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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Noken merupakan tas tradisional atau kantong yang dianyam yang berasal dari daerah 

Papua. Noken juga merupakan ciri khas orang Papua yang terbuat dari serat kayu pohon 

manduan, akar anggrek, daun tikar maupun daun pandan. Noken  memiliki makna filosofi dari 

orang Papua. Makna noken yang dimaksud berhubungan dengan simbol identitas, simbol 

kekeluargaan, simbol perlindungan, kejujuran, keterbukaan, keindahan, maupun simbol 

ekonomi orang Papua (Marit, 2016). Dalam banyak hal, noken menjadi simbol kedewasaan 

bagi perempuan Papua. Apabila seorang perempuan dapat menganyam noken, maka 

dinyatakan bahwa sudah dewasa untuk dapat berumah tangga. 

Semakin terbatasnya bahan serat kayu pohon manduan, akar anggrek, daun tikar 

maupun daun pandan untuk pembuatan noken, menyebabkan perempuan Papua sebagai 

pembuat noken harus menggantinya dengan benang woll ataupun benang nilon. Hal yang 

sama juga terjadi pada motif yang awalnya memiliki makna filosofi dari orang Papua, 

kemudian berkembang dengan berbagai motif untuk menarik minat pembeli, seperti bermotif 

lambang Persatuan Sepakbola Indonesia Jayapura (Persipura) dan sekarang ini juga bermotif 

Bintang Kejora yang kemudian dilarang diperjual-belikan di Papua karena memiliki makna 

politik yaitu perjuangan pembebasan Papua. Hal ini yang kemudian menarik untuk diteliti, 

karena nolen bermotif bintang kejora tidak hanya sebagai identitas budaya orang Papua tetapi 

juga masuk sebagai identitas perjuangan politik orang Papua.  

Haluk (Suara Papua: 2019) menyebutkan bahwa bendera bintang kejora memiliki 

berbagai makna. (Dalam Cahyo, 2019) menjelaskan bahwa pemaknaan bendera Bintang fajar 

atau Bintang kejora ini setidaknya dibagi menjadi tiga; Pertama dari segi kultural; Kedua dari 

segi religius; dan Ketiga dari segi politik. Dari segi kultural bintang kejora yang terdapat 

dalam noken berasal dari gerakan Koreri, merupakan sebuah gerakan adat dari sebuah suku 

di Papua saat melawan penjajahan Jepang pada saat bintang fajar atau sebagai simbol 

pengharapan untuk merdeka dan sejahtera bagi orang Papua. Selanjutnya warna biru bintang 
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kejora melambangkan tujuh wilayah adat di Papua. Sebagai simbol kultural, apabila ingin 

dikibarkan harus diiringi dengan sebuah tarian daerah kultur Koreri.  

Kedua dari segi religius, bintang kejora yang terdapat dalam motif noken ini, 

menandakan bahwa negara itu dibentuk didasarkan oleh berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Sedangkan ketiga berdasarkan segi politik bendera bintang kejora tersebut mempersatukan 

seluruh suku dan agama di Papua menjadi satu kesatuan entitas baru bagi bangsa Papua. Akan 

tetapi pada saat Papua bergabung dan menjadi bagian dari Indonesia makna yang terdapat 

dalam bintang kejora memiliki perubahan dari setiap era pemerintahan Indonesia, bintang 

kejora tidak lagi menjadi simbol kultural dan sejak tahun 1971 bintang kejora kemudian 

menjadi simbol politik Papua Merdeka.1 

Simbol bintang kejora kemudian digunakan oleh kelompok mahasiswa asal Papua 

terutama yang sedang menyelesaikan studi di pulau Jawa guna menyampaikan berbagai 

aspirasinya terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sedang terjadi di 

Papua, tetapi ada juga makna lain yakni sebagai simbol identitas sebagai orang Papua yang 

“pernah merdeka”. Kelompok mahasiswa yang bergabung dalam aliansi mahasiswa Papua 

yang kemudian oleh Hutubessy (2019). Secara masif dengan menggunakan atribut bendera 

bintang kejora dalam menyampaikan aspirasinya. Simbol bintang kejora juga digunakan 

sebagai simbol bendera dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berdiri sejak 1965. 

Sebagai gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi provinsi Papua, OPM dalam 

banyak hal selalu menggunakan simbol bintang kejora sebagai lambang OPM. Tujuanya 

adalah untuk mengakhiri hubungan pemerintahan Papua dan memisahkan Papua dari 

Indonesia. Sebagai simbol gerakan, beredarnya noken dengan simbol bintang kejora dilarang 

di Indonesia karena  dapat memicu terjadinya gerakan kemerdekaan bagi provinsi Papua. 

Meskipun dilarang tetapi dalam berbagai kesempatan, OPM selalu melakukan pengibaran 

bendera bintang kejora untuk mengajak orang mambangun kesatuan memerdekakan Papua. 

Aksi-aksi ataupun gerakan di atas mempunyai tujuan untuk mengecam tindakan 

pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Dampaknya peredaran noken bermotif bintang 

                                                             
1  Gejolak Papua dan Dongeng Bintang Kejora dari Kebun Karet.  diakses pada tanggal 22 oktober 2021 pukul 

22 : 55 WIB https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190826115312-20-424623/gejolak-papua-dan-

dongeng-bintang-kejora-dari-kebun-karet 
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kejora juga dilarang di Papua, seperti di Jayapura, oleh Walikota Jayapura. Noken bermotif 

bintang kejora kemudian disita tanpa alasan yang jelas. Dengan demikian permasalahan 

tersebut, menarik untuk diteliti terkait dengan Makna Noken Bermotif Bintang Kejora 

terutama bagi mahasiswa Papua yang studi di Kota Salatiga. Mengapa di Kota Salatiga, karena 

saat perayaan Indonesia International Culture Festival (IICF) di salah satu universitas terbesar 

di kota ini, tepatnya tahun 2016 terlihat beberapa mahasiswa Papua yang mengikuti perayaan 

ini menggunakan noken bermotif bintang kejora. Selain itu, noken bermotif bintang kejora, 

juga digunakan pada saat perkuliahaan. Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai makna noken bermotif bintang kejora khususnya 

pada mahasiswa Papua di Kota Salatiga. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mahasiswa Papua di Salatiga memaknai noken bermotif bintang 

kejora?  

2. Bagaimana pemaknaan noken bermotif bintang kejora dalam praksisnya? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai 

berikut : 

1. Mendeskripsikan pandangan mahasiswa Papua di Salatiga dalam memaknai noken 

bermotif bendera bintang kejora  

2. Pemaknaan noken bermotif bintang kejora dalam praksisnya.  

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Adapun manfaat teoritik yang dapat diberikan yaitu untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan sosiologi yang menjadi suatu referensi, serta dapat menjadi acuan bagi 

ilmu sosiologi mengenai memaknai noken bermotif bintang kejora bagi masyarakat 
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Papua maupun masyarakat luas dengan menggunakan teori interaksi simbolik Herbert 

Blumer dalam 3 premis sebagai acuannya.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga bisa menjadi manfaat bagi masyarakat untuk memberikan 

sumber-sumber ilmiah sehingga dapat mengenal noken dengan motif bintang kejora 

sebagai identitas orang Papua serta menjadi politik budaya baru.  
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