menyediakan buah 

pinang dianggap masih kurang (belum lengkap). Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa buah dari suku palem-paleman ini adalah buah budaya 

dalam interaksi sosial orang Papua. Terkait pemanfaatan buah budaya ini, 

dalam kehidupan sehari-hari orang Papua terdapat kearifan lokal (local 

indegenius) yang diwariskan turun-temurun. Demikian pula dalam upacara 

adat orang Papua, buah budaya ini menjadi sangat berarti (bermakna) baik 

secara ekonomi, sosial, politik, religi, dll.  

Keberadaan buah pinang yang menjadi bagian penting (karena wajib 

disediakan) dalam setiap acara adat orang Papua secara tidak langsung 

mengangkat prestise keluarga yang berhajat. Semakin banyak menyediakan 

buah pinang, maka semakin merupakan bentuk pengakuan bahwa tuan 

rumah adalah orang yang “berkelebihan”. Berdasarkan hal tersebut maka 

dapat pula dikatakan bahwa bagi orang Papua, buah pinang adalah “identitas 

diri”.  

Sebagai bagian dari tradisi orang papua, buah pinang yang merupakan 

makanan kunyah orang Papua dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 

upacara adat mereka terdapat berbagai wadah atau peralatan yang 

digunakan. Wadah pinang dan kapur sirih dengan bentuknya yang unik serta 

ukiran berbagai motif melambangkan keberadaan mereka sebagai makhluk 

religius. Melalui peralatan pekinangan (tempat pinang dan tempat sirih) yang 

ada sejak masa lampau dapat diketahui bahwa orang Papua memiliki 

kepercayaan yang kuat akan mitologi suci. 
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Wadah pinang (lihat Gambar II.3) dan tempat kapur (lihat Gambar II.4) 

itu biasanya diberi ukiran dengan motif-motif tertentu diantaranya motif 

matahari, petir, juga ada motif ikan sebagai simbol atau lambang harapan 

memperoleh banyak rejeki, motif perempuan sebagai simbol kesuburan, dan 

motif laki-laki sebagai simbol atau lambang kepahlawanan, keberanian, dan 

kejantanan. Ada pula ukiran dengan motif kadal, biawak, dan sejenisnya yang 

dipandang sebagai lambang nenek moyang orang Papua. 

 
Gambar II.3. Wadah Pinang dengan motif manusia 

Sumber: Museum UNCEN Jayapura, Oktober 2014. 

Wadah atau tempat menaruh buah pinang pada gambar di atas dibuat dari 

buah kalaba (dalam bahasa Biak disebut ”aferpoi”). 
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Gambar II.4. Tempat Kapur Dari Bahan Tempurung Kelapa 
Sumber: Museum UNCEN Jayapura, Oktober 2014. 

 
Menurut Hamzuri dan Siregar (1997:11) bahwa: ”wadah pekinangan 

dan bahan-bahan ramuan yang digunakan untuk mengunyah pinang sangat 

tergantung dari tinggi rendahnya nilai-nilai yang tersirat di dalamnya”. Adapun 

wadah-wadah (budaya material) yang digunakan sebagai perlengkapan 

mengunyah pinang yang dikenal dalam adat orang Papua diantaranya; barai 

(daribahan kayu) yang berbentuk gelas dan berwarna hitam serta dilengkapi 

dengan penumbuk. Wadah ini digunakan oleh orang lanjut usia untuk 

menumbuk pinang-sirih. Kafianda tuta berone (dari bahan kayu dan besi) 

berbentuk segi empat dengan pegangan berbentuk kepala ular dan bagian 

penumbuknya berbentuk sendok. Akiuk (dari bahan kayu) berbentuk lumpang 

digunakan sebagai penumbuk pinang-sirih (pinang pounder). Kamud (dari 

bahan kayu) berbentuk lumpang dan dilengkapi dengan alat penumbuk, 

bagian bawah dan atas diukir motif tumpal (ragam his zigzag). Dalam 

masyarakat Papua, ragam hias zigzag (merparam) berarti cahaya sebagai 

lambang keberuntungan. Ragam hias zigzag dapat juga disebut bar (kilat) 
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yang melambangkan kejadian alam sebagai kehendak Yang Maha Kuasa. 

Lumpang (dari bahan kayu) digunakan sebagai penumbuk pinang-sirih yang 

berbentuk vas,bagian luarnya diberi ukiran dengan motif pilin berganda. 

Dalam istilah orang Papua ragam hias pilin (suminmak) yakni pucuk pakis 

yang indah bentuknya dan enak dimakan serta sebagai lambang 

kemenangan perang.  

Selain wadah penumbuk pinang-sirih, ada pula wadah kapur antara 

lain; afer (buah labu) dengan tinggi 10,5 cm berbentuk bulat, bagian atas 

mengecil dan dilengkapi dengan penutup dari kayu (lihat Gambar II.5). 

 

Gambar II.5. Tempat Kapur dari Sejenis Buah Labu (afer) 
Sumber: Museum UNCEN-Jayapura, Oktober 2014 .  

 
Ada pula berbentuk teko, pada bagian luar diberi motif ikan (amak) dan 

pada bagian atasnya dibungkus dengan nyaman rotan. Ragm hias ikan 

adalah lambang harapan memperoleh rezeki. Aukong (dari bahan kayu dan 

tempurung kelapa), berbentuk bulat telur setinggi 10 cm dengan motif kadal, 

biawak, dan sejenisnya dipandang sebagai lambang nenek moyang. Pada 

bagian luar aukong juga ada yang diukir dengan motif jenis laki-laki (cimen) 

sebagai simbol keberanian, kejantanan, dan kepahlawanan. Motif-motif 

lainnya pada aukong adalah belalang sembah (figur nenek moyang), warat 
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(sejenis burung laut yang dipandang cerdas) motif ini sebagai lambang 

kemampuan berfikir untuk menyelamatkan sesama (Hamzuri dan Siregar 

1997). Sedangkan yang menjadi wadah tempat pinang adalah noken (dari 

bahan kulit kayu, daun,pandan dan akar/kulit anggrek hitam). Akan tetapi ada 

pula tempat pinang yang dibuat dari buah kalaba yang diberi motif kadal, ikan, 

dan petir. 

Peralatan tersebut juga menegaskan bahwa pinang dan praktik-praktik 

pemanfaatan buah pinang pada masyarakat Papua telah berlangsung lama, 

sekaligus menjelaskan bahwa pinang telah menjadi bagian penting dalam 

kebutuhan masyarakat tersebut dan memiliki berbagai makna dalam 

kehidupan mereka. 

2.5. Interaksionisme Simbolik 

Interaksi simbolik merupakan studi yang berhubungan dengan proses 

orang-orang menafsir, memahami objek-objek, kejadian, dan situasi yang 

membentuk kehidupan mereka.  

Kunci pertama untuk mengetahui ide-ide dasar dari interaksi simbolik 

yaitu dengan mengetahui defenisi simbol itu sendiri.Dalam Interaksionisme 

simbolik, pengertian simbol dipahami sebagai sebuah objek sosial yang 

digunakan untuk merepresentasikan sesuatu yang disepakati untuk 

direpsentasikan. Melalui isyarat-isyarat dan simbol-simbol yang dimunculkan 

dalam interaksi maka akan terjadi pemikiran yang disebut ‘mind’. Dari defenisi 

tentang simbol kemudian memunculkan tiga premis dasar yang diungkapkan 

oleh Blumer (1969:2) yaitu: 1) Manusia bertindak terhadap sesuatu 

berdasarkan makna yang dimilikinya. 2) Makna tersebut muncul dari interaksi 

sosial seseorang dengan yang lain. 3) Makna tersebut disempurnakan dan 
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dimodifikasi melalui proses interpretasi pada saat seseorang berhubungan 

dengan sesuatu tersebut.  

 Ide berikutnya yaitu pendefenisian tentang diri (self).Self didefenisikan 

sebagai objek sosial dimana aktor atau individu bertindak 

terhadapnya.Artinya, bahwa diri memiliki kemampuan menjadi subjek 

sekaligus objek dirinya sendiri.Mead (dalam Soeprapto 2002) memperjelas 

tentang self dalam konsep i (subjek) sebagai agen yang aktif dan me (objek) 

sebagai objek tindakan.Menurut Blumer (1969) bahwa manusia tidak hanya 

mengenal objek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai objek. 

Pandangan terhadap diri sendiri ini, sebagaimana dengan semua objek, lahir 

di saat proses interaksi simbolis.    

 Adapun ide dasar ketiga adalah konsep tentang interaksi sosial. Dalam 

interaksi sosial orang mengomunikasikan makna kepada orang lain, 

selanjutnya orang lain dapat menafsirkan simbol-simbol yang ada dalam 

perilaku. Kata kunci yang keempat dalam interaksionisme simbolik adalah 

konsep tentang masyarakat (society).Menurut Blumer (1969:79) bahwa 

masyarakat merupakan produk dari individu yang saling berinteraksi secara 

intensif.Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut 

saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal 

sebagai organisasi atau struktur sosial.  

 Interaksionisme simbolik menekankan arti penting “proses mental” atau 

proses berpikir bagi manusia sebelum bertindak. Tindakan manusia sama 

sekali bukan stimulus-respon, tetapi stimulus yang terlebih dulu mengalami 

proses pemaknaan atau proses berpikir yang kemudian menimbulkan 
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respons. Dengan demikian esensi dari interaksionisme simbolik adalah 

komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. 

Dalam perspektif antropologis hal tersebut terkait pula dengan konsep 

kebudayaan yang dikemukakan oleh Geertz (1992:3) bahwa kebudayaan 

adalah pola-pola makna yang diwariskan secara historis, yang terwujud 

sebagai simbol-simbol yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, 

melestarikan dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan 

dan sikap-sikap terhadap kehidupan. Serupa dengan Ghazali (2011:63) yang 

mengemukakan bahwa manusia bukan saja merupakan animal rationale, 

tetapi juga disebut homo symbolicus sebab semua kegiatan manusia pada 

umumnya melibatkan simbolisme. 

Manusia sebagai homo symbolicus berupaya mengungkapkan cara-

cara simbolik dimana manusia secara individu dan kelompok-kelompok 

kebudayaan dari manusia memberikan makna kepada kehidupannya.Menurut 

Geertz (1992:5) bahwa konteks kebudayaan merupakan perilaku manusia 

hanya dapat dijelaskan dengan memperhatikan kepercayaan, maksud, 

tujuan, dan perasaan.Dengan demikian, perilaku manusia selalu mengandung 

simbol tertentu atau dapat dikatakan bahwa perilaku manusia adalah perilaku 

simbolik.Begitu pula dengan interaksi yang terjadi merupakan interaksi 

simbolik.Maka kebudayaan sebagai jaringan makna dan analisanya bukan 

berwujud ilmu eksperimental melainkan ilmu interprestasi untuk mencari 

makna. 

Munculnya teori interaksionisme simbolik yang dipopulerkan oleh 

Blumer  di kalangan akademis pada 1937 sangat dipengaruhi oleh pemikiran 

beberapa ahli seperti William James, Charles Horton Cooley, John Dewey, 
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George Simmel, William I.Thomas, dan George Herbert Mead. Namun ide 

dasar dari perspektif ini sesungguhnya berasal dari pemikiran psikologi sosial 

Mead sebagai guru Blumer (Soeprapto 2002). 

Pemikiran Mead  yang mendukung terbentuknya perspektif interaksi 

simbolik yaitu; 1) Pemikiran tentang filsafat pragmatisme, yang menempatkan 

interpretasi sebagai poin penting dalam memahami tindakan manusia. 2) 

Darwinisme, yang memahami manusia dari sisi naturalistiknya dan juga teori 

evolusi Darwin tentang manusia yang mempengaruhi pemikiran Mead. 3) 

Behaviorism, yang digagas oleh John B.Watson dengan ide dasarnya adalah 

bahwa cara yang ilmiah untuk memahami binatang atau manusia yaitu 

dengan melalui tingkah laku mereka. 4) Pemikiran Max Weber melalui 

metode verstehennya yang membentuk sosiologi interpretative yang juga 

mempengaruhi pemikiran Mead. 5) Pemikiran George Simmel yang 

menyatakan bahwa individu merupakan bagian terpenting dalam sistem 

sosial dan masyarakat terbentuk karena adanya individu yang saling 

berinteraksi secara intensif, juga memiliki peran dalam mempengaruhi 

pemikiran Herbert Mead (Charon 1989:26-30). Karya Mead yang paling 

terkenal yaitu bukunya berjudul: Mind, Self, and Society (1934) yang 

kemudian menjadi rujukan utama interaksionisme simbolik dari Blumer. 

Menurut Mead bahwa terdapat tiga konsep kritis yang penting untuk 

mendiskusikan perspektif interaksionisme simbolik (Ritzer dan Goodman 

2003).Ketiga konsep tersebut tidak dapat dipisahkan dalam istilah 

interaksionisme simbolik.Pikiran manusia (mind) dan interaksi sosial 

digunakan untuk menginterpretasikan dan memediasi masyarakat (society) 

dimana kita hidup.Menurut Ritzer bahwa kesimpulan utama yang perlu 
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diambil dari substansi interaksionisme simbolik yaitu bahwa manusia memiliki 

kemampuan berpikir. Tindakan seseorang dalam proses interaksi merupakan 

hasil sebuah interpretasi terhadap stimulus.   

Teori interaksionisme simbolik sebenarnya berada di bawah payung 

perspektif fenomenologis atau perspektif interpretatif. Secara konseptual, 

fenomenologi merupakan studi tentang pengetahuan yang berasal dari atau 

cara kita sampai pada pemahaman tentang objek-objek atau kejadian-

kejadian yang secara sadar kita alami. (Umiarso dan Elbadiansyah 2014:59) 

Pada dasarnya fenomenologi adalah suatu tradisi pengkajian yang digunakan 

untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Moleong (1998:9) juga 

mengemukakan bahwa penekanan kaum fenomenologis adalah aspek 

subjektif dari perilaku orang. Mereka berusaha masuk ke dalam dunia 

konseptual para subjek yang ditelitinya sehingga mereka mengerti apa dan 

bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan di sekitar peristiwa dalam 

kehidupannya sehari-hari.  

John (2005) mengemukakan bahwa fenomenologi adalah suatu tradisi 

untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Dalam konteks ini ada asumsi 

bahwa manusia aktif memahami dunia disekelilingnya sebagai sebuah 

pengalaman hidupnya dan aktif menginterpretasikan pengalaman 

tersebut.Asumsi pokok fenomenologi adalah manusia secara aktif 

menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan makna atas 

sesuatu yang dialaminya.Menurut Blumer (1969:81) bahwa:  

Saat berkomunikasi, seseorang sekaligus berperan sebagai 
aktor yang sadar dan refleksif. Artinya, bahwa seseorang 
yang sedang menjalani proses komunikasi mengetahui 
sesuatu, menilai sesuatu itu dan memberinya makna serta 
membuat keputusan untuk bertindak berdasarkan makna 



38 
 

tersebut. Dalam konteks sosial, terdapat pertimbangan-
pertimbangan seorang individu atas tindakan-tindakan orang 
lain yang dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman 
sebelumnya, yang membuatnya bisa menilai, memaknai, dan 
memberi respon atas makna itu. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa teori interaksionisme simbolik 

menjelaskan bahwa individu membentuk makna melalui proses komunikasi 

karena makna tidak bersifat intrinsik terhadap apapun. Dibutuhkan konstruksi 

interpretif diantara orang-orang untuk menciptakan makna. Bahkan tujuan 

dari interaksi adalah untuk menciptakan makna yang sama tentang relevansi 

dan urgensi makna. Sebagaimana Charon (1989:23) mengemukakan bahwa 

interaksionisme simbolik mendasarkan pandangannya pada asumsi bahwa 

manusia mengembangkan satu set simbol yang kompleks untuk memberi 

makna terhadap dunianya. Oleh karenanya makna muncul melalui interaksi 

manusia dengan lingkungannya. 

Selanjutnya teori interaksi simbolik berpandangan bahwa seseorang 

berbuat dan bertindak bersama orang lain, berdasarkan konsep makna yang 

berlaku pada masyarakatnya. Interaksionisme simbolik menekankan 

kajiannya pada urgensi simbol-simbol yang ada di setiap kehidupan manusia. 

Dimana sebagian besar tindakan manusia adalah direpresentasikan oleh 

simbol-simbol yang disepakati oleh masyarakat (Umiarso dan Elbadiansyah  

2014:192).  

Interaksionisme simbolik adalah sebuah teori yang mengutamakan 

perhatiannya pada kemampuan manusia atau individu dalam memahami 

makna.Makna merupakan produk sosial yang terjadi pada saat 

interaksi.Dapat pula dikatakan bahwa interaksionisme simbolik menyorot 



39 
 

tentang interaksi antara individu satu dengan individu lainnya yang 

didalamnya terjadi pertukaran makna melalui simbol-simbol yang digunakan. 

Pemahaman individu terhadap simbol-simbol merupakan suatu hasil 

pembelajaran dalam berinteraksi di tengah masyarakat dengan cara 

mengomunikasikan simbol-simbol yang ada baik secara verbal maupun non 

verbal. Melalui proses-proses sosial terjadi pertukaran makna sebagai hasil 

interpretasi terhadap simbol. Makna-makna tertentu yang dilekatkan oleh 

seseorang kepada dunianya sekaligus menjadi isi komunikasi yang mampu 

membuahkan informasi dan senantiasa diserasikan dalam proses sosial yang 

berlangsung.  

Melalui tanda-tanda dan simbol-simbol, maka aktor dapat terhubung 

dengan dunianya, melalui simbolisme ia dapat mengkaji, membuat penilaian-

penilaian di dalam dan berusaha memainkan kekuasaan atau kendali tertentu 

terhadap lingkungannya. Bagi Parson (dalam Jenks 2013:85), tanpa yang 

kultural yaitu yang simbolik, tidak akan ada interaksi. Yang kultural atau yang 

simbolik merupakan medium hubungan dan lem perekat yang menyatukan 

orang-orang dalam berkomunikasi. Sebagaimana Cassirer (dalam Bungin 

2006:11) bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki substratum simbolik 

dalam benaknya hingga mampu memberikan jarak antara rangsangan dan 

tanggapan. 

Teori interaksionisme simbolik adalah salah satu cabang dalam teori 

sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (the self) dan dunia 

luarnya.Di sini Cooley (1922) menyebutnya sebagai looking glass self yang 

berarti setiap hubungan sosial dimana seseorang itu terlibat merupakan satu 

cerminan diri yang disatukan dalam identitas orang itu sendiri. Jadi 
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maksudnya kita bisa mengoreksi diri kita melalui orang lain (Umiarso dan 

Elbandiansyah 2014:140).  

Di antara berbagai pendekatan yang digunakan untuk mempelajari 

interaksi sosial, dijumpai pendekatan yang dikenal dengan nama 

interaksionisme simbolik (symbolic interactionism). Pendekatan ini bersumber 

pada pemikiran George Herbert Mead (yang menjadi professor filsafat di 

Universitas Chicago).Mead adalah pemikir yang sangat penting dalam 

sejarah interaksionisme. 

Menurut Ritzer dan Goodman (2003:289) bahwa terdapat 7 prinsip 

dasar dalam teori interaksionisme simbolik yang meliputi; a) tak seperti 

binatang, manusia dibekali kemampuan untuk berpikir. b) kemampuan 

berpikir dibentuk oleh interaksi sosial. c) dalam interaksi sosial manusia 

mempelajari arti dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan 

kemampuan berpikir mereka yang khusus itu. d) makna dan simbol 

memungkinkan manusia melanjutkan tindakan khusus dan berinteraksi. e) 

manusia mampu mengubah arti dan simbol yang mereka gunakan dalam 

tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap  situasi. f) 

manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan, sebagian 

karena mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri, yang memungkinkan 

mereka menguji serangkaian peluang tindakan, menilai keuntungan dan 

kerugian relative mereka, dan kemudian memilih satu di antara serangkaian 

peluang tindakan itu. g) pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan 

akan membentuk kelompok dan masyarakat.  

Dari kata interaksionisme telah nampak bahwa sasaran pendekatan ini 

ialah interaksi sosial; kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol 
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dalam interaksi.Mustofa dan Maharani (2008:145) mengartikan interaksi 

simbolik sebagai interaksi antar pribadi atau individu yang didasarkan pada 

penafsiran terhadap perilaku masing-masing. 

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan manusia 

lainnya demi memenuhi kebutuhannya. Dalam proses interaksi tersebut 

mutlak memerlukan sarana tertentu. Dengan demikian sarana menjadi 

medium simbolisasi dari apa yang dimaksudkan dalam sebuah interaksi.  

Teori interaksionisme simbolik memusatkan perhatian lebih kepada 

individu, mengenai bagaimana interaksi antar individu dengan menggunakan 

simbol-simbol.Hal yang utama dari teori interaksionisme simbolik adalah 

menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi.Teori 

interaksionisme simbolik merupakan sebuah kerangka referensi untuk 

memahami bagaimana manusia bersama dengan manusia lainnya 

menciptakan dunia simbolik dan bagaimana nantinya simbol tersebut 

membentuk perilaku manusia. Perilaku manusia harus dilihat sebagai proses 

yang menghantarkannya dalam hubungan sosial dengan senantiasa 

bercermin pada ekspektasi orang lain sebagai mitra interaksi mereka. Dengan 

demikian model interaksionisme simbolik akan menganalisis berbagai hal 

tentang simbol yang terdapat dalam interaksi pelaku.  

Menurut Ritzer (2012:631-632) bahwa:  

Interaksionisme simbolik terutama tertuju pada dampak 

makna dan simbol pada tindakan dan interaksi manusia. 

Makna dan simbol-simbol memberi karakteristik yang khas 

pada tindakan sosial (yang meliputi satu aktor tunggal) dan 

interaksi sosial (yang meliputi dua atau lebih aktor yang 

terlibat di dalam tindakan sosial bersama) manusia. Tindakan 

sosial adalah tindakan ketika para individu bertindak bersama 

orang lain. Masyarakat pendukung suatu kebudayaan 

menafsirkan simbol-simbol itu dan mengorientasikan tindakan 
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mereka, merespon berdasarkan penafsiran mereka. Dengan 

kata lain di dalam interaksi sosial, para aktor terlibat di dalam 

suatu proses saling mempengaruhi.   

Pendapat di atas menggambarkan bahwa interaksi simbolik terjadi 

pada saat seseorang melakukan kontak atau berkomunikasi dengan 

seseorang lainnya. Melalui sebuah komunikasi terjadi pertukaran cara pikir, 

pertukaran pesan, maupun pemaknaan. Bahwa pesan yang dikirim oleh 

komunikan, akan memperoleh respon balik setelah mengalami proses 

pemaknaan. 

Soeprapto (2002:121) menyatakan bahwa: 

Interaksionisme simbolik merujuk pada karakter khusus yang 
berlangsung antar manusia. Aktor tidak semata-mata beraksi 
terhadap tindakan yang lain, tetapi juga menafsirkan dan 
mendefenisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor 
secara langsung maupun tidak, selalu didasarkan atas 
penilaian makna tersebut. Oleh karena itu, interaksi manusia 
dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau 
dengan menemukan makna tindakan orang lain.   

 Dengan demikian dapat pula dipahami bahwa ketika terjadi interaksi 

antar person, maka pada saat itu juga terjadi pertukaran makna (sharing of 

meaning) dan makna tersebut merupakan simbol yang bersifat alami sebagai 

realitas terhadap tindakan kita.Charon (1989:54) menyatakan bahwa pada 

tindakan tersebut manusia tidak merespon tindakan fisiknya melainkan 

terhadap sebuah simbol yang dihadirkan dan sekaligus menunjukkan fungsi 

simbol itu sendiri. 

 Interaksionisme simbolik sebagai sebuah pendekatan memandang 

“arti” (dari hasil interpretasi terhadap benda atau kelakuan) sebagai suatu 

yang muncul dari proses interaksi yang telah dilakukan. Arti dari sebuah 

benda untuk seseorang tumbuh dari cara-cara dimana orang lain bersikap 

terhadap orang tersebut (Soeprapto 2002:141).  
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 Interaksionisme simbolik yang menerangkan pemaknaan terhadap 

sesuatu (benda maupun kelakuan) adalah terjadi pada saat interaksi 

berlangsung. Dalam proses interaksi tersebut, manusia sesungguhnya 

dibimbing oleh sistem nilai dan norma yang dimiliki dan disepakati bersama 

sebagai wujud kebudayaannya. Kebudayaan mengandung arti dan makna 

yang lebih luas dan dinamis sebagai sebuah proses dari cara berpikir yang 

merepresentasikan seluruh pemikiran dan pengalaman manusia, baik secara 

individu maupun secara kolektif. Dalam interaksi juga terdapat simbol, 

sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan oleh penggunanya 

(Charon 1989; Soeprapto 2002). 

 Pada awal perkembangannya interaksionisme simbolik menekankan 

studinya tentang perilaku manusia pada hubungan interpersonal, bukan pada 

keseluruhan masyarakat atau kelompok.Karena itu sementara ahli menilai 

bahwa interaksionisme simbolik hanya tepat diterapkan pada fenomena 

mikrososiologik atau pada perspektif psikologi sosial.Pada perkembangan 

selanjutnya interaksionisme simbolik juga mengembangkan studi pada 

perspektif sosiologiknya, sehingga kritik tersebut menjadi tidak tepat lagi, 

karena pendekatan makrososiologik juga sudah diterapkan (Muhadjir 

2000:183). 

 Orang Papua memiliki keragaman sub-etnik dengan sistem simbol dan 

budaya masing-masing.Meski demikian, masyarakat setempat tetap 

menyadari bahwa terdapat tradisi atau kebiasaan yang berlaku umum di 

kalangan orang Papua. Salah satunya adalah mereka mengonsumsi buah 

pinang dalam kehidupan sehari-hari. Bagi orang Papua, pinang yang 

dikunyah bersama kapur dan sirih memiliki makna sosial dan budaya. Selain 
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itu filosofi dari pohon pinang yang dianggap melambangkan keturunan yang 

baik, dilihat dari pohonnya yang menjulang ke atas, sebagai harapan 

mendapatkan keturunan yang tinggi derajatnya dan lurus budi pekertinya. 

Sedangkan sirih, konon melambangkan sifat rendah hati, memberi, serta 

senantiasa memuliakan orang lain. Makna ini ditafsirkan dari cara tumbuh 

sirih yang memanjat pada para-para atau pada batang-batang pohon di 

sekitarnya tanpa merusakkan batang atau apapun tempat ia hidup. Dalam 

istilah biologi disebut simbiosis komensalisme. Daun sirih yang lebat dan 

rimbun memberi keteduhan di sekitarnya. Adapun kapur lain lagi dengan sirih. 

Kapur yang diperoleh dari hasil pemrosesan cangkang kerang (kulit bia) atau 

pembakaran batu kapur. Secara fisik, warnanya putih bersih, tetapi reaksi 

kimianya bisa menghancurkan. Kapur melambangkan hati yang putih bersih 

serta tulus, tetapi jika keadaan memaksa, ia akan berubah menjadi lebih 

agresif dan marah.  

 Dengan demikian mengunyah pinang-sirih dan kapur akan 

menyimbolkan sebuah harapan akan pribadi yang jujur dan lurus hatinya, 

yang memberi keteduhan dan saling merangkul dalam persaudaraan, serta 

pribadi yang tulus dalam kebersamaan. Berdasarkan makna filosofi dari buah 

pinang seperti terurai di atas kemudian melahirkan tindakan sosial-budaya 

dari orang Papua pada khususnya. Dalam proses interaksi antara manusia 

yang satu dengan manusia lainnya terjadi saling kontak dan bergaul menurut 

pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan.   

 Dalam perspektif antropologis, perilaku terwujud secara nyata dari 

perangkat pengetahuan kebudayaan. Bahwa nilai-nilai atau makna yang 

terkandung dalam buah pinang tersebut menjadikannya sebagai simbol yang 
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mewakili “tindakan tertentu” terhadap “tindakan tertentu” yang lain.Simbol-

simbol dalam kehidupan manusia juga erat kaitannya dengan budaya. Dalam 

suatu kebudayaan, masyarakat dalam kebudayaan tersebut sering 

menggunakan simbol-simbol dalam melambangkan sesuatu. Misalnya, dalam 

budaya orang Papua yang menggunakan buah pinang sebagai simbol untuk 

mengekspresikan diri. Selain itu juga Sebagai simbol pengusir dan pemanggil 

roh-roh leluhur (Aditjondro 2014), simbol penerimaan ataupun penolakan dari 

sajian pinang dalam proses pelamaran (Rahmat 2014), serta simbol 

kekerabatan dan pemersatu (Andersen 2006).   

2.6. Lingkaran Hidup (life cycle) dan Ritual Peralihan 

Berbagai studi tentang lingkaran hidup (life cycle) telah dikaji, 

diantaranya studi Holland dan Wellenkamp (1996), Simanjuntak (1985), 

Abdullah (1985), dan Munir (1985), dll.Studi-studi tersebut terutama 

menggambarkan sebuah tradisi yang berkaitan dengan sistem kepercayaan 

masyarakat pendukungnya. 

Studi Hollan dan Wellenkamp (1996) pada masyarakat Toraja di Desa 

Paku Asu (Sulawesi Selatan), menunjukkan bahwa tahapan lingkaran hidup 

masyarakat Toraja terdiri atas: masa kelahiran, masa remaja, dewasa, 

perkawinan, masa tua, dan kematian.  

Setiap orang (laki-laki maupun perempuan) memiliki pengalaman hidup 

masing-masing sejak masa kanak-kanak.Pengalaman hidup tersebut 

diantaranya adalah pengalaman dalam aktivitas bermain.Ada permainan 

tradisional tertentu yang dimainkan oleh anak laki-laki seperti ma’gasing (toy 

tops).Ada pula yang dapat dimainkan oleh anak perempuan dan anak laki-laki 

seperti kallado’, kossi, pilli’, re’tek, sikambuni-buni, dll.Pengalaman hidup 
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lainnya yaitu pengalaman bersekolah (school experience), pengalaman 

bepergian keluar desa, dll. 

Masyarakat Toraja juga memiliki ritual-ritual dalam tahapan lingkaran 

hidupnya, diantaranya yaitu   ma’tille, ma’kiri, dan ma’baruk.Ketiganya 

merupakan simbol-simbol sebuah masa peralihan.Ma’tille atau sunatan untuk 

anak laki-laki (supercision of boys) merupakan simbol menuju masa 

kedewasaan baik secara fisik (physical) maupun seksual.Ma’kiri (tooth filing) 

merupakan kebiasaan kaum remaja laki-laki maupun perempuan untuk 

meratakan atau merapikan gigi agar terlihat cantik (indah dipandang). 

Sedangkan ma’baruk merupakan simbol keberanian dan kejantanan seorang 

laki-laki yang ditunjukkan dengan ketangkasan yang bersifat ekstrim - 

memainkan bara api  (Hollan dan Wellenkamp 1996).   

Kehidupan manusia merupakan sebuah proses panjang yang melalui 

berbagai tahapan atau tingkatan hidup. Koentjaraningrat (2005:197) 

mengemukakan bahwa dalam lingkaran hidupnya, ada saat-saat genting bagi 

manusia, saat-saat ketika manusia mudah jatuh sakit atau tertimpa bencana. 

Misalnya masa kanak-kanak, atau saat ia beralih dari masa pemuda ke usia 

dewasa, masa hamil, melahirkan dan saat menghadapi sakratul maut. Pada 

saat seperti itu manusia merasa perlu melakukan sesuatu untuk 

memperteguh  imannya yang dilakukannya dengan upacara-upacara. 

Penyelenggaraan upacara dalam lingkaran hidup seseorang terutama 

bertujuan untuk keselamatan dan sebagai bentuk ekspresi dari 

keyakinannya.Upacara lingkaran hidup adalah upacara yang diselenggarakan 

pada peristiwa penting (saat-saat memasuki suatu tingkatan) sepanjang 

riwayat hidup seseorang. 
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Ritual peralihan (rites of passage) adalah suatu bentuk ekspresi ritual 

praksis yang menandai sebuah perubahan pada status sosial 

seseorang.Istilah rites of passage dipopulerkan oleh Arnold Van Gennep 

(1873-1957), ialah seorang ahli etnografi berkebangsaan Jerman pada awal 

abad ke dua puluh (Penner 2017). 

Van Gennep (1960), dalam bukunya  ‘Rites de Passage’ 

mengemukakan bahwa manusia selama hidupnya, mengalami berbagai krisis 

yang sangat ditakuti oleh manusia dan hal itu menjadi objek dari perhatiannya 

terutama terhadap bencana sakit dan maut, segala kepandaian, kekuasaan, 

dan harta benda yang dimilikinya, membuat manusia tidak berdaya.  Van 

Gennep (1960:10-11) menjelaskan bahwa : 

Peralihan dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dari 
lingkaran hidup terdiri dari tiga fase besar yaitu: 1) pemisahan 
(separation), dimana seseorang dipisahkan dari satu tempat 
atau kelompok atau status sosial; 2) transisi (transition), 
dimana seseorang disucikan dan menjadi subjek agar dapat 
beradaptasi terhadap perubahan atau sesuai dengan perannya 
yang baru; 3) integrasi kembali (agregation), dimana orang 
tersebut secara resmi mengintegrasikan sesuatu yang baru ke 
dalam diri yang bersangkutan. Sebagaimana dilakukan pada 
upacara inisiasi lainnya, dimana individu yang bersangkutan 
secara simbolik seakan-akan dilahirkan kembali, dan 
mengukuhkan integrasinya ke dalam lingkungan sosial yang 
baru. 

 
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa secara umum dan dimana pun setiap 

orang dalam kelompok masyarakat akan melalui tiga fase besar selama 

hidupnya. Terkait ke tiga fase besar itu Van Gennep menggunakan dikotomi 

‘sakral’ (sacred) dan ‘profan’ (profane) sebagai konsep sentral untuk 

memahami kondisi ‘transisional’ seseorang atau kelompok untuk mengenali 

dirinya dari waktu ke waktu.  
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Pada berbagai kebudayaan ada anggapan bahwa masa peralihan 

(transisi) manusia yaitu peralihan dari satu tingkat kehidupan atau lingkungan 

sosial ke tingkat kehidupan atau lingkungan sosial lainnya merupakan saat-

saat penuh bahaya, baik yang bersifat nyata maupun gaib.Oleh karena itu 

diadakan upacara lingkaran hidup yang bertujuan untuk keselamatan. 

Manusia selalu berupaya untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan 

timbulnya krisis dalam hidup dengan cara yang berbeda antar budaya.  

Dalam banyak kebudayaan, ritual peralihan sangat signifikan, seperti 

dalam upacara hamil tua, upacara saat-saat anak-anak tumbuh (upacara 

memotong rambut, upacara keluar gigi yang pertama, upacara penyentuhan 

si bayi dengan tanah untuk pertama kali, dan sebagainya), dan dalam 

upacara inisiasi (Koentjaraningrat 1985:34). 

Kehidupan yang dijalani sesungguhnya merupakan sebuah kejadian 

yang sebenarnya; kehidupan sebagai himpunan pengalaman tentang sebuah 

penggambaran, perasaan, emosi, keinginan-keinginan, gagasan-gagasan, 

dan makna-makna yang hanya dipahami oleh inidividu yang melakoninya 

(Hollan dan Wellenkamp 1996:191).Perilaku ritual bersifat simbolis, yaitu 

menyatakan sesuatu tentang keadaan persoalan-persoalan tersebut, tetapi 

tidak harus mempunyai implikasi tindakan.Oleh karena itulah, mengapa 

manusia dalam segala budaya menjalani aktivitas hariannya dengan pola-

pola perilaku ritual (Ghazali 2011:63). 

Simbol masa peralihan juga dikaji oleh Abdullah (1985) dalam 

tulisannya tentang: “Adat-istiadat Perkawinan Orang Minangkabau di 

Sumatera Barat”. Abdullah dalam hal ini mendeskripsikan tentang perkawinan 

sebagai salah satu masa peralihan yang terpenting dalam lingkaran hidup 



49 
 

orang Minangkabau yang berada di pantai Barat Sumatera.Menurut Abdullah 

(1985) bahwa masa peralihan terpenting dalam lingkaran hidup manusia yaitu 

adat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga yang 

disebut juga perkawinan. Demikian halnya masyarakat Minangkabau yang 

menganut garis keturunan matrilineal mengenal beberapa fase sebelum 

berlangsung suatu upacara perkawinan, yaitu pemilihan jodoh, meminang, 

dan pemberian mas kawin (uang japutan). 

Abdullah (1985:150) mengemukakan bahwapemilihan jodoh dalam 

masyarakat Minangkabau umumnya bersifat exogami.Pelanggaran terhadap 

adat exogami dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti 

bahaya baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi masyarakat.  Van 

Eerde (1990:391): bahwa ukuran yang terpenting dalam memilih jodoh pada 

orang Minangkabau adalah bahwa keturunan atau derajat sosial seseorang, 

melebihi kekayaan atau kesempurnaan rohaniah dan jasmaniahnya. 

Adapun upacara peminangan bagi orang Minangkabau adalah dimulai 

dari pihak kerabat perempuan.Biasanya peminangan dilakukan oleh talangkai 

(salah seorang suami dari kerabat si gadis atau salah seorang warga kerabat 

ayah yang disebut indue’ bako si gadis).Penentuan hari baik dan bulan baik 

untuk pesta perkawinan dilaksanakan setelah kedua belah pihak saling 

bertukar tanda (batimbang tando). Apabila salah satu pihak mungkir janji atau 

membatalkan rencana perkawinan maka ia dan kerabatnya harus 

mengembalikan tando yang telah diterimanya. Dengan demikian batimbang 

tando bagi orang Minangkabau dianggap lebih penting dari pada mas kawin. 

Pada masyarakat tradisional Minangkabau, mas kawin (uang japutan) 

biasanya ditentukan secara berunding dan bermufakat antara kerabat si gadis 
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dan kerabat si pemuda. Sebagai pengecualian, seseorang yang 

berkedudukan tinggi dalam masyarakat dan adat akan diberi uang japutan 

(berupa uang atau emas) yang besar pula. Sebelum upacara perkawinan 

secara adat terlebih dahulu diadakan upacara perkawinan secara agama 

Islam.Upacara perkawinan secara Islam dilaksanakan di rumah kerabat si 

gadis yang dihadiri juga oleh beberapa orang alim ulama (malim).Kehadiran 

malim adalah untuk membacakan do’a bagi keselamatan suami-isteri yang 

baru dinikahkan itu.Sedangkan upacara perkawinan secara adat baru 

dilangsungkan setelah dua hari kemudian.Rombongan kerabat si gadis 

bersama-sama ke tempat kerabat si pemuda untuk menjemput calon 

pengantin laki-laki (marakpulai).Beberapa orang bertugas membawa 

makanan (nasi kuning dan gulai ayam) dan juga sirih di cerana. 

Sajian makanan, minuman, rokok, dan hidangan sirih di cerana pun 

menjadi bagian penting dalam prosesi penjemputan marakpulai.Semua itu 

adalah sebagai simbol sopan santun dan penghormatan dari tuan rumah. 

Namun pada saat sekarang beberapa upacara adat dalam perkawinan orang 

Minangkabau sudah mengalami perobahan. Akan tetapi tidak hilang sama 

sekali karena hanya menyesuaikan dengan keadaan baru (Abdullah 1985).       

Simandjuntak (1985) dalam studinya terkait upacara seputar lingkaran 

hidup memfokuskan pada masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara. Dalam 

studinya tersebut dikemukakan bahwa orang Batak Toba yang menganut 

sistem kekerabatan patrilineal mengenal suatu konsep kemasyarakatan 

bernama dalihan na tolu. Adapun unsur-unsurdalihan na toluitu terdiri atas 

hula-hula (marga pemberi isteri), unsur boru (marga penerima isteri), dan 

unsur dongan sabatuha (semarga atau seperut artinya marga sendiri). Orang 
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Batak Toba hidup dalam satu wilayah perkampungan yang didasarkan 

kepada marga.Sesuatu kampung (huta) selalu ditempati oleh orang–orang 

yang merupakan keturunan dari satu nenek moyang secara patrilineal. 

Jika sebuah keluarga melaksanakan ritual lingkaran hidup, maka 

warga huta akan terlibat. Dalam ritual kelahiran misalnya,diawali dengan adat 

manghare (diadakan untuk perempuan Batak Toba yang hamil tua) dan adat 

pabosurhon (adat memberi makan kenyang kepada calon ibu agar kuat dan 

tahan menghadapi masa bersalin). Istilah manghare berasal dari kata mang 

adalah awalan aktif dan hare adalah sejenis bubur yang dibuat dari ramuan 

(seperti semangka, mentimun, pisang, tebu, nangka, kencur, jahe, kelapa, 

kemiri, dll) kemudian dihidangkan oleh ibu dari seorang perempuan yang 

sedang hamil anak pertama. Setiap unsur ramuan memiliki arti simbolik serta 

bertujuan memohon keselamatan (Simandjuntak 1985:54-56). 

Setelah kelahiran (mangharoan) diadakan pula upacara manaha 

saganon. Upacara ini bertujuan memohon doa untuk umur yang panjang 

serta kesehatan bagi si bayi sepanjang hidupnya. Demikian berturut-turut 

upacara ini disusul dengan upacara pemberian nama (mampe goar), 

pengumuman kepada semua pihak, kerabat semarga, para kenalan, maupun 

para raja tentang kelahiran bayi tersebut (mangebang), dan terakhir adalah 

upacara manjalo indahan arian yaitu pemberian secara simbolis pihak hula-

hula berupa sebidang sawah atau ladang maupun kebun kepada cucu laki-

laki yang pertama (simandjuntak 1985).    

  Berbeda dengan Abdullah (1985) dan Simandjuntak (1985) di atas, 

Munir (1985) memfokuskan studi pada ritus kematian dalam adat-istiadat 

orang Madura.Menurutnya orang Madura percaya bahwa setiap benda atau 
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tempat-tempat memiliki penjaga makhluk-makhluk halus.Misalnya, hutan, 

pohon, pekarangan, sawah, ladang, perahu, batu-batu, dll.Berbagai makhluk 

halus tersebut juga dipercaya juga ada yang sifatnya baik dan ada yang 

jahat.Mereka juga meyakini akan adanya roh-roh leluhur (bangotawana). Oleh 

karena itulah orang Madura tetap memeliharan hubungan dengan roh 

leluhurnya.Terpeliharanya kesinambungan dalam kehidupan sehari-hari 

diwujudkan dalam bentuk yang disebut arebba.Arebba adalah mengirim doa 

yang disertai dengan makanan dan minuman sekedarnya yang ditujukan 

kepada arwah-arwah para leluhur.  

Sebagaimana halnya suku-suku lain di Indonesia, Orang Madura juga 

memiliki ritus-ritus dan upacara adat termasuk yang berhubungan dengan 

lingkaran hidup individu seperti kehamilan, kelahiran, perkawinan, dan 

kematian. Meskipun pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari orang 

Madura sudah menganut agama Islam, akan tetapi keyakinan-keyakinan  lain 

yang bukan berasal dari agama Islam juga masih dianut. Munir (1985) 

menyatakan bahwa:  

Walaupun orang Madura sebagai orang Islam tentu pada 
dasarnya menganggap peristiwa kematian seperti ada yang 
tercantum dalam ajaran agama Islam, namun ada banyak 
unsur dalam rangkaian ritus dan upacara kematian yang 
sebenarnya tidak ada dalam ajaran agama Islam secara 
formal.Adat istiadat yang berhubungan dengan upacara dan 
ritus kematian terdiri atas; 1) aktivitas sebelum dimandikan, 
2) ritus memandikan, 3) menyembahyangkan, 4) upacara 
penguburan, 5) upacara tahlilan dan slametan. 
 

Orang Papua juga memiliki fase-fase tingkat kehidupan seperti masa 

kehamilan, kelahiran, masa anak-anak, masa remaja, perkawinan, dan 

kematian dimana peralihan antar fase kehidupan juga dipercayai rentan 

terhadap situasi kritis, sehingga ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan dalam 
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rangka menghindari bahaya yang potensil. Beberapa studi mengenai 

lingkaran hidup mereka (ritual yang juga terkait simbol-simbol dalam sebuah 

masa peralihan) yang telah dilakukan oleh Rumansara (2003), Mansoben 

(1982), Marjanto (2012), Macap (2009), dll); studi Rumansara (2003) 

menjelaskan tentang Upacara ‘Wor’ dalam lingkaran hidup orang Biak yang 

merupakan kewajiban setiap keluarga batih/inti yang melibatkan semua 

kerabat pihak suami-isteri. Upacara adat ini dimaksudkan untuk memohon 

perlindungan Penguasa Tunggal (Manggundi) melalui arwah-arwah nenek 

moyang mereka agar menjaga anak-anak dalam masa pertumbuhan dan 

setelah dikristenkan, sekaligus sebagai pengungkapan rasa syukur. Menurut 

Rumansara (2003) bahwa: “Makna simbolik upacara ‘Wor’ adalah adanya 

hubungan vertikal antara manusia dengan penguasa yang disembah dan 

melalui upacara manusia menyatakan keberadaannya; sekaligus 

melambangkan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya tempat 

manusia hidup”.  Terkait upacara Wor masyarakat Biak ini, Badio (2013:20) 

juga mengemukakan bahwa:  

Pada dasarnya tradisi wor merupakan upacara sakral yang 
berfungsi melindungi individu dalam momen peralihan peran 
sosialnya dalam lingkaran hidup mereka.Adapun fungsi wor bagi 
orang Biak adalah sebagai media komunikasi, media pendidikan 
tradisional, media kontrol sosial, sastra monumental, dan alat 
legitimasi politik tradisional serta media hiburan. 

Studi lainnya tentang masa peralihan di daerah Papua pada budaya 

orang Biak adalah studi Mansoben (1982) yang mengungkapkan bahwa : 

Ritual K’bor dalam kebudayaan Biak-Numfor merupakan ritual 
peralihan kedudukan seseorang dari kedudukan sebagai warga 
biasa menjadi warga penuh dalam masyarakat, sebagai simbol 
menguji keberanian dan ketabahan seorang pemuda, dan 
simbol hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. 
Pelaksanaan ritual ini menyimbolkan bahwa  seseorang telah 
diterima secara penuh sebagai warga Biak-Numfor.  



54 
 

 

Ritual lainnya yang juga bersifat simbolis dalam adat ataupun upacara 

lingkaran hidup di daerah Papua adalah studi Mardjanto (2012) pada 

masyarakat Moi di kabupaten Sorong, Papua.Masyarakat ini masih 

memegang teguh adat perkawinan sebagai upacara yang penting dalam 

lingkaran hidupnya.Orang Moi memiliki orientasi budaya yang harmoni 

dengan alam.Hal itu ditunjukkan pada adanya air suci (yang diperoleh dari 

sungai yang dikeramatkan) yang harus disiapkan dalam upacara perkawinan 

(simin). Mardjanto (2012:208):  

Air suci bermakna magis untuk membersihkan mempelai laki-
laki dan perempuan dari roh-roh jahat; sebagai benda 
pertukaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan 
sebaliknya; campuran sagu menjadi papeda sebagai salah 
satu makanan utama dalam ritual  upacara perkawinan. Selain 
itu, ritual perkawinan disertai dengan penanaman pohon oleh 
para tetua adat yang harus dijaga dan dirawat oleh kedua 
mempelai sebagai simbol kelanggengan rumah tangga. 

 

Temuan lainnya terkait studi lingkaran hidup pada masyarakat Papua 

adalah upacara Yu (upacara bayar kepala)pada masyarakat Sentani di 

Kabupaten Jayapura. Upacara lingkaran hidup Yu (upacara bayar kepala) 

juga penting bagi masyarakat Sentani yang dilakukan setelah pemakaman 

jenazah sebagai bagian dari upacara kematian orang Sentani. Macap (2009):  

Ritual ‘Yu’ sebagai simbol ‘kebersamaan’ (seperti, mempererat 
hubungan kerabat, memberikan harapan hidup, sebagai ikatan 
antara keluarga orang yang meninggal dan orang yang 
ditinggalkan). Besaran ‘bayar kepala’ berbeda-beda 
berdasarkan status sosial orang yang meninggal, apakah ia 
berstatus keluarga inti (imaeyei) atau perangkat pimpinan adat 
(yakhala). Bila yang meninggal keluarga inti, pembayaran 
dilakukan pihak keluarga istri atau ibu yang melahirkannya; dan 
bila yang meninggal perangkat pimpinan, pembayaran 
dilakukan masyarakat adat secara bersama-sama. 
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Pada prosesi Yu orang selalu menggunakan ‘rella’ (batu lonjong) sebagai 

pembayaran syah dalam adat.Ukuran ‘rella’ 10-17 cm yang terdiri dari warna 

hijau (hawa), warna kuning (haye), dan biru (nokho).Kondisi ini 

menggambarkan bahwa bagi orang Sentani adat Yu sekaligus juga memiliki 

nilai ekonomi, sosial, budaya, dan politik. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa pada masing-

masing kebudayaan dari kelompok masyarakat (seperti orang Toraja, Batak 

Toba, Minangkabau, Madura, dll) memiliki perbedaan dalam kegiatan upacara 

adatnya.Namun dibalik itu terdapat kesamaan tujuan yaitu harapan untuk 

memperoleh keselamatan dan perlindungan dari Sang pencipta. 

 Pelaksanaan upacara lingkaran hidup sebagaimana dijelaskan 

Abdullah (1985) tentang upacara perkawinan orang minangkabau; 

Simandjuntak (1985) tentang upacara menyambut kelahiran; Munir (1985) 

yang mengungkap upacara kematian pada orang Madura, dll, tanpa 

terkecuali pada ritual peralihan masyarakat Papua (Rumansara 2003, 

Mansoben 1982, Mardjanto 2012, dan Macap 2009), kesemuanya itu adalah 

sebagai perwujudan dan cara manusia untuk mendekatkan diri kepada 

penguasa semesta alam, sebagai sarana untuk mengatasi krisis, sebagai 

sarana untuk pengendalian sosial, sebagai sarana untuk mempererat 

hubungan sosial antara kerabat yang sudah ada, mengikat solidaritas dalam 

kelompok dalam hal memupuk rasa kebersamaan hidup kelompok. 

 2.7. Kerangka Pikir 

Setiap masyarakat memiliki kebudayaan sendiri yang sekaligus 

membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya.Melalui 

kebudayaanlah sebuah identitas kolektif dapat dikenali.Sebagaimana pada 
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orang Papua yang berdiam di jazirah paling timur nusantara memiliki 

beragam keunikan budaya. Salah satu diantaranya adalah kebiasaan 

mengunyah pinang. Bagi orang Papua terutama masyarakat pesisir, buah 

pinang dianggap penting sebagai makanan kunyah dalam aktivitas 

keseharian maupun sebagai bahan obat, bahkan untuk keperluan dalam 

upacara lingkaran hidup atau kebutuhan sosialnya yang disertai dengan 

makna simbolik. Karena itu pulalah maka buahpinang selalu dicari.  

Selanjutnya, keberadaan pinang dalam kebiasaan mengunyah 

pinang yang telah membudaya itu pun menjadi pengikat hubungan dalam 

interaksi sosialnya. Apabila  proses interaksi yang komunikatif  berlangsung, 

maka pada saat itu juga terjadi pertukaran makna simbolik. Sebagaimana 

Ahmadi (2008:302) menjelaskan bahwa interaksi simbolik menunjuk pada 

sifat khas dari interaksi antarmanusia yang berarti manusia saling 

menerjemahkan dan mendefenisikan tindakannya baik dalam interaksi 

dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri.  

Keseluruhan bentuk perilaku atau tindakan sosial masyarakat 

senantiasa mengacu pada hasil interpretatif atau pemaknaan terhadap 

sesuatu objek (benda, kejadian, bunyi, dll).Pemikiran ini bersesuaian 

dengan beberapa prinsip dasar dalam teori interaksi simbolik yaitu bahwa 

manusia sungguh dibekali kemampuan berpikir agar dapat mempelajari arti 

dan simbol yang terdapat dalam interaksi sosialnya (Ritzer dan Douglas 

J.Goodman 2003:289). Simbol merupakan objek sosial yang dipakai untuk 

merepresentasikan segala sesuatu yang disetujui. Orang-orang umumnya 

menggunakan simbol untuk mengomunikasikan sesuatu tentang 

keberadaannya. Bagi orang Papua, pinang menjadi sesuatu yang “dianggap 
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bernilai” terutama dalam komunikasi sosial. Dengan kata lain bahwa pada 

saat seseorang sedang berkomunikasi maka saat itu juga terjadi interaksi 

simbolik, karena adanya pertukaran makna. Berdasarkan uraian di atas, 

maka sebagai kerangka pikir dalam penelitian ini akan digambarkan sebagai 

berikut (lihat Bagan II.1): 
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Diagram 1. Keran 

 

Bagan II.1.Kerangka Pikir 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

3.1.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian 

yang berusaha memahami dan memaparkan data secara deskriptif dan 

sistematis mengenai fakta-fakta di lapangan.   

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. yaitu suatu pendekatan penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, 

perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan 

mendalam dalam bentuk narasi. 

  3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura-Propinsi Papua  dengan 

pertimbangan bahwa di Kota Jayapura masih terdapat penduduk asli yang 

tersebar di beberapa kampung dalam lima distrik yaitu; Jayapura Utara, 

Jayapura Selatan, Abepura, Heram, dan Muara Tami (lihat Gambar III.1). Di 

Kota Jayapura juga kebiasaan atau tradisi mengunyah pinang masih tetap 

dilaksanakan secara turun temurun. Dalam rangka pengumpulan data primer, 

peneliti mengunjungi setiap distrik atau lokasi secara berpindah-pindah.  

Pertimbangan lainnya yang mendasari pemilihan lokasi ini adalah 

masih banyaknya penjual pinang yang mudah dijumpai di lokasi penelitian, 

tersedianya tanaman pinang di beberapa tempat (kampung) di Kota 

Jayapura, dan terdapatnya pelaku-pelaku yang biasa terlibat dalam upacara 

lingkaran hidup orang Papua. Pelaku-pelaku yang dimaksudkan meliputi 

penduduk asli kota Jayapura (orang Port Numbay) dan orang Biak,dll (yang 

mewakili penduduk luar Kota Jayapura).  
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Gambar III.1. Peta Kota Jayapura 
Sumber: Pemerintah Kota Jayapura (2014) 

 

Lokasi penelitian ini mencakup Kampung Nafri, Kampung Skouw, Kayu 

Batu, dan Waena memiliki medan penelitian yang dapat ditempuh dengan 

kendaraan roda dua dan roda empat. Sepanjang jalan memasuki Kampung 

tersebut dan di sekitar rumah warga mata kita akan banyak melihat  

hamparan pohon pinang yang hijau dan menyejukkan dengan buah-buah 

pinangnya yang menjuntai. Sedangkan beberapa lokasi penelitian lainnya 

seperti Kampung Tobati-Enggros adalah lokasi penelitian yang merupakan 
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gugusan pulau yang terdapat di teluk Youtefa dan Kampung kayu Pulo 

sebagai salah satu pulau yang menghiasi teluk Humboltd Bay.  

Teluk-teluk ini dengan segala keindahannya yang eksotik merupakan 

anugerah Tuhan saya tempuh dengan menyewa angkutan motor ojek (perahu 

motor) pulang-pergi yang masih terbatas. Meski demikian jarak tempuh dan 

letak lokasi yang berjauhan bukan suatu kendala yang berarti bagi saya untuk 

dapat bertemu dengan informan-informan. Komunikasi dengan para informan 

terasa berbeda ketika saya berwawancara tidak menyertakan pinang-sirih 

dengan ketika berwawancara sambil menawarkan buah pinang.  Oleh karena 

itu melalui pengalaman ini membuktikan kepada saya sendiri sebagai orang 

luar (out sider) bahwa buah pinang adalah sarana yang sangat efektif untuk 

berkomunikasi, membangun hubungan (rapport) kedekatan dengan orang 

Papua.  

3.3. Informan Penelitian 

Informan penelitian ini adalah orang Papua (penikmat pinang) di Kota 

Jayapura yang bervariasi berdasarkan usia, gender, posisi/peran, dan status 

sosial (41 orang) (lihat Tabel III.1). Informan lainnya adalah suku bangsa lain 

sebagai pendatang (bukan penikmat pinang) yang dapat memberikan 

persepsinya mengenai tradisi dan kebiasaan mengunyah pinang orang Papua 

(14 orang) (lihat Tabel II.2). Sebagai informan kunci dalam penelitian ini 

adalah tokoh masyarakat atau kepala-kepala adat yang terlibat baik dalam 

kebiasaan mengunyah pinang sehari-hari maupun dalam ritual-ritual lingkaran 

hidup.  

 
 
 
 
 



62 
 

 
 
 

Tabel III.1. Daftar Informan Penelitian (Orang Papua - Penikmat Pinang) 

 

No Nama Gender Usia Posisi/peran 

1 Mamoribo L 56 Kepala suku Biak  

2 Terianus Awi L 51 Ontofro(kepala adat) Kampung Nafri 

3 George Awi L 70 Ontofro (kepala adat) Nafri dan Ketua Lembaga Musyawarah Adat 

(LMA) Papua 

4 Abisay  Rollo L 47 Ondoafi (Kepala adat) Skouw dan anggota DPRD Kota Jayapura 

5 Herman Hamadi L 68 Ondoafi Besar Tobati-Enggros 

6 Ramses Ohee L 75 Ondoafi (kepala adat) Kampung Waena 

7 Mama Emma Soro P 70 Tokoh Masyarakat Kampung Kayu Pulo 

8 Pdt.Hofni Simbiak L 55 Wakil Ketua I MRP (Majelis Rakyat Papua) dan agamawan 

9 P.John Bonai L 49 Agamawan Katolik 

10 Fakdawer L 75 Tokoh Masyarakat Biak 

11 Silas L 60 Tokoh masyarakat Nafri 

12 Ibu Henny P 55 Ibu rumah tangga 

13 Mama Selly P 53 Ibu rumah tangga 

14 Ibu Erlin P 47 Ibu rumah tangga 

15 Ibu Bora P 43 Bendahara Kampung Kayu Batu 

16 Ibu Ela P 26 Ibu rumah tangga 

17 Mama Mince P 50 Ibu rumah tangga 

18 Nenek Ance P 83 Sesepuh Kampung Kayu Pulo (menolong persalinan) 

19 Ibu Nella P 45 Ibu rumah tangga 

20 Yopi L 40 Pegawai pemerintahan Kota 

21 Jeffry L 37 Pegawai Pemerintahan Kota 

22 Charles L 44 Staf Kantor/petugas lapangan BPDAS dan Hutan Lindung –Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Papua   

23 Ir.Umar Lating L 50 Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Papua 

24 John Luis L 46 Kasi Perkebunan Dinas Pertanian Kota Jayapura 

25 Michael A L 45 Kasi Kehutanan Dinas Pertanian Kota Jayapura 

26 Saura P 22 Mahasiswi  

27 Yubel P 26 Mahasiswi 

28 Isack L 21 Mahasiswa 

29 Ardiles L 22 Mahasiswa 

30 Penehas L 23 Mahasiswa 

31 Irna Mallo P 21 Mahasiswi 

32 Joice Mutang P 22 Mahasiswi 

33 Diana P 13 Pelajar 

34 Ita P 14 Pelajar /remaja 

35 Mayuni P 47 Penjual pinang/pengecer 

36 Mama Wenda P 55 Penjual pinang/pengecer 

37 Mama Ludia P  41 Penjual pinang/pengecer 

38 Alo L 37 Penjual pinang/pengecer 

39 Mama Palora P 56 Petani pinang 

40 Tjoe L 70 Petani pinang 

41 Hezkiel L 60 Petani pinang 
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Tabel III.2. Daftar Informan Penelitian (Suku Bangsa Lain/Pendatang) 

 

No Nama Gender Usia Posisi/peran 

1 Made Budi L 51 Peneliti dari UNCEN – (Bali) 

2 Ustadz Shobur L 40 Tokoh  Agama Islam/ Imam Mesjid  - (Bugis)  

3 Ibu Thina P 47 Penyuluh Madya KKPP Kota Jayapura – (Toraja) 

4 Dra. Susi Antimiarsih P 50 Kabid UMKM Disperindagkop Kota Jayapura  - (Jawa) 

5 Ir. Yohanes Sesa L 53 Sekretaris Dinas Pertanian Kota Jayapura – (Toraja) 

6 Luther  Parrung L 57 Kasatpol PP Kota Jayapura – (Toraja) 

7 Amir L 48 Pedagang  Pengumpul (Pinrang) 

8 Ruslan L 53 Pedagang  Pengumpul  (Pinrang) 

9 Bapak Zul L 65 Pedagang  Pengumpul (Buton) 

10 Magda Dien P 33 Pendatang (Manado) 

11 Udien L 56 Pendatang (Makassar) 

12 Ibu Yanti P 50 Pendatang (Palopo) 

13  Edy L 42 Pendatang (Flores) 

14  Eka L  42 Pendatang  (Jawa) 

 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan fokus permasalahan, 

maka digunakan triangulasi, metode dengan mengombinasikan teknik-teknik 

pengumpulan data sebagai berikut wawancara, Focus Group Discussion 

(FGD), dan observasi.  

a. Wawancara mendalam 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan 

pedoman wawancara dan alat perekam terhadap informan dilakukan untuk 

memperoleh informasi terkait pemahaman orang Papua tentang makna 

simbolik pinang, praktik pemanfaatan pinang, potensi pinang, perilaku orang 

Papua terkait kebiasaan mengunyah pinang, lingkaran hidup serta 

pandangan-pandangan atau respon beberapa masyarakat pendatang terkait 

perilaku dalam kebiasaan mengunyah pinang orang Papua, dan lain-lain.  
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b. Fokus Group Discussion (FGD) 

Selain wawancara perorangan, saya juga mengadakan focus group 

discussion (FGD). FGD dilakukan terhadap kelompok masyarakat 

berdasarkan demografisnya yang terbagi ke dalam beberapa kelompok suku, 

yakni kelompok orang Nafri, kelompok orang Tobati-Enggros, orang Kayu 

Pulo, orang Kayu Batu, orang Skouw, dan orang Biak. Setiap kelompok terdiri 

dari enam orang, sehingga jumlah peserta FGD adalah 36 orang (lihat Tabel 

III.3).  

Tabel III.3. Focus Group Discussion 
 

No Kelompok Jumlah Peserta 

1 Nafri 6 

2 Tobati-Enggros 6 

3 Kayu Pulo 6 

4 Kayu Batu 6 

5 Skouw 6 

6 Biak 6 

Jumlah 6 Kelompok 36 

 

Adapun topik-topik diskusi adalah potensi pinang, praktik pemanfaatan 

buah pinang, dan upacara lingkaran hidup yang menggunakan pinang. FGD 

dimaksudkan untuk mengklarifikasi dan mengeksplorasi informasi yang 

diperoleh melalui wawancara secara lebih mendalam dan dalam sense 

kelompok. Melalui FGD saya dapat sekaligus mengamati tindakan-tindakan 

individu peserta diskusi seperti bahasa-bahasa tubuh terkait ekspresi-

ekspresi simbolik (kenikmatan saat mengunyah pinang, kepercayaan diri dan 

semangat saat memberikan pendapat, sikap-sikap saat mengedarkan 

pinang,sirih dan kapur, dll).   

c. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku orang-orang Papua 

atau kelompok yang sedang mengonsumsi pinang terutama dalam kehidupan 
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sehari-hari, dan dalam upacara lingkaran hidup mereka. Secara spesifik saya 

mengamati cara-cara mereka memperoleh pinang, ekspresi ketika melihat 

pinang, cara-cara menawarkan pinang, dan cara mereka mengunyah pinang 

(ekspresi kenikmatan ketika mengunyah pinang), termasuk cara membuang 

ludah dan ampas pinang, dll. Pengamatan yang saya lakukan adalah selama 

proses pengumpulan data yaitu; ketika berada di tempat-tempat umum 

(seperti di halte bus, kampus, rumah sakit, kantor-kantor, terminal, pasar, 

pangkalan ojek) dimana para penikmat pinang dapat dijumpai. Tempat 

lainnya adalah ketika mengikuti upacara adat, dan ketika sedang berada di 

tempat wawancara dan FGD, dll. Observasi digunakan untuk saling 

mengonfirmasi data yang dikumpulkan melalui wawancara dan FGD. Dalam 

penelitian ini juga dilakukan pengambilan gambar (dokumentasi) yang 

dimaksudkan sebagai bukti pendukung dan berhubungan dengan masalah 

kondisi objektif penelitian. 

3.5.  Analisis Data  

Analisis data adalah suatu cara pengujian sistematis terhadap sesuatu 

untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan di antara bagian-bagian itu, 

serta hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhannya (Spradley 

1997:129). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak awal hingga 

akhir penelitian atau pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan tiga 

langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian dalam bentuk 

deskripsi dan penjelasan/penafsiran dan penarikan kesimpulan. Data yang 

sudah terhimpun diklasifikasi dan dideskripsi secara holistik-integratif, dan 

ditafsirkan secara kualitatif dari perspektif masyarakat yang diteliti (emik) dan 

dari perspektif peneliti (etik) guna menjawab permasalahan penelitian.  Satori 
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dan Komariah (2012:201) mengemukakan bahwa analisis data merupakan 

proses  mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, hingga tahap membuat 

kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 

Tahapan penelitian yang dikemukakan ini meminjam model yang 

direkomendasikan oleh Miles dan Huberman (1992). Analisis data dilakukan 

secara siklus, dimulai dari tahap awal hingga akhir penelitian, dan kembali ke 

tahap awal (lihat Bagan III.1) 

  

                                                  

 

 

 

 

Bagan III.1 . Analisis Data Menurut Miles dan Huberman 
Sumber: Afrizal (2014:180) 

 
Komponen-komponen analisis data (yang mencakup reduksi, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan) secara interaktif saling 

berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data.   

Data yang dianalisis dengan perspektif interpretatif adalah data-data 

mengenai:  realitas sosial, ekonomi dan budaya yang melatari kebiasaan 

mengunyah pinang; pemahaman orang Papua terkait makna simbolik pinang 

dalam kehidupan sosial sehari-hari, pemanfaatan pinang dalam upacara 

lingkaran hidup, dan pandangan-pandangan maupun respon masyarakat 

pendatang terkait kebiasaan mengunyah pinang orang Papua, dan lain-lain.  

Pengumpulan 
data 

Penyajian data 

Reduksi 

data 

Kesimpulan 
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3.6. Etika Penelitian 

 Izin penelitian diperoleh dari pemerintah kota Jayapura yang 

memberikan tembusan kepada kepala-kepala adat. Adapun perekrutan 

informan dilakukan dengan menemui secara langsung kepala adat masing-

masing yang selanjutnya menjadi informan kunci. Sedangkan informan 

lainnya adalah orang Papua penikmat pinang dari berbagai umur, jenis 

kelamin, dan pekerjaan (petani pinang, penjual pinang, ibu rumah tangga, 

pegawai) yang kemudian sebagai informan biasa.   

Sebelum proses wawancara berlangsung, saya menyampaikan 

kepada informan tentang maksud pelaksanaan penelitian, menanyakan 

kesediaan informan untuk direkam atau dicatat penjelasannya dan 

kesediaannya untuk difoto, serta kesediaan untuk ditampilkan namanya 

dalam laporan hasil penelitian.  

Memahami norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam 

masyarakat adalah salah satu keharusan bagi peneliti untuk memperoleh 

informasi atau data yang diinginkan. Selama proses penelitian, saya selalu 

menjaga sopan santun yang berlaku dalam masyarakat, sebagaimana 

dinyatakan oleh Satori dan Komariah (2012:92) bahwa untuk kesuksesan 

selama berada di lapangan, peneliti juga harus mampu beradaptasi yang 

dilandasi oleh sikap dan perilaku yang baik dan menyenangkan. 

Memegang kerahasiaan informasi yang diberikan informan juga tetap 

saya jaga, jika informan menghendaki untuk tidak dipublikasikan. Kepada 

informan tertentu saya memberikan balas jasa yang seimbang yang telah 

mereka berikan selama proses penelitian. Balas jasa yang saya maksud yaitu 

mengganti uang transport, menyediakan buah pinang dan rokok, dan lain-lain, 
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sebagaimana Spradley (1997:52) bahwa tidak boleh mengeksploitasi 

informan demi kepentingan pribadi. Balas jasa yang seimbang harus 

diberikan atas nama jasa yang mereka berikan.  
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BAB IV 

KOTA JAYAPURA: GEOGRAFI DAN POTENSI PINANG 

Kota Jayapura yang memiliki luas wilayah  940 km2 atau 94.000 ha, 

terdiri dari 5 distrik, terbagi habis menjadi 25 kelurahan dan 14 kampung, 

dengan jumlah penduduk sekitar 275.694jiwa. Wilayah Kota Jayapura 

memiliki batas administratif sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan 

dengan lautan Pasifik, sebelahSelatan berbatasan dengan Distrik Arso 

Kabupaten Keerom, sebelahBarat berbatasan dengan Distrik Sentani dan 

Depapre Kabupaten Jayapura, dan sebelahTimur, berbatasan dengan 

Negara PNG (Bappeda Kota Jayapura 2013:18). 

 Papua adalah sebuah propinsi terluas Indonesia yang terletak di 

bagian tengah pulau Papua atau bagian paling timur West New Guinea 

(Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau East 

New Guinea. Propinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian 

barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua propinsi dimana bagian 

timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai 

nama Papua Barat. Papua memiliki luas 808.105 km2 dan termasuk pulau 

terbesar kedua di dunia dan pulau terbesar pertama di Indonesia (Anonim 

2015). 

 Perkembangan asal usul nama pulau Papua memiliki perjalanan yang 

panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa-bangsa asing 

dengan masyarakat Papua, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal 

dalam memaknai nama Papua. 

Berdasarkan informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kota Jayapura (2013:18) bahwa daerah (Propinsi) Papua beribu 
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kota di Jayapura, terdiri atas 9 pemerintahan kabupaten yaitu Kabupaten 

Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Fak-fak, Sorong, Manokwari, Biak Numfor, 

Yapen Waropen dan Nabire. Dua pemerintahan kota yaitu kota Jayapura, 

dan kota Sorong, tiga pemerintahan kabupaten administratif yaitu Puncak 

Jaya. Jumlah kecamatan di Papua adalah 173 kecamatan yang mencakupi 

2.712 desa dan 91 kelurahan . 

Kota Jayapura adalah ibu kota Propinsi Papua, Indonesia. Kota ini 

merupakan ibu kota propinsi yang terletak di Teluk Jayapura. Berdasarkan 

arti katanya, Jayapura berarti kota kemenangan, berasal dari kata Jaya 

yaitu kemenangan, dan Pura yang berarti kota.   

Berikut ini akan dikemukakan uraian terkait demografi, geografi, 

topografi dan iklim, serta potensi pinang. 

4.1. Demografi 

Penjelasan tentang demografi di Kota Jayapura pada bagian ini adalah 

berbicara tentang deskripsi atau gambaran umum terkait dengan segala 

aspek kependudukan. Aspek tersebut diantaranya; jumlah penduduk 

menurut jenis kelamin, mobilitas penduduk dengan faktor-faktor pendorong 

dan faktor penarik, serta pertumbuhan penduduk yang terus mengalami 

peningkatan (terutama terkait dengan kemudahan sarana transportasi yang 

tersedia). Gambaran kependudukan lainnya adalah organisasi sosial dan 

sistem kekerabatan, serta sistem kepercayaan.      

Kota Jayapura adalah miniatur bagi wilayah Papua, artinya bahwa 

penggambaran tentang wilayah Papua dapat diketahui dengan melihat Kota 

Jayapura. Sehingga kondisi ini menjadi salah satu faktor penarik bagi 
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masyarakat luar kota Jayapura dari berbagai suku bangsa untuk 

menjadikannya sebagai tempat hunian. Hal ini juga sekaligus 

memperlihatkan keberadaan Kota Jayapura sebagai miniatur Indonesia 

karena keragaman suku bangsa yang ada.  

Kota Jayapura memiliki penduduk yang heterogen, yaitu terdiri dari 

berbagai suku yang ada di Indonesia, yang berdomisili di ibukota Propinsi 

Papua. Jumlah penduduk Kota Jayapura adalah sebanyak 275.667 jiwa 

yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 145.731 jiwa (52,83 %) dan 

penduduk perempuan sebanyak 129.936 jiwa  (47,16 %)  (lihat Tabel IV.1).  

Tabel IV.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Distrik Tahun 
2014 

 

No Distrik Jumlah 
Penduduk 
Laki-laki 

% Jumlah 
Penduduk 

Perempuan 

% Total % 

1 Abepura 41.670 29 36.725 28 78.395 28 

2 Jayapura 
Selatan 

37.839 26 34.232 26 72.071 26 

3 Jayapura 
Utara 

36.769 25 33.140 26 69.936 26 

4 Heram 23.077 16 20.199 16 43.276 16 

5 Muara 
Tami 

6.376   4 5.640   4 12.016 4 

Jumlah 145.731 100 129.936 100 275.694 100 

Sumber: BPS Kota Jayapura 2015 

Tabel di atas menunjukkan bahwa Abepura memiliki jumlah penduduk 

yang terbesar 78.395 (28 %) dan Muara Tami memiliki  jumlah yang terkecil 

12.016 (4%).  

Beberapa faktor penarik yang dapat menjadikan salah satu daerah 

(seperti distrik Abepura) memiliki jumlah penduduk yang lebih besar yaitu; 

letaknya yang lebih strategis, tersedianya berbagai sarana dan pra sarana 

seperti sarana perkantoran, sarana pendidikan, dan sarana hiburan, dll. 

Sedangkan distrik Muara Tami yang jumlah penduduknya lebih kecil 
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dikarenakan oleh faktor pendorong bagi warganya untuk keluar daerah 

menuntut ilmu (pendidikan tinggi), ataupun bekerja sebagai pegawai, 

memperoleh sarana hiburan, dll.   

Penduduk Kota Jayapura didominasi oleh kelompok penduduk usia 

20-34 tahun. Sementara itu kelompok penduduk usia tua (65 tahun keatas) 

mempunyaiproporsi yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

kematian penduduk usia lanjut sangat tinggi (BPS Kota Jayapura 2015). 

Tabel IV.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci Per Distrik Tahun 2014 
  

No Distrik Jumlah 
Penduduk 

Luas wilayah 
(km2) 

Kepadatan 

1 Abepura 78.441 155,70 501 

2 Jayapura Selatan 72.026 43,40 1.647 

3 Jayapura Utara 69.909 51,00 1.361 

4 Heram 43.300 63,20 681 

5   Muara Tami 12.018 626,70 19 

Jumlah 275.694 940,00 291 

Sumber: BPS Kota Jayapura 2015 

Berdasarkan Tabel IV.2 menyatakan bahwa kepadatan penduduk Kota 

Jayapura adalah 291 jiwa/km2 dengan kepadatan penduduk yang tertinggi 

di Distrik Jayapura Selatan (1.647 jiwa/km2) dan terendah di Distrik Muara 

Tami (19 jiwa/km2) dengan laju pertumbuhan sedikit mengalami kenaikan 

menjadi 2,61% per tahun karena kondisi relatif kondusif dan keberhasilan 

dalam penanganan keluarga berencana serta arus urbanisasi dapat ditekan.  

Penduduk di wilayah Kota Jayapura memiliki mobilitas yang tinggi 

dikarenakan oleh hubungan dan aksesibilitasnya yang tinggi dan cukup baik 

dengan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Papua. Sebagai contoh 

misalnya, kota Jayapura merupakan sentra pembangunan dan menjadi jalur 

masuk bagi para pengunjung baik lewat darat, laut, maupun udara. Dengan 
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demikian kondisi ini sangat memungkinkan kota Jayapura sebagai tempat 

pertemuan berbagai aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. 

 Pada perkembangan selanjutnya, karena pesatnya perkembangan 

kota dan mobilitas penduduk, sehingga menyebabkan kedatangan suku 

bangsa lainnya ke Kota Jayapura. Penduduk asli umumnya tersebar di 

masing-masing wilayah distrik, sedangkan penduduk pendatang lazimnya 

terkonsentrasi pada kawasan pusat-pusat perekonomian dan 

perkotaan.Berbagai sektor ekonomi pun menjadi tumpuan hidup mereka, 

antara lain sektor perdagangan, pertanian, kelautan, sampai memasuki 

kantor pemerintahan setempat. 

 Adapun jumlah penduduk Kota Jayapurasetiap tahunnya mengalami 

peningkatan yakni dari segi jumlah  penduduk laki-laki dan penduduk 

perempuan, maupun jumlah rumah tangga sebagaimana ditunjukkan pada 

Tabel IV.3 di bawah. 

Tabel IV.3. Jumlah Penduduk Kota Jayapura menurut Jenis Kelamin, 
Rasio Jenis Kelamin, dan Jumlah Rumah Tangga Antara 

Tahun 2010-2014 
 

No Tahun Jumlah 
Penduduk 
Laki-laki 

Jumlah 
Penduduk 

Perempuan 

Total Rasio 
Jenis 

Kelamin  

Jumlah 
Rumah 
Tangga 

1 2010 137.609 121.281 258.890 113 60.992 

2 2011 139.639 123.104 262.797 113 61.913 

3 2012 142.014 126.287 268.301 112 63.210 

4 2013 143.848 128.696 272.544 112 64.209 

5 2014 145.140 129.936 275.694 111 65.025 

Sumber: BPS Kota Jayapura tahun 2015 

Pertumbuhan penduduk Kota Jayapura yang setiap tahun mengalami 

pelonjakan sebagaimana tersebut di atas, disebabkan oleh adanya 

kemudahan sarana transportasi laut maupun udara. Sarana transportasi 

tersebut langsung menyinggahi daerah ini, termasuk adanya arus urbanisasi 
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dari wilayah desa ke kota (lihat Tabel IV.4). Dermaga atau pelabuhan laut 

terletak dalam wilayah Kota Jayapura sedangkan Bandar udara (airport) 

Sentani terletak di wilayah kabupaten Jayapura. Dari airport Sentani ke 

pusat kota +33 km dapat ditempuh 30-45 menit dengan taxi airport  sampai 

di pusat kota. 

Tabel IV.4. Jumlah Kunjungan Kapal di Kota Jayapura dalam Tahun 
2014 

 

Bulan Kapal Dalam Negeri 
(unit) 

Kapal Luar Negeri 
(unit) 

Jumlah (unit) 

Januari 43 2 45 

Februari 34 2 36 

Maret 39 3 42 

April 59 3 62 

Mei 32 - 32 

Juni 38 - 38 

Juli 35 - 35 

Agustus 36 1 37 

September 45 1 46 

Oktober 71 - 71 

Nopember 59 - 59 

Desember 37 2 39 

Total 528 14 542 

Sumber: BPS Kota Jayapura Tahun 2015 

Tabel IV.4 di atas menunjukkan bahwa kunjungan kapal di pelabuhan 

kota Jayapura setiap bulan umumnya selalu ramai dan sekaligus juga akan 

berdampak pada besarnya volume penumpang. Produktivitas angkutan 

lauttahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

tahunsebelumnya. Jumlah kunjungan kapaltercatat sebanyak 542 kali.  

Pada tahun 2015, ada sekitar 108 agen/biro perjalanan di Kota 

Jayapura. Banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Jayapura pada tahun 

2015 mencapai 90.044 orang (BPS Kota Jayapura 

2015).Jumlahpenumpang pada tahun 2015 tercatat134.356 penumpang tiba 
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dan 101.503penumpang berangkat. Seperti ditunjukkan pada tabel berikut 

(Tabel IV.5). 

Tabel IV.5. Arus Kedatangan (arrival) dan Keberangkatan (departure) 
Penumpang Melalui Pelabuhan Kota Jayapura Dalam Tahun 2015 

No Bulan Penumpang 

Kedatangan 
(arrival) 

Keberangkatan  
(departure) 

1 Januari 15.835 9.111 

2 Februari 11.506 5.568 

3 Maret 10.333 5.493 

4 April 6.830 4.646 

5 Mei  8.789 6.833 

6 Juni 7.332 8.629 

7 Juli 9.273 12.968 

8 Agustus 17.257 9.214 

9 September 11.949 7.915 

10 Oktober 11.017 7.616 

11 Nopember 11.040 6.376 

12 Desember 13.195 17.134 

 Jumlah 134.356 101.503 

Sumber: BPS Kota Jayapura, Tahun 2015 
 
Berdasarkan Tabel IV.5 di atas, maka pada bulan tertentu terjadi 

pembengkakan jumlah penumpang yang tiba maupun yang berangkat. 

Seperti yang terjadi pada bulan Agustus 2015, jumlah penumpang yang tiba 

jauh lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya dan setelahnya, 

sedangkan jumlah penumpang berangkat terbanyak adalah pada bulan 

Desember.  

Sebutan sebagai kota pendidikan telah turut membuat kota ini 

menjadi tujuan penduduk dari luar kota Jayapura untuk mengadu nasib dan 

juga menimba ilmu di beberapa lembaga perguruan tinggi yang ada di kota 

ini.  

4.1.1. Organisasi Sosial dan Sistem Kekerabatan 

Bila berbicara tentang organisasi sosial suatu masyarakat ini berarti 

bahwa kita menganggap suatu sistem sosial terdiri dari berbagai kelompok, 
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memandang hubungan sosial berdasarkan posisi dan peranan yang saling 

berkaitan.  

Menurut Keesing (1989:208-209) bahwa untuk memudahkan 

pemahaman tentang organisasi sosial, kita harus mulai dengan hubungan 

sosial, yaitu cara mereka berinteraksi, hal-hal yang mereka katakan dan 

lakukan dalam hubungan mereka satu sama lain. Tetapi terdapat juga 

gagasan mereka tentang hubungan mereka, konsepsi masing-masing 

tentang pihak yang lain, pemahaman dan strategi serta pengharapan yang 

menuntun perilaku mereka. Baik pola perilaku maupun sistem konseptual 

mempunyai struktur, dalam arti tidak kacau balau atau sembarangan, tetapi 

kedua hal tersebut merupakan struktur yang berbeda jenis. 

Dalam kehidupan orang Papua, khususnya di Kota Jayapura juga 

terdapat organisasi sosial yang berkaitan dengan status dan kedudukan 

tertentu. Menurut Amin, Hamid  dkk (2013:179) bahwa : 

Dalam masyarakat adat orang Papua, kedudukan kepala 
adat yang dikenal dengan sebutan Ondoafi menjadi yang 
utama dan menempati posisi sentral dalam pembinaan 
dan kepemimpinan masyarakat. Kepala adat bagi mereka 
adalah status yang terberi (ascribed status) yang menjadi 
ketua pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam 
penyelesaian sengketa di masyarakat.  
 

Sebagai penduduk asli Kota Jayapura (orang Port Numbay) yang 

berada dalam wilayah adat Mamta (bersama dengan orang Sentani, 

Genyem, Depapre, Demta, Sarmi, Bonggo, dan Mamberamo), kedudukan 

Ondoafi selaku kepala adat memegang peran penting dalam kehidupan 

organisasi sosial orang Papua yang berada di Kampung Nafri, Tobati-

Enggros, Kayu Batu, Kayu Pulo, Waena, dan Skouw. Demikian pula orang 
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Biak yang berada dalam wilayah adat saireri dengan kepala suku sebagai 

pemimpin informalnya. 

Berikut ini adalah uraian singkat masing-masing masyarakat adat 

(penduduk asli) dan organisasi sosialnya yang terdapat di Kota Jayapura):  

a) Masyarakat Adat Nafri 

Masyarakat adat Nafri yang berdiam di Kampung Nafri termasuk dalam 

wilayah administratif Distrik Abepura. Dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Asano, Sebalah Timur 

berbatasan dengan Kampung Holtekamp, Sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kampung Tobati, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan 

Vim.  

Mata pencaharian penduduk kampung Nafri adalah meramu sagu yang 

masih menjadi mata pencaharian pokok sebagian penduduk kampung Nafri 

yang diselingi juga dengan bertani atau bercocok tanam berupa tanaman 

jangka panjang di ladang. Sebagian kecil masyarakat mulai mencoba 

menjalankan beberapa jenis usaha kecil, seperti membuka kios, menjual 

pinang, berjualan sayuran di pasar Youtefa, dan juga usaha hewan ternak 

(seperti babi dan ayam). 

Masyarakat adat kampung Nafri sebagian besar masih memegang 

aturan dan norma adatnya. Dalam stratifikasi sosialnya, kedudukan seorang  

kepala adat yang disebut ondoafi (ontofro dalam bahasa orang Nafri) adalah 

menempati status yang lebih tinggi. Masyarakat adat Nafri ini mengenal dua 

keondoafian yakni Awi Warke dan Awi Sembekra yang masing-masing juga 

memiliki pesuruh (washe) serta kepala-kepala klennya. Keondoafian Awi 

Warke terdiri dari beberapa marga yaitu; Awi, Awi Nero, Finkreuw, Wamuar, 
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Uyo, dan Tjoe. Sedangkan marga-marga dalam keondoafian Awi Sembekra 

terdiri dari; Awi, Taniauw, Merahabia, Mramra, Kay, Hanuebi, Sibri, dan 

Wamiau. Sementara status terendah adalah pada golongan masyarakat 

biasa (lihat Bagan IV.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan IV.1. Organisasi Sosial Masyarakat Adat Nafri 

Umumnya persoalan kemasyarakatan diserahkan dan diselesaikan 

oleh dewan adat. Kedudukan sebagai ondoafi dalam stratifikasi sosial 

masyarakat adat Nafri sangat dihormati dan terlihat jelas dalam 

penyelesaian perkara adat. Sebagaimana dinyatakan Terianus Awi sebagai 

kepala adat (keondoafian Awi Sembekra) bahwa bentuk yang digunakan 

dalam sistem penyelesaian perkara adat yang dilaksanakan oleh lembaga 

masyarakat adat Nafri yaitu dengan cara, apabila ada perkara yang timbul 

dari warga Warke maka yang akan menyelesaikan dan mengambil 

keputusan adalah keondoafian dari Sembekra, begitupun sebaliknya 

apabila ada perkara yang terjadi di Sembekra, maka yang akan 

Ondoafi Warke : 
(George Awi) 

Ondoafi Sembekra: 
(Terianus Awi) 

Kepala-kepala klen 

Pesuruh (washe) 

Masyarakat Adat 

Marga: 

1. Awi 
2. Taniauw 
3. Merahabia 
4. Mramra 
5. Kay 
6. Hanuebi 
7. Sibri 
8. Wamiau 

 

 

Marga: 
1. Awi 
2. Awi Nero 
3. Finkreuw 
4. Wamuar 
5. Uyo 
6. Tjoe 
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menyelesaikan dan mengambil keputusan adalah keondoafian dari Warke. 

Cara ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan 

ketidakadilan dalam pengambilan keputusan (wawancara 14 November 

2014).  

Bagi masyarakat adat Nafri keputusan dari Ondoafi (kepala adat) yang 

berdasarkan hukum atau norma-norma adat Nafri sangat dipatuhi sebab jika 

tidak maka ada tumbal atau bala (musibah/kesialan) pada dirinya dan 

keluarganya. Keputusan atau suara dari Ondoafi dipercaya terikat dengan 

roh-roh nenek moyang dulunya hingga sekarang.  

Dampak dikenakannya sanksi berupa denda yang diberikan adalah 

perdamaian, dan berwujud kekeluargaan dari pihak yang bertikai. Kemudian 

dilanjutkan dengan doa bersama, setelah itu korban dan keluarganya 

menyiapkan makanan dan juga buah pinang. Kedua belah pihak yang 

sebelumnya bertikai bukan lagi musuh tapi sebagai keluarga, berjabat 

tangan dan berpelukan.  

Menurut Bapak Terianus Awi (51 tahun), kepala adat (ontofro dari Awi 

Sembekra) bahwa: “Berdasarkan aturan adat, masing-masing marga yang 

ada di dalam masyarakat adat Kampung Nafri memiliki washe (pesuruhnya) 

sendiri-sendiri” (wawancara 14 November 2014). Misalnya, jika marga Awi 

yang berduka maka sebagai washe (pesuruhnya) dari marga Merahabia 

yang akan mengerjakan semua. Mulai dari mengantar pesan 

(menyampaikan kabar) sampai dengan mendistribusikan makanan dan 

pinang. Hal tersebut adalah ketentuan adat yang berlaku sejak dahulu. 

Demikian pula jika marga Merahabia yang berduka maka yang mengerjakan 

semuanya  adalah marga Wamiaiu atau marga Hanuebi (sebagai ketentuan 
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adat). Adapun Marga Finkreuw (dari keondoafian Awi Warke) bila 

mengalami kedukaan, maka pesuruhnya adalah dari marga Tjoe (lihat 

Bagan IV.2). 

Keondoafian Awi Warke: Keondoafian Awi Sembekra: 

1. Awi     1. Awi 

2. Awi Nero    2. Taniauw 

3. Finkreuw    3. Merahabia 

4. Wamuar    4. Mramra 

5. Uyo     5. Kay 

6. Tjoe     6. Hanuebi 
       7. Sibri 

 8. Wamiauw 

Bagan IV.2.  Dua keondoafian dalam adat Nafri dan pesuruhnya   
 

b) Masyarakat Adat Waena 

Masyarakat adat Waena berada dalam wilayah distrik Heram Kota 

Jayapura. Meskipun demikian masyarakat adat Waena masih merupakan 

satu rumpun dengan masyarakat asli Kampung Harapan (Nolokla) yang 

berada di distrik Sentani Timur. Seperti masyarakat adat lainnya yang ada di 

Kota Jayapura, orang Waena (suku Sentani) juga menganut sistem 

kekerabatan patrilineal. Masyarakat adat ini memiliki struktur adat yakni 

membawahi beberapa suku kecil yang dipimpin oleh masing-masing 

ondoafi, yaitu Asei (Asei Pulau dan Asei Besar) yang dikepalai oleh Ondoafi 

Kleofla, Masyarakat adat Waena yang dikepalai oleh Ondoafi Ramses 

Ohee, dan suku Ayapo dikepalai oleh Ondoafi Enos Deda. Kepemimpinan 

adatnya pun diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan 

anak laki-laki tertua (hak kesulungan). Dalam masyarakat waena, sebutan 

untuk ondoafi atau kepala adat adalah ondofolo. 
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Dalam mengeluarkan suatu keputusan untuk segenap warga 

masyarakatnya, seorang ondofolo  harus berdasarkan pertimbangan dewan 

Khoselo. Posisi dewan khoselo adalah mewakili matarumah (kepala 

klen/klen/matarumah) atau orang-orang yang dituakan dari kelompok-

kelompok klan yang berpengaruh di kampung. Beberapa marga yang 

terdapat dalam masyarakat adat kampung Waena ini adalah Ohee/Modouw, 

Hendambo, Pumoko, Dasim/Yepese, Kambu/Yepese,Kaegere dan Ongge. 

Adapun organisai sosial dalam masyarakat adat kampung Waena tersebut 

dapat dilihat pada Bagan IV.3 berikut : 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  Bagan IV.3. Organisasi Sosial Masyarakat Adat Kampung Waena 

 

 

 

 

Adat Besar Suku Sentani 

Ondofolo Kleublow: 
Markus Ansaka 

Ondofolo Dasim: 
Ramses Ohee 
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Enos Deda 

kepala-kepala klen 
(Khoselo-khoselo) 

Masyarakat adat  
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c) Masyarakat Adat  Tobati-Enggros  

 Tobati-Enggros adalah nama dua kampung yang terletak di Teluk 

Youtefa. Keduanya berada dalam dua distrik (kecamatan) dan kelurahan 

yang berbeda. Letak geografis Kampung Tobati berada di Distrik Jayapura 

Selatan Kota Jayapura dengan batas-batas; Sebelah utara berbatasan 

dengan Kelurahan Hamadi, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung 

Enggros, sebelah timur berbatasan dengan laut pasifik, dan sebelah barat 

berbatasan dengan Waimhorok. Sedangkan Kampung Enggros termasuk 

dalam wilayah administratif distrik Abepura Kota Jayapura. Adapun batas-

batasnya adalah, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Asano, 

sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Tobati, sebelah barat 

berbatasan dengan Kelurahan Vim, dan sebelah timur berbatasan dengan 

Kampung Holtekamp.  

 Orang Tobati-Enggros menganut sistem kekerabatan yang dikenal 

dengan istilah matarumah. Masyarakat adat Tobati-Enggros mulanya sama-

sama menghuni satu rumah besar yang dibagi menjadi beberapa 

kekerabatan. Bilik-bilik keluarga inilah yang kemudian terpecah dan disebut 

matarumah kemudian berkembang menjadi beberapa keret yang 

merupakan satu sub-klen. Penduduk kampung Tobati-Enggros terdiri dari 

beberapa keret atau marga yang mengikuti garis keturunan ayah 

(patrilineal).  

 Berdasarkan tingkatannya, pimpinan masyarakat adat dari kedua 

kampung adalah Ondoafi Besar dari marga Hamadi, namun dari masing-

masing keret/marga terdapat pimpinan yang disebut kepala suku. Selain 

kepala suku dan ondoafi besar, dalam kedua kampung ini masih terdapat 
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marga/keret utama. Marga/keret utama di Kampung Tobati adalah Hamadi 

dan Ireeuw, marga lainnya adalah Dawir, Haai, Hassor, Hababuk, Injama, 

Afaar, Mano, Sremsrem, Merauje, Iwo, dan Itaar. Sedangkan di kampung 

Enggros, dua marga utama adalah Sanyi dan Drunyi, sedang marga lainnya 

adalah Merauje, Semra, Iwo, Hanasbei, Haai, Samai, Hamadi, dan Itaar.  

 Gelar Pimpinan tertinggi masyarakat adat Tobati-Enggros adalah 

Harsori Mehai atau Ondoafi. Kedudukan Harsori Mehai (Ondoafi) didalam 

melaksanakan tata pemerintahan adat dibantu oleh pesuruh yang disebut 

“rowes”. Rowes bertugas menyampaikan hal-hal prinsip kepada setiap 

Kepala Suku berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan adat. Tugas-

tugas pemerintahan adat yang dipegang “Harsori Mehai” adalah :1) 

menjaga keutuhan batas-batas adat bila ada pelanggaran–pelanggaran 

secara adat, 2) menjaga kesejahteraan rakyat dari ke-dua kampung 

tersebut, 3) menegakkan aturan hukuman dan sanksi bila ada pelanggaran-

pelanggaran secara adat, dan 4) mengadakan pesta rakyat gunanya untuk 

menjaga persatuan/kesatuan diantara masyarakat adat dengan Ondoafi dan 

Kepala Suku. 

Hidup Gotong Royong telah dianut oleh setiap marga di Kampung 

Tobati, seperti: Berkebun, membuat pagar kebun, menarik perahu dari 

hutan, dan sebagainya. Selain Ondoafi Besar Tobati-Enggros, ada juga 

Ondoafi khusus dalam Kampung Tobati, yaitu: Ondoafi Tobati Laut (dari 

marga Ireeuw), tugasnya mengatur marga-marga yang diawasinya seperti: 

marga Srem-Srem, marga Meraudje, marga Haay, dan marga Hassor. 

 Diantara marga/keret utama dan marga/keret lainnya terdapat 

pembagian peran menurut kedudukannya. Marga Hamadi sebagai Ondoafi 
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Besar berperan mengawasi, mengatur, dan memutuskan segala hal yang 

berhubungan dengan kepentingan bersama masyarakat kedua kampung. 

Ondoafi dibantu oleh seorang Rowes (pesuruh) yang disebut Rowes Mhai. 

Marga Itaar adalah Kepala Suku Babi, artinya dia berhak mengatur 

perburuan babi hutan atau membeli babi peliharaan kerabatnya untuk 

keperluan suatu pesta adat. Drunyi adalah Kepala Suku jaring berhak 

mengatur dan menyimpan alat-alat penangkapan tradisional yang 

dibutuhkan untuk menangkap ikan (lihat Bagan IV.4). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan  IV.4. Organisasi Sosial dalam Masyarakat Adat Tobati-Enggros 

Ondoafi BesarSuku 
Hamadi : 
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d) Masyarakat Adat Kayu Pulo (Kampung  Tahima Soroma) 

Kampung Kayu Pulo (Tahima Soroma) sudah ada sejak zaman dahulu 

kala, tetapi belum diketahui kapan dan bagaimana terbentuknya. Orang 

Kayu Pulo telah berada ratusan tahun yang lalu di Kampung Tahima 

Soroma. Mereka adalah klen Sibi Rumah Cone, yang pertama-tama 

mendiami pulau ini, dan ada juga klen Sibi Rahabeam, klen Hai dan klen 

Soro. Sedangkan klen Youwe yang berasal dari daerah Cycloop, datang 

dan mendiami Pulau Kosong, atau pulau yang saat ini mayoritas 

penduduknya berasal dari Pulau Buton.  

Klen Sibi berada di wilayah ujung Barat. Sedangkan klen Hai di ujung 

Timur, klen Youwe yang terdiri dari dua bersaudara mendapat bagian 

wilayah di tengah-tengah dan bertugas mengatur kampung serta menjadi 

penguasa laut dan klen Soro yang bertugas sebagai pesuruh. Mereka hidup 

berdampingan di bawah Satu Tifa dan Satu Para-para Adat. Sebagai 

contoh, saat Sibi mengadakan acara adat, Youwe akan berdansa dan Sibi 

memberikan makan, begitupun sebaliknya. 

Di para-para adat, orang Kayu Pulo mengangkat klen Youwe menjadi 

bagian dari keluarga besar mereka dengan cara tinggal sekampung dan 

diberikan batas-batas wilayah yang dibagikan oleh orang Kayu Pulo. 

Ondoafi Besar Kayu Pulo adalah Bapak Gaspar Sibi (almarhum) selaku 

pimpinan adat yang tertinggi. Kedudukan ondoafi selaku kepala adat adalah 

berlaku turun temurun (tidak melalui pemilihan). Tugas utama sebagai 

ondoafi  besar adalah  mengawasi Kampung Tahima Soroma (Kayu Pulo) 

dan Pulau kosong. 
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Adapun  klen-klen di kampung Kayu Pulo adalah Sibi, Haay,  Youwe, 

dan Soro. Setiap klen memiliki kepala klennya sendiri-sendiri (lihat Bagan 

IV.5). 

  

 

 

 

  

 

 

 

Bagan IV.5. Organisasi sosial dalam Masyarakat Adat Kayu Pulo 

Bagan di atas menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat Kayu 

Pulo setiap kepala klen dibantu oleh roweshe (pesuruh). Roweshe  bertugas 

menyampaikan hal-hal prinsip kepada setiap kepala klen berkenaan dengan 

tugas-tugas pemerintahan adat. Orang Kayu Pulo (Tahima Soroma) juga 

menganut sistem kekerabatan patrilineal. Namun, dalam tatanan hukum 

adat di Kayu Pulo, perempuan mendapat tempat yang sangat dihormati.  

Bagi masyarakat Kayu Pulo, perempuan yang menafkahi laki-lakil 

dianggap tabu, karena menjatuhkan harga diri kaum laki-laki. Perempuan 

dilarang untuk mencari nafkah. Perempuan dapat meminta tolong kepada 

keluarganya yang lain, apabila laki-laki tidak dapat memenuhi kebutuhan 

rumah tangganya. Tetapi saat ini, banyak aturan-aturan adat yang dulunya 

juga dianggap tabu tidak lagi dipatuhi, misalnya pelanggaran yang dilakukan 

Kepala klen 
Haay 

Kepala klen 
Youwe 

Kepala klen 
Soro 

Kepala klen 
Sibi 

Roweshe (pesuruh) 

Masyarakat adat 

Ondoafi Besar Kayu Pulo : Gaspar Sibi (almarhum) 
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kaum perempuan yaitu mereka dapat duduk-duduk atau bersantai dan 

memancing di jembatan utama.  

Sedangkan beberapa aturan adat lainnya yang masih dipegang 

kuat dalam kaitannya dengan tata cara pembayaran mas kawin di Kayu 

Pulo adalah tidak berbeda dengan daerah lainnya di Papua. Mas kawin 

berupa manik-manik, gelang atau berupa uang yang besarnya disesuaikan 

dari matarumah ke matarumah atau klen ke klen. Seperti anak-anak 

bangsawan/Ondoafi berbeda dengan anak-anak dari golongan masyarakat 

umumnya. Termasuk dalam kaitannya dengan jumlah atau banyaknya buah 

pinang yang dibawa adalah berbeda antara anak-anak ondoafi dengan 

masyarakat biasa. 

e) Masyarakat Adat Kayu Batu 

  Kampung Kayu Batu adalah salah satu bagian dari wilayah 

perkampungan yang ada di lingkungan Kota Jayapura (Port Numbay). 

Kampung Kayu Batu merupakan satu-satunya kampung di wilayah 

administratif distrik Jayapura Utara yang berbatasan dengan Teluk Humbolt di 

sebelah Selatan, berbatasan dengan Laut Pasifik di sebelah Utara dan di 

sebelah Timur, dan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Ria di sebelah 

Baratnya. Selain penduduk yang berasal dari kampung lain yang menetap di 

Kayu Batu, juga terdapat penduduk asli yang berasal dari klen Makanuay dan 

Puy. Dalam perkembangannya klen Makanuay dibagi dalam dua bagian yaitu 

Makanuay I (dalam bahasa asli disebut rei) dan Makanuay II (dalam bahasa 

asli disebut remta). Sedangkan klen Puy dalam bahasa asli disebut C’thargu. 

  Kondisi perekonomian masyarakat kampung kayu batu umumnya 

adalah hidup dan bekerja dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya 
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alam. Disamping sebagai nelayan, ada pula yang menjual jasa sewaan lokasi 

pantai wisata BaseG.  

Masyarakat adat Kampung Kayu Batu sejak dahulu juga memiliki 

lembaga masyarakat adat sebagai lembaga tertinggi dalam organisasi sosial 

atau struktur pemerintahan adatnya. Pengambilan keputusan adat tertinggi 

berada di tangan ondoafi (kepala adat). Bagi masyarakat Kayu batu, seorang 

kepala adat adalah pemimpin yang disegani dan dipatuhi karena dipercaya 

sebagai seorang yang menerima kekuatan-kekuatan sakti. Dalam kehidupan 

masyarakat yang bercirikan masyarakat adat sebagaimana di Kampung kayu 

Batu, peranan ondoafi sebagai kepala adat memiliki posisi sentral dalam 

pembinaan dan kepemimpinan masyarakat. 

Adapun pelapisan sosial yang berlaku dalam masyarakat adat 

Kampung Kayu Batu yaitu menempatkan ondoafi (kepala adat) sebagai status 

tertinggi yang membawahi kepala-kepala klen, para rowese, hingga 

masyarakat adat (lihat Bagan IV.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan IV.6. Organisasi Sosial  Masyarakat Adat Kayu Batu 
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  Dalam masyarakat kayu Batu, jabatan ondoafi adalah bersifat turun 

temurun melalui sistem pewarisan. Peranan ondoafi sangat penting dalam 

penyelesaian sengketa adat mereka. Istilah “Para-para Adat” juga berlaku 

dalam masyarakat yang mengenal sistem perkawinan exogami ini. Para-para 

adat merupakan proses penyelesaian sengketa secara kekeluargaan 

sehingga diantara para pihak yang bertikai hubungan kekluargaan tetap 

terjaga dan harmonis. 

f) Masyarakat Adat Skouw    

 Masyarakat adat Kampung Skouw sebagai bagian dari kota Jayapura-

Papua, pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat 

masih tergantung pada pemberian alam sekitar. Maksudnya, kekayaan alam 

yang terdapat di Kampung Skouw masih terbilang mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat setempat. 

 Menurut Karubaba (2007) bahwa masyarakat Jayapura termasuk 

orang Skouw masih memandang kekayaan alam yang dianugerahkan 

Tuhan sebagai bahan makanan yang cukup untuk keperluan hidupnya. Oleh 

karena itu, mereka menggantungkan hidupnya terutama atau bahkan 

secara umum pada sumber kekayaan alam tersebut menurut kekerabatan 

dan pengetahuan kearifan lingkungan yang sangat kuat dan mendasar.  

Misalnya, sistem pertanian umumnya masih sederhana yakni berladang 

atau huma, atau lazim pula disebut berkebun dengan menanam berbagai 

jenis tanaman, seperti ketela pohon, ketela rambat, petatas, talas, dan lain-

lain, untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Banyak pula tanah yang 

sudah dianggap tanah dari suatu marga, pernah ditanami, ditinggalkan dan 

tidak digarap lagi oleh warga lain dari fam itu. Hal itu disebabkan karena 



90 
 

tanah itu sudah ditanami dengan tumbuh-tumbuhan berjangka panjang 

seperti pohon buah-buahan, pohon nangka, pohon pinang, atau kelapa. 

 Orang-orang dari Kampung Skouw (tiga kampung) umumnya dijuluki 

sebagai orang pinang dan kelapa oleh karena penghidupan mereka 

umumnya bersumber pada kedua tanaman yang masuk ke dalam suku 

palma ini. Bapak Terianus Awi (Ontofro dari dari Kampung Nafri yang 

beristrikan perempuan Skouw), misalnya, mengemukakan bahwa  :  

”Orang Skouw terkenal dengan pinangnya. Kalau seperti 
daerah Skouw sana, di sana hidupnya cuma dua saja. 
Hidupnya dengan pinang dan kelapa. Iya. Orang tanam 
pinang berarti keluarganya terjamin” (wawancara 14 
November 2014). 
 

Ini menunjukkan signifikannya pinang dan kelapa dalam kehidupan orang 

Skouw.  

 Selain bertani dan meramu, aktivitas berburu juga menjadi mata 

pencaharian yang relatif penting, yang eksklusif dan pada umumnya hanya 

dilakukan oleh laki-laki. Dalam aktivitas tersebut jarang tampak usaha 

bersama dalam kelompok-kelompok berburu yang besar, tetapi hanya suatu 

kerjasama antara dua tiga orang laki-laki saja. Binatang yang diburu adalah 

terutama babi,rusa, burung, ikan dan lain-lain. 

 Dalam segala aktivitasnya (terutama pada waktu berkebun, berburu, 

atau melaut,dll), orang Skouw selalu membawa buah pinang (bersama 

kapur-sirih) untuk dikunyah karena dipercaya akan manfaatnya seperti 

menahan lapar, memberi tenaga, menghangatkan tubuh,  dan sebagainya.  

 Adapun organisasi sosial masyarakat adat kampung Skouw yang 

berada di wilayah distrik Muara Tami ini yaitu memposisikan ondoafi besar 

(Bari Magite) sebagai pemimpin yang dihormati. Dari ketiga kampung 
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masing-masing memiliki ondoafi (Bari, dalam bahasa Skouw) dan pesuruh 

dalam dan pesuruh luar. Pesuruh dalam bertanggung jawab atas ritual dan 

urusan sosial, sedangkan pesuruh luar bertugas sebagai pembawa atau 

pemberi berita (humas). Di bawah ini dapat dilihat (pada Bagan IV.7) 

tentang struktur organisasi masyarakat adat kampung Skouw. 

Kepemimpinan dalam masyarakat adat Skouw dipegang oleh marga yang 

memiliki hak kesulungan. Seperti marga Rollo di Skouw Yambe, marga 

Malo di Skouw Mabo atau marga Lomo di Skouw Sae.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Bagan IV.7. Organisasi Sosial Masyarakat Adat Skouw 
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g) Masyarakat Adat Biak 

Secara tradisional masyarakat Biak terorganisir dalam keret dan mnu 

kampung). Setiap keret memiliki pemimpin yang disebut mamri yang 

merupakan orang kuat di keret itu. Seorang mamri harus memiliki kelebihan-

kelebihan agar bisa melindungi keretnya. Model kepemimpinan ini diperoleh 

dengan cara diperjuangkan sendiri, bukan dari hasil pewarisan.   

Seorang mamri yang perkasa, apabila bisa memimpin perang 

menguasai keret-keret lain, ia bisa menjadi kepala suku yang disebut 

Mananwir. Menurut tradisi Biak, seorang yang diangkat oleh tua-tua suku 

menjadi Mananwir harus memenuhi kriteria yang terdiri dari: bisa menjadi 

panglima perang, bisa memimpin rakyatnya, mempunyai (menguasai) tanah 

ulayat tertentu untuk memberi makan rakyatnya. Jadi ditekankan, mananwir 

harus bisa memberi makan rakyatnya. Sebagai mananwir, harus dapat 

menangani persoalan-persoalan masyarakatnya termasuk sengketa yang 

timbul antara warga keretnya sendiri.  Seorang Mananwir harus berakhlak, 

bermoral. Apa yang ia ucapkan harus sesuai, dan tidak dibenarkan menarik 

kembali apa yang sudah ia ucapkan. Seorang Mananwir yang menyalahi 

adat tradisi Biak, menurut kepercayaan mereka, ia akan dimakan tanah. 

Dalam stratifikasi sosialnya, masyarakat Biak mengenal dua golongan 

yaitu golongan masyarakat bebas yang disebut manseren (yang dipertuan) 

dan golonganmasyarakat yang disebut budak atau women berasal dari 

tawanan-tawanan perang. Tugas utama golongan ini adalah membantu 

melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi siapa mereka dipertuan, seperti 

berkebun, mencari ikan, membangun rumah dan lain-lain. Oleh karena 

tugas yang demikian, maka seorang budak sering dinamakan juga dalam 
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bahasa Biak manfanwan, artinya yang dapat disuruh untuk melaksanakan 

pekerjaan tertentu. Tidak jarang terjadi bahwa seorang budak dapat 

merubah statusnya menjadi anggota masyarakat keret asli, tetapi untuk 

membedakannya dengan anggota masyarakat keret asli maka ia dan 

keturunannya mendapat sebutan keret kasun, atau keret kecil. Perbedaan 

antara kedua golongan manseren itu ialah bahwa golongan pertama disebut 

manseren mnu, artinya golongan pendiri dan pemilik kampung, sedangkan 

golongan kedua hanya disebut golongan manseren saja. 

Dalam kaitannya dengan pinang, status sosial seseorang atau marga 

tertentu dapat ditunjukkan pada saat pesta adat.  Bagi masyarakat Biak, 

upacara atau pesta adat mengandung nilai-nilai dasar yang sangat spesifik 

dalam kehidupannya dikarenakan bahwa pesta adat tersebut dilaksanakan 

untuk unjuk; 1) harga diri keluarga pihak laki-laki, 2) derajat/status sosial 

yang disandang keluarga laki-laki, dan 3) sebagai pameran kekayaan 

keluarga laki-laki. Dalam kaitannya dengan acara pelamaran perempuan,  

Bapak Hofni (55 tahun), agamawan dan tokoh masyarakat Kota Jayapura 

mengemukakan bahwa:  

Pinang dalam acara adat pelamaran perempuan untuk 
menunjukkan kalau yang datang adalah orang yang hebat, 
sekaligus menunjukkan status sosial. Atau dari segi 
kualitas pinang yang kita bawa juga orang sudah bisa 
menilai. Misalnya dengan berkata, ah cuma begitu saja 
baru datang bawa (wawancara 24 Juni 2016).  

 

Ini menunjukkan bahwa kualitas pinang berkaitan dengan status sosial 

seseorang. Pada waktu pelaksanaan adat ararem (mengantar mas kawin), 

seperti yang saya dengarkan ketika ikut menghadiri pesta tersebut di 

keluarga pihak perempuan (dari marga Rumbekwan). Dalam kata-kata 

sambutan keluarga pihak perempuan, mereka membuat perumpamaan 
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terhadap mempelai perempuan yang diibaratkan sebagai tanaman pinang. 

Dan mempelai laki-laki (yang diminta) bertugas untuk menjaga dan merawat 

”pinang”nya  karena pihak keluarga mempelai perempuan telah menanam 

dan membesarkannya (observasi, 12 Oktober 2014). Sementara itu pihak 

tuan rumah (keluarga pihak perempuan) juga menyajikan dan membagikan 

pinang-sirih (kakes) kepada keluarga laki-laki sebagai simbol penghargaan 

atau perjamuan kasih (lihat Gambar IV.1). 

 
Gambar IV.1.Keluarga laki-laki pengantar mas kawin yang menerima 

kakes(kiri) dan kakes (kanan) 
 

Demikianlah dalam  setiap komunitas selalu dijumpai dengan berbagai 

proses “politik”, ada orang yang memimpin, menyusun organisasi, 

memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Dalam masyarakat sebagai 

suatu system, kita melihat adanya berbagai permasalahan tertentu yang 

harus dipecahkan melalui organisasi politik formal tertentu, misalnya 

memelihara  ketertiban intern, mengalokasikan kekuasaan dalam membuat 

keputusan tentang kegiatan kelompok. Orang Papua mengenal sistem yang 
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mengatur  hubungan atau relasi antar warga dalam berbagai aktivitas 

hidupnya sehari-hari berdasarkan kebudayaan mereka masing-masing.  

Orang Papua mengenal sistem politik atau sistem kepemimpinan politik 

tradisional. 

Orang Papua mempunyai sistem kepemimpinan tradisional dalam 

mengatur kehidupan masing-masing suku bangsa yang multi etnik di tanah 

Papua. Menurut Mansoben (1995:48)  

Dalam sistem organisasi sosial kemasyarakatan di Papua 
dikenal ada 4 sistem kepemimpinan yaitu: 1) sistem 
kepemimpinan pria berwibawa yang dicapai melalui 
kemampuan berdagang (bigman trade), dan kepemimpinan 
pria berwibawa yang dicapai melalui kemampuan berperang 
(bigman war). Sumber kekuasaan terletak pada kemampuan 
individual, kekayaan material, kepandaian 
berdiplomasi/pidato, keberanian memimpin perang, fisik 
tubuh yang besar, dan sifat murah hati. Contoh etnik yang 
menganut sistem ini: Dani, Asmat, Mee, Meibrat, dan Muyu. 
2) kepemimpinan ondoafi (chief man). Sistem kepemimpinan 
ini merupakan pewarisan kedudukan dan birokrasi 
tradisional. Teritorial kekuasaan seorang pemimpin hanya 
terbatas pada satu kampung dan kesatuan sosialnya terdiri 
dari golongan atau sub golongan etnik saja dan pusat 
orientasi adalah religi. Terdapat di bagian timur Papua; 
Nimboran, Sentani, Teluk Humbolt, Tabla, Skouw, Arso, 
Waris, Yaona. 3) kepemimpinan campuran. Kepemimpinan 
campuran terdapat di kawasan Teluk Cenderawasih, seperti 
di Biak, Yapen dan Waropen. Dan 4) kepemimpinan Raja. 
Sistem Kerajaan: sistem ini adalah pewarisan berdasarkan 
senioritas kelahiran dan klen. Di sini terdapat pembagian 
kewenangan tugas yang jelas, pusat orientasi adalah 
perdagangan. Tipe ini terdapat di Raja Ampat, Semenanjung 
Onim, Teluk Mac Cluer, dan Kaimana.  
 
Dalam sistem kerajaan ini rajanya berkuasa di semua kampung. Peran 

kepemimpinan raja sudah hampir tidak ada, kecuali di Provinsi Papua Barat 

masih terdapat beberapa dari keturunan raja yang menjadi pemimpin dalam 

jabatan birokrasi pemerintah seperti Bupati, anggota DPRD dan pemimpin 

pada satuan kerja (baca Soeprapto 2013:308-309).  
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Masyarakat Kota Jayapura (orang Port Numbay) umumnya menganut 

sistem kepemimpinan ondoafi (chief man) dan menduduki status sosial yang 

tinggi dalam masyarakatnya karena dia adalah pemimpin adat. Orang 

Papua (penduduk asli) di Kota Jayapura masih tetap percaya akan 

kesakralan, kewibawaan, ataupun kharisma ondoafi.   

Selain kepemimpinan tradisional, masyarakat Kota Jayapura juga 

mengenal kepemimpinan dari etnis pendatang. Kepemimpinan yang 

dimaksud yaitu dalam bentuk paguyuban, kerukunan, dan ikatan yang 

mempersatukan para pendatang. Sebelum masa otonomi khusus peran 

kepemimpinan pendatang sangat dominan. Akan tetapi saat kini  dapat pula 

menjadi alat tawar yang kuat ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah 

berlangsung. Hal tersebut dimungkinkan sebab jumlah kelompok pendatang 

di daerah Papua yang cukup besar. 

4.1.2. Sistem Kepercayaan dan Religi 

Sebagian masyarakat Papua masih memiliki kepercayaan totemisme. 

Hal tersebut sebagai bentuk kepercayaan yang memandang asal-usul 

manusia berasal dari dewa-dewa nenek moyang, juga mewarnai penduduk 

asli kota Jayapura yang tersebar di lima distrik yakni Abepura, Jayapura 

Utara, Jayapura Selatan, dan Muara tami. Namun walaupun begitu 

sebagian dari mereka telah memeluk beberapa agama resmi yang diakui 

oleh pemerintah. Di Papua Timur sebagian agamanya beragama Kristen 

dengan persentase sebagai berikut; Protestan (51.2 %), Katolik (25.42 %), 

Islam (20%), Hindu (3 %) dan Buddha (0.13 %).  

Baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern meyakini 

bahwa di luar dirinya ada yang menimbulkan kekuatan, tetapi sikap 
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menghadapi kekuatan itu berbeda. Misalnya, manusia modern tidak 

menguasai gunung berapi, tetapi ia hanya dapat mempelajari, 

menerangkan, dan meramalkannya berdasarkan ilmu pengetahuan, 

sehingga dapat mengambil tindakan-tindakan seperlunya untuk 

memperkecil bahaya atau akibat yang ditimbulkan olehnya. Demikian pula 

apabila berhadapan dengan objek-objek lainnya, semuanya dipergunakan 

sesuai dengan kemampuan manusia dengan keperluan hidupnya. 

Sedangkan masyarakat tradisional bersikap sebaliknya, karena gunung 

dianggap sebagai makhluk berpribadi, maka apabila gunung meletus berarti 

ada kekuatan yang menguasai gunung tersebut, sehingga masyarakat 

tradisional berusaha mendekatinya dengan saji-sajian dan bahkan 

memujanya dengan tujuan agar tidak menimbulkan bencana lagi (Ghazali 

2011:25-26). 

Para pakar tradisi sejarah lisan mengemukakan bahwa sejarah 

sosiologi dan kultural, kehidupan semua suku bangsa yang mendiami 

wilayah nusantara pada kenyataannya sebelum masuknya pengaruh unsur-

unsur agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen (Katolik dan Protestan) 

sudah mempunyai agama atau sistem religi yang dapat disebut sistem 

kepercayaan setempat atau kepercayaan asli dalam bentuk animisme dan 

dinamisme atau kepercayaan kepada arwah orang-orang yangsudah 

meninggal dan magi-magi karena dianggap mempunyai roh serta  

menyembah batu besar, pohon besar, gunung, dan tempat-tempat yang 

mempunyai kekuatan rahasia serta menakutkan yang dari semuanya itu 

akan diperoleh suatu kekuatan gaib (Kambu 2009:56). 
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Orang Papua juga memiliki sikap hidup yang serba magis serta 

pandangan terhadap alam semesta atau pun menyakralkan obyek tertentu. 

Sebagaimana ditunjukkan pada kebiasaan dan kepercayaan mereka 

tentang adanya larangan-larangan seperti larangan memasuki kebun atau 

larangan menangkap ikan pada masa-masa tertentu. Bahwa barang siapa 

melanggar larangan tersebut akan mengalami musibah bahkan kehilangan 

nyawanya. Kambu (2009:51) mencontohkan larangan untuk memasuki 

kebun yang dilakukan dengan menempatkan patung-patung ular atau 

hewan lainnya ataupun gambar yang dibuat dari daun pisang atau daun 

sagu. Benda-benda tersebut dibuat di rumah berhala dan siapa yang 

melanggar akan segera menemui ajalnya, karena benda-benda itu telah 

diisi dengan tenaga gaib. Orang-orang yang lewat dekat benda-benda ini 

hanya diperbolehkan berbisik.  

Oleh karena itu berbagai upacara adat pada masa lampau yang masih 

ada di masa kini adalah bukti sejarah agama dan kepercayaan asli. Jadi, 

meskipun injil dan agama Kristen serta agama-agama lain sudah masuk 

dan berkembang serta meresap dalam kehidupan masyarakat di berbagai 

tempat, namun mereka tidakmenghancurkannya, hanya dalam kondisi 

terdesak saja. Artinya, nilai-nilai kepercayaan asli tersebut tetap hidup dan 

dipelihara bahkan dipertahankan karena dibutuhkan serta dimanfaatkan 

pada moment tertentu sesuai kebutuhan masyarakat (Kambu 2009:56). 

4.2. Geografi, Iklim dan Kondisi Geologi 

4.2.1.Geografi 

Geografi Kota Jayapura hampir sama dengan garis pantai utara negeri 

Belanda. Kondisi alam yang berlekuk-lekuk inilah yang mengilhami Kapten 
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Sachse untuk mencetuskan nama Hollandia di atas nama asli Numbay. 

Hollandia berarti tanah/tempat yang melengkung atau berteluk. Numbay 

berganti nama hingga empat kali; Hollandia – Kotabaru – Sukarnopura – 

Jayapura (Bappeda Kota Jayapura 2013:4). 

Menurut Kambu (2009:53) bahwa : 

Dalam perjalanan sejarah, Kota Jayapura ternyata tidak 
terlepas dari kekuasaan Residen Ternate. Pada zaman 
pemerintahan kolonial Belanda saat itu, tanah Papua berada 
di bawah kendali kerajaan  yang sangat besar pada zaman itu, 
yaitu Kerajaan Ternate. Kebesaran dan kejayaan Kerajaan 
Ternate saat itu didukung oleh pemerintahan Hindia Belanda. 
Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda 
No.19 tanggal 5 Februari 1898, telah menetapkan wilayah 
kekuasaan Residen Ternate dan daerah-daerah bawahannya. 
Keputusan itu membagi delapan afdeeling Kerajaan Ternate. 
 

Dengan kata lain bahwa, Jayapura sebagai kota yang terletak di paling 

timur Indonesia ini, dengan segala daya tariknya hingga kini menjadikannya 

sebagai kota terpenting. Hal tersebut dikarenakan oleh kekayaan 

sumberdaya alam yang dimiliki, (yang sekaligus merupakan potensi-potensi 

daerah) namun masih belum terkelola secara baik.    

Kambu (2009:55) mengemukakan:  

Kota ini telah menjalin hubungan dengan daerah lain di bumi 
nusantara sejak jaman pra sejarah seperti ditunjukkan oleh 
benda-benda budaya dari zaman Mesolitik, Neolitik, Megalitik, 
hingga zaman perunggu. Demikian pula hubungan dengan 
pusat-pusat kerajaan dan kesultanan bahkan bangsa asing 
dari berbagai belahan dunia juga tidak ketinggalan.  Dalam 
perkembangannya masuklah Orang Kayu Batu, Kayu Pulo, 
Tobati, Enjros, Nafri, Yoka, Sentani, dan Skouw yang 
merupakan penduduk asli Jayapura. Daerah yang secara 
geografis terletak di bagian timur Pulau Papua ini telah lama 
bersentuhan dengan bangsa asing (Eropa dan Asia, seperti 
Spanyol, Prancis, Inggeris, Jerman, Belanda, dan Jepang, 
termasuk Ternate dan Tidore dari Maluku). Kehadiran bangsa 
asing tersebut tentu memberi asimilasi tersendiri bagi 
Jayapura. Seperti hubungan budaya, agama, politik, dan 
ekonomi.  
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Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa masuknya 

agama modern (Kristen Protestan, Katolik, Islam, dll) yang secara perlahan 

menggeser paham-paham animisme dan dinamisme merupakan salah satu 

bentuk asimilasi terkait hubungan agama. 

4.2.2. Iklim dan Kondisi Geologi 

Kota Jayapura tergolong beriklim tropis basah dengan suhu minimum 

290 Cdan maksimum 31,80 C, dengan curah hujan rata-rata 146 mm/ht dan 

kelembaban udara rata-rata 80,42%. Musim hujan terjadi pada Mei hingga 

Oktober. Biasanya kemarau yang panjang memiliki pengaruh yang besar 

pada budidaya pertanian tanaman pangan, serta penduduk di kampung-

kampung dan wilayah pantai akan kesulitan mendapat air tawar yang biasa 

mereka konsumsi untuk air minum. Umumnya wilayah ini terdiri atas 

kawasan terbuka berupa hutan sekunder hingga hutan primer. Kawasan 

terbuka tersebut meliputi fungsi hutan lindung dan fungsi budi daya 

(Bappeda  Kota Jayapura 2013:20). 

Selama tahun 2014, Kota Jayapura mengalami suhu tertinggi pada 

bulan April yang mencapai 33,80 C, sedangkan suhu terendah terjadi pada 

bulan Januari mencapai 21,00 C. Kelembaban udara yang terjadi selama 

tahun 2014 sebesar 81%.  Kota Jayapura mendapat penyinaran cahaya 

matahari sepanjang tahun, dan hujan terjadi hampir setiap bulan selama 

tahun 2014. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi di Bulan Desember 

sebanyak 23 hari, dan jumlah hari hujan paling sedikit terjadi pada Bulan 

Maret, yaitu hanya 6 hari hujan saja. Sementara itu banyaknya curah hujan 

yang turun selama tahun 2014 hanya mencapai 2.728,9 mm. Curah hujan 

terbanyak terjadi pada Bulan April mencapai 528,7 mm, sedangkan curah 
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hujan terendah terjadi pada Bulan Maret yaitu hanya mencapai 68,8 mm 

(BPS Kota Jayapura 2015:4). 

Kondisi geologi Kota Jayapura tersusun oleh beberapa jenis batuan 

dan batuan sendimen dengan sebaran yang cukup luas yang 

memungkinkan terdapatnya beberapa jenis bahan galian yaitu: formasi 

makats, batuan kuarter, batuan gunung, endapan pantai muda, batuan 

ultramafik, kelompok malihan dan formasi nubai. Secara hidrologi sungai 

yang melintasi Kota Jayapura yaitu Distrik Jayapura Utara: Sungai Anafre, 

Aryoko, Bahabuaya, Apo, Yapis dan Dok IX: Distrik Jayapura Selatan: 

Sungai Sian Nan, Wav Nan, Masyauw Nan dan Hanya Nan: Distrik Abepura 

dan Heram: Acai, Siborogonyie, Kali Kampwalker, Buper, Jaifuri dan 

Kujabu; Distrik Muara Tami: Sungai Tami dan Moso. Aliran sungai bermuara 

ke Laut Pasifik kecuali Kali Kampwalker dan Buper bermuara ke Danau 

Sentani. Keberadaan sungai-sungai dan telaga tersebut selain digunakan 

sebagai sumber air tawar, irigasi lahan pertanian, juga sebagai reservoir 

budidaya perikanan air tawar (BPS Kota Jayapura 2015:5-9). 

Danau juga terdapat di Kota Jayapura yaitu Danau Young dan Wakulu 

di Distrik Abepura dan Danau Sentani yang sebagian berada di Distrik 

Heram. Sedangkan rawa yang terdapat di Kota Jayapura berdasarkan Data 

Lingkup Kerja Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura Tahun 

2013 adalah rawa di Kelurahan Koya Timur, Holtekamp, Embung Entrop, 

Organda Padang Bulan, Hamadi dan Pasir II (BPS Kota Jayapura 2015). 

Uraian di atas menggambarkan bahwa Kota Jayapura memiliki iklim 

dan kondisi geologi yang sangat memungkinkan bagi pengembangan 

potensi sumber daya alamnya, tak terkecuali bagi tanaman pinang. Untuk 
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wilayah Papua (terutama lingkungan pesisir) produktivitas tanaman ini 

sangat potensial karena iklim dan kontur tanah yang cocok atau 

memungkinkan.  

Beberapa bahan tambang dan mineral (seperti migas dan emas) serta 

bahan galian yang dimiliki dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi 

kesejahteraan masyarakat tanah Papua. Demikian halnya dengan 

keberadaan sungai, danau, maupun rawa yang tersebar di semua distrik 

juga menjadi salah satu modal pembangunan sebagaimana disebutkan di 

atas yakni menjadi sumber air tawar, irigasi pertanian, dan reservoir budi 

daya perikanan air tawar, dll. Selain itu kondisi iklim serta hidrologi juga 

berdampak pada kesuburan tanahnya.Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

terdapatnya lahan pertanian tanaman pangan, tanaman  perkebunan, dan 

tanaman holtikultura yang cukup luas (terutama di kawasan timur Kota 

Jayapura yakni Distrik Muara Tami).  

Menurut BPS Kota Jayapura (2015) bahwa Kawasan peruntukan 

Pertanian meliputi: 1) Kawasan pertanian tanaman pangan (padi sawah, 

padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah dan umbi-umbian), luasnya ± 

2.767 ha di Kampung Yoka Distrik Heram; Kelurahan Koya Barat, Kelurahan 

Koya Timur, Kampung Koya Tengah, Kampung Holtekamp, Kampung 

Skouw Mabo dan Kampung Skouw Yambe di Distrik Muara Tami; 2). 

Kawasan pertanian perkebunan(pinang, sirih, kopi, kakao, kelapa sawit, 

lada, dan karet), luasnya 2.482 ha: Kelurahan Abepantai dan Kampung 

Koya Koso Distrik Abepura; Kelurahan Koya Barat, Kampung Koya Tengah, 

Kampung Holtekamp, Kampung Skouw Mabo, Kampung Skouw Sae, 

Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami; 3). Kawasan pertanian 
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hortikultura (jeruk dan pisang),luasnya 261 ha : Kampung Koya Koso Distrik 

Abepura dan Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami. 

4.3. Topografi dan Perekonomian 

 Pada daerah-daerah Papua yang bervariasi topografinya terdapat 

ratusan kelompok etnik dengan budaya dan adat istiadat yang berbeda-

beda. Dengan mengacu pada perbedaan topografi dan adat istiadatnya 

maka penduduk Papua dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar yaitu:1) 

Penduduk daerah pantai dan kepulauan dengan ciri-ciri umum, rumah di 

atas tiang (rumah panggung), mata pencaharian menokok sagu dan 

menangkap ikan. 2) Penduduk daerah pedalaman yang hidup pada daerah 

sungai, rawa, danau dan lembah serta kaki gunung. Pada umumnya 

bermata pencaharian menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan hasil 

hutan. Dan 3) Penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian 

berkebun beternak secara sederhana. 

Topografi Kota Jayapura umumnya terdiri dari daerah daratan hingga 

landai,termasuk diantaranya kawasan pegunungan dan perbukitan yang 

terletak di ketinggian 700 m di atas permukaan laut. Dari keseluruhan luas 

Kota Jayapura, 30%  wilayahnya tidak layak huni. Hal ini disebabkan karena 

daerah tersebut terdiri dari wilayah perbukitan yang curam dan sangat terjal, 

berawa-rawa, serta termasuk hutan lindung bersifat konservasi. Diantara 

perbukitan yang landai itulah masyarakat memanfaatkan sebagai lahan 

perladangan, pertanian, juga termasuk sebagai area budidaya perikanan 

dan peternakan.  

Propinsi Papua yang begitu subur dengan  berbagai macam  potensi 

dan kekayaan sumber daya alam hingga kini tetap menjadi daerah tujuan 
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ataupun daerah yang penuh harapan. Daerah Papua kaya dengan sumber 

alam yang menjanjikan peluang untuk berniaga dan berkembang. Saat ini 

pembangunan di segala bidang terus digalakkan sebagai bentuk upaya 

memajukan Papua, tidak terkecuali Kota Jayapura.  

 Adapun sektor perdagangan bagi penduduk asli di Kota Jayapura 

berdasarkan pengamatan di lapangan umumnya yang digeluti oleh mama-

mama Papua adalah  memasarkan hasil perkebunan berupa pinang, sirih, 

ubi jalar, singkong, petatas, sayur mayur dan lain-lain. Keberadaan mereka 

sebagai pedagang kecil di sektor informal telah turut mewarnai 

perkembangan bidang perekonomian di Kota Jayapura.     

 Diantara ke empat distrik yang ada di Kota Jayapura, Distrik Muara 

Tami adalah distrik yang masyarakatnya lebih banyak mengandalkan sektor 

pertanian,khususnya perkebunan. Wilayah Distrik Muara Tami memiliki 

topografi yang bervariasi mulai dataran rendah, pantai sampai dataran 

berbukit. Dari luas wilayah sebesar 1.057,62 km2 sekitar 70% diantaranya 

merupakan kawasan budidaya dan sisanya (30%) merupakan kawasan non 

budidaya yang berupa daerah rawa dan kawasan lindung. Kawasan Distrik 

Muara Tami mempunyai Iklim tropis basah dengan curah hujan maksimum 

rata-rata sekitar 146 mm/tahun dan kelembaban udara sekitar 80,42% serta 

suhu udara rata-rata antara 24-31 0C. Jenis tanaman pertanian yang 

ditanam oleh penduduk adalah sayur-sayuran, ubi jalar, singkong, tomat, 

rica, jeruk asam dan jenis sayur lainnya. Sistem pertanian dan teknik 

bercocok tanam yang digunakan oleh masyarakat masih sederhana. Hasil 

pertanian lebih banyak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. 
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Jenis tanaman perkebunan yang diusahakan oleh penduduk Kota 

Jayapura khususnya di Distrik Muara Tami adalah pinang, kelapa dan 

kakao. Tanaman pinang dan kelapa awal mulanya ditanam oleh orang tua 

yang pertama kali tinggal di kampung Skouw sedangkan tanaman kakao 

baru mulai ditanam oleh penduduk pada tahun 2010. Biasanya masyarakat 

menjual pinang dan kelapa kepada pembeli yang masuk ke kampung dan 

juga dijual oleh masyarakat di pasar. Selain kedua tanaman tersebut, 

terdapat pula tanaman buah – buahan seperti mangga, salak, jengkol, pete, 

rambutan dan semangka. 

Potensi hasil hutan yang terdapat di Kampung Skouw-Kota Jayapura 

dan sering diambil oleh penduduk adalah kayu dan sagu. Hasil hutan 

berupa sagu diolah untuk diambil tepung sagunya, selain itu juga 

dimanfaatkan daunnya untuk membuat atap sedangkan kayu diambil oleh 

masyarakat untuk membuat rumah dan ada juga yang diolah menjadi balok 

dan papan untuk dijual. Jenis ternak yang diusahakan oleh masyarakat 

meliputi ayam, babi, dan sapi. Populasi ternak yang paling banyak adalah 

babi. Untuk ternak babi merupakan bantuan dari Bappeda dan sapi 

merupakan Program Banpres. 

Sedangkan potensi laut yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat 

adalah menangkap ikan dengan cara memancing ataupun menjaring. Hasil 

tangkapan selain untuk dikonsumsi sendiri, ada juga yang dijual namun 

dalam jumlah yang terbatas. Apabila sedang musim ombak, masyarakat 

akan mencari ikan di telaga. 
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4.4. Potensi Pinang di Kota Jayapura 

Kota Jayapura hingga kini masih memiliki potensi yang sangat 

melimpah mulai dari wilayah pantai hingga pegunungan. Berbagai potensi 

yang dimiliki diantaranya; potensi perikanan, hasil tambang dan bahan 

galian, aneka jenis kayu dan hasil hutan, serta hasil-hasil pertanian. 

Luasnya lahan pertanian merupakan kekayaan tak ternilai yang menanti 

tangan-tangan terampil untuk mengolah dan mengembangkannya bagi 

kemajuan tanah Papua. 

Bidang pertanian termasuk perkebunan pinang merupakan salah satu 

sektor yang dapat diunggulkan bagi pembangunan dan kemajuan Papua. 

Selain karena tanaman pinang merupakan tanaman perkebunan yang khas 

juga karena pinang memang banyak tersedia (melimpah) dan sangat 

potensial dalam mendukung transformasi struktur perekonomian daerah dan 

nasional khususnya bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, 

pertumbuhan daerah dan penerimaan devisa.  

Tanaman pinang merupakan tanaman yang dari aspek ekologis 

dikenal sebagai tanaman yang memiliki fungsi konservasi. Pinang banyak 

dimanfaatkan oleh warga sebagai tanaman pembatas lahan dan tanaman 

pekarangan. Di daerah Papua, tanaman pinang mudah dijumpai di areal 

pekarangan maupun di kebun-kebun petani karena buahnya yang selalu 

dicari dan dijadikan cemilan sehari-hari. Diperkirakan pula bahwa sekitar 

80% masyarakat Papua mengunyah (mengonsumsi) pinang setiap hari 

secara rutin. Bagi pecandu pinang bisa menghabiskan 10-20 butir per hari 

(0,1- 0,2 kg). Adapun jenis pinang yang berkulit tipis dan bijinya padat 

merupakan pinang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Papua.  
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Di Kota Jayapura, selain kelapa, kopi, kakao, dan sagu, tanaman 

pinang juga merupakan tanaman perkebunan rakyat yang banyak 

diusahakan atau dikelola oleh rumah tangga (lihat Tabel IV.6). 

  Tabel IV.6.  Jumlah Pohon/Lajar/Rumpun tanaman Tahunan yang 
Diusahakan/dikelola Rumah Tangga Usaha Perkebunan 

Menurut DistrikTahun 2013 
 

 
Distrik 

Jumlah Pohon/Lajar/Rumpun Yang 
diusahakan/dikelola 

Pinang Kelapa Kakao Kopi Sagu 

Muara Tami 246.979 168.342 99.879 442 22.194 

Abepura 108.825 16.045 99.644 35 206 

Heram 3.672 195 1.665 0 0 

Jayapura Selatan 5.736 104 1.100 0 0 

Jayapura Utara 15.475 2.012 5.962 0 566 

Kota Jayapura 380.687 186.698 208.250 477 22.966 

Sumber: Sensus Pertanian 2014 

Berdasarkan Tabel IV.6 di atas maka, dapat disimpulkan bahwa 

tanaman pinang (jambe) merupakan tanaman tahunan yang banyak 

diusahakan oleh masyarakat terutama di wilayah distrik Muara Tami. 

Demikian pula untuk tanaman perkebunan lainnya seperti kelapa, kakao, 

kopi, dan sagu.  Populasi terbesar kedua adalah tanaman kakao, yaitu 

sebanyak 208.250 pohon yang juga lebih banyak diusahakan di Distrik 

Muara Tami dan Abepura. Sedangkan tanaman kelapa menempati posisi 

ketiga yaitu sebanyak 186.698 pohon. Selain dari banyaknya jumlah pohon, 

potensi tanaman perkebunan juga dapat dilihat dari segi jumlah rumah 

tangga usaha perkebunan dan jumlah pohon/lajar menurut kondisi tanaman 

(lihat Tabel IV.7) 
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Tabel IV.7. Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Dan Jumlah 
Pohon/Lajar Menurut Kondisi Tanaman di Kota Jayapura Tahun 

2013 

 
Jenis 
 Tanaman 

 
Jumlah  
rumah 
tangga 

Jumlah Pohon/Lajar 

Yang 
diusahakan/ 
dikelola 

Yang belum 
 berproduksi 

Yang sudah 
 berproduksi 

Aren/Enau  2  40  15  25  

Cengkeh  2  710  0  710  

Jambu Mete  49  371  89  282  

Kakao  319  208.250  22.550  160.552  

Kelapa Sawit  8  156  2  154  

Kelapa  1.884  186.698  41.952  23.397  

Kopi  11  477  272  175  

Pinang/Jambe  2.153  380.687  102.093  260.600  

Sagu  82  22.966  10.459  12.506  

Sumber:  Sensus Pertanian 2013 

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pohon pinang yang telah 

berproduksi di Kota Jayapura sebanyak 260.600 pohon. Sedangkan jumlah 

pohon kakao yang telah berproduksi adalah sebanyak 160.552 pohon. 

Selain pinang/jambe dan kakao, pohon kelapa juga merupakan tanaman 

perkebunan yang memiliki tanaman yang telah berproduksi terbanyak 

ketiga. Jumlah pohon kelapa yang sudah berproduksi di Kota Jayapura 

sebanyak 23.397 pohon dan terbanyak ditemui di Distrik Muara Tami. 

Sedangkan jumlah pohon kelapa yang sudah berproduksi paling sedikit di 

Distrik Jayapura Selatan. 

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian (2013), proporsi tanaman pinang 

(jambe) yang belum berproduksi sebesar 26,8 persen dari total tanaman 

yang diusahakan/dikelola, proporsi tanaman kakao yang belum berproduksi 

sebesar 17,85 persen, dan proporsi tanaman kelapa yang belum 

berproduksi adalah sebesar 22,47 persen. Angka proporsi yang relatif cukup 

besar pada tanaman pinang, menggambarkan banyaknya penanaman baru 

ataupun perluasan (lihat Tabel IV.8).  
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                                 Tabel IV.8. Jumlah Pohon/Lajar/Rumpun Tanaman Tahunan yang 
Diusahakan/Dikelola Rumah Tangga Usaha 
Perkebunan yang Belum Berproduksi Tahun 2013 

 

 
Distrik 

Jumlah Pohon/Lajar/Rumpun yang 
Diusahakan/Dikelola Rumah Tangga 

Pinang Kelapa Kakao Kopi Sagu 

 
Muaratami 

 
70.484 

 
36.557 

 
16.253 

 
268 

 
9.974 

 
Abepura 

 
22.784 

 
4.778 

 
17.543 

 
4 

 
86 

 
Jayapura Utara 

 
6.689 

 
590 

 
1.776 

 
0 

 
0 

 
Jayapura Selatan 

 
1.599 

 
7 

 
1.026 

 
0 

 
0 

 
Heram 

 
537 

 
20 

 
580 

 
0 

 
0 

 
Jumlah 

 
102.093 

 
41.952 

 
37.178 

 
272 

 
10.459 

Sumber: Sensus Pertanian 2013 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pohon pinang yang belum 

berproduksi di Kota Jayapura sebanyak 102.093 pohon, dan paling banyak 

ditemukan di Distrik Muara Tami sebanyak 70.484 pohon. Jumlah pohon 

kelapa yang belum berproduksi di Kota Jayapura sebanyak 41.952 pohon, 

dan paling banyak ditemui di Distrik Muara Tami sebanyak 36.557 pohon. 

Sedangkan jumlah pohon kelapa yang belum berproduksi paling sedikit 

ditemui di Distrik Jayapura Selatan, dengan jumlah 7 pohon. 

Menurut Bapak John Louis (KASI Perkebunan Kota Jayapura) bahwa:“ 

Wilayah potensi tanaman pinang untuk Kota Jayapura terdiri atas; Abepura, 

Heram, dan Muara Tami. Sedangkan sentra produksi pinang terdapat di 

Koya Koso, Haltekamp, Skouw (tiga kampung), dan Nafri” (Wawancara  

Juni 2016).  
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Serupa dengan kondisi tanaman perkebunan yang belum berproduksi, 

tanaman perkebunan yang sudah berproduksi paling banyak pada 

komoditas pinang (jambe), kelapa, dan kakao (lihat Tabel IV.9). 

Tabel IV.9. Jumlah Pohon/Lajar/Rumpun Tanaman Tahunan yang 
Diusahakan/Dikelola Rumah Tangga Usaha Perkebunan yang 
Sudah Berproduksi, Tahun 2013. 

 

 
Distrik 

Jumlah Pohon/Lajar/Rumpun yang Diusahakan/Dikelola 
Rumah Tangga 

Pinang Kelapa Kakao Kopi Sagu 

Muaratami 163.507 113.834 78.786 144 10.437 

Abepura 82.801 10.881 77.324 31 20 

Heram 2.998 135 985 0 0 

Jayapura Selatan 3.113 85 73 0 0 

Jayapura Utara 8.181 912 3.384 0 0 

Jumlah 260.600 125.847 160.552 175 145 

 
Sumber: Sensus Pertanian  2013 

 
Menurut Tabel IV.9 di atas bahwa jumlah pohon pinang yang sudah 

berproduksi di Kota Jayapura sebanyak 260.600 pohon dan paling banyak 

ditemui di Distrik Muara Tami, yaitu sebanyak 163.507 pohon. Sedangkan 

jumlah pohon pinang yang sudah berproduksi paling sedikit ditemui di 

Distrik Heram, yaitu sebanyak 2.998 pohon. 

. Sejauh ini pinang di lingkungan Kota Jayapura masih sebatas 

sebagai tanaman keluarga atau merupakan tanaman perkebunan 

rakyat. Setiap hari masyarakat memanfaatkan buahnya sebagai makanan 

kunyah bersama kapur dan sirih yang dipercaya dapat menguatkan gigi. 

Sebagai tanaman yang masuk ke dalam familyarecaceae, budidaya  

tanaman pinang cukup mudah. Tanaman ini dapat dibudidayakan dari 

buahnya yang sudah tua. Meskipun terbilang mudah, budidaya tanaman ini 

tetap harus memperhatikan beberapa hal, seperti kondisi lahan, curah 

hujan, dan tingkat kelembaban.  
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Menurut Bapak Charles (44 tahun) sebagai petugas lapangan BPDAS 

dan Hutan Lindung–Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Papua bahwa: 

Disamping itu pula tanaman yang termasuk dalam suku 
palma ini menjadi salah satu tanaman unggulan lokal (TUL) 
jenis MPTS (multi purpose tree species) yang dalam bidang 
kehutanan termasuk dalam kategori hasil hutan bukan kayu. 
Pinang termasuk sebagai tanaman unggulan lokal, sebab 
pinang adalah salah satu tanaman endemis yang ada di 
Papua selain matoa dan kayu besi. Oleh karena itu 
pemerintah  melalui Balai Perlindungan Daerah Aliran 
Sungai (BPDAS) dan Hutan Lindung telah membuat program 
reboisasi termasuk untuk pohon pinang yang telah 
ditargetkan produksinya pada tahun 2016 sebanyak satu juta 
pohon (Wawancara, 23 Juni 2016).     
 
Setelah beberapa bulan berjalan, diketahui bahwa program reboisasi 

termasuk untuk pohon pinang telah memenuhi bahkan melampaui jumlah 

yang ditargetkan.  

Berdasarkan catatan BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Papua, 

bahwa dari segi produksi, tanaman pinang cederung meningkat setiap 

tahunnya (lihat Tabel IV.10). Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa 

tanaman pinang merupakan tanaman yang sungguh dapat diandalkan 

sebagai tanaman perkebunan rakyat berpeluang ekspor. Sebagaimana 

yang sudah berlangsung di daerah lain seperti Pulau Jawa, Jambi, dan lain-

lain. 

Tabel.IV.10. Produksi Pinang (ton) di Propinsi 
Papua 

 

No Tahun Jumlah Produksi (ton) 

1 2012 420 

2 2011 480 

3 2010 369 

4 2008 16 

Sumber: BPS Propinsi Papua 2013 
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Adapun produksi pinang (ton) antara tahun 2013-2015 di propinsi 

Papua sebagaimana data Dinas Perkebunan Propinsi Papua masing-masing 

dengan luas areal (Ha) ditunjukkan pada Tabel IV.11 berikut: 

Tabel Tabel IV.11. Produksi, luas areal, dan produktivitas Pinang di Propinsi Papua 
antara Tahun 2013-2015 

 

No Tahun Produksi (ton) Luas Areal (Ha) Produktivitas 
(Kg/ha) 

1 2013 15,583 23,576 882 

2 2014 14,292 25,591 805 

3 2015 15,320 27,305 823 

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Papua (2015). 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak 2013 hingga 2015 terdapat 

penambahan luas areal (Ha) yakni dari 23,576 (2013) menjadi 27,305 

(2015). Meskipun produksi pinang mengalami penurunan di tahun 2014 

(dari 15.583 ton menjadi 14.292 ton), namun ini kembali meningkat di tahun 

2015 (15.320 ton).  

Di Kota Jayapura, tanaman pinang selalu ada dan mudah dijumpai 

mulai dari pinggir jalan, pekarangan, sampai kebun-kebun warga. 

Sebagaimana pengamatan di lapangan, tanaman berbatang lurus ini 

banyak terlihat di sekitar Abepura Pantai, daerah Holtekamp, wilayah 

Waena, Kampung Skouw, dan lain-lain. Dengan kata lain bahwa pinang 

adalah tanaman khas yang sudah menjadi keharusan bagi masyarakat 

(petani) setempat untuk menanamnya baik di area pekarangan (lihat 

Gambar IV.2) maupun di kebun. Pinang yang ditanam pun biasanya 

disandingkan dengan tanaman lain seperti pisang, kakao, tanaman sayur-

sayuran dan buah-buahan, dll.  
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Gambar IV.2. Tanaman pinang di pekarangan warga 

 
 

Pekarangan warga umumnya memiliki pohon pinang antara 10 sampai 

50 pohon. Sementara tanaman pinang yang berada di kebun mereka rata-

rata berkisar antara 10-300 pohon (lihat Gambar IV.3).   

 
Gambar IV.3. Tanaman Pinang di Kebun warga 

 

 

 

4.4.1. Budi Daya Pinang 

Proses produksi atau penyediaan buah pinang di Papua khususnya 

yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Jayapura, berhubungan erat 

dengan hal pembudidayaan tanaman pinang itu sendiri.  
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Petani pinang memeroleh bibit pinang dari buah-buah pinang yang 

sudah tua dan jatuh ke tanah, bibit lokal itu dikumpulkan untuk disemaikan. 

Buah yang akan disemaikan disimpan di tempat yang sejuk yang terlindung 

dari panas matahari, seperti di bawah pohon pisang yang ditutupi dengan 

batang pisang yang  sudah hancur. Selama beberapa bulan bila bibit-bibit 

tersebut telah bertunas (dari bijinya keluar semacam lidi), lalu kemudian 

dipindahkan ke polybag (koker). Selama di koker pinang-pinang tersebut 

harus dijaga dari panas atau asap serta disiram secara teratur setiap hari. 

Kurang lebih 2-3 bulan barulah dipindahkan ke tanah yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Waktu tanam pun dapat dilakukan kapan saja, 

misalnya pada waktu hujan atau juga musim panas yang penting tersedia 

cukup air. 

Kegiatan menanam hingga panen biasanya menjadi tanggung jawab 

bersama seluruh anggota keluarga. Seperti umumnya keluarga petani di 

Kampung Skouw, kegiatan berkebun dikerjakan oleh seluruh anggota 

keluarga secara bergotong royong. Anak-anak dilibatkan agar dapat 

memeroleh pengalaman dan kelak dapat meneruskan usaha tersebut. 

Dengan kata lain pengetahuan berkebun diperoleh secara turun-temurun. 

Artinya, segala pengalaman dan pengetahuan tentang caraberkebun yang 

(pernah) dilakukan oleh generasi sebelumnya akan tetap dijalankan oleh 

generasi berikutnya. Adapun pembagian tugas berdasarkan gender yaitu 

kegiatan pembibitan dan menanam dikerjakan secara bersama, kegiatan 

memanen dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan untuk kegiatan 

pemasarannya  menjadi bagian perempuan. 
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Adapun cara menanam yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu 

dengan membiarkan buah yang sudah tua jatuh di sekitar pohon induk. 

Menurut pengetahuan mereka bahwa buah yang jatuh nantinya akan 

bertumbuh dengan sendirinya. Sebagaimana pengalaman Mama Emma (70 

tahun), seorang tokoh masyarakat di Kampung Kayu Pulo yang juga 

memiliki pohon pinang yang ditanamnya sendiri di kebun dan pekarangan 

rumahnya mengemukakan bahwa: “pinang itu ya dimana saja dia bisa 

tumbuh, pinang dia tidak lihat o, ini, ini yang bagus. Pokoknya tanam saja 

dan dia akan tumbuh. Begitu” (wawancara 14 Oktober 2014). Demikian pula 

menurut Bapak Fakdawer (75 tahun):  

Ini pinang datang dari kampung seperti Koya Koso, Skouw, itu 
mereka punya dusun-dusun yang memang itu biji pinang itu 
dia jatuh, tumbuh, ulang lagi, begitu. Pinang yang jadi tua itu, 
jatuh, bijinya tumbuh lagi. Tumbuh sendiri. Jadi buah dari 
pohon, jatuh tumbuh sendiri (wawancara 14 Desember 2014). 
 

Petani menanam pinang biasanya dengan cara monokultur atau pun 

tumpang sari. Adapun jarak tanam yang dibuat oleh masing-masing petani 

tidak sama atau berbeda menurut kebiasaan masing-masing. Selain itu juga 

karena menyesuaikan dengan sejumlah tanaman lain yang ikut ditanam 

seperti palawija, kakao, kopi, dll .Sebagaimana pengalaman Bapak Hezkiel 

(60 tahun) dari kampung Nafri menanam pinangnya bersama dengan 

tanaman coklat dengan jarak 3mx3m. Bapak Hezkiel yang juga adalah 

mantan kepala kampung, sehari-harinya kini beliau mengurus kebun seluas 

2 ha. Di lahan tersebut Bapak Hezkiel menanam pinang bersama tanaman 

lainnya seperti coklat. Pohon pinang yang terdapat di kebunnya mencapai 

ratusan pohon. Sementara di halaman samping rumahnya juga terdapat 
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belasan pohon pinang miliknya yang berbatasan langsung dengan jalanan 

kampung. 

Mama Palora (56 tahun), yang juga memiliki ratusan pohon pinang di 

kebunnya (seluas 1,5 ha) yang berada di dusun Kampung Skouw. Bersama 

suaminya, Mama Palora menanam pinang secara tumpang sari yakni 

menyertakan beberapa tanaman palawija (kacang panjang, ubi jalar, dll) di 

sela tanaman pinangnya yang memakai jarak tanam 5mx5m. Selain di 

kebun, Mama Palora juga memiliki pekarangan yang ditanami dengan 

pohon pinang.   

Dari kedua contoh di atas (pengalaman Bapak Hezkiel dan Mama 

Palora), menunjukkan bahwa dengan pengetahuan berkebun atau bertani 

pinang yang sederhana saja, para petani telah dapat menikmati hasil panen 

yang cukup untuk dikonsumsi maupun untuk dipasarkan atau dijual (lihat 

Gambar IV.4). 

 
Gambar IV.4. Menemani Mama Palora menjual pinang hasil kebunnya 

Teknik budi daya tanaman pinang yang dilakukan oleh masyarakat 

berbeda dengan teknik penanaman yang dianjurkan oleh dinas terkait di 

pemerintahan (perkebunan, kehutanan, maupun KKPP). Masyarakat Papua 

membudidayakan pinang dengan sistem pengetahuan berkebun secara 
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tradisional. Artinya, tanaman pinang yang sudah ditanam dan bertumbuh 

hanya mengalami perawatan seperlunya seperti tidak memberikan pupuk 

tetapi cukup dengan menjaga dan membersihkan dari rumput-rumput liar 

(alang-alang atau semak) yang mengganggu, serta mencopot daun-daun 

pinang yang kering agar tanaman cepat berbuah. 

Meskipun petani tidak menggunakan pupuk, namun hasil dari panen 

pinang masih signifikan bagi pendapatan mereka. Berdasarkan pengalaman 

Bapak Hezkiel dan Mama Palora, diketahui bahwa pinang akan berproduksi 

pada umur 5-6 tahun, tetapi bisa juga sampai 4 tahun bila berada di tanah 

yang subur (lahan baru, banyak  humus). Perawatan dan pemeliharaan juga 

semakin berkurang saat pinang berumur produktif yaitu di atas 5 tahun.  

Akan tetapi ada pula sebagian warga atau petani pinang yang telah 

melakukan teknik penanaman atau budi daya yang lebih maju seperti yang 

dianjurkan oleh dinas terkait (pertanian, perkebunan, maupun KKPP) agar 

dapat memeroleh hasil yang maksimal dan buah yang berkualitas. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Thina (47 tahun), penyuluh madya 

KKPP Kota Jayapura bahwa :  

“Langkah budi daya yang dimaksud yaitu mulai dari 
pemilihan bibit tanaman, waktu tanam, pemilihan tempat 
tumbuh yang tepat (persiapan lahan), 
perawatan/penyiraman, sampai tibanya waktu panen. Untuk 
mendapatkan produksi pinang secara maksimal, maka 
petani perlu mempertimbangkan dan mengenali lokasi 
tempat penanaman pinang tersebut.  Pengenalan lokasi 
tempat dimana pinang akan ditanam sangat membantu 
dalam menentukan pola tanam, jarak, pemupukan, irigasi 
dan lain sebagainnya” (wawancara 16 Juni 2016). 
Jadi calon bibit yang telah melalui perendaman (kurang lebih 3 hari) 

langsung disemaikan dengan cara membenamkannya pada tanah yang 

gembur atau di tempat khusus pesemaian (lihat Gambar IV.5). 
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Gambar IV.5. Tempat Untuk Pesemaian Bibit Pinang (rumah semai) 

 
Bibit yang telah dibenamkan tadi kemudian ditutup kembali setebal 10 cm, 

berikutnya harus dilakukan penyiraman secara teratur. Penyinaran yang 

sesuai untuk tanaman pinang berkisar antara 6-8 jam/hari.Pada umur 3 

bulan, tunas akan muncul di permukaan tanah (lihat Gambar IV.6). 

 

Gambar IV.6. Bibit tanaman pinang berumur 3 bulan yang masih di 
polybag  

Bibit pinang yang masih di koker (masih dalam polybag) baru dapat 

dipindahkan ke tanah pada umur 5-6 bulan pada awal musim hujan (lihat 

Gambar IV.7). 
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Gambar IV.7. Bibit pinang yang telah berumur 6 bulan 

Bapak Terianus (51 tahun) salah seorang Ontofro (kepala adat) dari 

Kampung Nafri yang juga memiliki banyak tanaman pinang, 

mengemukakan: 

Supaya kita dapat kualitas yang bagus, kita biasa pilih bibit. 
Bibit yang bagus itu biasa kita bikin koker dulu, dikoker itu 
juga, kita lihat juga waktu-waktu menanam.Dia punya ujung 
itu kalau sudah seperti jarum. Ini bibitnya ini, kalau sudah 
begini baru kita taruh di koker. Waktu dia keluarkan 
daunnya, kalau dia sudah keluarkan daunnya, baru pindah 
ke tanah. Iya. Pindah ke tanah juga itu lihat. Kalau 
pucuknya ini sudah terbuka, tidak boleh tanam, nanti mati, 
dia perlu lahan khusus. Ya, yang penting juga tanahnya ini 
dulu, kita gali dulu to, keluarkan dia punyaunsur haranya itu 
keluarkan dulu baru tunggu 2 sampai 4 minggu (wawancara 
14 November 2014).  

 
Demikian pula Bapak Tjoe (70 tahun) seorang petani pinang dari 

Kampung Nafri, mengemukakan: “jika bibit buah pinang sudah direndam, 

tidak perlu dikupas sebelum ditanam. Yang perlu diingat juga adalah 

persiapan lahan sebelum menanam” (wawancara 25 Oktober 2014). 

Kebanyakan tanaman pinang di Kampung Nafri berjarak tanam 1m x 1m 

yang ditanam di pekarangannya. Tapi ada pula petani pinang yang 

menanam dengan jarak tanam 50cm x 50cm. Petani memilih jarak tanam 

seperti tersebut sebagai maksud agar memudahkan mereka pada saat 

memanen yaitu dapat memanjat 2-3 pohon.  
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Berdasarkan pernyataan informan tersebut di atas diketahui bahwa 

pengetahuan mereka tentang produksi atau budi daya tanaman pinang 

tidaklah berbeda dengan cara menanam tanaman komoditas lainnya seperti 

kakao atau kopi. Yang pasti bahwa bahan tanam yang digunakan dalam 

pengembangan pinang adalah sebaiknya memilih biji yang benar-benar 

sudah tua (berwarna orange) dari pohon induk yang sudah berumur di atas 

sepuluh tahun, serta bebas dari serangan hama.  

Demikian pula dengan pemilihan lahan sebaiknya memilih lokasi lahan 

yang cukup baik atau subur serta waktu tanam yang dilakukan sebelum 

musim hujan. Ibu Bora (43tahun), yang memiliki tanaman pinang di kebun 

dan pekarangan rumahnya di Kampung Kayu Batu mengemukakan bahwa:  

Pinang harus tumbuh di lahan khusus yang subur, paling 
baik kalau di lahan terbuka karena harus kena sinar matahari 
langsung, dari pagi sampai sore. Tidak boleh ada pohon-
pohon lain, dengan begitu kualitasnya akan lebih baik. 
Okinya atau mayangnya lebih besar (wawancara 14 
Desember 2014 ).  
 

Sambil mendengarkan keterangan Ibu Bora, saya mengamati di sekitar 

kami terdapat belasan pohon pinang di halaman rumahnya yang tertata rapi 

dengan jarak antara masing-masing pohon yang satu dengan pohon lainnya 

kurang lebih 1 meter. Suasana terasa sejuk dan teduh. Kami duduk dibalai-

balai dari papan yang disanggah dengan beberapa batang kayu pinang 

sambil ditemani secangkir tehhangat. Tidak jauh dari balai-balai tempat 

kami duduk terdapat kedai pinang miliknya yang masih tersisa beberapa 

tumpuk pinang dan bungkusan kapur sirih.       

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa produksi buah pinang 

setiap tanaman produktif bisa mencapai antara 4-5 oki (mayang). Biasanya 
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panen pinang bisa dilakukan 1-2 kali dalam satu minggu atau 4-8 kali 

selama satu bulan. 

Curah hujan yang dikehendaki tanaman pinang antara 750 - 4.500 

mm/tahun yang merata sepanjang tahun atau hari hujan sekitar 100 - 150 

hari.Tanaman pinang sangat sesuai pada daerah yang bertipe iklim sedang 

dan agak basah dengan bulan basah 3 - 6 bulan/tahun dan bulan kering 4 - 

8 bulan/tahun. 

Untuk budi daya pinang sebagaimana yang dianjurkan oleh Ibu Thina 

(47 tahun) petugas dinas perkebunan, kehutanan, dan Kantor Ketahanan 

Pangan dan Penyuluhan (KKPP) Kota Jayapura adalah pertama-tama 

memilih bibit yang baik. Menurut Ibu Thina bahwa :  

Seleksi bibit yang baik adalah bibit yang berpangkal batang 
relatif besar mirip botol dan helai daun melengkung. Bibit 
yang lurus ke atas adalah bibit jantan yang tidak akan pernah 
berbuah. Kemudian langkah berikutnya adalah menyiapkan 
bedeng-bedeng tempat pesemaian (bibit pinang di deder di 
bedengan). Bila daun sudah keluar (3–5 daun) maka bibit 
harus dipindahkan ke polybag dan sedapat mungkin 
melakukan penyiraman secara teratur (pagi dan sore).  Bila 
ada penyusutan tanah sebaiknya ditambahkan tanah yang 
baru. Pembibitan bisa juga  dibuat langsung di polybag. 
Lamanya waktu pembibitan sekitar 2-3 bulan, tergantung 
kesuburan tanah. Bila tanaman sudah tumbuh sebaiknya 
dipindahkan ke tanah (wawancara 16 Juni 2016).  
 
Agar sirkulasi matahari merata maka dilakukan penjarangan. Jarak 

tanam antar tanaman adalah 3-4 meter, yang bertujuan dari segi keindahan 

tanaman terlihat rapi, di samping itu tidak ada perebutan unsur hara dan 

agar jarak yang tersisa bisa ditanami tanaman palawija (tanaman jangka 

pendek yang pada umur 3 bulan sudah bisa dipanen). 

Tanah atau kebun tempat menanam pun harus dipersiapkan 

sebelumnya dengan memberinya pupuk dasar N-PK (N=Nitrogen, 
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P=Phosporous, K=Pottasium)terlebih dahulu. Sekarang pupuk ini lebih 

mudah karena sudah dicampur. Jadi sebelum penanaman dituangkan 

pupuk N-PK dengan takaran satu sendok teh untuk masing-masing 

tanaman atau pada setiap lubang tanam. Aturan perkebunan untuk semua 

jenis tanaman, setiap lubang tanam harus diistirahatkan selama 2-3 hari. 

Saat membuat lubang tanam, tanah paling atas dipisahkan dari tanah paling 

bawah (ditaruh di sisi kanan dan kiri lubang). Setelah bibit tanaman 

dimasukkan maka tanah paling atas dimasukkan terlebih dahulu baru 

kemudian tanah paling bawah di bagian atas.  

Bila tanaman sudah ditanam di lahan tetap harus dilakukan perawatan 

yaitu membersihkan rumput dan memberi pupuk (TSP, KCl, Urea). 

Pemberian pupuk dimaksudkan untuk penguatan batang daun dan buah. 

Pencegahan hama dilakukan dengan penyemprotan insektisida dan 

fungisida. Bila tanahnya subur dan perawatan baik maka waktu produksi 

bisa 3-5 tahun. Bila kurang terawat maka waktu untuk produksinya nanti 

setelah 10 tahun.  

Meskipun sejauh ini budidaya tanaman pinang sudah berjalan cukup 

baik dan petani setempat selaku produsen sudah cukup banyak memahami 

usaha tersebut, namun dari segi diversivikasi atau pengembangan produk 

belum banyak dilakukan atau belum ada kemajuan. Kondisi ini nampak 

pada komoditas pinang yang dipasarkan umumnya masih berbentuk buah 

mentah yang memang menjadi konsumsi kesukaan masyarakat Papua di 

Kota Jayapura. Sedangkan di daerahSumatera umumnya buah pinang yang 

dipanen, dijemur sampai kering kemudian dibelah dua dan dikeringkan 

kembali sembari dilepas sabutnya untuk kemudian dijual atau diekspor.  
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Sebagaimana Bapak Tjoe (70 tahun), petani pinang dari kampung 

Nafri mengemukakan: ”Kalau yang sudah diolah kita belum, kalau jual buah 

mentah kita sampai ke Sorong, Manokwari, sampai 12 karung mama punya. 

Satu karung bisa dapat satu-satu juta, tergantung, kalau lagi musim, murah 

pinangnya” (wawancara 25 Oktober 2014). Ibu Bora (43), bendahara 

kampung di Kampung Kayu Batu juga menuturkan:  

Saya pikir, terakhir-terakhir ini, ini pinang ini menjadi 
tanaman yang sangat menguntungkan bagi kita orang 
Papua. Kalau  punya sekitar tadi sa su bilang satu-satu 
hektar atau dua-dua hektar, maka dia pu peluang, 
berpeluang besar. Ya, tanaman ini bisa menolong 
ekonomi keluarga, sangat baik. Macam saya ingat punya 
tete (kakek) ini, dulu dia punya kebun sirih, kebun pinang, 
dia punya uang, dia bisa simpan uang di bank, dia jadikan 
deposito, untuk dia punya masa tua dari pinang saja. Dia 
bisa menabung (wawancara 14 Desember 2014).  

Sama halnya yang dikemukakan Ibu Henny (55 tahun):“Orang Kayu 

Pulo yang tinggal di daerah Koya pun terutama hidup dari pinang” 

(wawancara 29 Oktober 2014). Demikian pula Bapak Terianus (51 tahun), 

Ontofro (kepala adat) dari kampung Nafri, juga mengungkapkan: “Di daerah 

Skouw (daerah asal isterinya), masyarakatnya terutama hidup dari pinang 

dan kelapa karena bagi mereka (orang Skouw) dengan menanam pinang 

berarti keluarganya terjamin” (wawancara 14 November 2014). Itu berarti 

bahwa berjualan pinang memang menjadi kegiatan ekonomi yang 

diandalkan oleh masyarakat dan dapat berdampak pada peningkatan 

pendapatan masyarakat. 

Menurut penuturan beberapa orang muda dari Kampung Skouw Kota 

Jayapura, bahwa tanaman pinang sangat membantu dalam pemenuhan 

kebutuhan pokok keluarga. Bahkan lebih dari itu, dari hasil menjual pinang, 

mereka bisa menikmati bangku pendidikan hingga ke perguruan tinggi. 
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Seperti dikemukakan oleh Joice (22 tahun) mahasiswi yang berasal dari 

Kampung Skouw Sae: “Hasil dari jualan pinang orang tua saya tidak hanya 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga untuk membiayai kuliah 

saya”. Sama halnya Issac (21 tahun) yang bangga bisa tetap kuliah dan 

jajan karena hasil jualan pinang orang tuanya yang ada di Kampung Skouw. 

Menurutnya pinang adalah sumber yang utama, karena dari situlah ke lima 

saudaranya juga bisa sekolah dan menyelesaikan kuliah. Irna (21 tahun) 

yang masih berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota 

Jayapura juga menegaskan: “Pokoknya di kampung saya yaitu Skouw 

Mabo, orang tua kami mengandalkan tanaman pinang sebagai mata 

pencaharian hidup keluarga” (wawancara Oktober 2015). 

Bapak Abisay (47 tahun) ondoafi (kepala adat) di salah satu kampung 

Skouw Yambe yang kini juga menjadi tokoh pemerintahan, mengungkapkan 

pengalaman masa kecilnya ketika masih duduk di bangku Sekolah Dasar 

(SD). Dari dusunnya di Kampung Skouw Yambe, ia biasa menemani orang 

tua membawa buah pinang hasil kebunnya dengan perahu untuk dijual di 

kampung lain. Hasil penjualan pinang tersebut kemudian dibelikan sejumlah 

kebutuhan dapur. Menurut Bapak Abisay juga bahwa: “Di Skouw itu yang 

terkenal hanya pinang. Pinang merupakan hasil utama kampung Skouw dan 

sebagian besar kebutuhan keluarga diperoleh dari hasil pinang yang dijual” 

(wawancara 28 November 2014). 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa di daerah 

Kota Jayapura ini bagi masyarakat petani (produsen), hasil produksi pinang 

tersebut sangat membantu kehidupan ekonomi mereka. Karena selain untuk 

dikonsumsi sendiri, pinang hasil kebun mereka juga untuk dipasarkan.Hal 
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itu sekaligus menunjukkan bahwa pinang memang dapat diandalkan untuk 

menunjang penghidupan masyarakat (keluarga petani). Apalagi sebagian 

besar orang Papua mengonsumsi buah pinang setiap hari. Oleh karena itu 

jika mereka memaksimalkan usahanya maka akan memperoleh hasil yang 

lebih baik pula. Dan pinang pun akhirnya berpeluang menjadi tanaman 

komoditi eksport yang diunggulkan. 

4.4.2. Distribusi Pinang di Kota Jayapura  

Proses pendistribusian buah pinang pada bagian ini merupakan hal 

penting untuk diketahui mengingat kebutuhan dan keinginan masyarakat 

akan buah pinang. Untuk daerah Kota Jayapura-Papua, potensi tanaman 

pinang memiliki prospek yang baik atau potensi ekonomi yang tinggi dan 

sangat layak dikembangkan secara intensif. Karena komoditi ini selalu 

dibutuhkan khususnya untuk memenuhi permintaan pasar baik dalam Kota 

Jayapura sendiri maupun luar Kota Jayapura ke wilayah pedalaman atau 

pegunungan bahkan keluar Papua.  

Di Kota Jayapura, model pendistribusian (pemasaran) pinang ada yang 

langsung dari petani (produsen) ke konsumen, ada pula yang melalui 

pengecer terlebih dulu, dan ada yang melalui pengumpul (penadah) yang 

datang ke petani atau menunggu di pasar (lihat Bagan IV.8). 
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(1)                                          (2)                                    (3) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bagan IV.8. Saluran Pemasaran Pinang 
 

Dari alur pemasaran pinang yang ditunjukkan di atas, maka pinang 

yang diperoleh secara langsung pada petani akan lebih menguntungkan 

dari segi harganya yang lebih murah dari pada yang diperoleh melalui 

pengecer dan pengumpul. Sedangkan harga pembelian yang telah melalui 

pengecer dan/atau pengumpul akan lebih mahal. Sebagaimana 

dikemukakan  Alo (37 tahun), pedagang pengecer, bahwa: ”pinang yang 

kitong pengecer beli dari pengumpul pasti lebih mahal, karena pinang iitu 

kitong dapat bukan dari orang pertama atau langsung dari petani” 

(wawancara   24 Oktober 2014).   

Adapun penentuan harga pinang antara produsen (petani) dengan 

pengumpul adalah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan 

dari sisi ekonomi keduanya sama-sama untung. Misalnya, petani akan 

memberikan harga yang lebih murah kepada pengumpul karena pengumpul 

Produsen  (petani) Produsen (petani) Produsen (petani) 

Pengumpul 
Pengecer Konsumen 

Pengecer 
konsumen 

Konsumen 
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sendiri yang akan masuk ke kebun untuk memanjat pohon-pohon pinang 

dan memanen buahnya. Dengan demikian petani tidak lagi mengeluarkan 

biaya transportasi ke pasar. Selain itu kesepakatan juga didasari oleh 

adanya hubungan jual-beli antara petani dan pengumpul yang telah 

berlangsung sekian lama (bertahun-tahun). Dampak dari hubungan tersebut 

adalah kedekatan dan kepercayaan. Sedangkan hubungan antara 

pengumpul dengan pengecer hanya berlangsung saat transaksi jual-beli. 

Sekali seminggu pada sore hari, para pengecer datang dari berbagai 

tempat menunggu tibanya para pedagang pengumpul (penadah) di pasar 

Youtefa yang membawa pinang-pinang ikat dari dusun-dusun. 

Sebagaimana yang saya saksikan sendiri, sore itu dengan sepeda motor 

melewati jalan yang becek mendekati kerumunan orang-orang yang 

sebagian besar adalah mama-mama Papua. Mereka adalah para pengecer 

(penjual pinang). Sudah menjadi pemandangan biasa di pasar Youtefa bila 

pedagang pengumpul tiba di pasar itu, maka para pengecer pun (yang 

sudah menunggu) akan berlari ke arahnya dan saling berebut pinang (lihat 

Gambar IV.8).  

.  
Gambar IV.8. Para pengecer berebut pinang 
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 Pedagang pengecer umumnya memeroleh pinang dari para pedagang 

pengumpul (penandah). Para pedagang pengumpul mengangkut pinangnya 

dari dusun ke pasar dengan memakai mobil open cup dan ada pula yang 

memakai angkutan sepeda motor (lihat Gambar IV.8).  

 

 

Gambar IV.9. Pinang-pinang yang diangkut dengan mobil open cup(kiri) 
dan sepeda motor (kanan). 

 

 

Pedagang pengumpul yang bersepeda motor mengangkut pinang-

pinang ikat dengan cara menggantungkannya pada bagian belakang 

motornya. Selain pinang ikat ada juga pinang-pinang yang telah 

dikarungkan yang diletakkan di bagian depan dan telah dipersiapkan untuk 

diantar ke bos (pemesan khusus) nya. Harga per karungnya (ukuran 25 kg) 

adalah Rp 1.000.000,- hingga Rp 1.500.000.  

Menurut Mayuni (47 tahun), pedagang pengecer bahwa:  

Para pengumpul datang satu per satu dengan membawa 
pinang-pinang di karung dan yang sudah terikat. Pedagang 
pengecer pun sudah tahu kalau pinang-pinang yang sudah 
dikarungkan itu sudah ada pemiliknya atau  “bos” nya. “Bos” 
tinggal menunggu di rumah saja dan pengumpul akan 
mengantar pinangnya kemudian. Karena itu pengecer hanya 
akan berebut pinang-pinang ikat saja untuk ditawar. Apabila 
tawar-menawar tidak berhasil, maka pinang ikat pun dilepas 
dan diambil alih oleh pengecer lain untuk ditawar ulang 
(wawancara 17 Juni 2016). 
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Para pengumpul kebanyakan adalah pendatang BBM (Bugis-Buton-

Makassar), yang mendapatkan pinang langsung dari kebun-kebun petani 

yang ada di dusun-dusun. Sebagaimana Amir (48 tahun) dan Ruslan (53 

tahun), keduanya adalah pedagang pengumpul yang berasal dari daerah 

Pinrang-Sulawesi Selatan dan telah 5 tahun lebih menekuni usaha 

tersebut. Dengan sepeda motor mereka berangkat bersama-sama 

(termasuk pedagang pengumpul atau penadah lainnya) di pagi hari masuk 

ke dusun-dusun di Kampung Koya. Di sana mereka menemui para petani 

untuk membeli dan memanjat sendiri pohon-pohon pinang siap panen. 

Sore harinya mereka pun tiba di pasar membawa pinang-pinang ikat dan 

pinang yang telah dikarungkan. Baik Amir maupun Ruslan dan pedagang 

pengumpul lainnya telah memiliki langganan tetap yakni petani-petani yang 

ada di dusun. 

Harga per mayang/oki dibayarkan ke petani antara Rp 50.000,- hingga 

Rp 60.000,- dan kepada pengecer mereka menjual dua kali lipat. 

Sedangkan harga pinang ikat, biasanya 6-7 mayang (Gambar IV.9) dijual ke 

pengecer dengan kisaran harga antara Rp 500.000,- hingga Rp 600.000,-. 

 
Gambar IV.10. Pinang Ikat (6-7 oki/mayang/pohon) 
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Pedagang pengumpul seperti Bapak Zul (65 tahun) yang berasal dari 

Buton, membeli pinang dari petani (produsen) yang mengantarkan 

langsung ke pasar. Berbeda dengan kedua pedagang pengumpul lainnya, 

Bapak Zul tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi ke dusun atau 

harus memanjat dan memetik pinang sendiri. Antara Bapak Zul dan petani 

langganannya telah saling percaya karena telah mengenal satu sama lain 

sebagai petani dan penadah (pengumpul) selama bertahun-tahun. Dari 

petani langganannya, Bapak Zul kemudian menjual kembali pinang-

pinangnya sampai ke pedalaman dengan harga yang lebih tinggi.  

Para pengecer melakukan tawar menawar hingga ada kesepakatan  

harga diantara keduanya yang dilanjutkan dengan transaksi atau 

pembayaran dari pengecer kepada pengumpul (lihat Gambar IV.11). 

 
Gambar IV.11. Pengumpul dan Pengecer saat tawar-menawar (kiri) dan 

saat transaksi (kanan) 
 

Tanaman pinang bagi orang Papua adalah tanaman bernilai ekonomi, 

sebab orang mengonsumsi pinang setiap hari dan hal tersebut menjadi 

peluang usaha bagi para pedagang pengecer yakni mama-mama penjual 

pinang. Dari hasil penjualan pinang digunakan pula untuk membiayai 

kebutuhan sehari-hari termasuk pendidikan anaknya. 
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Mayuni (47 tahun), adalah pedagang pengecer yang menawar dan 

membeli pinang dari satu pengumpul ke pengumpul lainnya. Mayuni pun 

terbiasa untukberlari mengejar sepeda motor yang mengangkut pinang-

pinang dan mengantri giliran menawar pinang yang berhasil dipegangnya. 

Mayuni membeli 6 mayang dengan harga Rp 650.000,- , masing-masing 

dari pengumpul yang berbeda-beda. Harga yang diberikan pun per okinya 

berbeda-beda berdasarkan kualitas buah pinangnya.  

Mayuni, seorang ibu beranak satu, telah bertahun-tahun menekuni 

usaha jualan pinang untuk menopang kebutuhan rumah tangganya dan 

membantu suami yang tidak memiliki penghasilan tetap. Sehari-hari ia 

menjajakan pinang-sirihnya di dekat pangkalan ojek terminal Ekspo-Waena. 

Menurutnya jika pinang sedang langka, bisa mencapai Rp 250.000,- sampai 

Rp 300.000,-. Bahkan dapat mencapai Rp 600.000,- untuk pinang 

berkualitas baik. Meskipun di sekitar lapaknya, berjejeran para penjual 

pinang, ia telah memiliki langganan tetap seperti pegawai, sopir angkutan, 

tukang ojek, dll.  

Mama Wenda (55 tahun), pedagang pengecer yang juga ikut dalam 

kerumunan mengejar sepeda motor yang mengangkut pinang-pinang. 

Mama Wendayang bermigrasi bersama keluarga dari daerah pegunungan 

setiap harinya berjualan di depan pusat pertokoan Mega Mall Waena 

bersama dengan para penjual pinang lainnya. Mereka menggunakan tenda 

payung dan meja kayu seadanya (60 cm x 60 cm) sebagai tempat mengatur 

tumpukan pinangnya. Seperti biasanya sebelum menjajakan pinangnya ia 

membeli pinang 1 ikat (kumpulan dari beberapa mayang/pohon) dari 

pedagang pengumpul seharga Rp 600.000,-. Adapula yang dibelinya 1 
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mayang seharga Rp 70.000,- (Gambar IV.12). Mama Wenda pun 

mendapatkan pinang dari pedagang pengumpul yang  berbeda-beda karena 

tidak menjadi pelanggan tetap. Mama Wenda juga sudah bertahun-tahun 

menjadi penjual pinang untuk membantu memenuhi kebutuhan 

keluarganya.  

 
Gambar IV.12. Pinang 1 Mayang/oki 

 
Demikian juga dengan Mama Ludia (41 tahun) yang sehari-hari 

menjual pinang di depan pertokoan Kamp Key, biasa pula membeli pinang 

satu 1 ikat yangharganya berkisar Rp 600.000,- hingga Rp 700.000,- . 

Seperti biasa setelah memperoleh pinang oki, baik Mayuni, Mama Wenda, 

Mama Ludia, dan pedagang pengecer lainnya akan melepaskan buah-

buah pinang tersebut dari mayangnya dan menaruhnya dalam kantongan 

pelastik (lihat Gambar IV.13).   
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Gambar IV.13. Mama-mama Menyortir Pinang sebelum diecer 

 
Mereka menyortir atau merubah buah pinang jualannya dalam bentuk 

pinang tumpuk yang biasanya sebelum disusun untuk dijual, pinang akan 

dibersihkan terlebih dahulu dengan cara merendamnya dalam air selama 

beberapa menit. Selain agar kulit buah kelihatan mengkilat juga lebih 

bersih untuk dikonsumsi (Gambar IV.14). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar IV.14. Membersihkan pinang dengan perendaman  
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Satu tumpuk pinang 15-20 butir dihargai Rp 20.000,- , tergantung 

bagus tidaknya  pinang. Umumnya 1 paket pinang-sirih dihargai mulai dari 

Rp 2.000,- (untuk pinang ojek) ada pula yang Rp 5.000,- dengan pinang 

sebanyak 6-7 butir ditambah beberapa buah sirih dan sesendok kapur 

(Gambar IV.15).Ada pula istilah untuk pinang yang berkualitas baik disebut 

sebagai pinang super dan rata-rata per tumpuk dihargai Rp 50.000,- 

sampai Rp 60.000,- yang bagi orang Papua paket tersebut dapat habis 

sekali pakai. Itu masih harga di sekitar pasar Youtefa yang merupakan 

pasar pusat. Padahal pinang ini juga ada yang dikirim ke luar daerah, 

maksudnya ke kabupaten lain dengan memakai kargo udara. Maka bisa 

dibayangkan betapa mahalnya harga pinang ketika sampai di tempat 

tujuan. 

 
Gambar IV.15. Pinang tumpuk seharga Rp 20.000,- dan pinang ojek 

seharga Rp 2000,- 
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Bapak Tjoe (70 tahun), petani pinang dari Kampung Nafri 

mengemukakan : ”Di sini pinang 1 mayang harganya Rp 200.000,-sampeRp 

250.000,-. Itu kalo sudah kirim, dijual ke daerah pedalaman, pinang ini bisa 

lebih mahal lagi” (wawancara 25 Oktober 2014). 

Demikian pula Ibu Nella (45 tahun) ibu rumah tangga sekaligus 

penikmat pinang, mengemukakan : ”Jadi kalau itu dia pinangnya bagus, itu 

satu hari jual, tidak,tidak lama. Tapi kalau pinang yang tidak ada isi, jual 

sampe satu minggu baru laku” (wawancara 14 Desember 2014). Artinya, 

para konsumen atau penikmat pinang memang lebih mengutamakan 

kualitas. Buah pinang yang baik adalah yang tidak berair atau lebih kental 

karena menghasilkan cairan kental saat dikunyah sehingga lebih lama di 

mulut. Sedangkan pinang yang kurang baik adalah pinang berair  karena 

tidak lama dikunyah atau cepat dibuang (lihat Gambar IV.16).  

 

Gambar IV.16. Contoh pinang berkualitas baik /pinang kental(kiri)  
dan pinang yang kurang berkualitas (pinang berair) (kanan) 
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Ibu Nella memiliki kedai pinang di rumahnya, berbeda dengan Mayuni, 

Mama Wenda, dan Mama Ludia yang memilih tempat berjualan di pinggiran 

pasar atau di depan pertokoan.Sama halnya Bapak Alo (37 tahun), yang 

selalu menemani isterinya berjualan pinang-sirih, mengemukakan:  

Bagi yang memiliki modal besar, akan membeli pinang 
dalam jumlah banyak (per karung) yang harganya berkisar 
Rp 2.000.000,- hingga Rp 2.500.000,- . Bila stok pinang 
sedang melimpah maka harga bisa turun sampai Rp 
1.500.000,- per karung (wawancara 24 Oktober 2014).  
 
Setiap hari Bapak Alo dan isterinya berjualan pinang-sirih tidak jauhdari 

tempat tinggal mereka tepatnya di perempatan jalan masuk Puskesmas 

Kotaraja yang hanya beberapa meter dari  pompa bensin dan gedung 

perkantoran. Letak rumah mereka berada tersendiri di belakang kompleks 

perumahan dan harus melewati gang sempit.  

Pemilihan tempat berjualan bagi para penjual pinang seperti Mama 

Wenda, Mayuni, Bapak Alo, Mama Ludia, dan lain-lain menjadi salah satu 

alasan agar dagangan mereka cepat laku terjual. Selain itu juga sebagai 

bentuk dari strategi penjualan mereka, maka dibuat perbedaan harga dari 

pinang ojek sampai pinang super  untuk menyesuaikan kemampuan dan 

selera pembeli. 

Tanaman pinang bagi orang Papua sejak dahulu menjadi tanaman 

yang buahnya senantiasa menyertai aktivitas keseharian mereka. Dan 

hingga kini pun di Kota Jayapura, pinang tetap digemari oleh berbagai 

kalangan mulai dari pekerja kantoran, tukang ojek, para sopir, ibu rumah 

tangga hingga kelompok pelajar, tua dan muda, dan lain-lain. Saura (22 

tahun) Mahasiswi tingkat akhir salah satu Perguruan Tinggi di Jayapura, 

menuturkan: “Pinang adalah buah yang paling banyak dikonsumsi orang 
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Papua” (wawancara 26 November 2014). Maka tak heran jika banyak 

mama-mama yang jualan pinang, karena jelas hasilnya. 

Kebiasaan mengonsumsi pinang-sirih bukan saja dilakukan oleh 

masyarakat yang daerahnya ditumbuhi pohon pinang, tetapi juga pada 

daerah pegunungan Papua yang bukan merupakan habitat pohon pinang. 

Oleh karena itu pula, di setiap tempat seperti pinggiran jalan, depan 

pertokoan, di tempat umum (rumah sakit, terminal, bandara, sekolah-

sekolah, kantor-kantor, dan lain-lain), dapat kita jumpai mama-mama Papua 

menjual pinang sebagai pedagang pengecer. 

Para pengecer (mama-mama penjual pinang) dalam menjajakan 

pinangnya biasanya juga mereka sudah memiliki pelanggan tetap. Salah 

seorang diantaranya adalah Bapak Abisay (47 tahun), tokoh pemerintahan 

di Kota Jayapura dan Ondoafi dari Kampung Skouw Yambe. Beliau 

mengakui bahwa pinang yang dikonsumsinya setiap hari terutama diperoleh 

dari pengecer yang menjadi langganan tetapnya yang berlokasi di depan 

salah satu pusat perbelanjaan Abepura. Sebagai penikmat pinang, dalam 

sehari beliau bisa menghabiskan satu kantong pinang super. Karena pinang 

sudah menjadi candu baginya yang setiap saat harus tersedia. Saat bangun 

tidur, bekerja, apalagi saat bersantai. Ketika beliau bepergian jauh (di luar 

Papua) pun, pinang tetap (harus) disertakan. Bapak Abisay juga 

mengemukakan:  

Orang di Papua, khusus orang Papua delapan puluh persen 
mengunyah pinang, yang tidak mengunyah pinang mungkin 
dua puluh persen, orang pegunungan, itu tahun tujuh 
puluhan, delapan puluhan tidak tahu mengunyah pinang. 
Setelah masuk tahun sembilan puluhan sampai  dua ribu, itu 
mereka pun sudah ikut mengonsumsi pinang. sehingga 
volume pengiriman pinang yang ada di Kota Jayapura ke 
daerah-daerah semakin meningkat. Jadi ketika dapat 
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pinangberkualitas bagus atau pinang super maka harganya 
akan lebih mahal juga (wawancara 28 November 2014).  
 
Ketergantungan pada buah yang disebut ropum oleh orang Biak ini, 

juga dialami oleh Bapak Hofni (55 tahun) wakil ketua pada lembaga MRP 

(Majelis Rakyat Papua) yang bila berangkat keluar Papua maka buah 

pinang pun harus disertakan menjadi bekalnya (wawancara 24 Juni 2016). 

Menurut beliau bahwa dengan mengunyah pinang, pekerjaan seberat 

apapun tidak membuatnya mengantuk. Setiap hari mengunyah pinang bagi 

tokoh masyarakat sekaligus rohaniwan ini selalu mengawali aktivitasnya. 

Dengan kata lain tiada hari tanpa pinang. Begitu pun Bapak Yopi (40 tahun) 

yang sehari-hari bekerja sebagai staf bidang Tanaman Pangan dan 

Holtikultura pada Dinas Pertanian Kota Jayapura mengemukakan bahwa ia 

senang sebagai penikmat pinang, karena dengan selalu membeli pinang 

berarti bisa membantu mama-mama penjual pinang apalagi sesama orang 

Papua yang sudah menjadi langganan tetapnya.  Menurut lelaki kelahiran 

Jayapura ini bahwa:  

Saat melakukan perjalanan dinas, saya pasti membawa 
pinang untuk menghilangkan rasa kantuk, demikian pula 
setelah makan saya harus mengunyah pinang. Selama 
studi di Yogya, saya juga selalu menyisihkan uang untuk 
pinang. Buah ini didatangkan khusus dalam bentuk 
kemasan karton dan bisa habis dalam hitungan minggu. 
Apalagi bila berkumpul bersama teman-teman kuliah yang 
sama-sama berasal dari Papua(wawancara 13 Juni 2016).  
 
Berdasarkan uraian di atas, baik pedagang pengecer maupun para 

konsumen (penikmat pinang) merupakan satu kesatuan yang saling 

membutuhkan (bersimbiosis). Mama-mama Papua penjual pinang (sebagai 

pengecer), memiliki alasan tersendiri untuk menggeluti usaha sebagai 

penjual pinang disamping untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, 
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memanfaatkan peluang pasar karena banyaknya penikmat pinang, dll. 

Namun demikian bagaimana pun juga peran mereka selaku distributor 

(pengecer) tidak boleh diabaikan karena dalam kenyataan sehari-hari, 

merekalah yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan konsumen 

(penikmat pinang). 

Dalam masyarakat Papua, kegiatan pemasaran atau penjualan pinang, 

lazimnya menjadi wilayah kaum perempuan. Dari situ pula muncul istilah 

mama pinang yakni sebutan bagi perempuan Papua penjual pinang. 

Mama–mama penjual pinang sudah memahami betul selera konsumennya 

termasuk yang berada atau berasal dari pegunungan.  

Sebagaimana Ibu Nella (45 tahun), ibu rumah tangga penikmat pinang 

yang juga memiliki kedai pinang di rumahnya sebagai salah satu usaha 

menopang ekonomi keluarga mengemukakan:  

E, orang gunung yang tidak ada pinang di sana, 
mereka sekarang konsumsi pinangnya lebihkuat. Jadi 
kalau orang pedalaman tu, pinang seperti begini, 
mereka tidak mau beli, tidak ada isi, tapi kalau pinang 
yang isi bagus, harganya mahal, mereka beli. Karena 
mereka lebih senang pinang yang kental. Jadi kalau di 
Wamena atau di daerah pegunungan, itu tidak ada 
pinang yang tidak ada isi. Itu kalau sampai sana 
mereka bisa jual pinang lima atau enam buah, 
sepuluh ribu (wawancara 15 Desember 2014). 

 
Menurut Bapak Bonai (49 tahun) rohaniwan penikmat pinang yang juga 

berasal dari pedalaman: “Orang pegunungan tidak punya pinang, tapi paling 

kuat mengunyah pinang. Istilahnya, pegunungan menjadi pasarnya atau 

tempat jualnya, orang pante yang tanam“ (wawancara 21 Oktober 2014).  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pinang yang mulanya hanya 

konsumsi orang pesisir, kini menjadi buah yang memiliki potensi ekonomi 

yang tinggi. Kondisi tersebut semakin (dapat) mendorong peningkatan 
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usaha, khususnya bagi produksi tanaman pinang. Hal tersebut dikarenakan 

oleh besarnya tingkat konsumsi atau permintaan pasar. Dengan besarnya 

permintaan pasar, maka itu berarti pula peluang bagi peningkatan 

pendapatan masyarakat (produsen) akan semakin bertambah.  

Bapak Terianus (51 tahun) kepala adat salah satu keondoafian dari 

Kampung Nafri,  mengemukakan: “Semua orang Papua mengunyah pinang. 

Bila buah pinang sedang langka, maka harganya akan mahal sekali. 

Sebaliknya, bila pinang melimpah maka harganya pun menjadi murah” 

(wawancara 14 November 2014).  

Dengan kondisi di atas, hal tersebut mengkorfirmasi bahwa 

sesungguhnya masyarakat penikmat pinang (konsumen) khususnya yang 

ada di Kota Jayapura sangat mudah memperoleh pinang sebagai buah 

cemilan keseharian atau pun untuk pesta. Selain karena letak daerah 

produksi (terutama kampung-kampung dalam lingkup Kota Jayapura 

sendiri) dan jalur transportasi yang memadai untuk proses pendistribusian, 

tetapi juga dari segi produksi panennya, pinang selalu tersedia karena 

tanaman ini tidak mengenal musim. Apalagi untuk daerah terpencil yang 

jauh dari pesisir seperti di pedalaman atau daerah pegunungan, kebutuhan 

akan pinang tetap dapat terpenuhi meskipun harga pinang lebih mahal. 

Bahkan yang berangkat merantau keluar Papua pun ada yang menjadi 

penjual pinang dan memperoleh keuntungan yang tidak sedikit.  

Oleh karena itu pulalah maka tidak heran bila para pendatang mulai 

tertarik menggeluti usaha jual  beli buah pinang yang biasa disebut baufo 

oleh orang Paniai atau yambe oleh orang Wamena. Sehingga kondisi 

tersebut sekaligus juga mulai memunculkan kekhawatiran dari beberapa 
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kalangan yang menghendaki keberadaan mama-mama Papua penjual 

pinang sebagai ciri khas tersendiri yang ada di Papua ataupun Kota 

Jayapura yang harus dipertahankan. Apalagi memang usaha kecil ini sudah 

menjadi sumber pendapatan bagi mama-mama Papua mulai dari daerah 

pesisir bahkan di pegunungan atau pedalaman selama bertahun-tahun.  

Penehas (23 tahun), mahasiswa asal pegunungan yang juga gemar 

mengunyah pinang, mengungkapkan : 

Kebetulan mama saya adalah penjual pinang di Wamena. 
Dan saya bisa kuliah begini karena usaha mama juga. 
Mama beli pinangnya di pasar pinang di Jl.Sulawesi. Yang 
saya tahu juga pinang di sana ada dua jenis, satunya 
pinang kering yang diiris tipis baru jemur dan pinang buah 
(wawancara 20 November 2014).  
 
Ibu Bora (43 tahun), ibu rumah tangga dari Kampung Kayu Batu yang 

memiliki kedai pinang di depan rumahnya mengatakan bahwa:  

Peluang pasar untuk pinang sangat besar karena buah 
pinang dikonsumsi oleh semua orang dari anak kecil, 
orang besar, sampai orang tua, bahkan pendatang pun 
sudah mulai ada yang ikut mengunyah pinang. Pokoknya 
yang lahir besar di Papua, mereka sudah mengunyah 
pinang (wawancara 14 Desember 2014). 
 
Sebagaimana pengalaman informan asal Wamena di atas, maupun 

informan lainnya asal Paniai, dan daerah Yahukimo. Bahwa orang Papua 

yang berasal dari wilayah pegunungan, umumnya sudah ikut mengunyah 

pinang setelah datang ke kota atau tinggal di Jayapura. Maka ketika 

kebiasaan mengunyah pinang perlahan sudah masuk ke lingkungan 

masyarakat pegunungan, pinang sebagai tanaman keluarga memiliki 

peluang sebagai komoditi yang sangat potensial apalagi jika dikelola secara 

baik. Hingga kini belum ada pengembangan yang optimal terhadap komoditi 
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ini sebagaimana yang dilakukan di daerah lain. Padahal cukup disadari 

bahwa tanaman pinang sebenarnya memiliki prospek yang sangat bagus.  

Menurut Ibu Thina (47 tahun), Penyuluh Madya pada Kantor 

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (KKPP) Kota Jayapura yang saya 

temui di ruang kerjanya (Gambar IV.17)  menuturkan bahwa :  

Tanaman pinang perlu sekali dikembangkan seperti halnya 
sagu. Karena mengunyah pinang juga menjadi budaya 
orang Papua, bila perlu pemerintah tetap mengkhususkan 
kebun percontohan pinang atau membuat kebun khusus 
dengan bekerja sama dengan pihak pengusaha. Selain itu 
juga mengupayakan pengolahan hasil seperti di daerah 
lain (wawancara 16 Juni 2016).  

 
Gambar IV.17. Saat mewawancarai Ibu Thina sebagai 

Penyuluh Madya KKPP Kota Jayapura. 
 

Adapula Bapak Jhon LM (46 tahun) Kepala Seksi Perkebunan Dinas 

Perkebunan Kota Jayapura, mengungkapkan:  

Demikian pula untuk pengolahan hasil panen, salah satu 
program yang harus dilakukan adalah perlu adanya 
penyuluhan khususnya dari dinas perindustrian, 
perdagangan dan koperasi (Perindagkop). Tugas kami dari 
dinas pertanian hanya pada tahap tanam sampai panen, 
sedangkan pengolahan pasca panen menjadi wilayah 
perindagkop (wawancara 23 Juni 2016). 
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Salah satu faktor penting bagi keberlangsung sebuah usaha adalah 

kemampuan sumberdaya dari pelaku usaha termasuk di dalamnya strategi 

pemasaran seperti yang sudah dilakukan sebagian mama-mama penjual 

pinang sebagai pedagang pengecer. Faktor penting lainnya adalah modal 

usaha. Oleh karena itu pemerintah pun tidak tinggal diam memfasilitasi 

keberadaan mama-mama penjual pinang yang tersebar di semua distrik 

dalam wilayah Kota Jayapura.  

Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) 

Kota Jayapura, tepatnya bidang UMKM  (Usaha Menengah Kecil Mandiri) 

diketahui bahwa sebagian dari pedagang kecil termasuk mama-mama 

penjual pinang sudah  mendapatkan pendampingan dan pembinaan. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Susi Antimiarsih (Kabid UKM–

Disperindagkop Kota Jayapura) bahwa: “Pendampingan maupun 

pembinaan yang diberikan bertujuan agar pedagang kecil bisa mengatur 

atau memeneg usahanya hingga akhirnya bisa menjadi mandiri” 

(wawancara 22 Juni 2016). Program lainnya yang juga dilakukan adalah 

mereka dilatih agar lebih baik dalam mengelola usaha dan bisa bekerja 

sama dengan perbankan. Selain mendapatkan pelatihan kewirausahaan 

dan manajemen keuangan peserta juga diberikan pengetahuan terkait 

permodalan perbankan dan investasi dalam pengembangan usaha.  

Khusus untuk penjual pinang (meski belum seluruhnya) yang berada di 

setiap distrik, secara perorangan memperoleh bantuan modal usaha dan 

bantuan tenda payung (lihat Gambar IV.18).  
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Gambar IV.18. Mama-mama Penjual Pinang  
di Pinggiran Jalan  

 
Adapun bantuan modal usaha bagi UMKM Kota Jayapura pada tahun 

2013 berjumlah total 260 orang sebagaimana ditunjukkan pada tabel IV.12 

berikut: 

Tabel IV.12. Bantuan Modal Usaha Bagi UMKM Kota Jayapura Tahun 2013 
 

Distrik Pinang Sayur Kue Kios Jumlah 
 

Jayapura Utara 30 10 10 10 60 

Jayapura 
Selatan 

130 10 10 10 160 

Abepura 35 15 10 10 70 

Heram 30 10 7 8 55 

Muara Tami 35 14 14 12 75 

Jumlah 260 59 51 50 420 

Rp/Orang 1.000.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000  

Sumber: Disperindagkop Kota Jayapura 
 

Akan tetapi memasuki tahun 2015 jumlah masyarakat binaan khusus 

pinang adalah sebanyak 200 orang dari keseluruhan jumlah 811 peserta 

UMKM  binaan Disperindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi) Kota Jayapura (lihat Tabel IV.13).  
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Tabel IV.13. UMKM Binaan Disperindagkop Kota Jayapura, 2015 
 

Distrik Pinang/s
ayur 

Kue/roti Kios Buah 
Merah 

Lain-lain Jumlah 

Jayapura 
Utara 

68 11 10 - 10 99 

Jayapura 
Selatan 

118 13 24 - 8 163 

Abepura 196 12 29 - 6 243 

Heram 196 19 11 - 2 228 

Muara Tami 52 7 9 1 9 78 

Jumlah 630 62 83 1 35 811 

Sumber: Disperindagkop Kota Jayapura 

Terkait dengan program pendampingan masyarakat binaan, Susi 

Antimiarsih (Kabid UKM – Disperindagkop Kota Jayapura) mengungkapkan 

bahwa:“Salah satu kendala yang ditemui dalam usaha pembinaan tersebut 

adalah rendahnya tingkat pendidikan sehingga sasaran yang diharapkan 

belum sepenuhnya tercapai. Disamping itu kurangnya semangat bersaing 

dan tidak adanya jiwa bisnis juga menjadi penyebab berhasil tidaknya 

program yang dijalankan” (wawancara  22 Juni 2016). 

Pembinaan serta pendampingan yang diperoleh terutama menjadi 

bekal pengetahuan dalam mengatur keuangan rumah tangga mereka yang 

rata-rata hanya tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 

Proses pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Pemda Kota 

Jayapura, khusus bagi penjual pinang (pedagang pengecer) meskipun 

kemajuannya baru 64%, akan tetapi pemerintah tetap bergiat agar 

kelompok binaan semakin sejahtera. Sebagaimana pernyataan Bapak 

Yohanis (53 tahun), Sekertaris Dinas Pertanian Kota Jayapura bahwa: 

Seharusnya bidang perkebunan atau dinas terkait 
memperhatikan usaha pinang ini. Karena memang pinang 
cukup laris serta memiliki peluang bisnis, pinang punya 
peluang pasar. Oleh karena itu juga bagaimana teknis 
penanaman yang umumnya masih tradisional juga cara 
panennya sebaiknya difasilitasi oleh dinas atau bidang 



146 
 

terkait agar menghasilkan  kualitas yang diinginkan 
(wawancara 13 Juni 2016) .   
 

Kabid UKM Disperindagkop Kota Jayapura, Susi Antiamiarsih (50 

tahun), juga menerangkan mengenai sejumlah bantuan tenda payung dan 

dana bantuan untuk tahun 2015 yang dibagikan kepada binaan UMKM Kota 

Jayapura (termasuk pinang) pada masing-masing distrik dengan rincian 

sebagai berikut (lihat Tabel IV.14). 

Tabel IV.14. Bantuan Tenda Payung dan Dana BantuanBagi UMKM Kota 
Jayapura2015 

 
Distrik 

 

B a n t u a n 

Tenda 
Payung 

Modal  usaha 

Pinang Roti/Kue Kios/Ikan 
Asap 

Buah 
Merah 

Jumlah 

Jayapura 
Utara 

15 48 10 6 - 79 

Jayapura 
Selatan 

40 68 10 6 - 124 

Abepura 75 83 10 11 - 179 

Heram 35 50 8 - - 93 

Muara 
Tami 

35 52 6 9 1 103 

Jumlah 200 301 44 32 1 578 

Sumber: Disperindagkop Kota Jayapura 

Tabel IV.14 di atas menunjukkan bahwa dari ke 5 distrik yang ada di 

Kota Jayapura, bantuan berupa tenda payung yang diberikan terbanyak 

adalah diAbepura kemudian Jayapura Selatan. Sedangkan bantuan berupa 

modal usaha, untuk keseluruhan distrik, usaha jualan pinang menduduki 

urutan teratas dibandingkan dengan usaha roti/kue, kios/ikan asap, dan 

buah merah. 

Penjelasan ini dikemukakan oleh Kabid.UKM Disperindagkop Kota 

Jayapura (Gambar IV.19) yang dilakukan dengan memobilisasi orang 

muda, disamping PNS. 
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Gambar IV.19. Diskusi bersama  

Kabid UMKM Disperindagkop Kota Jayapura 
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BAB V 

PRAKTIK-PRAKTIK PEMANFAATAN PINANG 

Pada umumnya masyarakat sudah tahu dan mengenal buah pinang yang 

dalam bahasa Inggris disebut dengan betel nut. Selain buahnya, masyarakat 

Papua juga memanfaatkan batang pohon pinang sebagai para-para maupun 

dinding rumah. Daun pinang dan akarnya yang ditumbuk dimanfaatkan untuk 

menangkap octopus (gurita). Deskripsi tentang praktik-praktik pemanfaatan 

pinang akan dijelaskan dalam bab ini. Berdasarkan informasi (berbagai 

pengalaman) dari informan, diketahui bahwa tanaman serbaguna yang 

bernama latinareca catechu L ini, memiliki ragam khasiat dan pemanfaatan 

dalam upacara lingkaran hidup.       

5.1. Khasiat Pinang untuk Kesehatan 

Pada bagian ini akan dikemukakan berbagai macam khasiat pinang bagi 

kesehatan diantaranya; menghilangkan bau mulut, menurunkan kadar gula 

darah, menyembuhkan luka pada kulit, mengobati cacingan dan gangguan 

pencernaan, mengembalikan kebugaran tubuh, serta sebagai bahan kosmetik, 

dll. Dengan kata lain bahwa pinang yang merupakan kelompok tanaman dari 

famili Palmae tergolong sebagai tanaman obat karena bermanfaat dalam 

penyembuhan berbagai macam penyakit.   

5.1.1. Khasiat pinang untuk kesehatan mulut, obat kulit,  dan gangguan 

pencernaan.  

Bagi orang Papua, memang buah pinang memberikan banyak manfaat 

dalam kehidupan mereka. Pada jaman dahulu, mengunyah pinang memiliki 
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fungsi dan terutama dipakai sebagai pasta gigi tradisional. Tetapi di masa 

sekarang, mengunyah pinang hampir dilakukan setiap saat, setiap hari, 

termasuk sebagai cemilan.  

Sejak dahulu, orang-orang telah menjadikan pinang sebagai bahan 

penghilang bau mulut dan biasanya sehabis mengunyah pinang, sirih dan 

kapur, mereka juga menggunakan pinang untuk membersihkan gigi. Cara 

membersihkan gigi adalah dengan mengeluarkan biji pinang kemudian bagian 

ujung kulit pinang itu digunakan untuk menyikat dan membersihkan gigi.  

Menurut Sudadi (2014) bahwa senyawa lain yang terkandung dalam biji 

pinang adalah arecadine atau arecaine, choline atau bilineurine, guvacine, 

guvacoline, dan tannin dari kelompok ester glukosa yang menggandeng 

beberapa gugusan pirogalol. Sifat astringent dan hemostatik dari zat tannin 

inilah yang berkhasiat untuk mengencangkan gusi. 

Demikian pula Bapak Ramses Ohee (75 tahun), kepala adat di Kampung 

Waena yang juga gemar mengunyah pinang, mengemukakan bahwa:  

Membiasakan mengunyah pinang sejak kecil lebih baik agar gusi 
menjadi kuat dan gigi tidak sakit-sakit. Dengan mengunyah 
pinang kuman-kuman di sela gigi akan mati dan bagi orang 
Papua, pinang-sirih adalah odol (pasta gigi) tradisional  
(wawancara 24 Juni 2016).  
 
Pemanfaatan lainnya terhadap buah dari suku palem-paleman ini menurut 

Ibu Erlin (47 tahun) bahwa:  

Kalau di kampung-kampung orang menjadikan pinang seperti 
sikat gigi. Perpaduan antara pinang, siri, dan kapur dipercaya 
dapat membuat kuman mati. Sehingga orang yang makan pinang 
tidak akan ada bau mulut, bahkan orang yang makan pinang 
memiliki bau mulut yang khas (wawancara 28 November 2014).  
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Kutipan di atas menjelaskan bahwa praktik pengobatan tradisional 

dengan memanfaatkan buah pinang sebagaimana yang dilakukan masyarakat 

Papua di atas merupakan bagian dari pengetahuan lokal (local knowledge). 

Artinya, pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang dibagikan secara 

turun-temurun dan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Bahwa 

kebiasaan-kebiasaan tentang cara pengobatan dengan memanfaatkan 

tanaman tertentu berawal dari pengalaman seseorang yang kemudian 

dipelajari dan dibagikan kepada generasi selanjutnya.  

Terkait dengan khasiat pinang sebagai obat kulit, Bapak Terianus (51 

tahun) Ontofro (kepala adat) dari kampung Nafri mengemukakan bahwa 

ekstrak dari biji pinang dapat menyembuhkan kutu air sebagaimana yang biasa 

dipraktikkan dalam keluarganya. Selain itu ekstrak biji pinang juga dapat 

menyembuhkan luka baru dengan cara mengoleskannya pada luka dan 

sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Demikian pula pengalaman Bapak Abisay 

(47 tahun), tokoh adat dan tokoh pemerintahan di Kota Jayapura 

mengemukakan bahwa biji pinang juga berguna untuk menyembuhkan luka 

borok, obat cacing, malaria, dan gangguan pencernaan.  

Menurut Ibu Henny (55 tahun), ibu rumah tangga penikmat pinang dari 

Kayu Pulo bahwa:  

Bagi anak bayi (umur 1 bulan - 6 bulan) yang kotor lidahnya, 
putih karena tumpukan endapan susu, dapat dibersihkan 
dengan memanfaatkan buah pinang. Caranya: buah pinang 
yang masih muda  (pinang air) dibakar dengan kulitnya. Setelah 
itu diambil bijinya dan taruh di sapu tangan lalu sapukan ke 
lidah bayi yang kotor. Praktik ini juga sudah menjadi kebiasaan 
yang dilakukan turun-temurun (wawancara 29 Oktober 2014).     
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 Mama Emma (70 tahun) : ”Cara membersihkan lidah bayi yang kotor yaitu 

pake pinang muda atau pinang air yang dibakar dengan kulitnya. Kemudian 

bijinya taruh di sapu tangan lalu sapukan ke lidah bayi yang kotor” (wawancara 

14 Oktober 2014).  

 Wawancara di atas menunjukkan bahwa ekstrak pinang muda sangat baik 

digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan dan membersihkan lidah 

bayi yang putih karena endapan susu.  

5.1.2. Khasiat Pinang untuk menurunkan kadar gula darah, kebugaran 

tubuh, kesehatan kewanitaan, dll  

 Biji pinang sirih mengandung beberapa komponen senyawa kimia yang 

sangat penting yaitu tannin, alkaloid, lemak, minyak atsiri, air dan sedikit gula. 

Tannin adalah salah satu senyawa yang terkandung dalam buah pinang yang 

kadarnya cukup tinggi. Pengalaman Mama Emma (70 tahun) sebagai tokoh 

masyarakat di Kampung Kayu Pulo bahwa pinang dapat menurunkan kadar 

gula darah. Caranya adalah dengan meminum rebusan biji pinang secara 

teratur. 

Manfaat lainnya sebagaimana pengalaman ibu Erlin (47 tahun) bahwa 

dari buah pinang segar juga dapat dijadikan es buah dan jus yang 

menyehatkan dengan menambahkan perasan jeruk atau telur ayam kampung 

dan madu (lihat Gambar V.1).  
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Gambar V.1. Jus Pinang Muda 

 
Menurut perempuan kelahiran Nafri ini juga bahwa: ”Meminum jus pinang yang 

diberi sedikit madu dan perasan air jeruk itu sangat baik untuk kesehatan. Jus 

pinang dipercaya dapat mengembalikan kebugaran tubuh dan menambah 

gairah” (wawancara 28 November 2014). Kebiasaan tersebut sering dilakukan 

oleh ibu yang mengaku sering pula berbagi bibit tanaman pinang ini. Serupa 

dengan Bapak Hofni (55 tahun) mengemukakan bahwa: ”Jus pinang muda juga 

baik untuk menambah vitalitas (obat kuat bagi laki-laki dan perempuan) dengan 

memberikan sedikit kuning telur bebek dan madu” (wawancara 24 juni 2016). 

Selain untuk mengembalikan kebugaran tubuh, bagi orang Papua 

(khususnya penduduk asli Kota Jayapura), pinang juga tidak ketinggalan 

disertakan saat melakukan rutinitas sehari-hari seperti saat melaut atau 

menangkap ikan, saat mencari kulit bia (kerang), dan lain-lain, karena 

fungsinya dipercaya bisa menghangatkan tubuh, atau juga sebagai penghilang 

rasa kantuk saat bekerja (seberat apa pun). Seperti pengalaman Bapak 

Fakdawer (75 tahun) yang menjelaskan sambil mengunyah pinang, bahwa: 

“Dahulu bila akan pergi melaut (molo), buah pinang pasti ada. Mengunyah 

pinang saat melaut sangat baik, karena baik sekali untuk menghilangkan 
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kantuk dan menghangatkan badan” (wawancara 15 Desember 2014).Demikian 

juga pengalaman Bapak Alo (37 tahun), penikmat pinang yang berasal dari 

kampung Skouw Mabo mengatakan bahwa: ”Kitong di sini orang Papua, biasa 

banyak berburu to? Kitong bawa pinang. Ke laut juga kitong bawa pinang 

supaya kitong tidak mengantuk. Agar pekerjaan bisa selesai” (wawancara 14 

Oktober 2014). Selain menjadi teman saat bekerja atau menyelesaikan tugas 

kuliah, menurut Ardiles (22 tahun) mahasiswa asal kampung Nafri dan Isaac 

(21 tahun), mahasiswa asal kampung Skouw, bahwa manfaat pinang juga 

sangat mereka rasakan (sebagai penghilang capek/lelah) terutama saat 

mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Ardiles (22 tahun) mengemukakan bahwa:  

Belajar sambil makan pinang rasanya lebih bersemangat, tidak 
mengantuk. Kadang kalau tidak dapat pinang bagus, maka 
pinang kering yang sudah kuning tetap kitong makan juga dari 
pada tidak sama sekali. Yang penting bisa merah di mulut, 
sudah enak (Wawancara  Desember 2014).  

 
Wawancara di atas menunjukkan bahwa terdapat pengalaman-

pengalaman yang sama terkait praktik pemanfaatan pinang sebagai 

penghilang kantuk, menghangatkan tubuh dari dalam, menghilangkan capek, 

dll.  

Pengalaman Bapak Hofni  (55 tahun), Wakil Ketua I pada lembaga MRP 

(Majelis Rakyat Papua),yang menjadikan pinang sebagai pengganti kain tebal 

(jaket) ketika bepergian ke negara lain seperti Philipina atau Swiss. Bapak 

Hofni mengatakan: ”Hanya dengan mengunyah pinang-sirih, saya tidak perlu 

memakai jaket lagi karena badan sudah hangat” (wawancara 24 Juni 2016). 

Campuran antara pinang, sirih, dan kapur apabila (ekstraknya) ditelan maka 
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akan menimbulkan efek yang dapat mempengaruhi suhu dalam tubuh (ibarat 

memakan sambal). Oleh karena itu orang yang mengonsumsi buah ini akan 

menjadi lebih bersemangat atau energik. 

Demikian pula bagi kaum ibu, mengunyah pinang juga seringkali 

dilakukan sebelum memulai aktivitas. Tanpa pinang, mereka merasa ”ada 

sesuatu yang kurang”, karena mengunyah pinang seolah sudah menjadi 

bagian dari rutinitas setiap hari yang selalu harus tersedia. Apalagi menyangkut 

khasiat dari ekstrak pinang muda ini, mereka meyakini sangat bermanfaat bagi 

kesehatan kulit maupun organ kewanitaan. Sebagaimana Ibu Bora (43 tahun) 

dari Kampung Kayu Batu,  mengemukakan bahwa:  

Tetapi kalau soal pinang, dengan sirih sendiri, saya rasa tidak 
masalah. Justru tong dari hasil penelitian, tong dengar kalau 
dengan bikin jus-jus pinang pake jeruk nipis dengan sedikit 
madu, sangat baik untuk kasi bersih kandungan, untuk 
kesehatan kewanitaan sangat baik. Selain itu berguna juga 
untuk kesehatan kulit. Begitu (Wawancara 14 Desember 2014). 
 

Serupa dengan Ibu Henny (55 tahun), ibu rumah tangga penikmat pinang 

dari Kampung Kayu Pulo mengemukakan:  

Katanya untuk, kalau makan, kunyah, kunyah pinang yang 
belum dikasi sirih dengan kapur, biasa disebut pinang kosong, 
air pertamanya itu harus ditelan untuk mengecilkan rahim, 
sangat baik untuk organ kewanitaan (wawancara 29 Oktober 
2014).  
 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Mama Selly (53 tahun): “Pinang 

untuk kami perempuan juga bermanfaat untuk kami pu organ kewanitaan, 

membersihkan rahim, mama dulu tidak tahu, sekarang baru tahu” (wawancara 

26 November 2014).  
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Wawancara di atas menjelaskan bahwa terdapat kesamaan pendapat 

dalam masyarakat Papua, khususnya kaum ibu bahwa ekstrak pinang sangat 

baik bagi kesehatan organ kewanitaan. Buah pinang juga bermanfaat untuk 

kesehatan tubuh lainnya yaitu kulit dan wajah sebagaimana pengalaman 

informan di atas karena kandungan senyawa tertentu dalam ekstrak biji pinang. 

 Pengalaman lainnya menyangkut manfaat pinang sebagai makanan 

kunyah adalah untuk bahan kosmetik (memerahkan bibir), untuk bahan tinta 

(karena bila ludah pinang terkena pada pakaian sulit dibersihkan). Bapak 

Yohanes (53 tahun) mengemukakan bahwa:  

 Saya pernah punya pengalaman saat berkendara sepeda motor, 
di tengah perjalanan orang yang saya  bonceng pun bereaksi atas 
semburan ludah pinang dari atas taxi (angkutan) yang mengenai 
pakaiannya. Masalahnya untuk menghilangkan  bekas ludah 
pinang itu  susah sekali. Jadi, saya pikir boleh juga buat bahan 
tinta” (wawancara 13 Juni 2016). 

 
Serupa dengan pendapat Bapak Ramses Ohee (75 tahun), kepala adat 

kampung Waena yang mengemukakan bahwa: “Kalau selain dari sisi 

kesehatan, pinang juga bisa untuk pemerah bibir, bisa untuk bahan menulis 

karena dia tidak mudah terhapus” (wawancara  24 Juni 2016).  

Pinang juga dapat dimanfaatkan untuk keterampilan (dijadikan bunga 

hias). Mama Selly (53 tahun), dari Kampung Kayu Pulo mengemukakan: 

”Untuk keterampilan, pinang kita bisa bikin seperti hiasan, seperti lomba 

kemarin, ambil pinang pakai tusuk gigi dan kita rangkai dia, cantik skali” 

(wawancara 26 November 2014).  

Berdasarkan pengalaman-pengalaman informan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa bagi orang Papua khususnya di Kota Jayapura, 
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pengetahuan maupun kepercayaan akan khasiat buah pinang sebagai bahan 

obat dan bahan industri (pewarna kain, tinta) sudah dipraktikkan dan dirasakan 

sejak dulu hingga sekarang. Oleh karena itu, maka tak dapat disangkal bila 

buah ini menarik perhatian masyarakat untuk terus menjaga, melestarikan, dan 

bila perlu mengembangkannya.  

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh bahwa buah bulat kecil ini 

memang memiliki banyak nilai manfaat (baik dari segi kesehatan, segi ekonomi 

maupun sosial budaya), maka pinang sebagai makanan kunyah juga menjadi 

buah komersil yang memiliki peluang ekonomi yang sangat baik. 

Pemanfaatan pinang sebagaimana contoh-contoh di atas, sekaligus juga 

menunjukkan bahwa orang Papua dengan pengetahuan dan ketrampilan 

tentang pengobatan tradisional telah menjadi bagian dari sistem adatnya. 

Sebab hal ini tidak hanya berfungsi sebagai suatu bentuk respon aktif terhadap 

lingkungan saja.Tetapi juga telah menjadi bagian dari sistem kebudayaan 

mereka. 

5.2. Pinang Dalam Upacara Lingkaran Hidup 

Sessi ini menjelaskan tentang pemanfataan pinang dalam lingkaran hidup 

(life cycle) orang papua mulai dari masa kelahiran, perkawinan, hingga acara 

kematian (kedukaan). Buah pinang dalam lingkaran hidup (life cycle) orang 

Papua terutama digunakan sebagai sarana atau simbol yang mendeskripsikan 

penghayatan akan nilai-nilai hidupnya. Oleh karena itu buah pinang sudah 

menjadi keharusan untuk disediakan dalam setiap upacara lingkaran hidup 

mereka.   
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Sebagaimana Ibu Erlin (47 tahun), ibu rumah tangga dari Kampung Nafri, 

mengemukakan bahwa:  

Papua ini adalah negeri pinang. Di setiap tempat, dalam kegiatan 
(pesta) apapun, pinang menjadi barang wajib, ketika ada 
keluarga yang tidak menyiapkan pinang, terutama saat pesta 
adat akan dicap sebagai orang orang yang ”tidak tahu adat”. 
Sebab suatu pesta tanpa pinang, dianggap tidak lengkap, belum 
sempurna (wawancara 28 November 2014). 
 
Berdasarkan pernyataan di atas, maka pinang dalam kehidupan orang 

Papua merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya sebuah pesta adat. 

Oleh karena itu ada pula sebutan sebagai orang yang tidak tahu adat 

manakala tidak menyertakan buah fenomenal ini dalam acara-acara adat. 

Budaya mengunyah pinang berlaku terutama pada masyarakat Papua 

yang berada di daerah pantai, pulau, dan daerah-daerah kaki bukit. Namun 

tidak pada masyarakat di daerah pegunungan tengah maupun daerah rawa – 

Asmat. Dengan kata lain,  meskipun tradisi mengunyah pinang terutama 

berlaku pada wilayah budaya tertentu seperti Mamta, Saireri, Domberai, dan 

Bomberai, akan tetapi seiring dengan pesatnya mobilisasi penduduk, maka 

perlahan tradisi ini pun mulai masuk ke wilayah adat lainnya.   

5.2.1. Kelahiran 

Masa kelahiran merupakan peristiwa yang dianggap penting karena 

kelahiran manusia baru sebagai penerus kehidupan.Sebagaimana masyarakat 

umumnya di Indonesia, orang Papua juga memiliki kepercayaan terkait 

pantangan-pantangan yang harus dijalani oleh seorang isteri yang sedang 

hamil. Hal tersebut dimaksudkan terutama agar kelahiran berjalan lancar dan 

bayi lahir dalam keadaan baik atau normal dan kondisi yang sehat. Selain itu 
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persalinan juga merupakan suatu masa kritis. Oleh karena itu seperti halnya di 

masyarakat lain, bagi orang Papua masa kelahiran menjadi momen yang tidak 

dilewatkan begitu saja yang dapat dibuktikan melalui pelaksanaan upacara 

ritual. Dalam prosesi atau ritual tersebut terdapat maksud-maksud tertentu 

seperti harapan akan keselamatan, kesehatan, perlindungan, dan memperoleh 

keberkahan yang terutama ditujukan kepada si bayi maupun ibu yang baru 

melahirkan.  

Kelahiran seorang bayi pun kadang ditolong oleh beberapa ibu yang 

sudah berumur dan berpengalaman atau oleh dukun beranak. Setelah 

melahirkan, ari-ari yang dianggap adik dari bayi itu ditanam dengan ritual kecil. 

Sebagaimana Ibu Henny (55 tahun), ibu rumah tangga penikmat pinang dari 

Kampung Kayu Pulo, mengemukakan bahwa: ”Dahulu ketika bayi telah lahir, 

maka tali pusarnya (ari-ari) dipotong menggunakan irisan kulit bambu yang 

tajam dan sudah dipanaskan. Kemudian pusat bayi ditempelkan dengan abu 

pembakaran dari tungku dan dibungkus dengan daun jarak, terus dilakukan 

setiap sehabis mandi hingga mengering” (wawancara  29 Oktober 2014). Ada 

pula kebiasaan pada masyarakat Tobati-Enggros, menaruh ari-ari di tanjung 

atau di atas pohon bakau. Selain itu pusat bayi biasanya diselipkan  pada tunas 

kelapa yang dimaksudkan agar disaat kelapa bertumbuh anak itu pun 

bertumbuh. Dalam persiapan menanti kelahiran pun, pinang disiapkan sebagai 

jamuan untuk dukun bayi yang akan membantu persalinan. Sebagaimana 

pengalaman nenek Ance (83 tahun), dari kampung Kayu Pulo yang juga gemar 

mengunyah pinang, bahwa:  
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Selalu ada pinang saat menunggui proses kelahiran. Jamuan 
tersebut diberikan sebagai simbol penghormatan dari tuan 
rumah. Mengunyah pinang-sirih akan menghilangkan rasa bosan 
dan kantuk. Kalau dulusetelah melahirkan pun harus makan 
pinang. Supaya luka-luka di dalam cepat sembuh.Cepat kering. 
Kalau sekarang kan orang ada juga yang pakai obat (wawancara 
26 November 2014).  
 
Wawancara di atas menjelaskan bahwa pemanfaatan buah pinang pada 

masa setelah melahirkan adalah sebagai jamuan penghormatan kepada yang 

membantu proses persalinan. Pihak keluarga yang menunggui proses 

kelahiran sang bayi menyiapkan pinang di piring bersama dengan kapur dan 

buah sirihnya untuk dikunyah bersama. Hal itu dimaksudkan juga untuk 

menghilangkan kebosanan dan rasa kantuk karena menunggu kelahiran sang 

bayi. Sedangkan makna diadakannya pinang adalah sebagai harapan agar 

kelak sang bayi memeroleh kesejahteraan atau rejeki berlimpah.  

Ibu Nella (45 tahun) mengemukakan pengalamannya:  

Pernah satu hari satu malam saya kesulitan melahirkan. 
Sesudah pembukaan ke 7, akhirnya kakak perempuan pergi 
keluar mencarikan saya pinang. Dia kan tahu saya orang 
pemakan pinang, dia keluar buka kulit pinang, trus isi dengan 
kapur, jadi dia sudah celup kapur, sudah belah pinang lalu 
bungkus pake tissu. Begitu suster keluar, dia kasi saya pinang 
langsung ke mulut, kunyah-kunyah. Sudah. Itu jadi tenaga 
untuk saya untuk melahirkan” (wawancara 14 Desember 2014).  
 
Wawancara di atas menunjukkan bahwa dengan mengunyah pinang sirih, 

seorang ibu dapat dengan mudah untuk melahirkan karena sumber tenaga 

yang diperoleh dari mengunyah pinang tersebut. Dengan kata lain, bagi ibu 

yang akan melahirkan, mengunyah pinang menjadi ”alat sugesti” bagi dia untuk 

mendapatkan sumber tenaga agar tidak kesulitan untuk melahirkan. Disamping 

itu terdapat peran keluarga dekat dalam membantu atau memberikan apa saja 
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termasuk pinang-sirih dan kapur (pisika) yang diperlukan oleh si ibu yang akan 

dan telah melahirkan. Pada saat setelah kelahirannya, sang bayi disambut oleh 

keluarga dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

keselamatan bayi dan ibunya yang telah melalui masa-masa krisis persalinan. 

Orang Papua, selain memanfaatkan buah pinangnya, bunga pinang pun 

dimanfaatkan terkait dengan masa kelahiran. Sebagaimana Bapak George Awi 

(70 tahun), kepala adat Nafri dari keondoafianAwi Warke mengemukakan 

bahwa:  

Kepada wanita yang baru melahirkan, ia akan diisolasi dari orang 
lain. Pinang juga diharuskan ada dalam prosesi itu karena 
hukumnya wajib. Setelah melahirkan, si ibu tersebut dikasi mandi 
dan bunga pinang dipukul-pukulkan ke badannya. Memukulkan 
bunga pinang  ke badan ibu yang sudah melahirkan agar sang 
ibu memperoleh berkat dari Yang Maha Kuasa (wawancara 28 
Oktober 2015). 
 
Pernyataan di atas berarti pula bahwa pinang sebagai tanaman 

serbaguna, tidak saja buahnya tetapi bunga pinang pun menjadi elemen 

penting dalam pelaksanaan ritual bagi ibu yang baru selesai melahirkan. Bunga 

pinang yang dipukul-pukulkan (pada saat dimandikan) ke badan ibu yang habis 

melahirkan, bertujuan agar Yang Maha Kuasa memberikan rahmat kesehatan 

dan kesejahteraan. 

Mama Mince (50 tahun), ibu rumah tangga, mengemukakan:  

Kalau pengalaman saya, pinang yang sudah kuning itu dirahung 
(dibakar sampai hitam) lalu tumbuk sampai halus, dicampur 
sedikit minyak kelapa kemudian oleskan di perut ibu yang baru 
habis melahirkan. Oleskan di bagian pusat, dibalurkan.Itu untuk 
kasi bersih, semua licin keluar (wawancara Oktober 2014). 
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Pengalaman informan lain yakni Ibu Henny (55 tahun) ibu rumah tangga 

dari Kampung Kayu Pulo ini mengungkapkan bahwa : 

Ibu yang sudah melahirkan, biasanya sampai satu minggu 
berdiam di rumah dan apabila ibu dan bayi sudah mau keluar 
rumah maka keluarga harus membuatkan syukuran. Keluarga 
dari pihak laki-laki yang datang akan membawa makanan dan 
buah pinang. Pasti ada buah pinangnya. Demikian pula pihak 
perempuan sendiri juga tetap menyiapkan makanan dan pinang-
sirih. Seluruh kerabat pun berkumpul dan makan bersama 
(wawancara 29 Oktober 2014).  
 
Berdasarkan wawancara di atas, keluarga kedua belah pihak menyiapkan 

makanan dan pasti buah pinang yang selalu tidak ketinggalan yang merupakan 

tanda ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Buah pinang dalam acara 

syukuran setelah melahirkan disediakan atau dihadirkan sebagai jamuan 

ungkapan kebahagiaan keluarga untuk dibagikan kepada mereka yang datang 

berkumpul. Bersama dengan hidangan lainnya, pinang-sirih dan kapur ditaruh 

pula di piring-piring baik di awal acara, pertengahan, sampai akhir acara. Sajian 

pinang yang disediakan pun berbeda berdasarkan status sosialnya.  

Pinang yang berkualitas (pinang super) dan jumlah yang berlebih akan 

menunjukkan kelas sosial yang melangsungkan syukuran. Namun sanak 

keluarga yang datang juga akan membawa buah pinang sebagai sumbangan 

untuk keluarga yang berhajat. Dengan demikian mengunyah pinang bersama 

dan juga makan bersama dalam syukuran setelah melahirkan merupakan 

simbol kebersamaan atau persatuan sebagai satu keluarga besar. Makna 

dihadirkannya pinang dalam acara syukuran tersebut adalah sebagai harapan 

akan kemakmuran dan kesejahteraan. 
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Pengalaman lainnya menyangkut pemanfaatan buah pinang dalam hal ini 

setelah bayi beranjak kanak-kanak, terdapat ritual yang dilakukan oleh si ibu 

yang bertujuan memberikan perlindungan (keselamatan) kepada anaknya. 

Sebagaimana diungkapkan Ibu Henny (55 tahun) bahwa:  

Biasanya si ibu akan membawa anaknya ke tempat-tempat 
dimana si ibu pernah mengalami musibah. Di tempat tersebut 
kemudian bersama kerabat yang hadir mengunyah pinang-
sirih bersama-sama dan melemparkan/membuang pinang-
sirih di tanah atau tempat kejadian sambil mendoakan agar 
sial yang pernah menimpa si ibu tidak terulang pada anaknya 
(wawancara 29 Oktober 2014). 
 
Dengan demikian pemanfaatan pinang dalam contoh kasus di atas, 

menunjukkan tanda adanya harapan akan perlindungan dan keselamatan bagi 

si anak (dijauhkan dari musibah atau kesialan). 

5.2.2. Perkawinan 

 Penyelenggaraan pesta perkawinan dalam kelompok masyarakat di 

daerah Papua, akan dimulai dari tahap-tahap yaitu adat melamar, mengantar 

dan menyerahkan mas kawin. Adapun tahapan yang dimaksud akan diuraikan 

seperti di bawah ini;     

 5.2.2.1. Pelamaran 

 Tahapan perkawinan orang Papua (penduduk asli kota Jayapura) maupun 

orang Biak, dll umumnya hampir sama seperti yang berlaku di daerah lainnya 

di Indonesia yakni, biasanya didahului dengan pelamaran. Ibu Henny (55), ibu 

rumah tangga dari Kayu Pulo, mengemukakan bahwa : ” Di Kampung Kayu 

Pulo, acara pelamaran (antar uang pintu) antara perempuan Youwe dan laki-
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laki Sibi dilakukan sebelum kumpul harta (buka meja)” (wawancara 29 Oktober 

2014).  

 Marga Youwe (sebagai keturunan pinang) akan  mengenakan pinang di 

badan sebagai simbol kebesarannya. Beberapa buah pinang akan diikatkan 

pada pinggang anak-anak mereka. Disamping yang diikatkan di badan ada 

pula pinang sirih yang disajikan bersama kapur untuk tamu-tamu dan keluarga 

yang hadir. Sampai acara selesai pinang-sirih tetap disajikan, diisi atau 

ditambahkan pada setiap piring yang kosong. Selain itu berangkat dari 

pandangan filosofis tanaman pinang yang berbuah banyak (ratusan biji) dalam 

setiap mayangnya menggambarkan kehidupan ekonomi yang berkelas 

(keluarga berada). Dengan demikian secara tidak langsung pula menunjukkan 

status sosialnya.  

Menurut Bapak Hofni (55 tahun), tokoh agama dan tokoh pemerintahan 

asal Biak,  bahwa: 

Pinang dalam acara pelamaran juga untuk menunjukkan bahwa 
yang datang melamar adalah ”orang hebat”. Artinya, pinang 
yang dibawa saat melamar akan menunjukkan status sosial 
pihak yang melamar atau meminang. Bisa pula dari pinang 
yang dibawa akan  memunculkan sindiran ”ah, tidak baik saja 
baru datang bawa”. Jadi kita datang orang sudah bisa menilai, 
dari pinang saja (wawancara Juni 2016). 
 

Wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam acara pelamaran, status 

sosial pihak yang melamar dapat diketahui melalui buah pinang yang dibawa. 

Penilaian yang dimaksud baik dari segi kualitasnya (termasuk buah pinang 

super atau yang biasa) maupun dari segi kuantitasnya.  
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Begitu pun pengalaman Mama Emma (70 tahun), Tokoh perempuan dari 

kampung Kayu Pulo ini mengemukakan bahwa saat akan melamar atau 

meminang, harus menyiapkan pinang-sirih bersama manik-manik. Menurut 

Mama Emma :  

Seperti kita datang melamar atau meminang e, seperti saya 
punya anak laki-laki, kita datang melamar anak perempuan, kita 
bawa harta, harta itu hanya dua saja. Itu manik-manik trus 
pinang, Pinang itu dua atau tiga oki diikat bersama sirih, 
dibungkus (wawancara 14 Oktober 2014). 
 

Wawancara di atas menunjukkan bahwa bagi orang papua, nilai dari 

manik-manik dan buah pinang yang dibawa saat melamar akan menunjukkan 

status sosial mereka. Dari segi jumlah maupun kualitas buah pinangnya 

dianggap dapat menunjukkan status sosialnya. Semakin baik kualitas buah 

pinang yang dibawa semakin menunjukkan gengsi (status sosial) dari keluarga 

yang datang melamar. Sebagaimana wawancara di atas pinang merupakan 

sebuah keharusan yang dihadirkan dalam adat pelamaran. Banyaknya pinang 

yang dimaksud adalah dua sampai tiga oki.  

Sebagaimana dicontohkan oleh Ibu Bora (43 tahun) bahwa:  

”Sebagai orang Kayu Batu, kami memiliki kebanggaan 
tersendiri bila dapat menyajikan pinang yang berkualitas saat 
mengadakan pesta, apalagi kalau untuk pergi melamar, harus 
pinang yang bagus” (wawancara 14 Desember 2014).  
 
 

Terkait dengan pinang berkualitas dalam acara pelamaran, dalam adat 

orang Biak, prosesi pelamaran yang terbilang unik sebagaimana dikemukakan 

oleh mama Mince (50 tahun) ibu rumah tangga, yang berasal dari Biak, bahwa:  
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Kalau seorang pemuda ingin melamar gadis pujaannya ia harus 
menyediakan buah pinang terlebih dahulu. Itu syarat pertama 
yang harus dipenuhi.  Ia harus menyediakan buah pinang kepada 
pihak keluarga si gadis, sebelum menyampaikan maksud dan 
tujuannya. Kalau pihak pemuda belum mampu menyediakan 
pinang kepada pihak keluarga si gadis pujaan hati, maka jangan 
harap lamarannya akan berhasil(wawancara 4 Oktober 2014).  
 
Demikian pula menurut Bapak Mamoribo (56 tahun), kepala suku Biak 

yang menjelaskan sambil mengunyah pinang bahwa:  

Kalau laki-laki bermaksud melamar, maka ia harus menyiapkan 
buah pinang (satu paket) dalam satu piring. Setelah itu, ia datang 
ke kediaman pihak perempuan. Pada saat bertamu pihak laki-laki 
harus menenteng buah pinang dalam piring sampai dibolehkan 
duduk oleh pihak perempuan di ruang tamu mereka. Pihak laki-
laki yang dalam hal ini sebagai tamu kemudian menawarkan 
pinang yang dibawanya untuk dimakan bersama saat duduk 
bersama tuan rumah. Di sinilah keunikannya, sebab tamulah 
yang menyuguhkan dan menawarkan pinang kepada tuan rumah 
untuk mengunyah pinang (wawancara 5 Oktober 2014). 
 
Wawancara di atas menunjukkan bahwa pinang yang ditawarkan pihak 

laki-laki, manakala diterima oleh pihak perempuan (tuan rumah), maka itu 

berarti lamaran diterima. Padahal dalam kehidupan sehari-harinya yang biasa, 

umumnya di masyarakat, pihak tuan rumahlah yang harus menyediakan 

pinang kepada tamunya sebagai suguhan. Keadaan ini terjadi hanya pada saat 

proses awal pelamaran berlangsung. Pinang dalam prosesi pelamaran yang 

ada di Kota Jayapura-Papua khususnya bagi orang Biak Numfor, memegang 

peranan penting akan berhasil tidaknya proses tersebut. Pinang merupakan 

simbol utama yang menentukan penerimaan orang tua pihak perempuan 

kepada pihak laki-laki yang bermaksud melamar atau meminang.  

Pada tahap awal (pelamaran) ini paman dan tante dan anak laki-laki calon 

suami melakukan pendekatan dengan keluarga pihak perempuan calon istri 
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untuk menyampaikan niat keluarga laki-laki dan aturannya harus 3 (tiga) kali 

datang meminang karena tahap pertamamasih bersifat pemberitahuan niat dan 

keluarga laki-laki pada pihak keluarga perempuan sehingga pihak keluarga 

perempuan harus berunding terutama dengan pihak anggota keluarga 

perempuan yang diberi hak istimewa/ hak khusus (Binaw). 

Orang tua kandung perempuan tidak berhak untuk memutuskan sendiri 

kemauannya, karena soal maskawin bagi orang Biak-Papua adalah hak 

keluarga (Hak marga).Pada tahap selanjutnyadari peminangan, nilai nominal 

serta sejumlah piring antik (Benbepon) dan sejumlah piring besar dan piring 

makan disepakati jumlahnya, besarnya maskawin disesuaikan dengan 

beberapa kriteria yaitu: (a) Jumlah besar atau kecilnya keluarga perempuan 

sebagai pihak yang akan menerima maskawin dan pada laki-laki. (b) Status 

sosial yang disandang keluarga perempuan (Kepala keret/keluarga berada 

atau status terhormat lainnya dalam marga). (c) Kecantikan/kepribadian / gadis 

murni (perawan). 

Filosofi buah pinang dalam proses awal pelamaran di Papua tersebut 

pada dasarnya bermakna ingin menjalin silahturahmi lebih erat dengan pihak 

perempuan dan ingin berkasih sayang dengan menyatukan dua insan. Karena 

salah satu fungsi mengunyah pinang, sirih, dan kapur selain fungsi medis dan 

fungsi kepercayaan adalah fungsi sosial untuk menjalin silaturahmi. Dengan 

demikian kehadiran pinang dalam prosesi pelamaran adalah signifikan sebab 

tanpa pinang upacara adat ini belum dianggap sah. 
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Bagi pihak yang melamar, arti dari pinang yang dibawa menunjukkan 

simbol kekayaan (kesanggupan material). Seiring dengan berjalannya waktu, 

maka buah yang menjadi primadona di bumi Cenderawasih ini pun turut 

menjadi penentu kelas sosial seseorang meskipun dia bukan keturunan pinang. 

Keinginan untuk memperoleh “pengakuan” melalui suguhan pinang yang 

berkualitas dan berlimpah adalah salah satu tujuan dalam pelaksanaan pesta 

pada upacara lingkaran hidup. 

Bagi orang Papua pinang juga memiliki makna filosofinya yang secara 

tidak langsung mempengaruhi mereka dalam kehidupan sosialnya. 

Sebagaimana Bapak George Awi (70 tahun), ondoafi Nafri dari keondoafian awi 

warke mengungkapkan bahwa :  

Filosofi pohon pinang bagi orang Papua yaitu misalnya ko 
(kamu) harus tegar seperti pohon pinang yang menjulang, 
berbatang tegak lurus, berbuah banyak. Maka hendaknya 
kepribadian orang Papua juga mengikuti itu, misalnya menjadi 
manusia yang sabar, bekerja keras,dll (wawancara 28 Oktober 
2015).  
 
Wawancara di atas menunjukkan bahwa filosofi tanaman pinang sebagai 

tanaman yang tumbuh tegak, lurus, dan berbuah banyak maka dari situ pula 

ada harapan yang mengikuti. Harapan yang dimaksud yaitu agar tumbuh 

manusia-manusia Papua yang memiliki semangat dan kepribadian (tegar, 

sabar, dan ulet). Kegiatan mengunyah pinang yang telah mendarah daging ini 

tidak sekedar sebagai kebiasaan, tetapi sekaligus menggambarkan simbol-

simbol tertentu yang dihidupkan dalam kehidupan sosialnya.  

Penggunaan simbol atau lambang-lambang tertentu oleh suatu 

masyarakat sebagaimana pula pada masyarakat Papua (seperti orang Nafri, 
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Kayu Pulo, Waena-Sentani, Tobati-Enggros, dll) sangatlah penting, sebab simbol 

tersebut merupakan gambaran penting yang membantumanusia untuk 

memahami dan mengungkapkan realitas spiritual, yakni relasi dengan yang 

menyelamatkan. Menurut Itlay (1993:49) bahwa simbol juga merupakan tanda 

yang menentukan pemaknaan. 

5.2.2.2. Mengantar Mas Kawin 

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan, masyarakat banyak 

menggunakan simbol-simbol yang dianggap mempunyai nilai kesakralan. 

Misalnya butiran beras, nasi, buah-buahan, bunga, dan lain-lain. Demikian pula 

dalam adat kebiasaan orang Papua di Kota Jayapura, seperti menghadirkan 

pinang-sirih yang bukan hanya sekedar sebagai makanan kunyah. Perkawinan 

merupakan institusi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu 

reproduksi, seksual, dll. 

Dengan demikian masyarakat Papua baik yang di daerah pantai 

maupun daerah pegunungan menetapkan peraturan itu dalam peraturan adat 

yang intinya agar masyarakat tidak melanggar dan tidak terjadi berbagai 

keributan yang tidak diinginkan.Menurut Bapak Mamoribo (56 tahun), kepala 

suku Biak bahwa: “Sebelum pesta perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu 

ditetapkan pembayaran mas kawinoleh orangtua dari pihak laki-laki” 

(wawancara 5 Oktober 2014). Untuk masyarakat pantai berbagai macam mas 

kawin yang harus dibayar seperti: membayar piring gantung atau piring belah, 

gelang, kain timur, dan lain-lain (khusus untuk orang di daerah Selatan Papua).  



169 
 

Berbeda dengan permintaan pembayaran mas kawin pada masyarakat 

pegunungan diantaranya seperti: kulit bia (sejenis uang yang telah beredar di 

masyarakat pegunungan sejak beberapa abad lalu), babi peliharaan, dan lain 

sebagainya. Dalam pembayaran mas kawin akan terjadi kata sepakat apabila 

orangtua dari pihak laki-laki memenuhi seluruh permintaan yang diminta oleh 

orangtua daripada pihak perempuan 

Bagi orang Biak yang berada di Kota Jayapura, bila mas kawin telah 

disiapkan oleh keluarga laki-laki maka, sebelum diserahkan kepada pihak 

perempuan, pihak perempuan diberi kesempatan untuk datang meninjau lebih 

dahulu dan bila sudah memenuhi syarat mas kawin yang disepakati kedua 

belah pihak sudah benar, maka selanjutnya ditetapkan waktu upacara 

penyerahannya. 

Pada waktu upacara penyerahan mas kawin diantar ke keluarga 

perempuan, mas kawin dibagi 2 (Dua) bagian yaitu: (1) Bagian mas kawin 

untuk lepas gendong (Abobes kapar) khusus untuk orang tua ibu dan anak 

perempuan yang dilamar, bagian mas kawin lepas gendong ini akan dibagikan 

kepada pihak keluarga orang tua ibu dan sebagian ditahan sebagai modal mas 

kawin saudara laki-laki bila kelak akan menikah. (2) Bagian mas kawin untuk 

marga atau keret disebut mas kawin inti, karena itu akan dibagi habis untuk 

seluruh anggota keluarga keret/marga dengan prosentase yang berbeda nilai 

uang dan barang (piring) sesuai status anggota keluarga. 

Hal yang sama terkait pinang adalah kesanggupan menghadirkan pinang 

berkualitas dan jumlahnya yang banyak. Bila terpenuhi maka akan diaggap 
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keluarga yang mampu, maka dengan sendirinya ada gengsi sosial. Manakala 

dalam acara mengantar mas kawin ini tidak menghadirkan pinang, maka akan 

dicap atau dipandang sebagai orang yang tidak tahu adat. Sebagaimana Ibu 

Nella (45 tahun) mengemukakan bahwa : 

Seperti tadi, kalau kita dalam suatu acara, kita tidak taruh 
pinang, berarti kita bukan orang Papua. Misalnya dalam 
pembayaran mas kawin, kitadatang tidak diberikan seperti itu, 
maka itu nanti jadi buah bibir. Ah, itu keluarga itu kok lucu, kita 
ke sana tidak ada kakesnya. Jadi itu sama dengan harga diri, 
harkat dan martabat satu keluarga, bisa begitu (wawancara 14 
Desember 2014).  

 

Berdasarkan pernyataan dalam wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa 

menyediakan pinang dalam kegiatan adat merupakan bentuk pengakuan 

sebagai orang Papua. Melalui pinang tersebut, tuan rumah dapat menunjukkan 

harga dirinya (orang yang tahu adat).  

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibu Erlin (47 tahun), ibu rumah 

tangga yang berasal dari Nafri: “Orang yang menyuguhkan pinang terutama 

dalam acara adat akan dinilai sebagai orang yang tahu adat” (wawancara 28 

November 2014). 

Dalam acara mengantar mas kawin, keluarga yang melangsungkan 

hajatan menyediakan pinang (bersama kapur sirih) di piring-piring kemudian 

membagikan kepada keluarga yang hadir. Sebagaimana yang berlangsung 

pada perjodohan orang Biak (antara Marga Kapisa dan Marga Ayer), anggota 

kerabat yang datang membawa piring-piring batu, guci, atau uang diberikan 

sajian pinang sirih untuk dikunyah. Pinang disajikan bersama dengan makanan 
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lainnya (kue-kue) dan minuman. Demikian  seterusnya sampai semua barang 

mas kawin selesai terkumpul (lihat Gambar V.2). 

 
Gambar V.2. Sajian pinang sirih kepada kerabat yang membayar  

mas kawin (kiri) dan (kanan) pada marga Kapisa.  
 

5.2.2.3. Proses penyerahan Mas kawin  

Pada tahap ini mas kawin diantar kekeluarga pihak perempuan melalui 

suatu upacara arak-arakan yang disertai tari dan lagu sehingga sangat meriah 

(lihat Gambar V.3). 

 

 
.Gambar V.3. Arak-arakan upacara penyerahan mas kawin Marga Kapisa 
(atas), Arak-arakan pemegang bendera pada barisan depan (bawah) 
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Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa arak-arakan upacara 

penyerahan mas kawin sesungguhnya dimaksudkan sebagai: a) Suatu Show 

Force (Pamer kekuatan/kebolehan) bahwa keluarga keret/marga pihak laki-laki 

adalah orang mampu/berada. b) Pemberitahuan secara langsung kepada 

masyarakat luas bahwa perkawinan kedua orang ini (laki–perempuan) adalah 

sah dan direstui oleh seluruh keluarga kedua belah pihak dan mengikat kedua 

keluarga untuk saling menghormati/saling menghargai. 

Arak–arakan peserta upacara penyerahan maskawin dibagi dalam 2 

(dua) bagian yaitu: bagian Pertama yang terdiri dari Om / Tante / Familie 

berada dalam satu barisan tersendiri yang bertanggung jawab menyerahkan 

bagian dari mas kawin yang disebut “Abobes Kapar” (lepas gendong) kepada 

ibu kandung dan anak perempuan (calon mempelai). Bagian ke dua yang 

terdiri dari mas kawin “Baken” (inti) berada dalam satu barisan yang terdiri 

anggota keret/anggota keret lain yang terkait hubungan kekerabatan (observasi 

10 Oktober 2014). 

Pinang sebagai simbol penerimaan kepada keluarga mempelai laki-laki 

juga terlihat pada acara menyerahkan atau mengantar mas kawin orang Biak. 

Ketika selesai menyerahkan piring gantung kepada keluarga mempelai 

perempuan, maka pihak keluarga perempuan pun kembali menyerahkan 

sepiring pinang-sirih, sedikit kapur, dan dua batang rokok kepada keluarga 

calon mempelai pria. Sepiring pinang-sirih, sedikit kapur, dan dua batang rokok 

dinamakan  Kakes. Kakes itu sebagai wujud penghargaan dan terimakasih dari 

kerabat mempelai perempuan yang harus dibawa pulang (lihat Gambar V.4).   
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Gambar V.4. Sepiring kakes yang dibagikan untuk dibawa pulang 

 
 

Di waktu yang berbeda, ketika saya mengikuti acara mengantar mas 

kawin di rumah pihak perempuan, nampak pinang-pinang diikat rapi bersama 

sirih kemudian digantung mulai dari pintu masuk di dinding-dinding rumah, 

sampai pada tiang-tiang dan tenda  pesta (lihat Gambar V.5). 

 
Gambar V.5. Hiasan buah pinang - sirih di pintu masuk Acara mengantar 
mas kawin (kiri) dan Pinang sirih yang digantung pada dinding dan tenda 
pesta (kanan). 
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Makna pinang yang digantung pada pintu masuk dalam acara mengantar 

mas kawin berarti menunjukkan simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Sebuah 

show force (pamer kekuatan/kebolehan) bahwa keluarga atau marga tersebut 

berasal dari kelas ekonomi yang berada (kelas atas). Artinya, tersirat maksud 

untuk memperoleh pengakuan (gengsi sosial) dari masyarakat. Pinangyang 

digantung sebagai simbol bahwa dibalik itu terdapat harta kekayaan lainnya 

(seperti kebun, tanah, dll) yang menjadi ukuran pada strata sosial mana keluarga 

atau marga tersebut berada.   

Pinang sirih yang digantung itu nantinya juga boleh untuk dikunyah begitu 

pun yang disediakan di piring yang ditaruh di atas meja (Gambar V.6), bila 

habis akan terus diisi untuk memuaskan dan menyenangkan tamu yang hadir 

selain itu juga menunjukkan bahwa keluarga (tuan rumah) tersebut ”tidak 

berkekurangan”. 

 
Gambar V.6. Sajian pinang di atas meja untuk memuaskan tamu dan sebagai  

tanda ”tidak berkekurangan” 
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Selain itu juga ada pinang-sirih yang ditaruh di piring-piring (kakes) untuk 

dibagikan kepada pengantar maskawin sebagai bentuk penghargaan kepada 

mereka.  Nella (45 tahun), ibu rumah tangga, mengemukakan: ”Iya. Jadi pinang 

itu selesai dimakan, piring dibawa, tidak boleh dikembalikan, itu menurut kita  

berarti menghargai, menghormati, sebagai tanda terimakasih” (FGD 25 

Oktober 2014).  Menurut Bapak Hofni (55 tahun):  

Dalam adat Biak, pihak mempelai wanita harus kasi kembali 
kakeskepada keluarga pihak laki-laki sebagai tanda penerimaan, 
perjamuan kasih, menerima sebagai saudara, menciptakan 
hubungan baru, duduk bersama sambil mengatur apa yang mau 
dibuat dalam acara pernikahan nanti (wawancara 24 Juni 2016). 
 
 
Penehas (23 tahun) menceritakan pengalaman saudara laki-lakinya 

sebagai orang gunungyang melamar pujaan hatinya yang adalah berasal dari 

daerah pesisir (orang pante). Masyarakat di daerah pegunungan (orang 

gunung) sebagian besar tidak mengenal kebiasaan mengunyah pinang. 

Penehas menuturkan : ”Saat mengantar atau menyerahkan maskawin, pihak 

perempuan harus kasi pinang kepada kami pihak keluarga laki-laki. Maka 

karena dikasi, jadi kami pun harus makan sebagai wujud penghargaan atas 

simbol penerimaan pihak perempuan ” (wawancara 24 November 2014). 

Wawancara di atas menunjukkan bahwa sajian pinang baik yang di taruh 

di piring-piring maupun yang digantung-gantung (di pintu rumah, dinding, dan 

tiang-tiang tenda pesta) oleh tuan rumah dalam acara pembayaran maskawin 

merupakan ungkapan kegembiraan atas terciptanya hubungan baru. Sebagai 

bentuk perjamuan kasih dan simbol penghargaan kepada keluarga pihak laki-
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laki, maka pihak perempuan pun memberikan sepiring kakes kepada pihak 

keluarga mempelai laki-laki untuk dibawa pulang.  

Dalam kebiasaan adat orang Papua (penduduk asli Kota Jayapura dan 

orang Biak khususnya), manakala tidak menghadirkan pinang saat pesta 

misalnya pada pembayaran maskawin maka keluarga tersebut akan menjadi 

buah bibir. Alasannya terutama sebab keluarga tersebut meniadakan sesuatu 

yang sudah menjadi bagian dalam tradisi. Jadi dalam hal ini pinang  dikatakan 

sebagai tanda atau simbol akan harga diri ataupun martabat suatu keluarga. 

Selain itu bila pinang tidak disediakan maka dianggap seolah-olah acara ini 

tidak ada atau hambar, dan atau dipertanyakan apakah sudah ada peralihan 

kepada kepercayaan lain.  

5.2.2.4. Acara Perkawinan 

Proses perkawinan adalah suatu tata cara yang berproses secara teratur 

dan terorganisir. Demikian pula dalam masyarakat Papua  (adat orang Biak) 

bahwa sebelum kedua calon pasangan nikah adat diberlakukan maka, kedua 

mempelai mengalami proses upacara inisiasi (ramrem). Hal itu dimaksudkan 

untuk mendapatkan restu keluarga masing-masing pihak.  

Mama Mince (50 tahun), ibu rumah tangga asal Biak:  

Upacara inisiasi itu dilakukan oleh pihak om dan tante keduabelah 
pihak secara terpisah. Setelah tahap ini tetua adat atau mananwir 
mempersatukan keduanya dalam upacara pernikahan dengan 
cara meniup asap rokok ke atas tangan kedua mempelai yang 
sedang berjabat tangan (wawancara Oktober 2014). 
 

Begitu pula menurut Bapak Mamoribo (56 tahun), kepala suku Biak 

bahwa : 
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Tetua adat meniupkan asap rokok ke atas tangan calon suami-
isteri sambil mengucapkan kata-kata pengukuhan nikah adat baik 
untuk kedua calon suami-isteri, di hadapan keluarga kedua belah 
pihak, dan di hadapan Tuhan (wawancara 5 Oktober 2014). 
 
Dalam aturan adat yang ketat dimana dalam menyelenggarakan kegiatan 

adat termasuk pesta (upacara) perkawinan, ada marga tertentu yang boleh 

mengenakan hiasan buah pinang di kepala atau pada pinggangnya. Ibu Erlin 

(47 tahun) ibu rumah tangga asal Nafri mengemukakan bahwa :  

Kemarin anak saya baru nikah tanggal 14 November kemarin, 
nikah di kampung. Lalu bikin lagi resepsi di sini tanggal 20, hari 
Kamis itu, anak mantu saya itu, di kepalanya pinang semua, 
sampai dia pu bunga pegangan itu juga pinang (wawancara 28 
November 2014). 
 

Berdasarkan wawancara tersebut, maka buah pinang yang dikenakan 

pada busana pengantin adalah simbol kebesaran atau kebanggaan. Hiasan 

pinang yang diikatkan pada bagian tubuh seperti pinggang, pada kepala atau 

sebagai  bunga tangan  menunjukkan simbol bahwa mereka adalah keturunan 

atau keluarga orang pinang (lihat Gambar V.7).  

 
Gambar V.7. Hiasan buah pinang di kepala pengantin sebagai simbol kebesaran. 

Sumber: dokumentasi keluarga, November 2014. 
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Yang dimaksudkan sebagai marga yang merupakan keturunan pinang 

yaitu marga yang memiliki cerita leluhur (pendahulu) tentang buah pinang 

sebagai asal-usulnya. Bagi orang Papua, pinang yang dikenakan sebagai 

hiasan pada badan (hiasan kepala dan bunga tangan) pengantin menunjukkan 

simbol kebesaran. Bapak Terianus (51), ontofro Kampung Nafri :  

Ada ceritanya yang orang, kalau dalam pernikahan itu, 
perempuan dikasi pinang-pinang di kepalanya, itu kalau orang 
Finkreuw, itu mereka punya tanda kebesaran. Jadi mereka punya 
pemikiran dulu itu, pinang itu, mereka yang punya, karna dari 
mereka sampai bisa menyebar luas. Jadi pinang itu bagi mereka 
tidak bisa sembarang (wawancara 14 November 2014).  
 

Sedangkan kepada orang luar penampilan itu menunjukkan identitas 

sebagaiorang Papua (ke-Papua-an). Sebagaimana Bapak George Awi (70 

tahun) sebagai kepala adat (ondoafi) kampung Nafri, bahwa: ”Ketika pinang 

dihiasi pada pengantin, itu merupakan suatu kreasi yang menunjukkan 

identitas orang tersebut bahwa ia adalah orang Papua” (wawancara 28 

Oktober 2015).  

Adapun marga-marga yang dianggap berhak menggunakannya adalah 

Marga Finkreuw di Kampung Nafri, Marga Youwe di Kampung Kayu Pulo, dan 

Marga Patipeme dari Kampung Skouw. Karena dari sejarah nenek moyangnya, 

marga-marga tersebut adalah keturunan pinang (punya cerita leluhur tentang 

asal muasal buah pinang). Sedangkan pengantin laki-lakiyang mengenakan 

hiasan burung cenderawasih di kepala pada marga-marga tertentu (seperti 

Rollo di Skouw)hal tersebut sebagai simbol yang menunjukkan bahwa mereka 
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adalah keturunan atau punya cerita dengan burung cenderawasih (lihat 

Gambar V.8) 

 
Gambar V.8. Hiasan burung cenderawasih di kepala pengantin pria. 
 
 
Berdasarkan ceritanya, dahulu kala di daerah Koya Timur dan Koya Barat 

ke arah Skouw terdapat gunung yang didiami oleh seorang perempuan 

(marga) Rollo. Perempuan Rollo itu dihamili oleh laki-laki Nafri (Marga 

finkreuw) kemudian melahirkan burung  yacob dan burung cenderawasih. 

Setelah laki-laki Nafri kembali dan meminta cenderawasih, perempuan Rollo 

menolak. Kepada laki-laki Nafri hanya diperbolehkan membawa pulang burung 

yacob (sama dengan burung kakatua putih). Sedangkan cenderawasih tinggal 

sebagai penjaga pintu rumah  yang bertugas sewaktu-waktu memberi informasi 

tentang siapa yang datang (wawancara 28 November 2014). Demikianlah 

untuk cerita tentang cenderawasih yang hanya ada di Skouw Yambe (marga 

Rollo), sedangkan di Kayu Pulo hanya pada marga Soro.   

Mama Selly (53 tahun) ibu rumah tangga dari di kampung Kayu Pulo 

mengungkapkan bahwa: ”Kalau kita lihat di pesta pernikahan atau pesta dansa 
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misalnya, ada anak pakai hiasan pinang di badan, itu sudah ketahuan bahwa 

o, anak ini pake pinang, berarti dia anak peranakan atau keturunan Youwe” 

(wawancara 26 November 2014).  

Wawancara di atas menjelaskan bahwa marga Youwe adalah satu 

diantara marga di Kayu Pulo yang dapat mengenakan hiasan pinang (di badan) 

pada saat pesta. Demikian pula menurut Bapak Abisay (47 tahun), kepala adat 

(ondoafi) Skouw Yambe:  

Pinang itu bagian dari ceritra sejarah suku itu. Ketika dia ada 
kegiatan, dia bisa pake. Ketika dia berdarah (keturunan) dari 
Patipeme, itu dia bisa pake pinang. Supaya orang tahu bahwa dia 
ini keturunan Patipeme. Tetapi kalau dia kawin di Enggros, 
Tobati, di daerah manapun, kan kita kalau acara-acara adat, 
hampir sama. Kita di daerah Port Numbay ini. Jadi ketika dia 
punya mama ini dari Patipeme, kawin keluar, suku-suku lain, 
kemudian di kampung itu ada acara dan anak dari ibu ini dia pake 
pinang, orang lain pasti bilang ini dari mamanya (wawancara 28 
November 2014). 
 
Pernyataan informan di atas berarti bahwa hanya marga Patipeme yang 

ada di Kampung Skouw Yambe yang dapat mengenakan hiasan pinang, selain 

itu tidak. 

Selain itu pinang di acara pernikahan atau pesta perkawinan orang Papua 

menurut Ibu Erlin (47) adalah sebagai pembuka dan penutup. Pembuka 

artinya, sebelum ada makanan, sebelum ada minuman, pinang itulah yang 

mendahului. Pinang mendahului semua penyajian dari tuan rumah itu. Sebagai 

penutup artinya, pinang juga tetap hadir (sebagai pencuci mulut). Seperti Ibu 

Erlin (47) mengatakan:  

Setelahmakan dong menyimpan piring-piring apa semua, ada 
pinang lagi, itu begitu, biasa dong bilang de el el. Hehee de el el, 
pembuka dan penutup ya, barusebelum orang misalnya ada yang 
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mau duduk-duduk bicara itu dong taruh pinang, kalau orang lain 
kan snak, air putihkaa(wawancara 28 November 2014).  
 
Tahap akhir dari proses perkawinan (Farbakbuk) adat orang Papua (Biak) 

dilalui setelah “rumah tangga baru” berlangsung beberapa waktu lamanya. 

Mama Mince (50 tahun) : 

Biasanya kedua pasang suami/isteri sudah mendapat anak-anak 
maka kepada laki-laki (suami) dan keluarganya wajib memberi 
ongkos tertentu berupa “makanan dan minuman” khas Biak-
Papua seperti keladi, bete, petatas, sayuran, ikan, daging babi, 
dan lain-lain sejenis serta pula benda berharga lain seperti 
pinang, gelang, perahu dan lain-lain sejenis, kepada pihak 
keluarga perempuan (wawancara Oktober 2014). 
 
Berdasarkan wawancara di atas, buah pinang menjadi benda berharga 

yang harus disertakan bersama makanan dan minuman lainnya dalam acara 

Farbakbuk. Biasanya pesta adat ini, dipersiapkan dalam waktu yang lama. 

Dengan demikian maka walaupun pesta adat ini adalah tahap akhir dari proses 

perkawinan (Farbakbuk) adat tetapi acara ini terlepas dan berdiri sendiri artinya 

dapat diadakan tetapi juga bisa tidak diadakan karena bagian akhir dan proses 

perkawinan ini wajib tetapi bersifat khusus bagi yang mampu melaksanakannya.  

Pesta adat ini mengandung nilai–nilai dasar yang sangat spesifik dalam 

kehidupan orangBiak-Papua dikarenakan oleh pesta adat ini dilaksanakan untuk 

unjuk kekuatan dan kemampuan, harga diri keluarga pihak laki-laki, 

derajat/status sosial yang disandang keluarga laki-laki, dan sebagai pameran 

kekayaan keluarga laki-laki. 

Pesta adat ini dibuat untuk menghormati arwah para leluhur sekaligus 

mendapat restu agar dalam kehidupan keluarga laki-laki senantiasa terhindar 

dari marabahaya.Pesta adat ini dibuat untuk mengekalkan nama keluarga 
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sepanjang sejarah kehidupan masyarakat Biak dan biasanya akhir dari upacara 

pesta adat ini lalu keluarga pihak perempuan menobatkan gelar-gelar 

kehormatan adat misalnya: Mambri, Korano, Kapisa, Mayor, Sanadi, Mananwir, 

Binsyowi dan lain-lain (sebagai wujud legitimasi terhadap bobot daripesta adat 

yang bersangkutan). 

Demikian halnya masyarakat Biak yang berada dalam wilayah adat 

Saireri ini senantiasa melakukan upacara adat dalam segala aspek 

kehidupannya sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang tua: “Nggo Wor 

Baindo Na Nggo Mar” yang berarti tanpa upacara atau pesta kami akan mati.  

Dalam penyelenggaraan upacara atau pesta itulah buah pinang menjadi 

buah wajib. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Hofni (55 tahun), tokoh 

masyarakat asal Biak bahwa : 

Dalam sebuah acara atau pesta, bila tidak menghadirkan 
pinang, maka dianggap seolah-olah ini acara tidak ada, 
hambar, atau akan dipertanyakan apakah ada peralihan 
kepercayaan, Kristen atau advenka?. Selain itu kualitas 
pinang yang disajikan juga menunjukkan status seseorang 
(wawancara Juni 2016). 
 
Bapak Herman Hamadi (65 tahun), Ondoafi Besar Tobati-Enggros yang 

saya temui di sela kesibukannya juga mengemukakan bahwa:  

Saat pesta perkawinan, pinang pasti ada. Semua bawa 
pinang. Acara adat juga, pinang tetap harus dihadirkan. Di 
acara kedukaan, pinang sudah ada lebih dahulu. Siapa saja 
datang bawa pinang dan tuan rumah juga pasti sudah 
menyiapkan. Apapun acaranya, pinang harus ada. Karena 
pinang merupakan tanda penghargaan kepada mereka yang 
datang, hadir. Dan ini kebiasaan yang sejak dulu dibuat oleh 
nenek moyang kami  (wawancara 24 November 2016).    
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Demikian pula dengan ucapan yang biasanya terlontar (manakala dalam 

sebuah acara/pesta) mempertanyakan kehadiran pinang di tengah acara atau 

pesta:  “Ah, baru pinang mana?”.Pertanyaan ini menunjukkan bahwa 

meskipun suguhan (makanan dan minuman) lainnya telah tersedia, namun 

bagi orang Papua (penduduk asli Kota Jayapura dan orang Biak) acara 

tersebut belumlah lengkap tanpa menghadirkan pinang. Sebagaimana Bapak 

Ramses Ohee (75 tahun), kepala adat Waena, menyatakan bahwa: “Makan, 

minum, dan lain-lain belum dianggap, belum tentu bisa mempersatukan. 

Hanya pinang. Papeda, ikan, dan lain-lain tidak mempersatukan” (wawancara 

24 Juni 2016).Hal serupa dikemukakan oleh Bapak Abisay (47 tahun), 

Ondoafi Skouw Yambe bahwa:  

Memang setiap acara apa pun orang Skouw, acara apapun, 
pinang itu menjadi bagian dari pesta. Jadi dia acara apa pun, 
pinang selalu ada di situ, sebagai bentuk penghargaan 
kepada tamu yang datang, tanda penerimaan, dan 
mempersatukan yang hadir (wawancara 28 November 2014). 
 
Berdasarkan pernyataan para informan di atas, dapat dikatakan bahwa 

menghadirkan pinang adalah sebuah keharusan dalam setiap kegiatan (pesta 

atau acara adat) orang Papua di lingkungan Kota Jayapura (Port Numbay). Hal 

ini menunjukkan pula bahwa pinang merupakan buah yang signifikan dalam 

kehidupan orang Papua. Buah pinang yang dihadirkan dalam sebuah acara 

atau pesta dapat “mengangkat” prestise dari tuan rumah (keluarga) yang 

melangsungkan acara. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya pandangan 

bahwa buah pinang selain sebagai simbol kebesaran juga menunjukkan simbol 

kemakmuran dan kesejahteraan. Maka semakin banyak buah pinang yang 
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disiapkan (dalam acara atau pesta) semakin merupakan bentuk pengakuan 

bahwa tuan rumah adalah orang yang “berkelebihan” (terutama segi materi). 

Selain itu mengunyah pinang sebagai kebiasaan turun temurun tidak saja 

sebagai wujud pengekspresian diri sebagai orang Papua, tetapi juga dapat 

menjadi wadah terciptanya suasana kekeluargaan yang kemudian melahirkan 

semangat ke-Papua-an.  

Dengan demikian pinang dalam setiap upacara adat (termasuk pesta 

perkawinan), bagi orang Papua adalah sesuatu keharusan. Sebab buah bulat 

ini telah menjadi simbol pengikat bagi semua orang yang hadir. Demikian 

dalam istilah mereka bahwa setiap orang berkumpul di situ pasti ada pinang.  

5.2.3. Acara Kematian 

Kematian merupakan masa krisis yang paling menegangkan dalam hidup 

manusia. Upacara kematian atau kedukaan pada setiap kelompok masyarakat 

tak terkecuali orang Papua memiliki ciri khasnya masing-masing. Bagi mereka, 

kematian berarti suatu masa yang akan dialami oleh setiap orang yang hidup. 

Mama Mince (50 tahun) mengemukakan bahwa: ”Kematian itu harus 

dipersiapkan, karena setelahnya itu ada kehidupan baru” (wawancara Oktober 

2014). Menurut Bapak George Awi (70 tahun), ontofro (kepala adat) di 

Kampung Nafri bahwa : ”Pinang dalam acara kematian juga menjadi wajib 

sebagai bentuk dukungan tertentu, yakni dukungan materil” (wawancara 28 

Oktober 2015).  

Bagi orang Papua, pinang juga selalu dihadirkan di saat kedukaan. 

Persediaan pinang dan kapur dari keluarga yang berduka digunakan sebagai 
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jamuan kepada pelayat yang hadir. Kegiatan ini terutama berlangsung sehari 

penuh pada hari pertama dimana orang-orang akan datang dan pergi.  

Maksudnya sebagai wujud terima kasih kepada tamu (pelayat) yang hadir dan 

turut serta berbela sungkawa. Pada saat kedukaan, nampak aktivitas 

mengunyah pinang dilakukan orang-orang (dan keluarga yang berduka) di luar 

saat tidak terjadi ratapan. Mama Emma (70 tahun) : ” Dalam setiap kegiatan 

pinang pasti ada, kalau ada pertemuan termasuk di saat kedukaan. Minimal 

setiap orang pasti bawa pinang” (wawancara Oktober 2014). Serupa dengan 

Bapak Herman Hamadi (68 tahun), Ondoafi Besar Tobati-Enggros, 

mengemukakan: ”Di acara kedukaan, pinang sudah ada lebih dahulu. Siapa 

datang bawa pinang. Setiap orang pasti bawa pinang.Meskipun tuan rumah 

juga sudah menyiapkan” (wawancara  24 November 2014). 

Pada saat kedukaan pada marga tertentu seperti di Kampung Nafri-Kota 

Jayapura yang terdiri dari dua keondoafian (Awi Warke dan Awi Sembekra), 

terdapat pula tata cara atau aturan adat tentang  siapa yang menjadi petugas 

pelayan (pesuruh).  

Pesuruh adalah orang-orang yang berperan penuh (mengambil alih 

urusan di dalam rumah duka) sampai acara selesai. Pesuruh pulalah yang 

mengatur dan mendistribusikan pinang, makanan, ataupun minuman, dan lain-

lain kepada para pelayat. Sebagaimana dicontohkan Bapak Terianus (51 

tahun), ontofro (kepala adat) di Kampung Nafri bahwa ketika Marga Awi 

berduka, maka yang menjadi pesuruh adalah Marga Merahabia. Kalau Marga 

Merahabia yang berduka, pesuruhnya adalah Marga Hanuebi. Demikian 
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seterusnya ketika Marga Fingkreuw (Awi Warke) mengalami kedukaan, maka 

pesuruhnya adalah Marga Tjoe.   

Sebagaimana pula dikemukakan Ibu Erlin (47 tahun):  

A kalo, kalo macam acara duka itu kalau kita orang Jayapura, 
khusus kita orang Jayapura itu, itu orang bilang ini “pesuruh”. 
Pesuruh, itu kalau acara begitu, itu pesuruh yang kerja semua, 
tidak ada orang lain. pesuruh, jadi yang bagi-bagi pinang ini, itu 
mereka. Marga-marga tertentu di masing-masing dia punya 
pesuruh, bukan di marga itu untuk semua marga, tidak, masing-
masing suku ada dia punya pesuruh (wawancara 28 November 
2014). 
 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dalam masyarakat Port Numbay 

tanggung jawab dalam pendistribusian pinang pun sudah diatur dalam 

adat.Bahwamunculnya berbagai pantangan bagi kerabat dekat orang yang 

meninggal dikarenakan adanya kaidah sosial yang berlaku. Ibu Erlin (47) : 

”Acara duka itu kalau kita orang Jayapura di masing-masing marga, tuan 

rumah di saat duka dia tidak kerja, dia diam saja” (wawancara 28 November 

2014). 

Pemanfaatan pinang terkait dengan kematian juga terlihat pada kebiasaan 

mereka  yang mengunjungi makam. Mama Mince (50) :  

Kalau kami kunjungi makam keluarga yang semasa hidupnya 
suka makan pinang, maka kita pasti bawa pinang sirih juga dan 
taruh di makamnya. Itu maksudnya untuk menyenangkan orang 
yang sudah meninggal, dan kita percaya mereka akan menjaga 
kita yang masih hidup (wawancara Oktober 2014).  
 
Wawancara di atas menunjukkan bahwa meskipun seseorang telah 

meninggal, namun semasa hidupnya dikenal sebagai penikmat pinang maka 

keluarga yang mengunjungi makam akan membawakan pinang bersama sirih 

dan kapur (menaruh di makam). Demikian juga Pengalaman  lainnya dari  
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informan yang sama (Mama Mince, 50 tahun) terkait kebiasaan mengunyah 

pinang, bahwa : 

Suatu  hari salah satu anggota keluarga sedang mengalami sakit 
yang dianggap serius/parah. Namun setelah  berobat secara 
medis, penyakitnya tidak kunjung sembuh. Kemudian keluarga 
mencoba mendatangi tetua adat (meminta pertolongan)  dan dari 
tetua adat keluarga diharuskan membuat sesaji berupa pinang-
sirih yang diperuntukkan bagi leluhur yang sudah tiada. Setelah 
melaksanakan pesan ritual tersebut, anggota keluarga yang sakit 
(non-medis) pun sembuh (wawancara Oktober 2014).   
 
 
Wawancara di atas menunjukkan bahwa melalui pinang-sirih sebagai 

sesaji,  mereka percaya hubungan antara yang masih hidup dengan yang 

sudah meninggal dianggap tetap ada dan tidak terputus. Meskipun secara fisik 

(orang yang telah meninggal) tidak ada lagi, namun dipercaya jiwa (rohani) 

mereka masih tetap hidup.Karenanya apabila orang yang telah meninggal 

dikenal sebagai penikmat pinang, maka sebagai bentuk penghormatan, 

keluarga yang ditinggal menyiapkan pinang-sirih dan kapur (sebagai sesaji). 

Bahkan biasanya pada malam ke tiga setelah kematian, beberapa keluarga 

biasanya menaruh pinang dan rokok di sudut kamar orang yang sudah 

meninggal. Menurut kepercayaan mereka, bahwa pada malam ketiga roh 

orang mati masih ada. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga hubungan antara 

orang yang masih hidup dan yang telah meninggal tetap harmonis. 

5.3. Pinang Dalam Acara Lainnya 

Kehadiran pinang sebagai buah budaya bagi orang Papua, juga tidak 

ketinggalan dalam acara  lainnya seperti pada pelantikan ondoafi, acara ulang 

tahun dan acara gereja. 
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5.3.1. Acara Pelantikan Ondoafi (Kepala Adat) 

Sebagaimana masyarakat adat lainnya, orang Papua juga memiliki 

upacara adat seperti pelantikan ondoafi (kepala adat) selain upacara 

perkawinan, upacara kematian, dan lain-lain 

Adapun upacara pelantikan ondoafi(kepala adat) dalam masyarakat 

Papua di Kota Jayapura sebagaimana yang berlangsung di Kampung 

Nafriyakni ditandai dengan pemberian noken yang dihiasi burung 

cenderawasih kepada ondoafi baru. Hal itu sebagai simbol penghormatan dari 

rakyat jelata kepada ondoafinya. Selain itu ondoafi baru dan isterinya diberikan 

pinang yang ditaruh dalam noken (dawud), kemudian dibawa naik ke para-para 

adat untuk dibagi-bagikan. Prosesi itu menyimbolkan bahwa bila nanti sudah 

resmi menjabat sebagai ondoafi (kepala adat), maka yang 

bersangkutanbeserta isterinya harus memiliki kepedulian bagi rakyatnya, 

memberikan perlindungan, serta mengayomi tanpa terkecuali.  

Bapak Terianus (51 tahun), ontofro (kepala adat) dari keondoafian awi 

sembekra mengemukakan:  

Pinang seperti saya bilang tadi, sebagai pemersatu, 
persaudaraan, pinang biasa digantung-gantung, sudah jadi 
tradisi, kebiasaan. Setiap saat, dimana orang berkumpul pun di 
situ ada pinang. Dalam pelantikan ondoafi, pinang sama saja, 
digantung-gantung, tamu datang, petik. Untuk penghormatan 
kepada yang hadir dan sebagai tanda kebesaran (wawancara 14 
November 2014) (lihat Gambar V.9). 
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Gambar V.9. Hiasan pinang pada tiang tenda pesta untuk dikunyah 

 
 
Berdasarkan wawancara di atas, maka dalam acara pelantikan ondoafi 

(kepala adat) pinang-pinang sebanyak 1 sampai 3 mayang dihadirkan atau 

disajikan selain dengan cara digantung (diikat pada tiang-tiang bersama 

dengan sirih), ada pula yang di taruh di piring-piring. Pinang yang digantung 

(sebagai dekorasi) menunjukkan simbol kebesaran. Telah menjadi 

pengetahuan bersama bahwa sebagai sebuah tradisi, siapa pun boleh datang 

ikut berkumpul mengunyah pinang bersama-sama. Sebagaimana disebutkan 

bahwa dimana orang berkumpul di situ pula ada pinang. Dalam hal ini, pinang 

merupakan instrumen yang menghimpun dan mempersatukan seluruh warga 

dari seluruh lapisan. Oleh karena itu Menurut Bapak George Awi (70 tahun), 

kepala adat dari keondoafian awi warke bahwa: ”Ketika ada pelantikan ondoafi, 

yang menggunakan pinang yang dihias di badannya berarti ada cerita atau 

sejarah yang menceritakan bahwa orang tersebut mempunyai cerita tersendiri 

dengan buah pinang” (wawancara 28 Oktober 2015). Artinya, pinang sebagai 
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hiasan di badan (dikalungkan atau diikat pada pinggang) hanya berlaku pada 

keturunan yang memiliki sejarah asal muasal dari buah (tanaman) pinang (lihat 

Gambar V.10).  

 
Gambar V.10. Hiasan pinang yang dikalungkan 

 

Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada 

aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan.Upacara 

adat dalam hal ini pelantikan odoafi adalah suatu upacara yang dilakukan 

secara turun-temurun yang berlaku di salah satu bagian masyarakat 

Papua.Upacara  adat yang dilakukan di daerah Papua juga tidak lepas dari 

unsur sejarah. Dengan demikian, setiap tempat memiliki upacara adat sendiri-

sendiri sebagaimana yang berlangsung di Kota Jayapura.Upacara pada 

dasarnya merupakan bentuk perilaku masyarakat yang menunjukkan 

kesadaran terhadap masa lalunya. 
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5.3.2. Acara Ulang tahun dan Acara Gereja 

Bagi orang Papua acara ulang tahun maupun acara gereja merupakan 

bagian penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sebagai salah satu 

bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta dan adanya harapan akan 

kehidupan yang lebih baik pada hari- hari selanjutnya. Ungkapan syukur dan 

berbagi kebahagiaan juga ditunjukkan dengan melakukan ritual memanjatkan 

doa yang diakhiri dengan makan bersama (membagi berkat). Selain makanan, 

acara ini belumlah lengkap tanpa sajian pinang sirih yang bagi orang Papua 

merupakan bagian penting yang tak terlupakan. 

Menurut Bapak Abisay (47 tahun),  kepala adat dari Skouw Yambe : 

”Memang setiap acara apapun orang Skouw, acara apapun, pinang itu bagian 

dari itu. Jadi dia acara apa saja, pinang selalu ada di situ” (wawancara 28 

November 2014). Serupa dengan Ibu Bora (43), ibu rumah tangga dari 

kampung Kayu Batu : ” Di semua acara pinang ada, semua masih, mau acara 

nikah, mau ulang tahunkah, pokoknya apa saja. Bahkan hari-hari biasa pun, 

pinang selalu ada, harus ada” (wawancara 14 Desember 2014). Mama Emma 

(70 tahun), tokoh  masyarakat dari Kampung Kayu Pulo : 

Pinang itu ada dalam setiap acara, disuguhkan kepada yang 
hadir, tamu-tamu yang datang. Itu sebagai simbol penerimaan, 
penghormatan. Dalam acara keluarga, seperti acara meminang, 
perkawinan, ulang tahun juga, kedukaan, semua, pinang pasti 
ada sebagai simbol kebersamaan, pemersatu. Kita duduk 
bersama sambil kunyah (wawancara 14 Oktober 2014). 
 
 
Berdasarkan uraian di atas, bagi orang Papua, pinang merupakan 

makanan kunyah yang wajib disertakan pada kegiatan apapun termasuk acara 
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ulang tahun maupun acara gereja. Sajian buah pinang  di acara ulang tahun 

juga tidak berbeda dengan acara lainnya. Pinang-pinang disajikan bersama 

dengan makanan dan minuman lainnya menunjukkan status sosial, bahwa 

tuan rumah memiliki kelebihan material (secara ekonomi adalah keluarga yang 

berada). Pinang-sirih dan makanan juga secara khusus disediakanatau 

diberikan kepada orangtua-tua.Pengalaman Ibu Henny (55 tahun): 

Pokoknya mau acara apa saja, acara ulang tahun juga, pinang 
pasti ada disiapkan.Makna bagi yang berulang tahun biar dia pu 
rejeki baik seperti buah pinang tuh berbuah banyak, seperti 
begitulah. Jadi itu juga untuk kebersamaan.Kita yang suka 
pinang, pasti cari. Biar makanan lain su ada, tetap kita tetap cari 
pinang” (wawancara 26 November 2014).  
 
Serupa dengan Bapak Alo (37 tahun), pria penikmat pinang ini 

mengemukakan bahwa : ”Pinang itu tetap, dalam acara apa pun, semua 

termasuk ulang tahun, semua. Terutama untuk orang tua-orang tua, pinang 

dolo. Karena rasa lain kalau buah ini trada, tidak lengkap. Tamu lain yang tidak 

makan, trapapa. Tapi tong orang Papua, pinang itu sudah” (wawancara 24 

Oktober 2014). 

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa keberadaan buah 

pinang dalam acara ulang tahun pun merupakan suguhan pokok yang selalu 

dicari sebagaimana dalam acara lainnya. Pinang-pinang ditaruh di piring 

bersama kapur sirih untuk dikunyah. Ada pula pinang yang dibungkus untuk 

diberikan kepada keluarga sebagai buah tangan (ole-ole). Makna 

dihadirkannya pinang dalam acara ini juga sebagai harapan rejeki yang 

berlimpah bagi anak yang berulangtahun sekaligus tanda kebersamaan dan 

bentuk penghormatan kepada tamu yang datang.  Ibu Henny (55 tahun): ” Di 
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acara pesta macam ulang tahun begitu, biasa kalau datang pinang dengan 

kue, minuman, lebih pilih ambil pinang dulu baru kue” (wawancara 26 

November 2014). Pernyataan ini menunjukkan bahwa sajian pinang sirih lebih 

diminati dari pada sajian lainnya (kue-kue).  

Demikian pula dalam acara gereja, misalnya pada peresmian gereja baru 

pinang-sirih biasanya digantung (diikat pada tiang bersama dengan sirih). Umat 

yang hadir pun dapat menikmati pinang sirih yang digantung atau disajikan di 

piring-piring. Mengunyah pinang bersama bagi mereka menjadi momen yang 

baik membina keakraban, kebersamaan dan kerukunan umat. Tanpa 

membatasi siapa pun yang hadir (tua-muda, laki-perempuan) semua yang 

berkumpul bersama menikmati suguhan pinang.  

Akan tetapi terdapat pengecualian pada penganut aliran tertentu bahwa 

mengunyah pinang tidak diperbolehkan (dilarang). 

5.4. Perubahan-Perubahan Terkait Tradisi Mengunyah Pinang 

Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam 

hidupnya dapat dipastikan akan mengalami apa yang dinamakan dengan 

perubahan-perubahan. Adanya perubahan-perubahan tersebut akan dapat 

diketahui bila kita melakukan suatu perbandingan dengan menelaah suatu 

masyarakat pada masa tertentu yang kemudian kita bandingkan dengan 

keadaan masyarakat pada waktu yang lampau.  

Sebagaimana yang terjadi pada kebiasaan mengunyah pinang orang 

Papua di Kota Jayapura pun telah mengalami beberapa perubahan-perubahan 

diantaranya adalah waktu dan cara atau ritual mengunyah pinang 
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sertaperalatan (tempat pinang dan kapur) yang digunakan. Terjadinya 

perubahan tersebut dapat pula dikarenakan oleh masuknya  modernisasi 

ataupun kontak dengan budaya luar. 

5.4.1. Waktu dan cara mengunyah pinang 

Dahulu pinang tidak dikonsumsi setiap saat tetapi kadang dua atau tiga 

hari sekali (sebab fungsinya hanya sebagai pasta gigi dan untuk 

menghilangkan bau mulut). Dengan kata lain pada masa lalu pinang bukanlah 

sebagai buah cemilan. Mengunyah pinang pada jaman dahulu memiliki fungsi 

dan tujuan yang jelas, yakni digunakan sebagai pasta gigi tradisional.  

Biasanya sehabis mengunyah pinang, orang-orang jaman dulu juga 

menggunakan pinang untuk membersihkan gigi. Cara membersihkan gigi 

adalah dengan mengeluarkan biji pinang kemudian bagian ujung kulit pinang 

itu digunakan untuk menyikat dan membersihkan gigi.  

Ritual atau cara mengunyah pinang yang dilakukan oleh generasi 

sekarang berbeda dengan orang tua-tua dulu.Pada jaman dulu juga pinang 

digunakan sebagai alat untuk menjalin komunikasi terutama bila ada tamu atau 

ada acara tertentu seperti pesta adat, pinang disediakan sebagai sarana untuk 

menciptakan suasana kaku menjadi akrab satu sama lain. Dengan demikian, 

kegiatan yang akan dikerjakan bisa berjalan dengan lancar. Dahulu pinang 

hanya dikonsumsi terutama oleh golongan tertentu, seperti orang tua-tua 

sedangkan anak-anak tidak. Adapun pinang yang sudah dikunyah terlebih dulu 

oleh orang tua dan telah jadi merah baru kemudian diberikan kepada anak 

kecil atau cucunya (dalam bahasa sentani biasa disebut “phakho”).  Buah 
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pinang pada masa lalu bukanlah buah komersil karena tidak dijual, tetapi kalau 

dibutuhkan untuk konsumsi sendiri, buah pinang dipetik sendiri dari pohonnya 

dengan cara memanjat. Demikian juga saat ada kegiatan ataupun acara 

tertentu. Selain itu, orang-orang tua menganggap aktivitas mengunyah pinang 

itu sebagai ritual yang penting dan beradab. Sebagaimana Bapak Tjoe (70 

tahun) dalam sebuah diskusi mengemukakan bahwa:  

Jika ingin makan pinang, seseorang harus duduk bersama, 
menggunakan kapur yang terjamin kebersihannya. Biasanya 
ritual ini dilakukan di waktu-waktu santai, setelah bekerja 
seharian, untuk melepas lelah sembari tetap menghangatkan 
interaksi dan komunikasi dengan kerabat.Setelah selesai 
mengunyah pinang, orang-orang dulu selalu menggali tanah 
untuk menguburkan ampas pinang yang sudah dikunyah 
sehingga sampahnya dapat melebur dengan tanah (FGD 25 
Oktober 2014).  
 
 
Wawancara di atas menunjukkan bahwa kebiasaan mengubur ampas 

pinang yang telah dikunyah tidak lagi dilakukan. Mengunyah pinang pun 

dilakukan pada waktu-waktu tertentu yaitu di saat santai atau setelah bekerja. 

Sedangkan pada masa sekarang buah pinang yang banyak tersedia sudah 

menjadi makanan cemilan yang dikonsumsi setiap saat. Menurut Ibu Erlin (47 

tahun) bahwa: “ Kebiasaan yang seperti mengubur ampas pinang sepertinya 

sudah mulai luntur dalam gaya hidup anak muda di Papua. Kebanyakan anak-

anak muda sekarang, makan pinang sambil jalan-jalan, dan kemudian 

membuang ampasnya sembarangan” (wawancara 28 November 2014) 

Berdasarkan wawancara di atas, mengunyah pinang sambil berjalan 

kaki merupakan hal yang biasa termasuk membuang ampas pinang yang tidak 

pada tempatnya. Bahkan di kalangan orang Papua, ada kebiasaan membawa 
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pinang sebagai bekal. Dari situ pulalah muncul istilah “makan buang”. Artinya, 

selesai mengunyah pinang, lalu dibuang, kemudian mengunyah lagi, dibuang, 

dan seterusnya. Istilah lain yang juga tidak berbeda dengan “makan buang” 

adalah “blender” yang berarti  sedang mengunyah pinang.  

Kadang-kadang mahasiswa, pelajar, atau anak-anak yang mau ke 

sekolah saja masih mengunyah pinang terlebih dulu sebelum berangkat. 

Begitu pun sebelum ke gereja atau ke kantor, pegawai masih ada 

yangmenyempatkan mengunyah pinang terlebih dahulu.  Bapak Abisay (47), 

ondoafi Skouw Yambe: ”Kadang orang mau, mau ke gereja, itu dari rumah dia 

sudah makan pinang duluan, ndak tau apa itu bagian untuk membuat mulut 

segar, masalahnya tidak pede (percaya diri) kalau belum makan pinang. Jadi 

kalau sampai di gereja rasa lebih pede” (wawancara 28 November 

2014).Serupa dengan cerita Ibu Bora (43 tahun), bendahara kampung Kayu 

Batu : 

Mungkin kalau katong pergi di acara-acara yang memang  katong 
tidak bisa makan pinang ya, tapi itu tahan, tahan, begitu katong 
ta’lepas dari pintu, langsung krrkrkkk, cari pinang. Atau katong pi 
gereja, tra makan, sudah, tapi begitu pulang, pakaian gereja 
belum ganti langsung pinang dulu” (wawancara 14 Desember 
2014). 
 

Berdasarkan pernyataan dalam wawancara di atas, dapat di katakan 

bahwa pinang merupakan buah cemilan yang sekarang ini membuat para 

penikmatnya selalu mengawali atau mengakhiri aktivitas dengan buah ini. Hal 

tersebut dikarenakan oleh khasiat atau kegunaan buah pinang yang dipercaya 

untuk kesehatan mulut dan gigi serta memberikan kebugaran bagi tubuh. Dari 

yang tadinya merasa tidak pede menjadi lebih pede. Dari yang merasa lemas 
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menjadi bugar dan bersemangat, karena mengonsumsi pinang. Kondisi 

tersebut juga terkait dengan minat orang gunung untuk kemudian menjadikan 

makanan kunyah orang Papua ini sebagai sumber pendapatannya. Dengan 

kata lain bahwa saat ini profesi sebagaai penjual pinang  bukan lagi dominasi 

orang pantai tetapi juga sudah digeluti oleh orang gunung. Bahkan tidak hanya 

menjadikannya lahan bisnis, akan tetapi perlahan ikut pula mengonsumsi 

(menjadi penikmat) pinang. 

Sebagaimana Bapak George Awi (70 tahun), kepala adat di kampung 

Nafri dan juga selaku Ketua Lembaga Musyawarah Adat Kota Jayapura-

Papua ini mengemukakan:  

Etika makan pinang sekarang sudah berbeda, etika yang 
sebenarnya dalam makan pinang tidak boleh membuka mulut. 
Pergeseran lain yang terjadi adalah menyangkut penjualan 
pinang yakni dari orangpante ke orang gunung  (wawancara 28 
Oktober 2015). 
 
Di mana-mana di tempat-tempat umum aktivitas mengunyah pinang 

(terutama di kalangan orang muda/remaja) sambil berjalan-jalan mudah 

dijumpai (lihat Gambar V.11). 

 
Gambar V.11. Remaja /pelajar sedang mengunyah  pinang di jalan. 
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Hal tersebut kemudian sesungguhnya merupakan bentuk ekpresi 

mereka akan kenikmatan mengunyah pinang. Ekspresi akan kenikmatan 

mengunyah pinang juga dapat terlihat ketika membuang ludah pinang secara 

bebas. Dengan kata lain bahwa kebiasaan membuang ludah pinang dengan 

semburan merupakan pengekspresian dari rasa “puas”. Sebagaimana Bapak 

Umar Lating (50 tahun), Sekretaris Dinas Pertanian Propinsi Papua yang juga 

penikmat pinang asal Fak-fak mengemukakan bahwa: 

Makan pinang itu identitasnya orang Papua. Bukan orang 
Papua kalau tidak makan pinang. Jadi pinang bagi orang 
Papua sama dengan rokok. Kalau makan pinang seperti 
macam “motivasi” agar lebih percaya diri, lebih 
bersemangat. Apalagi sudah diturunkan dari nenek moyang 
dan saat makan pinang lalu menyemburkan ludah seperti 
ada kepuasan tersendiri” (wawancara 15 Juni 2016). 
 
Hal penting lainnya berkenaan dengan perubahan yang terjadi pada 

cara mengunyah pinang adalah kebiasaan mengunyah pinang dengan 

menggunakan kapur yang sama (dalam satu wadah). Menurut Bapak Abisay 

(47 tahun), ondoafi Skouw Yambe bahwa:  

Dahulu orang tua mengunyah pinang bersama-sama tetapi 
dengan tempat kapurnya sendiri-sendiri, kalau sekarang orang 
biasa mengunyah pinang bersama-sama dari satu tempat 
bubuk kapur yang sama. Hal ini menurutnya menjadi 
kemungkinan bagi terjadinya penularan penyakit (wawancara 
28 November 2014). 
 

Wawancara di atas menunjukkan sebuah kekhawatiran akan dampak 

pada penggunaan kapur dari tempat yang sama ketika mengunyah pinang. 

Sebab sering pula tidak disadari bila penggunaan kapur yang sama akan 

berdampak pada masalah kesehatan yakni penyakit yang dapat dengan 
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mudahtertular. Dengan kata lain, menggunakan wadah kapur secara bersama 

akan sangat memungkinkan bagi terjadinya penularan penyakit, misalnya 

TBC. Karena jelas bilamana salah seorang dari kumpulan itu ada yang 

mengidap TBC, maka kapur bekasnya akan mengandung TBC. Dengan 

demikian kemungkinan besar bagi bakteri TBC dapat pula hinggap ke tangkai-

buah sirih orang lain yang dicelupkan ke kapur yang sama (lihat Gambar 

V.12). 

 

Gambar V.12. Mengunyah Pinang dengan satu tempat kapur  (bekas 
wadah kosmetik) (kiri) dan bungkusan plastik kecil yang dipegang (kanan). 

 

5.4.2. Peralatan Mengunyah pinang 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat sebagaimana 

halnya orang Papua, sesungguhnya merupakan suatu proses yang terus 

menerus, ini berarti bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan 

mengalami perubahan-perubahan.  
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Peralatan yang digunakan saat mengunyah pinang pun juga sudah 

mengalami perubahan. Peralatan yang dimaksud adalah wadah atau tempat 

pinang maupun tempat kapur sirih. 

Adapun wadah atau tempat pinang misalnya di jaman dulu orang tua-tua 

menyimpan pinang dengan menggunakan bahan dari buah semacam labu 

yang tidak dimakan. Buah tersebut dibersihkan bagian dalamnya lalu 

dikeringkan dan diberi ukiran-ukiran dengan motif tertentu (seperti manuasia, 

ikan, petir, dan panah) (lihat Gambar V.13) 

 
Gambar V.13. Buah kalaba (sejenis buah labu) (kiri). Wadah pinang yang 

telah diberi ukiran (kanan) 
 

Sedangkan pada masa sekarang dengan menyesuaikan perkembangan 

jaman, masyarakat umum menggunakan wadah pinang berupa noken (tas 

tradisional orang Papua yang dibuat dari kulit kayu genimo), keranjang kecil 

dari bahan anyaman rotan, maupun tas rajutan dari benang wol 

(betanggedalam bahasa oranng Nafri) (lihat Gambar V. 14).  
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Gambar V.14. Wadah pinang dari anyaman rotan dan tas rajutan  

dari benang wol yang disebut betangge. 
 
Ada pula wadah atau tempat kapur yang sekarang banyak digunakan 

seiring dengan perputaran waktu dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

tekonologi, masyarakat umumnya memanfaatkan bahan-bahan bekas 

(misalnyadari tempat sabun colek, tempat minyak rambut, dan plastik bening). 

Pemanfaatan bahan bekas tersebut terutama karena alasan kemudahan 

memperoleh dan penggunaan yang lebih praktis.Sedangkan pada masa lalu 

wadah atau tempat kapur dibuat dari bahan alam seperti tempurung kelapa 

atau buah afer (sejenis labu) yang diberi ukiran juga dengan moti-motif tertentu 

yang menyimbolkan kehidupan masyarakat setempat (lihat Gambar V.15). 
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Gambar V.15. Tempat Kapur dari bahan alam tempurung kelapa 

Sumber:Museum Uncen Jayapura, Oktober 2014. 
 

Wadah tempat kapur dari bahan alam seperti sudah dikemukakan di atas 

sudah mulai jarang dijumpai. Demikian halnya penggunaan bahan kapur sirih 

pada masa lalu orang tua-tua mengolah bahan dasar kapur terutama dari kulit 

kerang (bia) yang dibakar. Kalau sekarang, bahan kapur yang digunakan selain 

dari kulit bia  juga ada yang berasal dari batu karang yang dihaluskan.  

5.5. Problematika Terkait Mengunyah Pinang 

Problematika terkait mengunyah pinang yang dimaksudkan pada bagian 

ini adalah adanya perilaku anggota masyarakat penikmat pinang terutama 

dalam memperhatikan keindahan dan kebersihan lingkungan kota. Kebiasaan 

mengunyah pinang di daerah Papua, meskipun sudah berlangsung lama akan 

tetapi dibalik itu terdapat pula persoalan terkait program pemerintah dalam 

penyelenggaraan kebersihan. Apa lagi pada beberapa tahun berturut 

pemerintah sedang berupaya dalam program perolehan adipura. 
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Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura nomor 15 tahun 2011 

tersebut telah diatur mengenai pelarangan untuk tidak membuang sampah 

sembarangan termasuk membuang ludah pinang sembarangan. Himbauan 

untuk tidak membuang ludah pinang atau ampas pinang di sembarang tempat, 

dapat dijumpai salah satunya dalam bentuk stiker-stiker atau tulisan (Gambar 

V.16). 

 
Gambar V.16. Tulisan tentang larangan membuang ludah pinang 

 

Ada pula himbauan untuk tidak mengunyah pinang (dan merokok) pada 

area bandara dan rumah sakit (Gambar V.17).  

 
Gambar V.17. Larangan mengunyah pinang di area bandara dan rumah 

sakit. 
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Pada dasarnya peringatan pada gambar tersebut bukanlah berarti 

melarang orang Papua (para penikmat pinang) untuk mengunyah pinang, 

melainkan lebih kepada sebuah himbauan agar menjaga kebersihan dengan 

tidak membuang ludah pinang atau ampas pinang secara sembarangan. 

Sebab kebiasaan mengunyah pinang yang sudah menjadi tradisi turun temurun 

dalam kehidupan orang Papua tidak dapat dihilangkan begitu saja. Apalagi 

buah yang jadi cemilan ini juga selalu ”wajib” dihadirkan dalam acara adat 

orang Papua.  

Ustadz Shobur (40 tahun), imam mesjid di Kotaraja mengemukakan 

bahwa: ” Tulisan itu sebenarnya bukan melarang makan pinang, tetapi lebih 

kepada melarang membuang ludah pinangnya karena itu mengotori” 

(wawancara 15 Juni 2016). Karena bila bercak ludah pinang yang menempel di 

dinding atau lantai sangat susah dibersihkan dan menimbulkan kesan kurang 

nyaman dipandang mata (lihat Gambar V.18). 

 
 

Gambar V.18. Bercak ludah pinang pada pintu dan lantai  
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Gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa dampak dari membuang 

ludah pinang seenaknya atau tidak pada tempatnya menjadikan lingkungan jauh 

dari keindahan, tidak tampak bersih, dan tidak nyaman dipandang mata. Dahulu 

orang pedalaman atau orang pegunungan tidak mengenal kebiasaan 

mengunyah pinang, tapi seiring berjalannya waktu dan adanya mobilitas 

penduduk, akhirnya mereka pun (orang gunung) sebagian sudah (mulai) terbiasa 

dengan pinang atau buah merahnya orang pantai. Oleh karena itu antara orang 

gunung dan orang pantai (pesisir) atau antara orang asli Jayapura (Port 

Numbay) dan pendatang juga bisa dibedakan dari cara-cara mengunyah pinang 

atau membuang ludah pinangnya.  

Cara mengunyah pinang pun berbeda antara masing-masing suku seperti 

orang Biak dan orang Port Numbay pada umumnya. Kalau dari wilayah Teluk 

Cenderawasih (orang Biak, misalnya) caranya mengunyah pinang adalah 

dengan mengupas sebagian kulitnya kemudian menggigitnya bersama biji lalu 

dikunyah bersama sirih dan kapur, berbeda dengan orang Jayapura (Port 

Numbay). Ibu Bora (43 tahun) penikmat pinang dan juga memiliki kedai pinang 

di depan rumahnya,mengemukakan bahwa : “ Itu orang Kayu Batu dan orang 

Port Numbay pada umumnya, tong begini saja, gigit (buah pinang), langsung 

gigit siri, sudah, mungkin yang, dia pu mulut besar tambah lagi satu, tapi 

dengan kulit-kulit” (wawancara 14 Desember 2014). Demikian pula mereka 

yang dari kampung Nafri menurut Bapak Terianus (51 tahun) ondoafi (kepala 

adat) Kampung Nafri: “Cara makannya, ya biasa saja, makan, kunyah pinang 

dulu, kapur, ambil siri, colok di kapur baru makan. Sampai merah, ya sudah” 
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(wawancara 14 November 2014). Sedangkan bagi yang berusia lanjut, mereka 

biasanya memakai pisau dan penumbuk pinang (pinang pounder) sebagai alat 

bantu mengunyah pinang (Gambar V.19). 

 
Gambar V.19. Penumbuk pinang 

 

Sebagaimana dikemukakan Bapak George Awi (70 tahun) bahwa: 

Cara mengunyah pinang orang Jayapura berbeda dengan orang 
Biak atau Serui dan sebagainya. Perbedaan itu dapat dilihat dari 
cara membuang ludah (jarak semburan). Kalau orang Jayapura 
membuang ludahnya lebih jauh, berbeda dengan mereka dari 
daerah lain yang meludah lebih dekat (wawancara 28 Oktober 
2015).  
 
 

Bagi para penikmat pinang biasanya tidak menyadari bahwa akibat dari 

kebiasaan mereka kemudian (akan) memunculkan pandangan orang lain 

terhadap mereka yang sudah mengunyah pinang. Dengan kata lain bahwa 

akibat dari membuang ludah pinang secara sembarangan (tidak pada 

tempatnya), menjadikan pemandangan di tempat umum kelihatan kotor dan 

tidak indah. Perilaku itu pun  kemudian berdampak pada munculnya penilaian 

(stigma) yang menganggap bahwa mengunyah pinang adalah perilaku yang 
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jelek, jorok, bahkan ketinggalan jaman.Pendapat Bapak Herman Hamadi (68 

tahun), sebagai Ondoafi BesarTobati-Enggros mengatakan bahwa :  

Makan pinang tidak jelek. Yang bikin jelek adalah orang yang 
buang sembarang. Makan pinang tidak ketinggalan jaman, 
biar makan pinang orang Jayapura tetap maju. Makan pinang 
itu sudah turun-temurun, jadi harus dilaksanakan (wawancara 
24 November 2014). 
 
Meskipun telah dikeluarkan aturan tentang penegakan kebersihan oleh 

pemerintah daerah Kota Jayapura (PERDA No 15 Tahun 2011), namun sanksi 

yang diberlakukan hanya bersifat sanksi administratif. Bila petugas mendapati 

pelaku pelanggaran, maka yang bersangkutan hanya diberi teguran. Peraturan 

Daerah (PERDA) dalam hal ini merupakan norma yang mengharuskan 

masyarakat untuk disiplin dengan tidak mengotori tempat-tempat umum. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Luther Parrung (56 tahun), pimpinan 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura bahwa: ”Mengunyah 

pinang sudah menjadi tradisi masyarakat Papua yang memang tidak bisa 

dilarang, maka cara yang digunakan adalah menghimbau masyarakat atau 

hanya dengan memberi teguran” (wawancara 17 Juni 2016).   

Sesungguhnya masyarakat sendiri juga telah mengetahui dan menyadari 

bahwa membuang ludah pinang sembarangan adalah perilaku yang salah. 

Akan tetapi selain karena sudah terbiasa, saat menyemburkan ludah pinang 

bagi mereka seolah memberikan kepuasan tersendiri. Sehingga untuk 

merubah perilaku itu pun memerlukan proses, kesabaran, dan kerja sama 

semua pihak, tak terkecuali pemuka adat maupun para agamawan. Menurut 

Bapak Made Budi (51 tahun), peneliti dari UNCEN bahwa: 
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”Untuk merubah perilaku masyarakat memerlukan kesabaran, 
tidak bersikap kasar atau ekstrim maka lambat laun akan 
berhasil. Apalagi mengunyah pinang sudah menjadi tradisi 
dalam masyarakat Papua. Dengan kata lain pinang bagi orang 
Papua sama dengan kerbau bagi orang Toraja (sudah menjadi 
identitas), maka diperlukan pendekatan yang santun, misalnya 
dari segi kesehatan, membagikan pengetahuan bahwa 
mengunyah pinang sebaiknya tidak dengan kapur yang sama 
(satu tempat kapur) (wawancara 20 Juni 2016). 
 
Mengunyah pinang sebaiknya tidak dengan kapur yang sama (satu tempat 

kapur). Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari resiko terjadinya 

kemungkinan penularan penyakit. Apalagi mengunyah pinang masih lebih baik 

(tidak membawa polusi) dibanding mengisap rokok atau minuman keras (miras) 

yang lebih merugikan karena dapat mematikan. Maka tidaklah bijaksana 

apabila kebiasaan mengunyah pinang yang telah menjadi tradisi orang Papua 

inipun serta merta harus dihilangkan. 

Menurut Bapak Umar Lating (50 tahun) bahwa: ”Heroisme sebagai pribadi 

biasa ditunjukkan dengan terlebih dahulu makan pinang. Apalagi ada perasaan 

pribadi untuk menjadi tuan di negeri sendiri, tidak boleh ada larangan-larangan” 

(wawancara 15 Juni 2016).  

Pendapat Bapak Ramses Ohee (70 tahun) Ondoafi (kepala adat) di 

Kampung Waena mengatakan bahwa: 

Peraturan Daerah (PERDA) sesungguhnya membantu dan 
mengajak kita untuk lebih baik. Mengunyah pinang tidak dilarang 
yang penting tidak mengotori. Bahwa Perda juga mengingatkan 
masyarakat untuk menjagakesopanan antar sesama sebab 
dimana ada kesopanan di situ ada kerukunan (wawancara 16 
Juni 2016). 
 
Wawancara di atas menunjukkan adanya dukungan positif terhadap 

dikeluarkannya PERDA. Kebiasaan mengunyah pinang (dari para penikmat 
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pinang) sebaiknya diikuti dengan perilaku yang menghargai kepentingan 

umum, yaitu menjaga kebersihan sebagaimana ketentuan adat maupun 

himbauan pemerintah.  Demikian pula pendapat Ustadz Shobur (40 tahun) 

sebagai imam mesjid di Kotaraja, mengungkapkan bahwa:  

PERDA bertujuan positif maka tidaklah cukup dengan aturan saja 
tetapi harus memberikan sosialisasi kepada warga, berikan 
training kepada pengonsumsi pinang. Sama halnya pada zaman 
dahulu Al-Qur’an, hukum-hukum yang di bawa oleh para nabi 
juga bisa diterima  karena turun ke lapangan, mensosialisasikan 
aturan, ada aplikasi atau tindakan. Jadi dibutuhkan tahapan dan 
kesabaran agar bisa berhasil, jangan mundur. Karena masih 
banyak yang melanggar membuang ludah pinang tidak pada  
tempatnya. Artinya, kesadaran hukum masyarakat masih harus 
ditingkatkan” (wawancara 15 Juni 2016).  

 
Pernyataan di atas menekankan pada pentingnya sosialisasi yang terus-

menerus kepada masyarakat (khususnya penikmat pinang).  Demikian pula 

tanggapan atau pendapat beberapa masyarakat (warga) pendatang mengenai 

problematika mengunyah pinang diantaranya yaitu Bapak Elka (42), asal Jawa-

Makassar yang sehari-hari bekerja sebagai staf rumah sakit swasta di Kota 

Jayapura) mengemukakan bahwa:  

Bagi saya, bukan masalah kalau mereka makan (mengunyah) 
pinang, karena memang sudah kebiasaan mereka atau orang 
Papua dari dulu tooo. Yang masalah itu karena gara-gara 
membuang ludah pinang sembarangan, membikin kotor, 
membuat kita yang melihatnya merasa tidak nyaman (wawancara 
15 November 2014).  
 
Bapak Udin (48 tahun), asal Makassar yang bekerja dalam usaha bengkel 

di daerah Waena) mengemukakan: ”Makan pinang itu baik, hanya membuang 

ludah pinang sembarangan itu kurang bagus, menurut saya itu yang perlu di 

perhatikan”(wawancara 15 November 2014). Demikian pula Yanti (52tahun), 
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ibu rumah tangga asal Kota Palopo yang sudah puluhan tahun tinggal di Kota 

Jayapura) menuturkan :  

”iiih, kalau lihat ludah pinang yang berceceran, rasanya 
bagaimana e.Harusnya yang makan itu tidak meludah 
sembarangan. Sebaiknya menyiapkan kantong plastik saat 
bepergian agar menjadi tempat sementara membuang ludah 
dan ampas pinang. Makanya PERDA baik untuk membuat 
orang lebih tertib” (wawancara 15 November 2014).  

 
Sebagaimana juga diungkapkan Magda Dien (33 tahun), staf pada Dinas 

Kesehatan Propinsi Papua, asal Manado bahwa: ”Dengan adanya PERDA 

tentang kebersihan maka masyarakat diharapkan bisa lebih menjaga 

kebersihan” (wawancara 26 November 2014).  

Berdasarkan pendapat–pendapat para pendatang (Bapak Elka, Bapak 

Udin dan Ibu Yanti) seperti tersebut di atas, maka sesungguhnya di balik 

kebiasaan mengunyah pinang pada orang Papua terdapat hal-hal berkaitan 

dengan upaya-upaya penanganan kebersihan dan keindahan lingkungan Kota 

Jayapura. Hal-hal yang dimaksud adalah perilaku membuang ludah pinang dan 

ampas pinang yang tidak pada tempatnya. Selain itu di tempat-tempat umum 

masih kurang tersedianya fasilitas berupa tempat membuang ludah pinang 

(seperti: bak pasir dan kantong plastik) atau ruang khusus mengunyah pinang 

(seperti: ruang khusus bagi para perokok atau ruang menyusui bagi para ibu 

dan bayinya). 

Sesungguhnya kebiasaan mengunyah pinang bukanlah hal yang negatif. 

Yang terpenting dari itu adalah menyediakan tempat-tempat untuk membuang 

ludah dan ampas seperti kantongan plastik atau kaleng bekas. Sebagaimana 

yang dikemukakan Bapak Terianus (51 tahun), Ontofro dari Kampung Nafri 
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bahwa ” kita harus selalu menyiapkan KALUPI (kaleng ludah pinang) di rumah-

rumah agar lingkungan tetap bersih dan tradisi tidak terusik” (wawancara 14 

November 2014). Berbeda dengan Magda Dien (33 tahun) sebagai staf dinas 

kesehatan Propinsi Papua yang menilai bahwa kesadaran masyarakat akan 

perlunya menjaga kebersihan masih harus ditingkatkan.  

Apalagi di sisi lain sesungguhnya masyarakat Papua pun memiliki aturan 

adatnya yang cukup menjunjung tinggi nilai estetika. Adat orang Papua 

sesungguhnya sudah mengajarkan mereka untuk tidak membuang ludah 

pinang sembarangan. Karena itu akan mengotori tanah yang bagi orang Papua 

tanah menjadi segala  sumber kehidupan di muka bumi ini. Itulah filosofi tanah 

bagi orang Papua.Tanah menjadi satu kesatuan dengan apa yang ada di atas 

maupun di dalamnya. Tanah memberikan mereka tempat untuk hidup. 

Masyarakat adat Papua juga memandang tanah sama dengan ibu (mama).  

Sebagaimana Bapak Herman Hamadi (65 tahun), Ondoafi Besar Tobati-

Enggros mengemukakandengan tegas bahwa : ”Hanya orang-orang yang tidak 

tahu adat yang membuang ludah pinang sembarangan, mengotori jalan, dan 

sebagainya!”(wawancara 24 November 2014).  Demikian pun Ibu Erlin (47) 

memaparkan:  

Bagi kita orang Port Numbay (Jayapura) tidak bisa meludah 
sembarang. Buang ludah itu ada tong pu (kita punya) tempat, kita 
ada aturan, itu ludah pinang atau ampas pinang tidak boleh orang 
lain injak atau lihat, karena dari situ orang bisa bikin kita sesuatu 
yang tidak baik (wawancara 28 November 2014). 

Demikian juga mama Emma (70 tahun) sebagai tokoh masyarakat dari 

Kayu Pulo mengemukakan:  
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Jadi kita sebagai warga, warga kota Jayapura, dan kita sendiri 
adalah orang Jayapura, kita harus lihat, kebersihan ini harus kita 
utamakan. Ya, ludah pinang kalau boleh kita buang di 
tempatnyaseperti di kota. Di kota itu banyak ibu-ibu jual pinang, e, 
kalau boleh di situ ditaruh drum, drum sampah, di situ ditulis. 
Supaya setiap orang yang datang beli pinang dan mereka 
kunyah, buangnya langsung di situ (wawancara 14 Oktober 
2014).  
 
Pernyataan-pernyataan diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya 

masyarakat adat Papua memiliki norma-norma yang melarang untuk 

mencemari tanah sebagai tempat hidup (karena dianggap suci), yang jika 

dijalankan dalam kaitan dengan  mengunyah pinang dapat mendukung 

program pemerintah menjadi icon bagi bumi Cenderawasih bahwa , ”ingat 

pinang ingat Papua” . 
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BAB VI 

MAKNA PINANG DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI 
 

Dalam kehidupan sehari-hari orang Papua, terdapat pemaknaan terhadap 

buah pinang yang sehari-harinya menjadi makanan kunyah mereka.  

Rumbewas dkk (1990:53) menjelaskan bahwa bagi masyarakat Papua 

budaya mengunyah pinang adalah alat komunikasi sosial yang utama. Dengan 

pinang, orang menjadi lebih dekat, lebih akrab, dan ada persaudaraan abadi. 

6.1. Mitos Suci Tentang Pinang 

Bagi orang Papua (terutama penduduk asli Kota Jayapura), buah pinang 

dipercaya memiliki mitos yang dianggap suci. Selain itu buah pinang (fugu dalam 

bahasa orang kayu Pulo dan bwo dalam bahasa orang Nafri) memiliki beragam 

makna yaitu buah pinang dipahami sebagai alat kontak untuk berkomunikasi 

atau penghubung (yang tercakup di dalamnya dipahami pula sebagai 

kebersamaan dan pertemanan dalam pergaulan sosialnya), makna lainnya 

adalah memahami pinang sebagai kerukunan pada saat berkonflik, dan adalah 

saluran magik yang bisa menguntungkan maupun membahayakan.  

Dalam masyarakat Papua terdapat cerita tentang asal muasal pinang 

yang dipercaya berhubungan dengan nenek moyang mereka. Mitos suci tentang 

pinang bagi penduduk asli Kota Jayapura (Port Numbay) hingga kini masih tetap 

hidup. Terkait dengan mitos tersebut terdapat kebiasaan orang Papua yang  

dilakukan turun-temurun sampai sekarang yaitu menyangkut pantangan-

pantangan (pamali) dalam hal perlakuan terhadap buah pinang.  
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Pantangan yang dimaksud yaitu tentang cara memanen buah pinang dan 

cara-cara memberi pinang. Dalam masyarakat Papua, cara memanen pinang 

adalah berkaitan dengan kepercayaan lama serta pantangan yang harus 

dihindari. Pantangan tersebut diantaranya yaitu keharusan untuk tidak 

menjatuhkan buah pinang dari atas pohon pada saat sedang dipetik. Dan apabila 

buah pinang yang dipanen jatuh ke tanah, maka ada ritual kecil yang dilakukan 

yakni buah pinang harus segera diambil kemudian dibawa memutar mengelilingi 

pohonnya sebanyak 3 kali agar pada waktu mengunyah tidak membuat mabuk. 

Sebagaimana Bapak Abisay (47 tahun), adalah kepala adat Skouw Yambe, 

mengemukakan:  

Jadi pinang itu kalau diambil, dari atas dan dibawa turun harus 
hati-hati. Kalau ambil, dibuang dari atas, itu yang kadang orang 
makan, pusing. Jadi kalau kita di sini, kalau pinang kita ambil itu 
tidak sengaja lepas, itu setelah turun kita lingkar dulu, lingkar di 
itu di batang pohon pinangnya itu (wawancara 28 November 
2014).  
 

Menurut Bapak Mamoribo (56 tahun), kepala suku Biak Kota Jayapura, 

yang juga gemar mengunyah pinang di setiap kesempatan bahwa: ”Buah 

pinang yang jatuh saat dipetik, tidak boleh dimakan sebelum diputar 

mengelilingi pohonnya itu sebanyak 3 kali. Artinya, kita mengembalikan ke 

alamnya atau pohonnya agar saat dimakan tidak bikin mabok” (wawancara 5 

Oktober 2014). Pengalaman Saura (22 tahun), seorang mahasiswi asal 

Kampung Kayu Pulo yang juga  penikmat pinang, mengemukakan : ”Biasa kalo 

jatuh di tanah harus putar-putar di pohon, atau supaya tidak mabuk, kita 
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lingkar-lingkar di kepala. Ada juga untuk antisipasi tidak mabuk begitu, putar-

putar dia di kepala”(wawancara 26 November 2014).  

Selain pantangan menjatuhkan ke tanah, pinang yang dipetik juga tidak 

boleh menyentuh batang pohon. Sebagaimana Bapak Ramses Ohee (75 

tahun), ondoafi (kepala adat) kampung Waena, mengungkapkan:  

Dan apa yang terjadi dengan buah pinang yang telah dilepaskan 
dari pohon, setiap orang yang panjat diingatkan kepada mereka 
bahwa pinang tidak boleh kena batang pohon. Setelah injak 
tanah, putar pinang keliling pohon sekali saja agar tidak 
membuat mabuk (wawancara 24 Juni 2016).  
 
Pantangan lainnya adalah mayang pinang yang sudah dipetik buahnya 

tidak boleh dibakar, karena diyakini pohonnya tidak akan tumbuh subur, 

bahkan tidak berbuah lebat pada musim berikutnya. 

Selain itu,  dalam kehidupan orang Papua ada perlakuan khusus terhadap 

suku tertentu (sebagai keturunan pinang). Pantangan-pantangan harus dijaga 

dan dipatuhi agar mendapat kebaikan tetapi bila cerita mitos dilanggar maka 

akan mendapat kesialan (petaka).  

Dalam kehidupan sosial di setiap pertemuan, buah pinang bukan saja 

dihadirkan pada akhir acara atau sebagai penutup tetapi buah ini juga ada di 

awal pertemuan sebagai pembuka. Ibu Erlin (47 tahun), perempuan Nafri yang 

bersuamikan seorang ondoafi ini mengemukakan  bahwa:  

Pinang itu bagi orang Papua (orang Port Numbay) selalu hadir 
dalam setiap pesta atau pertemuan. Dari awal, pertengahan, 
hingga akhir acara, pinang pasti ada. Sebelum acara dimulai 
pinang sudah lebih dulu, semua yang hadir makan pinang. Saat 
acara berjalan, makan pinanglagi sampai selesai acara.Selain 
menunjukkan status, pinang sangat penting sebagai sarana 
pemersatu bagi semua orang yang hadir, dengan menyediakan 
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pinang juga berarti tuan rumah menghargai orang yang sudah 
datang, dan lain-lain (wawancara 28 November 2014).  

Demikian pula menurut Bapak Silas (60 tahun), peserta diskusi dalam 

FGD yang merupakan tokoh masyarakat dari Kampung Nafri bahwa : 

Sebagai budaya, trus adat, kami laksanakan. Seperti dalam 
pesta adat itu, itu pinang itu di rumah para-para, itu pinang 
penuh. Sebagai tanda kebesaran bagi ondoafi atau yang punya 
hajatan. Semua yang berkumpul makan pinang, Di ujung sana 
makan pinang, di sini makan pinang, bersama-samalah, itu 
sebagai kebanggaan kepada keondoafian, itulah pinang, pinang 
sama-sama dengan bête(jenis ubi-ubian) segala macam itu 
semua keluar. Kebesarannya itu di situ. E,ini pinang dapat, 
makan, di darat makan, di laut makan, orang Nafri begitu (FGD, 
25 Oktober 2014). 

Bagi masyarakat adat Nafri yang terdiri dari 14 marga, ada marga tertentu 

(dalam satu matarumah) yaitu marga Finkreuw yang memiliki keterkaitan dengan 

asal-muasal buah pinang. Oleh karenya bagi marga Finkreuw (keturunan pinang) 

berlaku pantangan-pantangan tertentu atau pamali sehubungan dengan 

perlakuan terhadap buah pinang. Selain itu dalam kegiatan adat atau pesta, 

hanya orang dari keturunan Finkreuw yang boleh memakai hiasan pinang di 

badan. Sebagaimana dikemukakan Ibu Erlin (47 tahun):  

Dia tidak punya cerita pinang, dia taruh pinang. Orang tanya 
‘ko taruh pinang itu, ko pu cerita apa?!, kalau ko tra punya 
cerita jang ko pake. Buka!’,Itu sama dengan hiasan dansa 
ataudalam tarian adat itu. Khusus untuk Jayapura,khusus 
Jayapura. Jadi yang tadi saya cerita itu ada kampung-
kampung ini, punya simbol bahwa dia itu orang pinang. Dia 
ada cerita tentang pinang. Karna dia orang pinang jadi, dia 
layak pakai hiasan itu. Pakai itu, orang lain tidak boleh. Pakai 
hiasan pinang di kepala itu, supaya menandakan biar orang 
tahu, orang yang melihat dia bahwa ada cerita dia tentang 
pinang. Begitu (wawancara 28 November 2014). 

Berdasarkan wawancara di atas, maka hiasan pinang yang dikenakan di 

badan saat pesta hanya dapat dilakukan oleh mereka (marga Finkreuw) yang 
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dianggap sebagai ”orang pinang”. Artinya, dalam sejarah asal-usulnya nenek 

moyang mereka adalah keturunan pinang.   

Demikian pula dalam masyarakat adat Kayu Pulo, cerita tentang 

pinangjuga menjadi bagian dari salah marganya yaitu marga Youwe. Oleh 

karena itu dalam setiap upacara ataupun pesta hanya mereka dari marga 

Youweyang boleh mengenakan pinang di badan, sedangkan marga lainnya 

tidak. Sebagaimana dikemukakan Mama Selly (53 tahun), sebagai orang Kayu 

Pulo dari marga Sibi bahwa:  

Di kayu Pulo, khusus untuk orang yang punya barang itu saja 
(maksudnya berasal dari keturunan pinang) yaitu marga Youwe 
yang boleh gantung buah pinang dengan oki (mayang) pada 
saat ada acara misalnya acara meminang atau acara 
syukuran. Tetapi kami dari marga lain tidak boleh bikin, bisa 
dapat marah karena itu sudah adat. Kami hanya boleh taruh di 
piring, tidak boleh gantung dengan oki. Dan kalau digantung 
dengan oki itu sebagai tanda dan orang semua su tau (sudah 
mengetahui) bahwa orang dalam rumah ini punya keturunan 
atau di pu mama (ibunya) ada keturunan pinang atau 
peranakan (wawancara 26 November 2014).  
 
Ini  menunjukkan bahwa pada marga Youwe di Kayu Pulo, pinang yang 

digantung pada saat pesta adalah simbol keturunan. Selain itu ada pula buah 

pinang yang harus dikenakan di badan untuk menunjukkan bahwa mereka 

adalah keturunan pinang. Sementara marga lainnya hanya dapat menaruh 

pinang di piring saat menyelenggarakan pesta. Karena mereka bukan keturunan 

pinang. 

Dengan demikian penempatan pinang-sirih saat upacara atau pesta adat 

pada masyarakat Kayu Pulo akan memudahkan kita mengenali status seseorang 

atau marganya. Buah pinang yang dikenakan di badan anak-anak keturunan 
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marga Youwe pada saat kegiatan adat atau pesta syukuran, dll, barulah dapat 

diambil untuk dikunyah (bersama sirih dan kapur) setelah mereka masuk dalam 

pesta adat dimana simbol tersebut telah dipertunjukkan.   

Serupa halnya dalam masyarakat adat Skouw bahwa terdapat marga 

tertentu yaitu Patipeme (dari Skouw Yambe) yang juga merupakan keturunan 

pinang. Oleh karena itu maka pada acara-acara adat, marga Patipeme akan 

mengenakan hiasan buah pinang di badan yang menunjukkan simbol kebesaran 

atau kebanggaan kepada nenek moyang mereka, sehingga hanya orang-orang 

yang keturunan pinang yang dapat memakainya.Dalam kaitan dengan ini Ibu 

Erlin (47 tahun) mengemukakan bahwa:  

 Itu pinang sebagai hiasan di badan tidak boleh sembarang. Itu 
orang Jayapura, Port Numbay, saya tidak tahu orang lain. 
Mungkin Ibu biasa nonton itu, yang tarian adat, itu hiasan 
tidak sembarang. Dia yang tahu cerita pinang, itu yang boleh 
pake. Jadi nanti lihat, orang Port Numbay itu, dia tidak bisa 
tampil dengan pakaian dan hiasan sembarang-sembarang” 
(wawancara 28 November 2014).  

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pada masyarakat Jayapura 

(orang Port Numbay), terdapat marga tertentu yang memang berhak 

mengenakan hiasan pinang dalam acara-acara adat, karena mereka-

mereka(Finkreuw, Youwe, dan Patipeme) merupakan keturunan pinang. 

Sedangkan marga lainnya tidak diperbolehkan, apabila terjadi maka akan timbul 

keributan. Sanksi-sanksi berupa hukuman fisik (pemukulan) bahkan dapat terjadi 

disamping sanksi sosial berupa cemoohan sebagai orang yang tidak tahu adat, 

sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Erlin (47) bahwa : 

Dia kalau pake hiasan sembarang, dia bisa berkelahi di area 
itu. Jadi suruh dia cerita dulu, kalau dia tra bisa cerita, suruh 
buka. Bilang, kalau melawan, pukul. Itu bukan hukum positif, 
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kita yang adili. Adat yang berlaku. Itu pernah ada yang 
hampir mati, karena begitu. Jadi kalau sekarang pun ada 
yang pake tapi tidak tahu cerita, sama dengan tidak tahu 
adat (wawancara 28 November 2014). 
 

Ada folklore menurut kepercayaan orang Nafri (Marga Finkreuw) yang 

kemudian tetap dipegang sampai sekarang. Menurut Bapak Hezkiel (60), mantan 

kepala kampung di Kampung Nafri, bahwa:  

Pada zaman dahulu nenek moyang mereka memiliki kebun 
yang ditanami pinang. Beliau memiliki dua orang putera yang 
kemudian dikawinkan dengan perempuan dari marga lain dan 
merekapun tinggal dalam satu rumah. Kepada kedua anak dan 
menantunya diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk 
menjaga kebun pinang serta menunggu hasil. Ketika telah 
panen, sang anak menantu menyembunyikan pinang yang 
bagus dan memberikan kepada sang ayah pinang yang tidak 
bagus. Sang ayah pun mengeluh dan bertanya-tanya “mengapa 
saya diberikan pinang yang jelek/tidak bagus?”. Sang ayah pun 
kemudian tidak tinggal diam tetapi dia mengambil sikap dengan 
pergi menghilangkan diri dan menjauh dari kedua anak dan 
menantunya. Sang ayah lalu menggali tanah dan menurunkan 
tangga. Dari tangga kemudian sang ayah memanjat ke atas 
dan jadilah matahari (wawancara 12 Juni 2016).  

Cerita ini kemudian tetap tersimpan dan diwariskan kepada anak 

cucunya. Keturunan marga Finkreuw kemudian memantangkan untuk tidak 

diberi pinang saat meminta pinang yang sebenarnya ada tetapi disembunyikan. 

Pantangan lainnya adalah tidak boleh melemparkan pinang (mayang pinang) ke 

tubuh anak-keturunannya atau memberi pinang kepada anak-keturunannya 

dengan cara tidak sopan.  

Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Bora (43 tahun), yang kakak 

perempuannya dinikahi oleh pria bermarga Finkreuw bahwa:  

Bila orang Finkreuw meminta pinang, maka pamali untuk tidak 
memberi (menyembunyikan). Sama halnya dengan suku 
Yakadewa dari Ormu yang apabila meminta pinang, maka cara 
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memberikannya pun harus baik, sopan, sebagai tanda 
penghormatan karena mereka adalah keturunan orang pinang. 
Kalau oki pinang katong ambil, tong tidak bisa sobek dia punya 
ranting, harus pakai pisau, tidak boleh tarik, dan harus kasi 
baik-baik (wawancara 14 Desember 2014). 
 

Pelanggaran atas pantangan itu dipercaya dapat mendatangkan masalah 

atau sesuatu yang buruk akan menimpa.Selain di Nafri, pantangan tentang cara 

memberi pinang juga berlaku pada masyarakat tertentu yaitu suku Yakadewa di 

Ormu. 

Masyarakat Nafri juga percaya bahwa kebiasaan mengunyah pinang 

berhubungan dengan status gender seseorang. Lelaki Nafri melihat ukuran 

kejantanan melalui kebiasaan mengunyah pinang. Bapak Silas (60 tahun), tokoh 

masyarakat Kampung Nafri, menjelaskan dalam sebuah FGD bahwa:  

Laki-laki yang tidak mengunyah pinang akan dianggap sebagai 
laki-laki betina atau tidak jantan. Masyarakat adat di Kampung 
Nafri, dulunya mempercayai bahwa ada pantangan bagi laki-laki 
sulung untuk mengunyah pinang bersama-sama dengan 
perempuan atau ibunya. Bila hal itu dilakukan maka 
keperkasaan lelaki akan hilang (FGD 25 Oktober 2014).  
 
Ini menunjukkan bahwa mengunyah pinang bagi laki-laki adalah simbol 

kejantanan. Namun mengunyah pinang bersama perempuan justru dianggap 

berakibat sebaliknya. Hal serupa dikemukakan oleh Bapak George Awi (70 

tahun) kepala adat yang juga ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Kota 

Jayapura-Papua  bahwa : 

Zaman dahulu dalam adat orang Nafri, laki-laki dan perempuan 
tidak boleh makan pinang bersama. Apalagi kalau mereka mau 
pergi berperang sangat tidak diperbolehkan, karena akan 
menghambat peperangan tersebut, dan kekuatan laki-laki akan 
berkurang (wawancara 28 Oktober 2015). 
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Selain itu ,dipantangkan untuk mengunyah pinang yang telah jatuh saat 

dipetik. Mereka percaya bahwa apa yang telah jatuh ke tanah tidak boleh 

dimakan agar tidak mendapat masalah (misalnya tidak dipandang enteng). 

Karena memungut makanan yang sudah jatuh sama juga dengan merendahkan 

harga diri. 

Cerita tentang pinang pada masyarakat Jayapura termasuk orang Waena-

Sentani yang diwariskan oleh orang-orang tua dahulu juga diungkapkan oleh 

Bapak Yopi (40 tahun), staf Dinas Pertanian Kota Jayapura :  

Dalam cerita orang tua, dahulu kala bila terdengar gemuruh di 
langit, guntur, atau petir maka mereka akan menyiapkan sesajen 
dari pinang. Bunyi gemuruh, guntur, atau petir diyakini sebagai 
dewa/raksasa yang sedang marah. Pinang dalam jumlah banyak 
pun (1 karung) kemudian ditaruh di tempat tertentu seperti di 
hutan atau di gunung sebagai persembahan, dengan melakukan 
ritual tersebut maka diyakini bencana tidak akan datang sebab 
amarah dewa/raksasa telah reda. Oleh karena itu maka diyakini 
pula bahwa kebiasaan mengunyah pinang sudah menjadi tradisi 
sejak dari dahulu. Bahwa pinang pun bisa dipakai sebagai 
“sarana” (wawancara 13 Juni 2016).  

 
Mencermati cerita pada wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa sejak 

jaman nenek moyang, masyarakat Papua (khusunya penduduk asli Kota 

Jayapura) telah mengenal kebiasaan mengunyah pinang dan mereka (Suku 

Sentani) telah menjadikan pinang sebagai alat persembahan (sesajen) untuk 

memperoleh keselamatan. Menyediakan pinang sebagai ”sarana” pada saat 

tertentu (genting) menjadi sebuah keharusan. Hanya dengan 

mempersembahkan buah pinang, maka amarah sang Raksasa pun reda.  

Mitos suci tentang pinang juga ada pada orang Papua di daerah Sentani 

yang mengatakan bahwa tanaman pinang (aku) dan sirih (afru) diciptakan oleh 
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seorang gaib bernama Wali-Wali Tamang (karya-karya ciptaannya) baik manusia 

maupun tumbuh-tumbuhan. Aku-afru yang dibekali kepada etnis tersebut, 

dikembangkan dari generasi ke generasi hingga sekarang dikenal tanaman 

pinang dan sirih di kawasan itu (Hamzuri dan Siregar 1997:10). Alasan lainnya 

mengapa pinang juga masih tetap dipertahankan dalam budaya orang Papua 

yakni di Tobati-Enggros adalah adanya mitologi suci bahwa Orang Tobati-

Enggros memiliki kepercayaan tentang bibit tanaman fuk (pinang) dan tanaman 

najuk (sirih) sebagai hasil ciptaan Sang dewa langit yang juga disebut manusia 

keramat Numadi bersama isterinya Miambra (Hamzuri dan Siregar 1997:10). 

 Mitos suci lainnya yakni pada etnis Waropen dan Yapen di Kabupaten 

Yapen Waropen bahwa tanaman rifu atau awu (pinang) dan tanaman nano atau 

rema (sirih) yang dikenal di kawasan itu sejak jaman dahulu kala sampai kini, 

adalah karya ciptaan dua orang pria bersaudara yaitu Kuri dan Pasai yang 

dijuluki ”manusia raksasa” yang turun dari langit (Hamzuri dan Siregar 1997:10). 

6.2. Pinang Sebagai Alat Komunikasi  

Kebiasaan Orang Papua pada saat berkumpul bersama keluarga, 

sahabat, atau pun teman kerja di waktu-waktu senggang, mengunyah pinang 

bersama sambil ngobrol santai adalah hal sederhana yang sangat 

menyenangkan. 

Bagi orang Papua yang ada di Kota Jayapura, saling memberi dan 

menawarkan pinang saat berjumpa telah menjadi suatu kebiasaan untuk 

memulai suatu pembicaraan dan sebagai pengakrab pembicaraan. Artinya, 
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pinang dipahami sebagai alat komunikasi atau penghubung baik antar individu 

maupun antar kelompok dalam pergaulan sosial. 

Pada bagian ini pemaknaan pinang yang dipahami sebagai alat 

komunikasi bagi orang Papua meliputi pinang sebagai simbol kebersamaan dan 

pinang adalah simbol pertemanan. 

6.2.1. Pinang Sebagai Simbol Kebersamaan 

Pemaknaan terhadap pinang dalam kehidupan sosial sehari-hari orang 

Papua sebagai sarana yang mendekatkan satu sama lain juga terlihat pada saat 

pertemuan dalam acara-acara keluarga maupun musyawarah kampung atau 

pelantikan ondoafi (kepala adat).  

Pinang yang disediakan dalam sebuah acara seperti dalam musyawarah 

kampung atau pelantikan ondoafi merupakan instrumen penting bagi terciptanya 

suasana keakraban penuh kekeluargaan. Baik yang tua maupun muda, semua 

berhimpun dan dianggap sama dalam acara tersebut. Tanpa pinang, mereka 

merasakan ada sesuatu yang “kurang”.Hal tersebut menunjukkan bahwa pinang 

merupakan “kebutuhan pokok” dalam acara-acara adat.  

Bapak Terianus (51 tahun), ontofro dari salah satu keondoafian di 

Kampung Nafri menjelaskan bahwa : 

Ketersediaan pinang dalam sebuah pertemuan akan dapat 
“mencairkan suasana”. Orang-orang yang tadinya duduk dengan 
pikirannya sendiri-sendiri, diam, secara otomatis akan lebih 
bersemangat bertukar pikiran setelah ada pinang (wawancara 14 
November 2014). 

Ini menggambarkan bahwa terdapat perbedaan suasana hati orang-orang 

yang hadir dalam pertemuan antara sebelum dan setelah mengunyah pinang. 

Reaksi yang muncul terutama setelah mengunyah pinang adalah gairah untuk 
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berinteraksi seperti bertukar pikiran. Bapak Alo (37 tahun) misalnya, warga 

Kota Jayapura asal Skouw Mabomengungkapkan : 

“Kalau kitong, tanpa pinang tu kitong tidak bisa berkumpul. 
Kalau ada pinang, itu sudah, ada pinang berarti tong su tau 
itu, ayo berkumpul. Orang tidak bisa bicara atau 
berkomunikasi sebelum makan pinang” (wawancara 24 
Oktober 2014). 

 
Bagi mereka buah pinang yang disediakan diartikan sebagai 

kebersamaan. Berkumpul bersama dengan menyuguhkan atau menyediakan 

pinang menjadi keharusan karena dengan mengunyah pinang terlebih dulu 

mereka akan lebih mudah berkomunikasi dan lebih bersemangat dalam 

kebersamaan.  

Bapak Abisay (47) Ondoafi (kepala adat) dari Kampung Skouw Yambe 

juga mengemukakan bahwa:  

Mengunyah pinang saat berkumpul (rombongan) sambil 
bertukar pikiran, berbagi cerita, itu sudah otomatis. Kalau lagi 
cerita-cerita, senang-senang. Jadi ketika lagi cerita, disitulah 
pinang itu membuat komunikasi jadi lancar. Kalau kita sudah 
ceritra, begitu makan pinang, waaaahhhh, lancar komunikasi. 
lancar komunikasi, jadi yang tadi kita tidak bisa ini, langsung 
komunikasi (wawancara 28 November 2014). 

 
Artinya, pinang sebagai medium untuk memperlancar komunikasi. 

Makanan kunyah sehari-hari bagi orang Papua ini sangat berarti di saat 

berkumpul bersama dalam suasana penuh kekeluargaan sehingga buah kecil 

dari suku palem-paleman ini yang juga menyimbolkan kebersamaan dan jati diri 

(sebagai orang Papua. Demikian pula menurut Mama Mince (50 tahun), 

penikmat pinang asal Biak bahwa:  

Setiap orang Papua, kalau ada pertemuan atau kegiatan apa 
saja, pinang itu slalu ada, dan waktu makan itu kapan saja, 
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karna pinang ketika diberikan untuk dimakan, maka akan 
terasa lebih erat.Erat yaitu sebelum ada pertemuan, kita hanya 
kenal sebagai sama-sama orang Biak.Tapi begitu ada 
pertemuan yang disajikan dengan pinang, sambil bertukar 
pikiran maka terasa lebih erat, lebih akrab, semakin dekat, 
seperti itulah (wawancara 4 Oktober 2014). 

Bapak Alo yang sehari-harinya selain sebagai pegawai juga selalu 

menyempatkan membantu isterinya berjualan pinang-sirih di sekitar gedung 

perkantoran tepatnya di perempatan jalan masuk kompleks perumahan dosen 

Uncen Kotaraja. Menurut Bapak yang dikaruniai dua orang putera ini bahwa:  

Dalam kumpul-kumpul atau pertemuan keluarga, pinang tetap 
ada, pinang mempererat hubungan persaudaraan. Begitupun 
dalam musyawarah kampung dan acara-acara adat, buah pinang 
tidak bisa terlepas, tetap ada. Bahkan ketemu dimanapun 
pertama dia tidak minta uang, tetapi pertama pinang dulu, dia 
tidak tanya uang tetapi minta pinang dulu, pinang adakah? Kasi 
saya dulu baru kita bicara (wawancara 24 Oktober 2014).  
 

Berdasarkan wawancara di atas, bagi orang Papua saat terjadi 

perjumpaan di manapun, maka yang pertama kali diminta adalah pinang. 

Menurut Bapak Hofni (55 tahun)  bahwa: “Mengunyah pinang merupakan 

kebiasaan turun temurun dalam masyarakat Papua yang memandang 

keberadaan pinang sangat efektif menjadi alat komunikasi” (wawancara 24 Juni 

2016).  

Kebersamaan antara orang gunung dan orang pantai (sesama perantau) 

dari pulau yang pernah bernama Hollandia ini kemudian menjadi lebih kuat 

karena buah pinang. Meskipun bentuknya kecil, namun buah bulat dan 

berwarna hijau ini bagi orang Papua bahkan dapat meniadakan batasan antara 

mereka yang berasal dari pedalaman (orang gunung) dan mereka yang datang 

dari pesisir (orang pante), apalagi mereka yang berada di perantauan (di luar 
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Papua). Dengan mengunyah pinang bersama maka akan melahirkan semangat 

ke-Papua-an (sesama orang asli Papua) yang menghubungkan antara satu 

orang dengan orang lainnya atau antara marga yang satu dengan marga 

lainnya dalam kehidupan sosial. 

Itu berarti bahwa pinang menjadi pengikat hubungan. Dari pengalaman itu 

pula, Bapak Alo (37), pria asal Skouw Mabo, menegaskan dengan 

pernyataannya bahwa:   

Dimana orang berkumpul di situ pasti ada pinang. Kalau ada acara 
keluarga atau pesta, pinang-pinang digantung untuk dimakan 
bersama. Siapa pun boleh datang dan mengunyah pinang. Maka di 
situ pun ada kebersamaan, kedekatan, persatuan. Karena orang 
yang jauh-jauh datang berhimpun atau berkumpul mulai dari  anak-
anak, orang tua, laki-laki, perempuan, pejabat maupun orang 
biasa, semua hadir (wawancara 24 Oktober 2014). 
 
Pinang-pinang yang digantung adalah tanda yang menunjukkan bahwa 

keluarga yang melangsungkan acara atau pesta adalah orang berpunya 

(secara ekonomi dan strata sosial). Pinang-pinang yang digantung juga 

diibaratkan buah yang masih di pohonnya dan berasal dari kebun (milik) 

sendiri. Semua yang datang (dari berbagai kelas, pekerjaan, usia, gender,dll) 

dan berkumpul bersama-sama mengunyah pinang dalam suasana 

kebersamaan penuh persaudaraan. Demikian pula pinang-pinang yang 

disajikan di piring-piring adalah simbol keramahan dan penghargaan dari tuan 

rumah. 

Mama Emma (70 tahun), tokoh masyarakat di Kampung Kayu Pulo, 

menjelaskan bahwa:  

Dalam masyarakat Port Numbay (orang Jayapura), pinang 
selalu ada saat mereka berkumpul, karena nilainya yang 
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dipahami sebagai penghubung, untuk berkomunikasi, 
pemersatu bahkan bisa lebih dari itu pinang yang disuguhkan 
akan menjadikan seseorang merasa lebih dihargai atau 
ditinggikan (wawancara  Oktober 2014).  

 

Bapak Hofni (55 tahun), agamawan dan juga wakil ketua I pada lembaga 

MRP (Majelis Rakyat Papua) Kota Jayapura, mengemukakan bahwa:  

Orang Papua pengunyah pinang yang berada di luar Papua pada 
saat bertemu, maka yang pertama kali ditanyakan adalah “Bapak 
ada pinangka?” tidak melihat lagi gunung atau pante. Dan pada 
waktu mereka berkumpul pasti ada pinang (wawancara 24 Juni 
2016).  
 

Sambil mengunyah pinang, dengan penuh semangat Bapak Hofni 

menceritakan dan menjelaskan pengalamannya saat berjumpa dengan orang 

Papua  (dari pegunungan) yang berada di daerah lain ( di luar Papua). 

 Buah pinang juga adalah sarana penghubung dengan alam gaib. Hal 

tersebut ditegaskan dalam pernyataan Bapak Hofni (55 tahun) bahwa:  

Ketika ada upacara adat, pinang menjadi bagian penting yakni 
sebagai sesajen. Artinya, pinang menjadi media yang 
menghubungkan dengan alam gaib, menhubungkan antara orang 
yang melaksanakan acara adat dengan leluhurnya (Wawancara 
24 juni 2016).   
 

 Makna pinang dalam kehidupan sosial masyarakat Papua tersebut juga 

dapat dilihat dalam salah satu program TVRI yaitu “para-para pinang”,  sebuah 

program yang bertujuan menghimpun orang-orang Papua, duduk bersama 

untuk membicarakan persoalan-persoalan kemasyarakatan sambil mengunyah 

pinang bersama-sama.  

Di para-para pinang itu ada buah-buah pinang yang digantung dan ada 

pula yang ditaruh di meja. Setiap orang yang hadir di situ boleh mengambil 
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atau memetik sesuka hati. Semua yang hadir pun dalam suasana yang akrab 

menikmati pinang sambil berdiskusi atau bercengkerama. 

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ramses Ohee (75), kepala adat 

kampung Waena, bahwa:  

Bagi masyarakat suku Sentani, pinang adalah bahan kontak 
termasuk dalam pesta pernikahan atau berkumpul di kediaman 
Ondoafi. Sudah pasti pinang satu oki digantung, setiap orang 
yang hendak mengunyah pinang langsung memetik dan 
mengambil sesuka hati (wawancara 24 Juni 2014). 

Menurut Bapak Silas (60 tahun), salah seorang peserta diskusi dari 

kampung Nafri:  

Bagi kami, pinang yang sudah di atas meja berarti 
kebersamaan, pinang adalah lambang kebersamaan. Kalau 
ada yang tidak ikut makan buah (mengunyah) yang diberikan 
berarti seseorang itu dianggap datang setengah hati, dia masih 
bawa masalahnya. Dalam musyawarah kampung, kumpul 
keluarga, pinang juga hadir,  rapat-rapat, acara adat, juga ada 
dekorasi pinang (FGD 25 Oktober 2014).  

  

 Pada saat FGD berlangsung terlihat suasana kebersamaan saat bertukar 

pendapat antara peserta yang sebelumnya tidak saling kenal. Peserta diskusi 

nampak bersemangat dan antusias sambil mengunyah pinang (observasi 25 

Oktober 2014). Ibu Erlin (47 tahun) yang bersuamikan seorang tokoh 

masyarakat sekaligus kepala adat juga mengungkapkan pengalamannya: 

“Dulu pinang adalah alat komunikasi hanya antar orang tua, tetapi kini juga 

sudah diturunkan ke anak-anak, pinang adalah alat komunikasi saat 

bersilaturahmi” (wawancara 28 November 2014). Pengalaman lainnya dari Ibu 

Erlin yaitu saat turut serta dalam pertemuan keluarga, bahwa meskipun ia 

bukan pemakan pinang aktif (karena beragama adven), tetapi mengunyah 
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pinang bersama sambil bertukar pikiran akan selalu dilakukannya sebagai 

bentuk “membaur”. Baginya mengunyah pinang bersama-sama adalah salah 

satu cara membangun hubungan baik dengan keluarga besarnya. Perempuan 

yang gemar mengoleksi kerajinan tangan dan mahir membuat noken ini 

mengakui bahwa dirinya akan “merasa asing” tanpa ikut serta mengunyah 

pinang terutama dalam pertemuan keluarga. Ibu Erlin (47 tahun):  

Itu, dari saya kecil dari saya su mengerti tentang makan 
pinang, itu saya lihat semua orang su makan pinang, hanya 
orang Papua. Sejak kawin sama Bapak yang orang Skouw, 
baru saya juga ikut makan pinang. Tapi budaya makan pinang 
itu orang Papua punya. Jayapura ini semua. Aduh itu sudah, 
kalau orang makan baru saya juga ikut makan. Maksudnya 
supaya kita berbaur dengan keluarga atau kelompok yang ada 
itu to, jadi pinang di sini adalahsimbol kebersamaan, begitu 
(wawancara 28 November 2014). 

Mengacu pada wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa pinang 

adalah simbol kebersamaan dalam kehidupan sosial orang Papua. Komunikasi 

antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya menjadi lebih mudah. 

Demikian juga Ibu Henny (55 tahun), penikmat pinang asal Kampung 

Kayu Pulo, sehari-hari sebagai ibu rumah tangga mengemukakan: “Iya, jadi 

otomatis kalau macam ketemu saudara, eh, kenapa mulut putih, ini ada pinang. 

Pasti dia tawarkan pinang, karena sudah kebiasaan” (wawancara 29 Oktober 

2014). Begitu pun Mama Selly (53 tahun), warga Kayu Pulo penikmat pinang 

mengemukakan: “Kadang juga kalo ada orang, kita ketemu liat kita pu mulut 

merah, dong minta. Pasti kita kasi, tidak enak to, karena itu tidak baik, jadi 

harus bagi” (wawancara 26 November 2014). 
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Istilah “mulut putih” bermakna orang yang belum mengunyah pinang. 

Sedangkan “mulut merah” bagi mereka berarti orangyang sedang mengunyah 

pinang.  

Memberikan atau menawarkan pinang kepada orang lain saat bertemu 

adalah tindakan berbagi secara spontan. Pinang yang disuguhkan kepada 

tamu yang datang juga adalah wujud penghargaan. 

Demikian pun dengan Bapak George Awi (70 tahun), Ondoafi (kepala 

adat) pada salah satu keondoafian Kampung Nafri menjelaskan bahwa : 

Pinang juga bagi orang Papua adalah alatkomunikasi.Semua 
yang berkumpul ikut mengunyah pinang. Semua gembira.Tanpa 
pinangdalam suatu pesta rasanya ada yang kurang.Karena 
belum lengkap bahkan kehadiran buah bulat ini hampir seolah-
olah menggantikan makanan atau minuman(wawancara 28 
Oktober 2015). 
 

Alasannya adalah meskipun dalam sebuah pesta, makanan dan minuman 

merupakan sajian utama, namun bagi mereka buah bulat itu lebih “bermagnet” 

(memiliki daya tarik). Selain itu karena efek-efek yang ditimbulkan saat 

mengunyah pinang terutama dari kegunaannya yang dipercaya dapat 

membangkitkan gairah atau semangat (perasaan senang). Apalagi dibanding 

makanan atau minuman, mengunyah pinang (bagi penikmatnya) dapat 

membuat mereka menahan lapar lebih lama. Seperti pengalaman Bapak Yopi 

(40 tahun), penikmat pinang-sirih yang menuturkan bahwa cukup dengan 

mengunyah pinang ia dapat menahan lapar (tidak makan siang) sampai tiba 

waktu sore. Pada saat saya mewawancarai Bapak Yopi di tempat kerjanya 

(Kantor Dinas Pertanian Kota Jayapura), nampak beliau begitu bersemangat 

berbicara dengan mulutnya yang merah karena sedang mengunyah pinang 
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dengan sangat nikmatnya. Menurut Bapak Made Budi (51 tahun), peneliti dari 

UNCEN bahwa:  

Pinang mengandung asam dan kapur mengandung basa, bila 
keduanya disatukan akan merah. Dan pinang bila dikunyah dapat 
merangsang sel syaraf karena beberapa kandungan zat kimianya 
seperti; Arecaidine atau Arecaine, Choline atau Bilineurine, 
Guvacine, Guvacoline, dan Tannin. Maka orang yang tadinya 
mengantuk jadi bersemangat, yang tadinya diam jadi lancar 
berbicara, lebih pede atau percaya diri (wawancara 19 Juni 
2016).     

  
 Berdasarkan pendapat di atas, seperti juga pengalaman Bapak George 

Awi dan Bapak Yopi sebelumnya, pinang yang dikunyah bersama kapur sirih 

itu akan menimbulkan efek-efek tertentu (lebih bersemangat, lebih percaya diri, 

ada perasaan gembira, senang, dll). Sebagaimana Bapak Ramses Ohee (75 

tahun) Ondoafi Waena, mengemukakan: 

Pinang yang dalam bahasa Sentani disebut blauw adalah alat 
komunikasi, alat kontak yang juga berarti kebersamaan. 
Pinang mengajak kita untuk hidup secara bersama, 
komunikatif, dimana orang-orang berkumpul disitu ada pinang. 
Luar biasa, orang yang tidak mengerti tidak mengenal adanya 
pinang (wawancara 24 Juni 2014).    
 
Makna kebersamaan dalam wawancara tersebut diatas yang 

dimaksudkan oleh Bapak Ramses Ohee (75 tahun), kepala adat Waena, juga 

tersirat dalam semboyan yang beliau kemukakan yaitu Reyea-Weyea dan 

Weyea-Reyea (aku adalah anda dan anda adalah aku). Menurut Bapak kepala 

adat dari kampung Waena ini bahwa sebagai orang Papua sekaligus manusia 

Indonesia seutuhnya, senantiasa harus memelihara rasa kebersamaan dan 

kekeluargaan dalam interaksi sosial. 
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Dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pergaulan sosialnya, 

keberadaan pinang (seperti yang dinyatakan oleh informan-informan tersebut 

di atas, antara individu yang satu terhadap individu lainnya) adalah simbol 

kebersamaan terutama untuk menciptakan suasana keakraban yang harmonis. 

Interaksi seseorang terhadap seseorang lainnya dalam masyarakat Papua 

dimana saja mereka bertemu, saling mengenal atau tidak tetapi bila ada 

pinang-sirih (mengunyah pinang bersama-sama) maka dengan sendirinya 

terbangun komunikasi. 

Dengan demikian pinang yang dipahami sebagai kebersamaan dapat 

pula diartikan sebagai “buah pengikat hubungan” sesama orang Papua. Hal itu 

ditegaskan dalam kenyataan hidup sehari-hari, orang Papua di setiap 

perjumpaan terdapat model komunikasi yang merupakan bagian dari interaksi 

simbolik yang bernilai positif yaitu adanya keinginan untuk selalu berbagi 

secara spontan (memberi dan menawarkan pinang). Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pinang yang kerap diposisikan sebagai “suguhan” merupakan 

alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pinang pun dapat 

berarti sebagai jembatan hubungan sosial masyarakat. 

Mengunyah pinang tidak sekedar memberikan kenikmatan bagi 

seseorang (penikmatnya). Tetapi lebih dari pada itu terdapat rasa 

kebersamaan dan kekeluargaan yang tercipta di dalamnya adalah hal baik 

untuk menjadi dasar mengapa kebiasaan tersebut perlu dipertahankan.  

Mengunyah pinang memiliki kekuatan mengikat dan menghubungkan 

jaringan sosial diantara orang Papua. Ikatan-ikatan sosial tersebut adalah 
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terbangun melalui perasaan kesamaan terhadap latarbelakang (identitas) 

kebudayaan diantara orang Papua. Mengunyah pinang juga merupakan 

sesuatu yang dapat menginspirasi semangat persaudaraan dan kekeluargaan 

(sesama orang Papua). Singkatnya, terdapat ikatan-ikatan sosial yang terjalin 

erat karena pinang. Ikatan sosial yang dimaksud diantaranya adalah perasaan 

akan identitas budaya yang sama, dan lain-lain.   

6.2.2. Pinang Sebagai Simbol Pertemanan 

Pinang sebagai buah budaya dalam kehidupan sosial orang Papua 

merupakan media yang paling efektif dalam membangun hubungan, sejak 

masa lalu hingga sekarang, dari generasi tua hingga generasi muda. Suatu 

hari saat saya dalam perjalanan menuju ke kampus dan melewati sebuah mini 

market yang berada di persimpangan jalan. Di samping mini market tersebut 

tujuh orang Bapak-Bapak Papua dan satu orang Mama duduk berhimpun 

sambil mengunyah pinang bersama. Mereka terlihat asik bercerita sambil 

tertawa dengan mulut yang memerah. Di depan mereka ada dua bungkusan 

pinang sirih yang menjadi suguhan bersama. Tidak jauh dari tempat mereka 

duduk-duduk terdapat dua penjual pinang (mama-mama Papua) yang sedang 

menanti pembelinya. Seringkali secara bergantian satu sama lain berbagi 

cerita-cerita lucu (mob).  

Pengamatan di atas menggambarkan suasana saat mengunyah pinang 

bersama. Ibarat duduk bersantai di warung sambil menikmati suguhan 

secangkir kopi. Menurut Mama Selly (53 tahun), ibu rumah tangga penikmat 

pinang yang tinggal di Kampung Kayu Pulo bahwa: “Pinang juga merupakan 
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tanda persahabatan karena dipakai sebagai alat perkenalan dalam setiap 

perjumpaan. Dari yang tidak kenal menjadi kenal” (wawancara 26 November 

2014). Bagi mereka pinang didipahami pula sebagai alat pertemanan. 

Menawarkan pinang melambangkan bahwa ada ajakan untuk berteman. Setiap 

hari Mama selly selalu menyiapkan pinang-sirih di rumahnya yang 

diperolehnya dengan cara membeli, kadang juga dari pemberian sanak 

keluarga. Selain untuk dikonsumsi sendiri, pinang-sirih itu juga disisihkan untuk 

menjamu bila sewaktu-waktu ada tamu yang datang.  

Diana (13 tahun), pelajar sekolah menengah pertama yang belajar 

mengunyah pinang dari orang tuanya sejak masih kecil mengemukakan 

pengalamannya bahwa: “Mengunyah pinang saat bersama teman sebaya 

membuat saya lebih pede atau percaya diri. Saya juga memulai perkenalan 

dengan teman baru pake pinang, sambil makan pinang, kami cerita lancar 

(wawancara 3 Oktober 2014). Serupa dengan Yubel (26), salah seorang puteri 

kepala suku mengungkapkan pengalamannya bahwa: “Buah pinang yang 

dikunyah bersama kapur dan sirih bikin saya percaya diri. Makan pinang 

bersama teman yang baru kenal, terasa lebih dekat macam su lama berteman, 

lebih happy, suasana lebih hidup” (wawancara Oktober 2014). Meskipun istilah 

happy merupakan istilah umum, namun dalam konteks ini happy yang mereka 

(orang muda) pahami adalah menghidupkan suasana. Di kalangan orang muda 

atau anak remaja penikmat pinang seperti Diana dan Yubel biasa memaknai 

pinang sebagai sarana mendapatkan teman. Mereka juga menyebut pinang 

sebagai “buah cerewet” (wawancara Oktober 2014). Hal tersebut disebabkan 
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oleh pengalaman mereka ketika mengunyah pinang merasa ingin terus 

bercerita.  

Demikian pula Penehas (23 tahun, seorang mahasiswa dari pegunungan)  

mengemukakan bahwa :  

Teman-teman yang datang dari luar Kota Jayapura atau 
Papua harus makan pinang. Bertemu di tempat lain pun, 
pinang pasti ada karena dipakai untuk menyapa, berkenalan. 
Bahkan ada istilah bahwa orang pendatang tuh kalau belum 
makan pinang, itu belum dianggap atau dikatakan sudah 
menginjak Papua (wawancara 15 November 2014). 
 
Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pinang bagi orang 

Papua (anak muda) juga dipahami sebagai sarana untuk menyapa dan 

mencari teman. Melalui buah cemilan ini, seseorang yang baru datang ke 

Papua akan lebih mudah memperoleh teman (diterima kedatangannya). Bagi 

pendatang, meskipun sekedar turut serta merasakan buah yang memerahkan 

mulut ini (bila dicampur dengan kapur) namun cara itu telah menjadi sinyal 

yang kuat akan adanya keinginan untuk dapat diterima sebagai teman (bagian 

dari orang Papua).  

Menurut Mama Selly (53 tahun) bahwa: “Kebiasaan makan pinang yang 

sudah turun temurun dalam masyarakat Papua ini sangat baik sebagai sarana 

pertemanan, pinang dapat mengakrabkan” (wawancara 26 November 2014). 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pinang adalah tanda pertemanan 

sejak dahulu telah diakui keberadaannya, pinang adalah media mencari teman 

yang efektif. Hal tersebut juga saya amati ketika kami sedang melewati rumah 

Mama Selly untuk menemui informan lain, dengan senyum ramah Mama Selly 

menyapa sambil memperlihatkan sebiji pinang di tangannya yang diacungkan 
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ke arah kami sambil berteriak: “Mari singgah dulu, duduk-duduk makan pinang 

ini” (observasi 26 November 2014).  

Di rumah mama Selly, seperti yang saya lakukan pada informan lainnya,  

sebelum memulai wawancara, sambil memperkenalkan diri saya juga tak lupa 

menyodorkan bungkusan setumpuk pinang sirih sebagai oleh-oleh (buah 

tangan) alakadarnya kepada Mama Selly. Terlihat rasa senang di wajah beliau 

yang langsung mempersilakan kami duduk sambil mengupas kulit pinang 

dengan menggigitnya dan mengucapkan terimakasih. Suasana akrab pun lebih 

terasa terutama ketika saya menerima tawaran untuk mencoba sensasi dari 

percampuran pinang dan sirih serta sedikit kapur. Saat mewawancarai Mama 

Selly, nampak sesekali ia membuang ludah pinangnya yang memerah di sela-

sela lantai papan rumah panggungnya. Menyaksikan hal itu bukan masalah 

yang berarti bagi saya karena yang terpenting adalah sikap ramah dan 

bersahabat yang saya dapatkan meski baru pertama kali berkunjung dan ikut 

mengunyah pinang. 

Ibu Bora (43 tahun), bendahara kampung di Kayu Batu dan juga ibu 

rumah tangga, menjelaskan bahwa : 

Dalam acara-acara apapun, pinang menjadi suatu yang wajib 
dihadirkan, tidak bisa tidak. Saat berkumpul, pinang menjadikan 
lebih akrab antara orang yang satu dengan orang yang lainnya 
maupun antara kampung yang satu dengan kampung lainnya. 
Bahkan antara satu orang dengan orang yang lainnya pun yang 
belum saling mengenal, akhirnya dapat berteman, menjadi dekat 
dan akrab karena mengunyah pinang bersama (wawancara 14 
Desember 2014). 
 

Ibu Bora adalah penikmat pinang yang setiap hari juga berjualan pinang 

di kedai depan rumahnya ditemani oleh saudara perempuannya. Ibu yang 
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memiliki putera semata wayang ini menunjukkan sikap ramah dan bersahabat  

saat menerima saya di teras belakang rumahnya. Sambil mengunyah pinang, 

dengan bibir yang memerah Ibu Bora mengatakan bahwa: “Mengunyah pinang 

itu ciri khas kita orang Port Numbay dan pinang itu nomor satu yang biasa tong 

pakai untuk memulai perkenalan, berteman. Seperti ini sudah, mengunyah 

pinang bersama atau saat berkumpul akan menimbulkan rasa keakraban 

walaupun baru kenal” (wawancara 14 Desember 2014). 

Bagi Ita, remaja 14 tahun, yang mulai ikut mengunyah pinang sejak 

berumur sepuluh tahun mengungkapkan pengalamannya tentang mengapa 

pinang sangat berarti baginya. Ita mengemukakan:  

Saya merasa kalau saat-saat makan pinang adalah saat yang 
paling mengasyikkan. Makan pinang bersama teman-teman, atau 
bersama kenalan baru sambil bercerita, bercengkerama 
menjadikan kita lebih dekat, lebih akrab, dan perasaan yang 
senang, damai (wawancara 10 Oktober 2014).  
 
Seperti juga yang dikemukakan oleh Joice (22 tahun), mahasiswi dari 

kampung Skouw Sae dan menjadi penikmat pinang sejak umur 5 tahun 

mengungkapkan bahwa: “Mengunyah pinang itu asik, karena tong rasa senang, 

gembira, apalagi bila mengunyah sambil berkumpul di waktu santai macam 

begini ni bersama teman-teman” (wawancara Oktober 2014). Ada pula Saura (22 

tahun), mahasiswi dari Kampung Kayu Pulo menyatakan: “Pinang adalah buah 

gaulnya orang Papua, pinang juga bagi saya bisa menjadi pengikat antar teman 

atau menjadi sarana mencari teman” (wawancara 26 November 2014). Istilah 

pinang yang dipahami sebagai “buah gaul” jelas menggambarkan maknanya 

yaitu sebagai simbol pertemanan. Dengan pinang orang dapat memulai 
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perkenalan dan membangun pertemanan. Menurut Saura (22 tahun) juga 

bahwa: 

Saya merasa kalau mengunyah pinang, stress dan masalah 
lainnya seakan hilang seketika. Menguyah pinang bersama 
teman-teman di kampus, sambil bercerita dan berbagi 
pengalaman masing-masing biasa kami lakukan sambil 
duduk-duduk. Bahkan kadang juga kalau saya berjalan kaki 
sendiri sambil mengunyah pinang seolah ada teman bicara 
(wawancara 26 November 2014). 
 
Pernyataan di atas menunjukkan pula bahwa mengunyah pinang (sendiri 

maupun bersama-sama) dapat menjadikan pikiran dan suasana hati lebih baik.  

Mengunyah pinang bagi mereka akan memberi kepuasan tersendiri. 

Artinya, sebagai orang Papua penikmat pinang, mengunyah pinang merupakan 

sesuatu yang dapat melahirkan perasaan lega, senang, dan gembira, selain itu 

dengan mengunyah pinang (seperti halnya merokok) juga dapat 

menghilangkan stress, menjadikan mereka lebih bersemangat dan lebih 

percaya diri.  Akan tetapi dibanding rokok dengan pinang atau miras apalagi 

bagi orang muda dalam pergaulan sehari-hari, masih lebih baik pinang. Karena 

buah pinang dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Bagi mereka, 

mengunyah pinang juga berfungsi sebagai penunda lapar dan sekaligus 

dipahami sebagai alat pergaulan sosial atau simbol pertemanan.        

Secara sosial, hubungan kemasyarakatan akan terbangun dengan baik 

atau lebih harmonis ketika seseorang yang satu hendak bertemu dengan 

seseorang yang lain, maka pinang menjadi penting sebagai “alat kontak” dan 

komunikasi menjadi lebih gampang. Tanpa terkecuali bagi para pendatang 
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(migran), buah pinang adalah penghubung atau alat untuk beradaptasi dengan 

masyarakat setempat (penduduk asli). 

Kebiasaan mengunyah pinang pada orang Papua tak terkecuali di 

kalangan remaja, mahasiswa, atau orang muda merupakan sesuatu yang 

penting terutama dalam interaksi sosial mereka sehari-hari (lihat Gambar VI.1).  

 

 
Gambar VI.1. Mengunyah pinang bersama antara orang muda (atas)  

Mahasiswa yang mengunyah pinang sambil bercengkerama 
(bawah) 

 
Pengalaman serupa bahwa pinang adalah penghubung diceritakan oleh 

Ibu Yanti (50 tahun), pendatang asal Kota Palopo yang sudah puluhan tahun 

menetap di Papua:  

Jangan heran ya kalau lihat ampas pinang atau kulit pinang di 
sini (sambil menunjuk ke tempat sampahnya). Saya pu anak laki 
semua sekarang sudah pada suka makan pinang. Padahal 
pertama kali kita ke mari (ke Papua), mereka tidak suka baunya. 
Itu karena mereka bergaul, berteman kebanyakan dengan anak-
anak sini too (orang Papua). Selain itu supaya lebih mudah 
diterima sebagai teman, teman sekolahnya juga pada makan 
pinang  (wawancara 15 November 2014).  
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Pengamatan di atas menunjukkan bahwa mengunyah buah pinang 

bersama warga setempat merupakan cara yang paling ampuh untuk menjalin 

pertemanan dengan mereka. Seorang pendatang atau dalam hal ini perantau 

yang menguyah pinang bersama mereka ibarat penawaran akan dirinya untuk 

menjadi bagian dari saudara mereka. Pinang yang dahulu juga dipakai untuk 

menjamu tamu pada beberapa kelompok masyarakat di Indonesia, khusus 

pada orang Papua (penduduk asli Kota Jayapura) hingga sekarang masih tetap 

berlaku. Dalam acara apapun, pinang yang dalam bahasa Sentani disebut 

blauw ini tidak pernah terlupakan, karena menjadi sesuatu yang “wajib” 

diadakan untuk membangun pertemanan (memperlancar komunikasi). Pinang 

adalah pertemanan, karena buah pinang merupakan alat perkenalan yang 

efektif di setiap perjumpaan. Apalagi karena buah ini memang banyak tersedia 

dan mudah diperoleh.  

Mengunyah pinang bersama juga tidak sekedar memberikan kenikmatan 

secara individu, tetapi juga sebagai simbol pertemanan di dalamnya ada rasa 

kedekatan, keakraban atau solidaritas (khususnya sesama orang Papua) yang 

merupakan nilai positif. Kebaikan itu kemudian dapat menjadi alasan mengapa 

kebiasaan mengunyah pinang perlu dipertahankan sebagai sebuah tradisi. 

6.3. Pinang Sebagai Simbol Kerukunan 

Pinang sebagai simbol kerukunan dalam hal ini mencakup pada saat 

terjadi perselisihan dalam keluarga (misalnya cekcok antara suami-isteri) dan 

perselisihan dalam masyarakat (antara kelompok). Bagi orang Papua, pinang 

juga menjadi simbol kerukunan (yang mendamaikan dan mempersatukan) 
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antara pihak-pihak yang bertikai. Seringkali dalam kehidupan masyarakat ini 

pun terjadi perseteruan (konflik) yang tidak dapat terhindarkan baik antar 

person (suami-isteri dalam keluarga) maupun antar kelompok suku (dalam 

masyarakat adat). Masalah kekerasan dalam rumah tangga sampai masalah 

sosial kemasyarakatan seperti pencurian hasil kebun atau sengketa tanah 

merupakan faktor pemicu terjadinya konflik. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut 

pinang menjadi penting yang digunakan untuk meredam konflik ataupun 

mendamaikan. Berikut ini ungkapan dan pandangan para informan terkait 

pemaknaan terhadap buah pinang (yakni pinang sebagai simbol kerukunan).  

 6.3.1. Mengatasi Perselisihan dalam Keluarga 

Bagi orang Papua, perselisihan dalam keluarga kerap terjadi dan tak 

terhindarkan. Salah satu faktor penyebab perselisihan tersebut adalah 

kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai mana dikemukakan Ibu Ela (26 

tahun), ibu rumah tangga penikmat pinang yang berasal dari Biak 

mengemukakan bahwa:  

Kehadiran pinang bisa pula sebagai pencair keadaan dalam 
perselisihan atau perseteruan dalam keluarga. Seperti misalnya, 
ketika ada suami-isteri yang berselisih, bertengkar, dibawa ke 
rumah adat. Di sana pinang pasti diusahakan, disediakan untuk 
dikunyah lebih dulu supaya emosi pihak yang berselisih bisa 
turun dan pelan-pelan marahnya bisa reda, spontan semua 
menjadi rukun. Dengan mengunyah pinang bersama-sama maka 
tercipta suasana damai, tidak ada lagi hati yang marah atau 
saling membenci (wawancara Oktober 2014).  
 

Berdasarkan pernyataan para informan di atas, diketahui bahwa pada 

saat terjadi pertengkaran dalam keluarga, antara suami-isteri yang berselisih, 

diberikan pinang-sirih-kapur (pisika) terlebih dulu untuk mereka kunyah. 
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Setelah mengunyah pinang, maka dengan sendirinya emosi mereka mereda, 

yang bertikai kemudian kembali rukun. Artinya, pinang dengan kandungan zat 

tertentu pada ekstraknya berkhasiat menenangkan pikiran merupakan buah 

cemilan yang ampuh.  

Seolah buah yang sudah menjadi primadona bagi orang Papua ini 

menghipnotis orang-orang yang datang dengan amarah, tersulut emosi, dan 

berkumpul dalam suasana hati yang panas kembali menjadi rukun dalam 

suasana kekeluargaan. Bapak Ramses Ohee (75 tahun), kepala adat Kampung 

Waena, mengungkapkan bahwa : 

Pinang adalah sarana perdamaian, kerukunan bagi kami 
orang Papua. Bila terjadi cekcok antar suami atau isteri, antar 
keluarga, bahkan antar kelompok, sudah, makan pinang dulu. 
Semua kumpul, duduk, sambil makan pinang, itu rasa marah 
bagaimanapun, perlahan hilang. Bicara baik-baik. Ini, dengan 
pinang ini sudah (wawancara 24 Juni 2016).  
 
Pinang sebagai sarana perdamaian menurut Bapak Ramses, kepala adat 

waena adalah buah yang berfungsi sebagai  yang dipercaya oleh orang Papua 

untuk dikonsumsi, dikunyah karena ekstraknya yang dapat menenangkan 

pikiran, meredakan emosi.  Suasana kembali membaik karena amarah (pihak 

yang berseteru) perlahan hilang dan terciptanya kerukunan kembali antara 

pihak yang berseteru (antara saudara, antar suami-isteri, atau antar kelompok 

suku).  

Dalam  pandangan Bapak Herman Hamadi  (68 tahun), Ondoafi Besar 

Tobati-Enggros, buah pinang pun selalu hadir dalam kehidupan orang Papua. 
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Sebagaimana beliau mengungkapkan dengan penuh semangat dan nada 

tegas:  

Buah pinang bagi orang Port Numbay khususnya di Tobati-
Enggros adalah sesuatu ikatan yang luar biasa, buah pinang 
melambangkan adanya persekutuan, kerukunan. Bagi orang 
Tobati, pinang selalu ada saat berkumpul, apapun acaranya. 
Biar marah bagaimana pun, mau berkelahi, kalau sudah ada 
pinang, otomatis rukun, damai. Buah pinang tak dapat 
tergantikan oleh apapun karena dari dulu sampai saat ini, 
pinang adalah tanda ikatan yang mempersatukan (wawancara 
24 November 2014). 

 

Wawancara di atas menunjukkan bahwa mengunyah pinang juga adalah 

sarana pemersatu yang luar biasa bagi orang  Papua di Kota Jayapura (Port 

Numbay). Pihak-pihak yang berselisih dapat kembali rukun setelah duduk 

bersama sambil mengunyah pinang. Buah pinang sebagai suguhan menjadi 

penyejuk hati terutama bila ada yang berselisih. Pinang menjadi tanda ikatan 

yang luar biasa bagi sesama orang Papua (orang Tobati-Enggros), karena 

ketegangan dan keregangan  yang terjadi sebelumnya dapat diredakan.  

 6.3.2. Mengatasi Perselisihan Dalam Masyarakat 

Bagi orang Papua, buah pinang yang disuguhkan (terlebih di rumah adat) 

saat terjadi konflik atau perselisihan memiliki kekuatan mengikat yakni fungsi 

integrasi. Hal tersebut merupakan sesuatu yang berharga, sebab bernilai baik 

terutama bagi terciptanya ketertiban sosial dan moral dalam kehidupan 

masyarakat (sesama orang Papua). Contoh lainnya ketika terjadi sengketa 

(antar kelompok), maka kepala adat (ondoafi) akan bertanggung jawab dalam 

memediasi penyelesaikan persoalan masyarakat dengan selalu menyertakan 
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pinang sebagai jamuan utama bagi kedua belah pihak yang bersengketa agar 

kembali mejadi rukun.  

Sebagaimana pernyataan Bapak Abisay (47 tahun), ondoafi (kepala adat) 

Skouw Yambe dan tokoh pemerintahan Kota Jayapura, bahwa: 

 Ketika ada dua keluarga atau dua suku yang bertikai entah 
masalah atas tanah, atau masalah apa saja, akan diundang ke 
rumah adat. Sebelum bicara, seperti biasanya pinang yang sudah 
disiapkan pun dibagikan (semua yang hadir mengunyah pinang). 
Saat mengunyah bersama itulah tercipta suasana kebersamaan, 
kekeluargaan. Mereka yang tadinya datang dari rumah membawa 
perasaan marah, dan rencananya akan mengamuk, dengan 
sendirinya menjadi redam, karena pinang tadi. Sehingga bagi 
saya, pinang yang dihadirkan itu adalah buah pemersatu atau 
simbol kerukunan dan perdamaian (wawancara 28 November 
2014). 

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa suasana kebersamaan 

dan kekeluargaan akan tercipta kembali setelah semua yang hadir diberikan 

pinang. Sebelum bicara semua mengunyah pinang karena dengan mengunyah 

pinang maka perasaan emosi (amarah) perlahan dapat berkurang. Hal tersebut 

dibenarkan oleh Bapak George Awi (70 tahun), Ondoafi (kepala adat) di 

kampung Nafri, sekaligus ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Kota 

Jayapura. Menurut kepala adat dari keondoafian Awi Warke ini bahwa : 

Pinang adalah buah perdamaian. Seperti yang biasa dilakukan 
ketika ada warga kampung yang bertikai atau ada konflik antar 
keluarga, maka mereka akan dipanggil datang ke rumah adat. 
Setelah semua berkumpul, maka pinang adalah suguhan yang 
utama. Sebelum membicarakan masalah konflik, semua yang hadir 
akan mengunyah pinang bersama. Pada saat itu pulalah emosi 
pasti menjadi reda dan konflik bisa diatasi (wawancara  28 Oktober 
2015).  
 

Berdasarkan wawancara di atas, maka buah pinang kerap dijadikan 

sebagai suguhan atau media dalam interaksi sosial yang menjembatani 
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hubungan sosial masyarakat (termasuk ketika terjadi konflik). Mengunyah 

pinang bersama merupakan pula sesuatu yang memiliki kekuatan dalam 

hubungan sosial (personal dan komunal) di antara orang Papua.  

Kondisi di atas juga menunjukkan kesamaan dengan kalo pada orang 

Tolaki. Sebagaimana Tarimana (1993:293) mengemukakan: bahwa untuk 

terciptanya ketertiban sosial dan moral dalam kehidupan masyarakatnya, orang 

Tolaki menggunakan ajaran-ajaran kalo sebagai pedoman hidup. Pada saat 

menyelenggarakan upacara untuk pemulihan suasana-suasana yang kurang 

baik, maka kalo pun digunakan. 

Berdasarkan wawancara di atas, kehadiran pinang bagi orang Papua juga 

dipahami sebagai simbol kerukunan. Pinang sebagai alat pemersatu yang 

mendamaikan hati. Maka dari itu menjadi penting untuk tetap dipertahankan 

sebagaimana halnya kalo bagi orangTolaki.  

Setiap manusia dalam kehidupan di masyarakat memiliki pengalaman-

pengalaman karena perjumpaan dan saling interaksi dengan manusia yang 

lain. Pada konteks ini buah pinang (yang dikunyah bersama sirih dan kapur) 

menjadi medium dalam proses interaksi untuk membangun hubungan sosial 

yang lebih baik. Bapak Ramses Ohee (75 tahun), Ondoafi (kepala adat) di 

Kampung Waena,   mengatakan bahwa :  

Pinang adalah karunia Tuhan kepada nenek moyang. Sebelum 
memulai sesuatu, pinang sudah mendahului maka di sini pinang 
menjadi alat yang mendamaikan. Sungguh luar biasa, orang 
yang tidak mengerti tidak mengenal adanya pinang. Pinang juga 
mengajak kita melihat kehidupan komunitas masyarakat ini 
secara bersama-sama. Kita hidup sudah baikkah atau 
menyenangkan kita, itu arti pinang bagi kita ada di situ. 
Seseorang yang tadinya tidak senang dan berniat menyusahkan 
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orang berubah dengan sendirinya setelah diberi pinang 
(mengunyah pinang bersama). Sehingga yang “kotor” tidak ada 
lagi diantara kita, yang ada hanya hati bersih. Bahkan pada saat 
mengunyah pinang bersama perasaan tidak senang seseorang 
kepada yang lain akan terungkap. Artinya, niat untuk 
menyusahkan orang lain menjadi hilang dengan sendirinya. Yang 
ada hanya hati yang sejuk, hati yang damai, dan saling 
mendoakan  (wawancara 24 Juni 2016). 

 

Sebagaimana juga Ibu Bora (43 tahun), bendahara kampung di Kayu 

Batu, mengungkapkan: 

Iya, jadi orang bertengkar, berkelahi, kumpul. Macam dari adat to, 
dong panggil. Jadi biar ketegangan tinggi, mau baku maki, baku 
marah, mau bilang baku hantam, jam itu juga setelah bicara, 
damai, sudah ini pinang, makan pinang. Sudah, tertawa, yang 
tadinya baku marah, jabat tangan, sudah selesai (wawancara 14 
Desember 2014).  

 
Pada wawancara di atas, kepala adat (ondoafi) sekaligus telah 

menunjukkan perannya untuk menjaga dan melestarikan adat kebiasaan 

mengunyah pinang orang Papua yang sudah diwariskan turun temurun itu. 

Kepemimpinan ondoafi yang kharismatik dalam menangani persoalan 

masyarakat Kota Jayapura sungguh dihormati dan selain karena masyarakat 

Papua (masih) lebih mengutamakan keputusan adat dari pada keputusan 

pemerintah.     

 

6.4. Pinang Sebagai Saluran Magik 

Berikut ini akan dijelaskan makna simbolik pinang yang dipahami sebagai 

saluran magik yang bagi orang Papua ada yang menguntungkan dan ada pula 

yang merugikan atau membahayakan. Saluran magik itu diantaranya adalah 

sebagai pemanggil arwah, pengusir roh jahat, penyembuh penyakit non-
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medis,penangkis bahaya,saranayang dipercaya dapat memudahkan dalam 

memperoleh keturunan,  dan membuat orang lain susah (misalnya menderita 

sakit-sakitan, meninggal) dan untuk love magic.  

 6.4.1. Saluran Magik Yang Menguntungkan 

Adapun uraian bahwa pinang yang digunakan sebagai benda yang 

disakralkan dan dianggap menguntungkan adalah seperti yang diungkapkan 

oleh para informan. Dalam sebuah FGD, salah seorang peserta yakni Ibu Nella 

(45 tahun) menjelaskan bahwa sebagai orang Biak yang sejak masa kecilnya 

sering menyaksikan ritual yang dilakukan orang tuanya, mengungkapkan 

bahwa arwah leluhurnya yang dipercaya sebagai pelindung akan datang untuk 

mendengar keluhan orang tua. Dengan menggunakan buah pinang sebagai 

sarana pemanggil arwah. IbuNella menuturkan dengan penuh semangat sambil 

mengunyah pinang:  

Pinang yang ada ini dibelah dua, dilempar ke halaman, kiri, 
kanan atau muka belakang, setelah itu kemudian orang tua 
penjaga (arwah leluhur) mereka akan datang dengan buah 
pinang itu. Sementara itu pula, disiapkan kopi atau air putih di 
teras rumah sebagai jamuan kepada arwah dan sambil duduk 
dengan lampu semua dipadamkan. Kosongnya gelas minuman 
(kopi dan air putih) merupakan tanda bahwa sang arwah sudah 
hadir (FGD, 25 Oktober 2014). 
 
Pengalaman lainnya menyangkut pinang dalam konteks ritual yang 

menguntungkan adalah pada pengobatan kinsor (dalam bahasa orang Biak). 

Melalui kinsor yakni pengobatan dengan menggunakan ludah pinang, dapat 

diketahui sakit penyakit non medis yang menimpa seseorang. Selain itu melalui 

kinsor juga menjadi petunjuk bagi keluarga untuk dapat mengetahui keberadaan 
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seseorang (anggota keluarga) yang melakukan perjalanan jauh juga nasib (lihat 

Gambar VI.2). 

 

 
Gambar VI.2. Pengobatan dengan ludah pinang (kinsor) 

 

Sebagaimana pengakuan BapakFakdawer (75 tahun), peserta 

diskusiyang mewakili masyarakat Biak mengemukakan: 

Iya, itu telapak tangan diisi dengan sedikit kapur, baru dia gosok 
begini, kumur-kumur pinang sambil bicara, dia ludah ke telapak 
tangan yang berkapur, dia ludah saja, nanti ada bintik-bintik, orang 
tua bisa baca, nanti ada apa dengan anaknya, sakit penyakit atau 
sakit buatan orang, dia bisa baca dari ludah pinang yang dia sudah 
buat, e, orang tua bisa lihat di situ (FGD, 25 Oktober 2014).   
 

Akan tetapi menurut Bapak Fakdawer bahwa kinsor itu terakhir digunakan 

waktu ia masih muda saja, sedangkan untuk generasi sekarang sudah tidak 

dilakukan lagi.  

Pengakuan terhadap buah pinang yang dipahami sebagai benda atau 

objek material yang disakralkan dan dianggap menguntungkan juga dituturkan 

oleh Ust.Shobur (40 tahun), Imam mesjid di Kotaraja-Abepura, bahwa:  

Buah pinang adalah buah sakral karena dalam setiap ritual budaya 
pinang-sirih tidak ketinggalan. Saya sering mendapati saat 
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berkunjung, sepertinya ada unsur magik, apalagi di kampung-
kampung yang masih mengakui yang gaib. Tidak masalah 
sepanjang tidak musyrik. Orang tua dulu juga berdoa 
menggunakan itu sebagai sarana untuk mengajak. Sama dengan 
kue onde-onde atau sokko dalam masyarakat Bugis-Makassar 
yang dihadirkan dalam upacara-upacara khusus seperti syukuran, 
dll (wawancara 15 Juni 2016).  
 

Wawancara di atas menunjukkan bahwa meskipun masyarakat ini 

umumnya telah memeluk agama modern, namun kepercayaan tradisional yang 

pernah ada belum sepenuhnya dihilangkan. Hal tersebut dibuktikan dengan 

dijumpainya kelompok masyarakat terutama di kampung-kampung yang masih 

mengakui ilmu gaib atau yang berhubungan dengan unsur magis.Contoh nyata 

misalnya melakukan proses penyembuhan penyakit non medis (mengusir roh 

jahat) dengan kemampuan spiritual seseorang (tetua adat) yang menjadikan  

buah pinang sebagai objek perantaranya.  

Nilai magik buah pinang juga terdapat dalam aturan adat antara marga 

Dawir 1, Mano, dan Hamadi 1 yang merupakan satu matarumah dalam 

keondoafian Tobati-Enggros. Sebagaimana Bapak Jeffry (37 tahun), sebagai 

orang Tobati yang juga adalah cucu dari wakil ketua dewan adat Tobati – 

Enggros menuturkan bahwa:  

Antara Dawir 1 dan Mano, meskipun berada dalam satu 
matarumah, akan tetapi ada barang-barang tertentu milik Ondoafi 
Hamadi yang hanya boleh disentuh atau diambil oleh Dawir 1 dan 
tidak boleh bagi Mano. Salah satu dari barang-barang atau benda 
yang dimaksud adalah buah pinang. Apabila benda itu disentuh 
apalagi diambil maka akan mendapat celaka. Sakralnya di situ. 
Sebab semua benda-benda itu termasuk pinang sudah terikat adat 
(wawancara 22 Juni 2016).  
 
Menurutnya, terikat adat berarti bahwa benda-benda yang dimaksud 

sebagai milik ondoafi, tanpa terkecuali buah pinang telah melalui proses ritual 
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yang disakralkan.Buah pinang juga dalammasyarakat Papua termasuk di 

Kampung Tobati-Enggros adalahsaluran magik (untuk penyembuhan). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Herman Hamadi (68 tahun), Ondoafi 

Besar Tobati-Enggros di Kota Jayapura, bahwa:  

Dengan menggunakan satu buah pinang yang telah ”ditiup” dan 
diberi mantera kemudian diberikan kepada si penderita, dipercaya 
dapat mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakitnya. 
Penyembuhan itu hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu yang 
mempunyai kemampuan spiritual seperti tetua adat (wawancara 24 
November 2014).  

Wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam masyarakat Papua masih 

terdapat sistim pengobatan tradisional dengan menggunakan buah pinang 

sebagai medium. Kegiatan yang bersifat supranatural (berkaitan dengan magi-

magi) umumnya menjadi wilayah laki-laki. Berdasarkan uraian di atas maka 

dapat dikatakan bahwa ritual yangdilakukan oleh suatu komunitas seperti 

masyarakat Papua di Kota Jayapura adalah sarat dengan simbol. Bahwa 

benda-benda, kata-kata atau perilaku tertentu yang ada di dalam suatu acara 

ritual mengandung makna-makna tersendiri. Ia multivokal dan memiliki banyak 

arti yang membutuhkan kejelian untuk melakukan interpretasi. 

Pinang pun sebagaimana uraian di atas, merupakan salah satu benda 

sebagai komponen ritual yang menjadi syarat bagi pelaku ritual (orang tertentu) 

yang diwariskan secara turun temurun. Sebab tanpa sarana dan prasarana 

yang tepat, pelaku ritual akan dianggap menyalahi norma (budaya) yang 

berlaku.  

Pengalaman lainnya yang masih menjadi kebiasaan pada orang Papua 

dimana pinang juga adalahsaluran magik (sarana ritual untuk mengusir roh 
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jahat) adalah berlaku pada orang Kayu Batu. Sebagaimana dikemukakan Ibu 

Bora (43 tahun), bendahara kampung di Kayu Batu bahwa :  

Biasa, kalau macam ada seseorang yang sudah membeli tempat 
begitu, tetua adat kemudian dimintai bantuannya. Jadi taruh 
pinang, sirih, kapur di piring begitu, lalu letakkan di atas tempat 
yang baru atau di bawah pohon. Hanya tua adat yang bisa buat 
itu, membaca mantera sambil makan pinang dan menyembur-
nyemburkan ludah pinangnya. Supaya di tempat yang baru nanti 
tidak ada gangguan-gangguan roh jahat (wawancara 14 
Desember 2014).      
 
Wawancara di atas menunjukkan bahwa masih terdapat kebiasaan 

masyarakat sehabis membeli tempat (tanah) ada ritual kecil yang dibuat, 

dimana kehadiran buah pinang menjadi satu keharusan. Buah pinang dalam 

hal ini adalah sarana atau media penyalur magis. Mereka percaya bahwa ada 

kekuatan lain di luar kekuatan manusia oleh karena itu dibuatlah kegiatan 

ritual. Dengan menaruh pinang, sirih, kapur,dan dua batang rokok sebagai 

sesaji pada pohon tertentu (pohon besar) di sekitar tempat tersebut, bersama 

itu pula tetua adat kemudian mengunyah pinang dan menyembur-nyemburkan 

ludah pinangnya sambil membaca mantera, maka terjadilah komunikasi antara 

tetua adat dan penghuni (roh jahat) di tempat tersebut. Hingga kini ritual 

tersebut masih dilaksanakan.  

Demikian pula pada beberapa orang Sentani misalnya yang masih 

memberlakukan kebiasaan menghambur-hamburkan ludah pinang di depan 

pintu masuk untuk mengusir roh jahat. Hal itu bagi mereka merupakan wujud 

pengakuan akan adanya kekuasaan roh halus. Mereka percaya hal itu sebagai 

tangkisan. Bapak Terianus (51 tahun), Ontofro (kepala adat) dari kampung 

Nafri mengemukakan: “Orang yang datang dengan pikiran jahat, dapat 
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ditangkis atau dicegah dengan ludah pinang itu” (wawancara 14 November 

2014). 

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam masyarakat Papua masih 

terdapat juga tradisi seperti pada orang Sentani yaitu jika ada tamu ataupun 

orang tak dikenal yang bertamu, paling tidak harus diberikan pinang untuk 

dikunyah. Kalau dia menolak mengunyah pinang, itu mengindikasikan bahwa 

orang tersebut bermaksud tidak baik (jahat) terhadap keluarga yang 

dikunjunginya. Dalam adat tersebut, mengunyah pinang adalah wajib bagi 

orang yang baru datang.  

Biasanya ritual yang dilakukan untuk menyambut tamu (anggota keluarga 

yang pertama kali kembali dari perantauan) dari luar Papua yaitu tamu 

dipersilahkan menginjak piring gantung lalu menuju ke pintu masuk, di dalam 

rumah telah disiapkan pinang-sirih yang harus dikunyah. Demikian pula bila 

ada anggota keluarga yangpertama kali hendak menuntut ilmu di luar Papua 

atau yang telah kembali menyelesaikan studi. Ritual tersebut dimaksudkan 

sebagai wujud syukur dan untuk mendapatkan berkah keselamatan.  

Pengalaman lainnya sehubungan dengan pemaknaan terhadap buah 

pinang sebagai benda yang disakralkan dan sebagai saluran magik adalah 

penuturan Bapak Ramses Ohee (75 tahun), kepala adat masyarakat di 

Kampung Waena, yang berada di lingkungan Distrik Heram-Kota Jayapura 

bahwa:  

Dengan menggunakan buah pinang yang telah diberi mantera, 
dipercaya dapat membantu pasangan suami-isteri yang telah lama 
belum dikaruniai anak. Caranya yaitu mereka (pasangan suami-
isteri), pergi ke rumah adat lalu sang suami harus memanjat dan 
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memetik sendiri buah pinang kemudian menggantungkannya di 
rumah adat sebelum mengunyahnya bersama kapur-sirih, terlebih 
dahulu tetua adat akan membacakan mantera pada buah pinang 
(wawancara 24 Juni 2016).  
 
 

Berdasarkan penuturan kepala adat di atas maka diketahui bahwa orang 

Waena (suku Sentani) masih menjadikan buah pinang juga sebagai medium 

utama dalam prosesi ritualnya untuk mendapatkan keturunan. Adapula 

pengalaman Bapak Hofni (55 tahun), tokoh pemerintahan pada lembaga MRP 

(Majelis Rakyat Papua) yang saya temui (berwawancara) di ruang kerjanya 

sambil mengunyah pinang (lihat Gambar VI.3) menuturkan bahwa:  

Pinang adalah saluran magik, adalah alat sesajen ketika ada 
upacara adat. Pinang, biasa digunakan (sebagai sarana) untuk 
memohon perlindungan agar seseorang dapat selamat dalam 
perjalanan. Caranya: dengan satu buah pinang yang dilemparkan 
ke air (laut/tanjung) dan mengucapkan kata: “Isinkan kami 
melakukan perjalanan, jangan ganggu kami dalam 
perjalanan”.Pinang juga adalah alat untuk menangkal masuknya 
roh jahat atau alat untuk menggagalkan orang yang berencana 
berbuat jahat dengan memberinya pinang yang telah dimanterai 
untuk dikunyah(wawancara 24 Juni 2016).  

 

Gambar VI.3. Saat mendengarkan penjelasan Bapak Hofni 
tentang buahpinang 

 



254 
 

Ada pula pemanfaatan pinang sebagai buah yang disakralkan (dalam 

kaitannya dengan penguasa alam gaib) yaitu dalam adat sasi. Sebagaimana 

dikemukakan Bapak Michael (45 tahun), KASI Bidang kehutanan dinas 

pertanian Kota Jayapura bahwa:  

Dalam ritual upacara sasitersebut pinang digunakan sebagai 
dekorasi, selain itu kehadiran pinang-sirih menjadi wajib sebagai 
bagian dari kelengkapan upacara. Pemangku-pemangku adat 
membutuhkan pinang-sirih untuk dikunyah pada saat 
membacakan mantera. Sebab kekuatan magik terdapat pada 
saat pemangku adat menyembur-nyemburkan ludah pinangnya. 
Sehingga tanpa mengunyah pinang, maka dipercaya ritual 
tersebut tidak memiliki kekuatan adat atau tidak akan lengkap 
(wawancara 13 Juni 2016).  
 

Dengan demikian berdasarkan wawancara di atas maka pinang-sirih 

dalam ritual adat sasi menjadi syarat pelaksanaan ritual. Upacara sasi adalah 

bentuk proteksi untuk lingkungan pantai dengan batas sepanjang garis pantai. 

Upacara ini bertujuan untuk me-recovery biota-biota laut yang berlangsung 

selama kurang lebih satu tahun. 

Berdasarkan uraian di atas juga, maka buah pinang dalam  kehidupan 

orang Papua menunjukkan sesuatu yang memang bertujuan positif 

(mengandung kebaikan), menguntungkan, dan menjadi sesuatu yang 

disakralkan disamping adalah saluran magikuntuk mencelakai atau merugikan 

orang lain (black magic). 

 6.4.2. Saluran Magik  Yang Merugikan  

  Pemahaman terhadap buah pinang yang dipercaya dapatmemberi 

keuntungan, bagi orang Papua buah ini juga berarti sebagai sarana untuk 

tujuan negatifyang dapat merusak (destruktive). Mereka percaya bahwa melalui 
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pinang yang telah diisi mantera, maka tujuan seseorang yang berniat buruk 

pun dapat tercapai bila pinang tersebut diterima atau sampai kepada 

seseorang (sasaran) yang dituju.  

Sebagaimana penjelasan Bapak Ramses Ohee (75 tahun), Ondoafi  

kampung Waena bahwa: ”Pinang juga adalah saluranmagik yang menyusahkan 

orang. Misalnya, Saya bicara di pinang ini supaya dimakan (dikunyah) oleh 

orang yang akan dicelakai, maka perlahan ia akan sakit-sakit dan kemudian 

mati” (wawancara 24 Juni 2016). 

Pemahaman ini pun berlaku dalam masyarakat di kampung Nafri, Skouw, 

Tobati-Enggros, dan Sentani. Sebagaimana Bapak Herman Hamadi (68 tahun), 

ondoafi besar Tobati-Enggros, mengemukakan bahwa: ”Buah pinang juga 

adalah saluran magis, selain untuk menolong orang juga dapat mencelakai 

orang. Hanya dengan 1 buah pinangyang dimanterai, seseorang bisa sakit yang 

sulit disembuhkan” (wawancara 24 November 2014). Pernyataan ini 

menunjukkan bahwa satu buah pinang saja dapat dipakai sebagai perantara 

yang menjadikan orang lain menderita. Menurut Ibu Erlin (47 tahun) bahwa: 

”Pinang juga adalah  saluran magik yang dapat menyusahkan orang, orang yang 

berniat jahat dapat memakai 1 buah pinang saja” (wawancara 28 November 

2014).  

Pernyataan informan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemahaman 

akan buah pinang sebagai saluran magik masih diakui keberadaannya. Selain 

dipakai dalam penyembuhkan penyakit, pinang juga dipahami sebagai sarana 
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yang dapatberdampak negatif karena mencelakai orang lain. Bapak Silas (60 

tahun), peserta diskusi dari Kampung Nafri mengemukakan bahwa:   

Pinang bisa jadi bahaya, karena bikin susah orang. Misalnya, 
Ibu,Ibu masa bodoh datang, tapi saya ini kasi pinang dan ”sudah 
isi” (dimanterai) maka ibu punya hati saya bisa tarik. Saya mau 
sama perempuan itu, saya kasi pinang saja yang saya sudah 
bicara(bacakan mantera), itu dipercaya untuk tarik dia punya hati” 
(FGD 25 Oktober 2014).  

Berdasarkan pernyataan di atas juga menunjukkan bahwa buah pinang 

adalah saluran magik (sarana ritual yang negatif). Sebagaimanadicontohkan di 

atasyaitu dapat membuat seseorang sakit-sakitan, bahkan sampai meninggal. 

Adapulayang memanfaatkan buah ini untuk menarik hati seseorang secara 

sepihak (love magic)dansudah pasti akan membahayakan seseorang yang 

menjadi sasaran. Artinya, ritual tersebut hanya menguntungkan satu pihak dan 

membahayakan bagi pihak lainnya.  

Uraian di atas juga menunjukkan bahwa tradisi mengunyah pinang bagi 

orang Papua, sejak dahulu hingga sekarang sesungguhnya bukan saja 

sekedar makanan kunyah dengan berbagai keuntungan.Akan tetapi juga buah 

tersebut memiliki makna yang lain yakni saluran magik yangbersifat negatif 

(karena merugikan orang).  
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BAB VII 

 PENUTUP 

7.1. Kesimpulan 

Pinang adalah tanaman konservasi yang banyak tumbuh di daerah 

Papua, termasuk di Kota Jayapura. Kondisi geografi dan iklim Kota Jayapura 

(Papua pada umumnya) sangat memungkinkan bagi syarat tumbuhnya 

tanaman pinang. Sementara buah pinang dalam kehidupan orang Papua 

adalah makanan kunyah sekaligus sebagai buah budaya yang memiliki banyak 

kegunaan baik aspek ekonomi, aspek kesehatan maupun aspek sosial budaya. 

Dari aspek ekonomi; pinang adalah tanaman khas lokal bagi orang Papua yang 

memiliki potensi. Dari segi produksi, tanaman pinang sangat mudah dibudi 

dayakan serta tidak memerlukan perawatan yang rumit. Pengetahuan tentang 

budi daya tanaman pinang yang dimiliki masyarakat masih bersifat tradisional 

yang dipelajari turun temurun. Adapun segi pemasaran, buah pinang sangat 

mudah diperoleh dari pedagang pengecer yang berjualan di berbagai tempat 

seperti di pinggir-pinggir jalan, di depan pertokoan, atau pun dekat tempat-

tempat keramaian, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian buah ini sangat 

berpeluang ekonomi untuk dikembangkan sebagai sumber penghidupan 

masyarakat Papua di Kota Jayapura.Selain itu kondisi geografis dan iklim di 

Kota Jayapura sangat memungkinkan sebagai habitat tanaman pinang. 

Dari aspek kesehatan, khasiat dari ekstrak pinang telah diakui sebagai 

bahan obat yang baik untuk mengatasi bermacam-macam penyakit. Mulai dari 
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penyakit kulit (kudis, koreng, gatal-gatal/kutu air), mengobati rabun mata, 

memperlancar pencernaan, mengobati cacingan, dan lain-lain.  

Demikian pun pinang dalam upacara lingkaran hidup orang Papua di Kota 

Jayapura (orang Port Numbay, orang Biak, dll) juga tidak ketinggalan untuk 

selalu disediakan. Praktik-praktik pemanfaatan buah pinang dalam upacara 

lingkaran hidup mereka khususnya di Kota Jayapura telah berlangsung lama, 

dari masa ke masa. Baik pada masa kelahiran, pesta perkawinan, maupun 

pada upacara kematian (saat kedukaan). Bahkan acara-acara lainnya (ulang 

tahun, acara gereja, dan pelantikan kepala adat) pinang selalu disertakan. 

Dari aspek sosial budaya, pinang memiliki makna-makna simbolik dalam 

kehidupan sehari-hari orang Papua diantaranya adalah; dalam pergaulan 

sosial pinang dipahami sebagai alat komunikasi yang di dalamnya mencakup 

pinang adalah kebersamaan dan pertemanan. Pinang yang dipahami sebagai 

kebersamaan diartikan pula sebagai “buah pengikat hubungan” sesama orang 

Papua, terutama untuk menciptakan suasana keakraban yang harmonis. 

Dalam kenyataan hidup sehari-hari, orang Papua di setiap perjumpaan 

terdapat model komunikasi yang merupakan bagian dari interaksi simbolik 

yang bernilai positif yaitu adanya keinginan untuk selalu berbagi secara 

spontan (memberi dan menawarkan pinang).  

Bagi masyarakat di ujung timur Indonesia ini, mengunyah pinang 

memiliki kekuatan mengikat yang menjadi medium hubungan sosial mereka. 

Ikatan-ikatan sosial yang ada tersebut adalah terbangun dari adanya perasaan 
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kesamaan terhadap latar belakang (identitas) kebudayaan diantara sesama 

orang Papua. 

Adapun pinang adalah pertemanan karena buah ini bagi orang Papua 

(terutama anak muda) sangat efektif sebagai sarana untuk mencari teman. 

Melalui buah cemilan ini, seseorang yang baru datang ke Papua misalnya akan 

lebih mudah memperoleh teman (diterima kedatangannya). Meskipun sekedar 

turut serta merasakan buah yang memerahkan mulut ini (bila dicampur dengan 

kapur) namun cara itu telah menjadi sinyal yang kuat akan adanya keinginan 

untuk dapat diterima sebagai teman (bagian dari orang Papua). Sebagai simbol 

pertemanan, karena buah pinang merupakan alat perkenalan di setiap 

perjumpaan. 

Mengunyah pinang bersama juga tidak sekedar memberikan 

kenikmatan secara individu, tetapi di dalamnya tercipta rasa kedekatan, 

keakraban atau solidaritas (sesama orang Papua) yang merupakan nilai positif. 

Selain itu pinang juga bagi orang Papua dipahami sebagai buah yang memiliki 

fungsi integrasi dan fungsi politik. Fungsi tersebut ditunjukkan pada kehidupan 

kolektifnya yang menempatkan pinang sebagai medium. Bagi orang Papua 

pinang adalah kerukunan yakni sarana peredam konflik dan yang 

mendamaikan. Dalam kenyataan hidup sehari-hari seolah buah yang sudah 

menjadi primadona bagi orang Papua ini menghipnotis orang-orang yang 

datang dengan amarah, tersulut emosi, dan berkumpul dalam suasana hati 

yang panas dapat kembali menjadi rukun dalam suasana kekeluargaan.  
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Bagi orang Papua, buah pinang yang disuguhkan saat terjadi konflik 

atau perselisihan memiliki kekuatan mengikat. Hal tersebut merupakan nilai 

positif terutama bagi terciptanya ketertiban sosialdan moral dalam kehidupan 

masyarakat (sesama orang Papua). Mengunyah pinang bagi orang Papua juga 

dapat melahirkan semangat persatuan termasuk bagi peningkatan kualitas diri 

dan kelompok dalam menghadapi tantangan pembangunan khususnya 

persaingan secara positif dengan suku bangsa lain di Indonesia.  

Pinang juga bagi orang Papua dipahami sebagai sesuatu yang memiliki 

fungsi pembujukan terhadap alam metafisik. Dalam hal ini pinang dipahami 

sebagai saluran magik berupa;pemanggil arwah leluhur, pengusir roh,  

penyembuh penyakit non medis, dan lain-lain yang menguntungkan dan yang 

dapat membahayakan.  

7.2. Saran 

Adapun saran-saran berdasarkan kesimpulan di atas yaitu; 

- Perlunya peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam menyediakan 

lebih banyak lagi tempat-tempat (seperti bak pasir dan kantong plastik) atau 

ruang-ruang khusus bagi para penikmat pinang sebagaimana ruang khusus 

bagi para perokok atau ruang menyusui bagi para ibu dan bayinya. 

- Perlunya melakukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat akan 

makna pinang dan nilai gunanya baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, 

dan budaya. Hal tersebut dimaksudkan terutama agar tradisi mengunyah 

pinang di bumi Cenderawasih dapat tetap bertahan. Sebab mengunyah 

pinang bagi orang Papua selain dipahami sebagai ekspresi ke-Papua-an, 



 

261 
 

juga merupakan wadah kebersamaan, pertemanan, kerukunan di antara 

orang Papua khususnya dan sekaligus sebagai putera bangsa Indonesia. 

- Dari sisi kesehatan, diperlukan sosialisasi khususnya bagi para penikmat 

pinang agar lebih memperhatikan penggunaan wadah kapur secara 

bersama demi mencegah resiko kemungkinan dari penyakit yang dapat 

tertular seperti TBC, dll. 
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