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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 GAMBARAN SIMBOL BINTANG KEJORA YANG DIPAKAI MAHASISWA PAPUA 

Noken merupakan salah satu kerajinan tangan dari Papua berupa tas, noken yang 

sangat melekat dengan masyarakat Papua dan hampir ada diseluruh kepulauan Papua memiliki 

sebutan noken yang berbedah, noken yang juga merupakan salah satu warisan budaya tak 

benda sudah ditetapkan oleh perserikatan bangsa-bangsa UNESCO (United Nations 

Education Scientific and Cultural Organization). Pada tanggal 4 Desember 2012 sebagai hari 

noken sedunia. Sehingga setiap tanggal 4 Desember masyarakat Papua memperingatinya 

sebagai hari noken sedunia, hal tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat di tanah Papua, 

karena secara langsung budaya Papua mendapatkan perhatian, pengakuan sekaligus 

perlindungan di tingkat dunia, membuat noken semakin mengikuti tren-tren yang ada di 

masyarakat.  

Noken dengan bentuk yang berbeda-beda dengan motif yang beragam dijual di pasar 

Papua dan digunakan di luar Papua. Banyak anak muda Papua yang juga dapat menganyam 

noken dengan motif yang beragam, salah satunya noken bermotif bintang kejora. Dulunya 

noken dengan motif bintang kejora sangat masif dijual dan digunakan oleh banyak masyarakat 

Papua. Pada beberapa tahun terakhir, noken dengan motif bintang kejora tersebut dilarang 

peredaranya di Papua. Akan tetapi noken tersebut masih tetap diminati oleh masyarakat 

Papua. “Mama menjual noken bintang kejora karena banyak peminatnya, masyarakat sangat 

antusias untuk membeli noken bermotif bintang kejora terlebih khususnya orang asli Papua 

yang datang dan pesan akan tetapi kami katakan tidak menjual lagi karena dilarang oleh 

pihak kepolisian” (dalam suara papua, 2021).  

Larangan-larangan tersebut tidak bisa untuk menghentikan masyarakat Papua dalam 

merajut maupun menggunakan noken dengan motif bintang kejora. Noken sebagai 

kebudayaan Papua yang sangat dibangkankan oleh masyarakat Papua. Berupa tas yang bisa 

dibawa kemana-mana dan dapat mengisi peralatan-peralatan keseharian mulai dari headphone 

dan lain-lain, noken dengan motif  bintang kejora pun menjadi bagian sejarah maupun budaya 
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yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Papua sehingga walaupun masih adanya larangan 

noken dengan motif bintang kejora tersebut, minat masyarakat Papua terhadap penggunaan 

noken dengan motif bintang kejora tidak berkurang. Berikut beberapa gambar noken dengan 

bermotif bintang dan fungsinya: 

Gambar 1.2   

 

Noken bermotif bintang 

 Gambar 1.2 diatas menunjukkan bagaimana bentuk noken bermotif bintang kejora 

dengan dilengkapi tulisan Papua yang mewakili daerah asal dan pemilihan warna yang 

digunakan yaitu merah, biru, putih, hitam dan hijau dan adanya tulisan salatiga. Pada gambar 

diatas juga memperlihatkan minat mahasiswa-mahasiswi Papua yang sedang melanjutkan 

studi di luar Papua sedang menggunakan noken bermotif bintang kejora tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan noken pada era saat ini, masih tetap di apresiasi dan di 

minati oleh kalangan anak muda dan akan terus dibudidayakan tidak hanya di daerah Papua 

melainkan juga diluar daerah Papua itu sendiri.  

 Selain itu pada gambar 1.2 diatas, noken bermotif bintang kejora juga dilengkapi 

dengan tulisan Salatiga sebagai keterangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi salah satu 

mahasiswa. Noken tersebut dianyam dan dijual secara online menggunakan media sosial dari 

salah satu narasumber pada penelitian ini.  
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Gambar 1.3 

Fungsi noken 

 Pada gambar 1.3 diatas, memperlihatkan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa 

Papua dengan menggunakan noken bermotif bintang kejora saat meminta sumbangan dan 

melakukan aksi demonstrasi. Gambar tersebut menunjukkan bahwa penggunaan noken 

bermotif bintang kejora dapat berfungsi sebagai wadah untuk menampung beberapa peralatan 

seperti handphone, alat tulis, dompet, sirih pinang dan juga sebagai aksesoris yang bisa 

digunakan pada berbagai kegiatan seperti kuliah, acara-acara tertentu dan juga sebagai 

identitas saat melakukan demonstrasi di beberapa tempat.  

4.2 MAKNA NOKEN BINTANG KEJORA DALAM INTERAKSI SIMBOLIK HERBERT 

BLUMER 

Dalam teori Herbert Blumer menjelaskan adanya 3 tahapan interaksi simbolik pertama 

“Meaning” dalam individu, kedua “Language” bisa dikatakan interaksi dan yang ketiga 

“Mind” proses sosial.  

4.2.1 Noken Bermotif Bintang Kejora Sebagai Makna Identitas Diri Individu  

Noken dengan motif bintang kejora menjadi salah satu benda yang dapat dibawa 

dan digunakan untuk mengisi segala keperluan setiap mahasiswa. Noken bermotif 

bintang kejora menjadi simbolik interaksi menunjukan identitas sebagai orang Papua, 

sebagai kebangaan bagi orang Papua, noken maupun bintang kejora merupakan bagian 
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dari orang Papua dan tidak dapat dipisahkan dari orang Papua hal ini sejalan dengan 

beberapa pendapat mengenai makna noken bagi setiap mahasiswa Papua, dalam 

penyampaian makna noken bermotif bintang kejora narasumber menyuarakan tidak 

semata-mata berasal dari pemikiran narasumber. Herbert blumer menjelaskan tentang 

interaksi simbolik menggunakan tiga premis salah satunya yaitu “meaning” atau makna 

berasal dari pikiran individu bukan melekat pada objek atau sesuatu yang esensial dalam 

objek akan tetapi diciptakan sendiri oleh individu itu sendiri. (Elbandsyah;156, 2014) 

Pada pemikiran ini makna bisa diartikan sebagai hubungan antara lambang bunyi 

dengan acuannya, setiap orang memberikan makna berdasarkan “sesuatu”tersebut dari 

interaksi individu dengan orang lain. Seperti pernyataan dari salah satu narasumber:  

“memaknainya sebagai identitas saya kalau saya menggunakannya noken bermotif 

bintang kejora saya merasa saya ini sudah orang Papua begitu”. (NS1, 28/03/2021) 

“menurut saya yang pertama noken dengan bermotif bendera bintang kejora sendiri 

untuk saya sendiri pribadi merupakan wujud seni dari pada identitas orang Papua pada 

umumnya noken sebagai lambang kebudayaan dan bendera juga sebagai lambang 

politik keduanya menyatu dalam satu seni merajut, sehingga untuk dua hal ini sangat 

sulit terpisahkan untuk orang Papua pada umumnya”. (NS2, 28/03/2021) “noken 

bintang kejora maknanya saya lebih mengarah ke itu sebuah budaya yang harus 

dilestarikan dan sampai kapanpun orang Papua ketika melihat noken bermotif bintang 

kejora itu dilihat sebagai itu identitas saya sebagai orang Papua dan ciri khas orang 

Papua lebih tepatnya”.(NS5, 18/04/2021) “sebagai saya punya identitas diri orang 

Papua, saya menggunakannya karena saya ini orang Papua itu saya saja dan terlepas 

dari semuanya, noken Papua dan bintang kejora itu merupakan identitas diri ataupun 

jati diri saya”. (NS6, 02/05/2021). “Bintang kejora dan noken itu kan dua hal yang 

melekat terhadap orang Papua bintang kejora itu bagian dari kultur identitas orang 

Papua dan noken juga merupakan kultur dan identitas orang Papua sehingga dua hal 

ini tidak terpisahkan dari orang Papua jadi merupakan sebuah bentuk ungkapan 

kepada publik bahwa inilah kami, identitas kami seperti ini”. (NS8, 25/11/2021) 

Menurut dari 5 orang narasumber diatas dengan satu pemikiran yang sama 

bahwa noken bermotif bintang kejora, dimaknai sebagai simbol pemersatu identitas 



 

21 
 

karena saat mahasiswa menggunakan noken dengan lambang bintang kejora, dalam 

pemikiran mereka merasa bahwa noken bermotif bintang kejora tersebut menunjukan 

tempat mereka berasal, dengan dan bintang kejora satu kesatuan yang bagi mereka tidak 

dapat untuk dipisahkan tidak hanya itu adapun pernyataan lain dari narasumber berikut:  

“itu sebuah noken dan itu sebuah emosional melampiaskan bentuk protes yang 

dituangkan kedalam noken sehingga bagi saya biasa saja karena simbol itu sudah 

diatur dalam konstitusi dalam Negara dan Negara ini pun kalau bicara mengenai 

Papua tidak terang terangan, permasalahan diatas permasalahan sehingga bagi saya 

tidak jadi masalah, saya memaknainya sebagai sebuah perlawanan jadi kalau kategori 

budaya bukan juga dan biasa juga dibilang sebagai identitas orang Papua”. (NS3, 

08/04/2021) 

Adapun berikut dari salah satu narasumber bahwa tidak hanya menunjukan 

identitas dalam noken bermotif bintang kejora sebagai simbol perlawanan, pemangkit 

emosi ingatan akan sesuatu bagi narasumber yang merasakan permasalahan yang terjadi 

di Papua. Tidak hanya itu adapun salah satu narasumber memandang yang berbeda pula 

sebagai berikut:   

“Saya memaknai noken bermotif bintang kejora sebagai bagian dari identitas kami 

orang Papua dan saya juga menyarankan pihak-pihak misalnya aparat keamanan yang 

selalu identik dengan pemahaman noken bermotif bintang kejora itu suatu hal yang 

melekat pada separatisme saya kira itu pemahaman yang keliru. karena noken itu 

adalah bagian dari identitas budaya kami orang Papua, jati diri kami orang Papua dan 

itu penelitian sudah dilakukan beberapa antropolog dan itu biasa di searching di google 

ada datanya dan juga diakui oleh presiden kalau tidak salah Gus Dur dengan mengakui 

dan mengembalikan nama Irian Jaya ke Papua dan juga mengakui bahwa bintang 

kejora itu bagian dari identitas orang Papua sehingga masyarakat Papua berhak dan 

boleh mengibarkan bintang kejora pada saat itu dan juga memakai atribut bintang 

kejora pada noken-noken dimanapun itu, itu boleh digunakan dan itu bersamaan 

dengan dikeluarkannya OTSUS jadi pada saat itu seperti begitu dan saya kira itu sudah 

sangat jelas disampaikan oleh mantan presiden Gus Dur”. (NS4, 09/04/2021). 
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“Sebagai identitas saya, saya memaknainya dalam hal sebagai perjuangan, adanya 

spirit dalam noken dengan bermotif bintang kejora terkadang orang lain melihat noken 

ini sebagai masalah untuk terpecah belahnya NKRI (negara kesatuan Republik 

Indonesia) tetapi orang Papua sendiri khususnya saya ketika memakai noken dengan 

bermotif bintang kejora adanya rasa semangat, ada rasa perjuangan dan ada rasa yang 

harus diluruskan mengenai masalah-masalah yang terjadi di tanah Papua,….ketika kita 

menggunakan noken bermotif bintang kejora itu semua masuk kebudayaan 

masuk,perjuangan masuk, dan semua hal mengenai Papua terbungkus dalam noken 

bermotif bintang kejora”. (NS9, 28/11/2021) 

Berbeda dengan pendapat pernyataan sebelumnya, ini dengan perlawanan yang 

berbeda bahwa noken dengan bermotif bintang kejora bagi mahasiswa sebagai simbol 

perlawanan opini maksudnya disini bahwa noken bermotif bintang kejora bukan 

lambang separatisme menurutnya bahwa noken bukan lagi bendera tetapi sudah ada 

didalam tas, noken bermotif bintang kejora tidak dapat disamakan dengan sebuah 

bendera. Karena noken bermotif bintang kejora dapat menunjukan keMampuannya 

seseorang, walaupun dalam penggunaannya selalu dianggap sebagai sapartisme tetapi 

bagi orang Papua yang menggunakan tidak berpikir seperti yang dipikirkan orang yang 

melihatnya.  

“menurut saya noken dan bintang kejora itu adalah budaya saya maksudnya yang 

mencirikan saya sebagai orang papua itu ada didalam noken bermotif bintang kejora 

sehingga dari noken bintang kejora itu sendiri kalau yang saya dengar-dengar  dari 

orang tua saya itu semua adalah wujud dari perilaku kita, tindakan-tindakan nya kita 

sebagai orang papua, semua itu tercerminkan dalam bintang kejora itu atau bendara 

itu sehingga itu lebih ke budaya kita”. (NS7, 27/11/2021) 

Berikut pernyataan dari narasumber yang berbeda pula bahwa motif bintang 

kejora sebagai bentuk perilaku kepribadian orang Papua menurutnya tetapi karena 

bintang kejora tersebut tak dapat dikibarkan sehingga dijadikan sebagai tas (Noken) agar 

nilai-nilai bentuk perilaku atau kepribadian orang Papua tidak dihilangkan karena dalam 

bintang kejora punya makna tersendiri bagi masyarakat Papua.  
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“Saya memaknai noken itu yang pertama noken itukan sebagai mama bagi orang Papua 

kenapa demikian karena ketika orang tua kita berburu mereka mendapatkan hasil 

kebunnya atau berburu itu pastinya mengisi hasil tersebut dalam noken kemudian kalau 

bercorak bintang itu suatu ciri khas identitas sebenarnya sudah sangat melekat di situ 

sehingga orang sudah mengakui bahwa kalau kamu menggunakan noken berarti kamu 

orang Papua orang tidak akan pandang dari mana daerahmu”. (NS10, 26/11/2021) 

Petikan wawancara diatas menunjukan noken sebagai mama yang arti bahwa 

mama yang memberi hidup dan meletakan nilai dasar pembentuk perilaku atau 

kepribadian bagi setiap anak-anaknya. Hal ini menunjukan, “bagi seseorang, bahwa 

makna dari sesuatu berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitan 

dengan sesuatu itu,”. dalam Paloma (blumer 1969; 4-5) tindakan dari setiap mahasiswa 

berbeda-beda terhadap noken bermotif bintang kejora, ada yang memaknainya sebagai 

bentuk perlawanan, adapun juga yang memaknainya sebagai semangat, menunjukan 

suatu perasaan emosi dari semua itu bahwa noken bermotif bintang kejora sebagai 

bentuk dari identitas kePapuan seorang mahasiswa saat menggunakannya. 

4.2.2 Interaksi antara Orang Tua dan Anak 

Makna yang disampaikan oleh mahasiswa Papua yang didapatkan tidak semata 

berasal dari dalam dirinya ataupun  dari pikirannya akan tetapi berasal dari interaksi 

mahasiswa tersebut dengan  lingkungan sosial. Maupun lindungan keluarga secara turun 

temurun seperti bahwa beberapa mahasiswa mengutara makna noken bermotif bintang 

kejora dari apa yang mereka lihat akan tetapi mereka mendengar cerita cerita mengenai 

bintang kejora yang menjadi motif dalam noken. Dan dari  lingkungan sosial maupun 

dari orang tua mereka yang sudah dahulu mengetahui tentang makna dari bintang kejora. 

Pada premis kedua dalam interaksi simbolik menurut blumer tentang “Language” atau 

bahasa. Menjelaskan bahwa individu tidak secara langsung mendapatkan makna 

tersebut melainkan didasarkan pada makna, yang melekat dan muncul dari individu 

tersebut atau memastikan bahwa tindakan masing-masing individu yang akhirnya 

memunculkan tindakan sosial antara mereka (Elbadiansyah; 157).  
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Yang artinya bahwa sesuatu muncul dari interaksi sosial membuat manusia 

secara bersama-sama membentuk arti dari suatu objek tersebut. Dengan ini premis 

kedua tentang Bahasa, bahwa seseorang berpikir tentang sesuatu “noken bermotif 

bintang kejora” dan memberikan makna secara simbolik (secara Bahasa) dan 

menyebarkannya ke orang lain lewat interaksi, secara tidak langsung makna noken 

bermotif bintang kejora berasal dari cerita orang tua maupun orang lain melalui bahasa 

yang disampai secara verbal, mahasiswa Papua berinteraksi dengan orang tua mereka 

yang mengenalkan budaya mereka kepada anak mereka. Dari apa yang dipikirkan oleh 

orang tua mereka, tentang bintang kejora dan permasalahan hidup maupun tulisan-

tulisan disampaikan lagi kepada orang lain melalui pikiran yang utarakan dengan 

bahasa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari  narasumber satu sampai narasumber 

yang ke sepuluh sebagai berikut : 

“saya mendapatkannya dari cerita-cerita orang tua – orang tua yang mengetahui 

tentang noken yang bermotif bintang kejora tersebut”. (NS1, 28/032021) “Saya 

mengetahuinya secara turun temurun yaitu dari keluarga saya mengenai noken ataupun 

bintang kejora”. (NS5, 18/04/2021) “dari kedua orang tua saya, keluarga, teman dan 

lingkungan saya bermain dan belajar mengenai Papua karena dari kecil sudah 

diajarkan mengenai noken dan bintang kejora”. (NS6, 02/05/2021) “Saya 

mengetahuinya dari orang tua saya yang lebih dulu mengetahui tentang noken yang 

bermotif bintang kejora tersebut” (NS7, 25/11/2021) “saya mengetahuinya dari kedua 

orang tua saya secara turun temurun, wilayah sekitar tempat saya tinggal dan bermain 

membuat saya mengetahui tentang hal tersebut”. (NS9, 26/11/2021) “Saya pelajari 

dari beberapa tulisan atau orang lain juga dan hal yang disampaikan juga dari orang 

tua yang bercerita tentang sejarah maupun budaya orang Papua mengenai bintang 

kejora”. (NS4, 09/04/2021) 

Dari 6 kutipan wawancara diatas bahwa setiap pemaknaan noken bermotif tidak 

muncul dengan begitu saja tetapi melalui interaksi setiap mahasiswa dengan orang tua 

mereka mengenai noken bermotif bintang kejora dikarenakan adanya tindakan positif 

dari kedua orang tua maupun lingkungan mereka membuat munculnya pengertian 

mengenai pemaknaan noken bermotif bintang kejora berbeda-beda. 
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“Yang pertama saya mengetahuinya bukan dari diri saya sendiri akan tetapi kita 

diajarkan dari kecil tentang Papua seperti apa dan apa itu Papua, sehingga ketika kita 

melihat bahwa realita yang terjadi seperti apa itu membuat kita sadar bahwa memang 

identitas kita di Papua seperti ini dari situlah tumbuh rasa memiliki tentang Papua lebih 

tinggi dari pada yang lain apalagi mengenai noken bermotif bintang kejora dan kedua 

itu sehingga orang tua saya, teman dan lingkungan saya membuat saya mengetahui 

makna tersebut”. (NS2, 28/03/2021) 

“Hidup dalam permasalahan dan berkembangpun juga dalam permasalahan dan 

dimana kami hidup masalah permasalahan masalah Papua merdeka itu muncul dan 

tidak terlepas dari kehidupan kita, hingga apapun yang kami pelajari dan kami 

terapkan itupun menjadi pelajaran buat kita, sehingga dari masa kecil kami pun kami 

sudah mengetahuinya, masalah tentang Papua merdeka itu sudah mengalir dalam 

darah daging kita jadi secara tidak langsung sudah ada dalam dirinya kita noken 

maupun bintang kejora”. (NS3, 08/04/2021) 

“hal yang disampaikan dari orang tua yang bercerita tentang sejarah maupun budaya 

orang papua tentang noken bermotif bintang kejora dan mempelajari dari beberapa 

tulisan-tulisan mengenai bintang kejora”.  (NS8, 25/11/2021) 

“saya ini dilahirkan dan dibesarkan di tempat-tempat konflik di Papua jadi bagi diri 

saya sendiri benar-benar sadar kalau itu merupakan identitas saya sebagai orang 

Papua dengan berinteraksi dan lihat dari perjuangan orang Papua, orang tua mereka 

dan dilihat dari Biak berdarah, wasir berdarah, tempat-tempat konflik yang 

mengorbankan dan menghilangkan nyawa-nyawa orang tua kami.  (NS10, 26/11/2021) 

Dari hasil wawancara diatas dapat simpulkan bahwa mahasiswa tersebut lahir 

dan dibesarkan di tanah Papua. Mahasiswa merupakan orang asli Papua melihat bahwa 

setiap permasalahan yang ada, di Papua membuat narasumber-narasumber berpikir dan 

menjelaskan secara bahasa mengenai apa yang mereka dengar dari cerita orang tua, 

lingkungan sosial mereka maupun tulisan-tulisan orang lain. Adapun yang hidup dalam 

area tempat konflik dan melihat permasalahan-permasalahan yang ada di Papua. 

Membuat mereka berpikir bahwa bintang kejora ataupun noken merupakan salah satu 
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hal yang tidak bisa dipisahkan dari orang Papua, mencari makan dan mengisi semua 

bahan makan dari noken dan mendapatkan penghasilan dari penjualan. Noken dengan 

motif yang banyak disukai oleh orang Papua yaitu noken dengan bermotif bintang 

kejora. bahwa narasumber mendapatkan makna tentang noken bermotif bintang kejora 

tidak semata dari diri mereka tetapi merupakan hasil interaksi narasumber tersebut 

dengan orang lain yaitu dalam hal ini orang tua mereka dan lingkungan sosial mereka.  

4.2.3 Noken Bermotif Bintang Kejora: Proses Kepapuaan Melawan Prasangka 

Adanya pandangan pandangan kurang paham dalam proses sosial mahasiswa 

dengan lingkungan tempat dia tinggal. Dalam proses sosialnya bagaimana narasumber 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya,  makna yang merupakan salah satu tindakan 

mahasiswa Papua dengan menggunakan noken bermotif bintang kejora para narasumber 

menggunakan bukan untuk sebagai pemberontakan, ataupun gerakan politik, mereka 

menggunakannya karena noken bermotif bintang kejora selain dapat mengisi peralatan 

keseharian mereka seperti headphone, alat tulis, mengisi air minum dan keperluan 

mereka bahwa adanya rasa bangka dalam mengunakan noken dengan bermotif bintang 

kejora. Para narasumber menggunakan noken dengan bermotif bintang kejora karena 

merupakan pertanda atau simbol yang menunjukan jati diri kePapuan mereka. sebagai 

orang yang berasal dari Papua, seseorang yang dengan bangga menggunakan noken 

bermotif untuk menunjukan jati diri dalam budaya maupun lambang politik dalam 

pikiran saja. Dalam proses sosialnya bahwa narasumber mengetahui tentang pandangan 

orang lain dalam lingkungan sosial maupun dalam lingkungan perkuliahan mereka, ada 

berbagai macam pandangan tentang noken bermotif bintang kejora seperti ada orang 

yang menganggap bahwa orang-orang yang menggunakan noken bermotif bintang 

kejora tersebut. Orang-orang ingin merdeka atau separatisme. Akan tetapi melalui 

tindakan mereka dengan menggunakan noken bermotif bintang kejora kemanapun 

mereka pergi di Papua maupun diluar Papua karena noken yang merupakan kerajinan 

khas yang berasal dari Papua dan bintang kejora.  

Pada premis ketiga tentang “Mind” atau pikiran menyatakan bahwa makna 

bukan sesuatu yang akhir tetapi akan berlanjut terus-menerus dalam proses sosial. 

Pemaknaan dalam membentuk keberakhiran diri yang tidak akan berakhir, dalam diri 
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aktor atau individu perlunya mempunyai kecerdasan dalam melihat simbol yang 

diperlihatkan orang lain supaya mampu mengantisipasi tindakan orang lain. Artinya 

bahwa makna diibaratkan melalui suatu proses penafsiran yang digunakan sang aktor 

dalam menghadapi sesuatu yang dijumpai, sehingga diri sang aktor atau individu akan 

membuat percakapan dengan dirinya sendiri pada kerangka ini diri bisa jadi subjek 

maupun objek dan dapat memilah-milah makna makna untuk penyesuaian dengan 

stimulus rancangan yang dimunculkan diri yang yang berarti merupakan sesuatu yang 

diubah lewat proses interpretasi (Elbadiansyah: 158). dalam proses sosialnya mahasiswa 

Papua selalu mendapatkan berbagai macam sudut pandang dari masyarakat sebagai 

berikut: 

“Ada dua pandangan pertama dari orang-orang papua kalau orang papua biasanya 

menganggap noken bermotif bintang kejora biasa-biasa saja karena bintang kejora itu 

menciri khaskan kita sebagai orang papua sehingga mereka senang melihat itu, tetapi 

kalau pandangan dari orang-orang luar papua contohnya teman-teman dari 

kalimantan, atau teman-teman dari jawa ataupun Sumatera, Sulawesi dan Maluku 

menurut saya mereka lebih mempertanyakan noken tersebut wah apakah itu bintang 

kejora kah? Bintang kejora itu bagaimana respon mereka pasti lebih banyak ke 

pertanyaan jadi pandangan mereka itu lebih bertanya ke noken bermotif bintang kejora 

tersebut” (NS1, 28/032021). “Pandangan orang lain kalau pengalaman saya karena 

sudah beberapa kali menggunakannya paling yah banyak yang bilang ke saya bagus 

karena secara saya sebagai pengrajin yang membuat noken bermotif bintang kejora 

bedanya itu yang selalu saya memberikan nilai positif itu karena kerapiannya sehingga 

orang lain melihatnya dari tekstur motifnya ini sangat detail jadi sangat terlihat rapi 

sehingga kalau orang lain melihatnya bahwa noken itu bagus untuk dipakai seperti 

begitu.”.(NS5, 18/04/2021).“adanya menggunakannya ada pandangan yang kurang 

senang terhadap kami pada kenyataannya kami yang menggunakannya merasa itu 

biasa saja karena saya bangga menggunakannya tetapi orang lain memandangnya 

lain”. (NS7, 25/11/2021). “Dalam lingkungan sosial saya mendapatkan pandangan 

orang yang sudah mengetahui tentang bintang kejora tidak akan banyak bertanya tetapi 

ada juga yang tidak menyukainya saat saya menggunakannya karena mereka berpikir 



 

28 

 

itu merupakan lambang pemberontak, tetapi bagi saya itu merupakan identitas saya 

sebagai orang Papua”. (NS8, 25/11/2021).  

Dalam proses sosial penggunaan noken bermotif bintang kejora mempunyai 

pandangan-pandangan yang beragam, pandangan muncul dari pikiran-pikiran orang 

tentang noken (tas asli Papua) bintang kejora selalu disangkut Pautkan dengan 

Organisasi Papua merdeka (OPM). sehingga ada banyak pandangan dari orang asli 

Papua maupun non-Papua. yang tinggal di Papua maupun yang diluar Papua yang 

kurang Paham memunculkan pandangan negatif. Tetapi diluar itu menurut mahasiswa 

yang sedang melakukan studi diluar Papua tidak semuanya juga memandang demikian 

ada juga yang pemandanganya bagus, unik. Membuat ada narasumber yang senang 

untuk merajut noken bermotif bintang kejora demi melanjutkan kehidupan. Adapun 

yang menjual atau merajut noken dengan motif bintang kejora dengan gambaran bintang 

kejora dan adanya tulisan kota salatiga seperti pada Gambar 1.2 diatas, tindakan tersebut 

demi menghilangkan pandangan negatif terhadap noken dengan bermotif bintang kejora 

dan untuk memenuhi kehidupan ekonominya. Pandangan tersebut tidak sampai disitu 

adapun berikut kutipan wawancara dari beberapa narasumber :  

“Pandangan orang dalam lingkungan sosial saya seperti kadang ada tatapan sinis, 

kadang ada tatapan yang ingin bertanya tetapi takut, ada yang ingin mencari tahu 

tentang kenapa saya menggunakan noken bermotif bendera Papua, kebanyak orang-

orang takut untuk bertanya tapi dalam penggunaannya saya mereka biasa saja dalam 

lingkungan sosial saya walaupun pandangan orang bermacam-macam.”. (NS2, 

28/03/2021).“Menurunya saya kalau orang lain melihat saya menggunakan noken 

bermotif bintang kejora, ada sebagian orang merasa lain dan saya menganggap dia 

kurang kurang paham dan saya harus saya menjelaskan kepada dia karena disatu 

Indonesia ini mereka tahu yang bermotif bintang kejora itu atau simbol dari pada itu 

bintang kejora itu miliknya orang Papua punya tetapi banyak orang yang sengaja untuk 

membungkam tentang motif atau simbol itu sehingga orang lain mempunyai wajah atau 

ekspresi terhadap saya yang memakai noken bermotif simbol itu seperti lain sehingga 

saya menganggap mereka itu kurang belajar tentang budaya Papua dan masih belum 

merdeka dalam  pola pikir mereka.”. (NS3, 08/04/2021). “Pandangan orang lain yah 
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bermacam-macam yah ketika mereka melihat bintang kejora  dan itu melekat pada 

orang Papua dan mereka akan menghargai itu  dan tidak akan berkomentar banyak 

soal itu tetapi ketika ada berhadapan dengan pihak-pihak yang mereka ingin tau, 

mereka akan menanyakan itu, ini apa dan bagaimana setidaknya saya sering sharing 

ke teman-teman diluar Papua ini seperti begini, ini seperti begini sehingga saya 

menjelaskan dan pernah juga ketika saya SMA ataupun Kuliah ketika teman-teman saya 

menakan itu apa saya menjelaskannya kepada merek.”. (NS4, 09/04/2021). “Kadang 

kalau kita menggunakan noken dengan bermotif bintang kejora pasti yang ada dipikiran 

orang lain itu adalah bendera separatis menurut saya pandangan mereka seperti itu 

pada hal saya sendiri saat menggunakannya saya hanya berpikir itu merupakan 

identitas saya.”. (NS6, 02/05/2021) 

Bagi orang Papua sendiri dalam tindakannya menggunakan noken bermotif 

bintang kejora, tidak semata-mata untuk membuat orang lain berpikir buruk terhadap 

mereka tetapi untuk menunjukan identitas kePapuan seseorang, walaupun mereka yang 

menggunakannya tau bahwa orang lain memandang buruk tetapi dalam pemikiran 

mereka adanya rasa ingin menyampaikan dan memberitahukan bahwa : 

“ketika kita memakai noken bermotif bintang kejora dengan paradigma yang terjadi 

diwilayah kita Indonesia tentang bintang kejora pasti pandangan orang lain terhadap 

kita dalam lingkungan sosial pasti buruk dimanapun kapanpun ketika non orang Papua 

maupun orang Papua sendiri cara menilainya kita sebagai orang yang memakai 

bintang kejora dalam istilah menggunakan noken bintang kejora ini sebagai orang-

orang nanti akan membuat konflik, orang-orang yang selalu buat masalah tidak bisa 

kita hapuskan dan tidak bisa dihentikan karena ini stigma yang terjadi di negara ini, 

jadi ketika kita memakai hal-hal seperti ini orang-orang yang diluar dari kita akan 

memandang hal ini buruk dan dapat memicu masalah dalam integritas masalah yang 

terjadi di Papua”. (NS9, 26/11/2020). “Kebanyak orang tidak tahu isi hati yang paling 

kecil orang tidak melihatnya kami, Cuma bisa melihat dari luarnya “mukanya kami” 

saja bahwa kalau kami menggunakan barang tidak baik itu “bintang kejora” ada 

keunikan walaupun kita tahu bahwa kalau kita menggunakan noken bermotif Bintang 

kejora ini, kita di capkan sebagai teroris atau dicapkan dengan hal-hal yang negatif. 
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Ujung-ujungnya kita pun sadari bahwa dari luar kita sebagai orang Papua adanya 

respon yang tinggi tetapi kita menggunakannya karena barang itu sesuatu yang tidak 

bisa disangkal dan tidak bisa dipisahkan bagi kami orang Papua, karena menurut saya 

itu hanya sebatas simbol, atribut yang tidak bisa diperdebatkan tetapi pada 

kenyataannya ternyata  kita begitu menggunakan diluar dicapkan sebagai separatis dan 

hal-hal yang diluar dugaan saya sebagai orang Papua yang menggunakannya bukan 

sesuatu hal yang aneh-aneh yang dipikiran orang lain tetapi bagi saya ada rasa 

semangat dan adanya rasa bangga dan rasa memiliki tinggi”. (NS10, 26/11/2021) 

Dari kutipan wawancara diatas bahwa noken bermotif bintang kejora selalu 

memiliki banyak pandangan negatif dari berbagai masyarakat, tetapi pada kenyataannya 

bagi penggunaan noken bermotif bintang kejora tidak selalu tentang soal perjuangan 

untuk merdeka. Tetapi mereka menggunakan noken bermotif bintang kejora untuk 

ungkapan jati diri kePapuaan, untuk melawan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, 

melawan kemiskinan,ketertinggalan dan tidak hanya itu yang terpenting dari noken 

bermotif bintang kejora adalah untuk melawan opini masyarakat tentang separatisme 

dan sebagai simbol penghargaan terhadap pemberi hidup (Mama). dalam penggunaan 

noken bermotif bintang kejora atas keinginan sendiri dan kebanggan bagi orang Papua 

dalam menggunakan noken bermotif bintang kejora. orang Papua menggunakan noken 

bermotif bintang kejora bukan karena keinginan orang lain atau paksaan dari sebuah 

organisasi ataupun orang lain akan tetapi karena ingin menunjukan bahwa mereka 

merupakan masyarakat Papua.  

4.3 MAKNA NOKEN BERMOTIF BINTANG KEJORA  

Dengan demikian makna dari sebuah noken bermotif bintang kejora tidak bisa 

dipungkiri bahwa bintang kejora maupun noken adalah salah satu hal yang tidak bisa 

dipisahkan bagi masyarakat Papua. Noken bermotif bintang kejora sendiri menciri khaskan 

orang Papua, noken sebagai mama (pemberi hidup), sebagai kebudayaan yang sangat melekat 

dengan orang Papua sehingga noken bermotif bintang kejora merupakan sebuah bentuk 

menunjukan semua permasalahan, kesenjangan, bentuk perasaan emosional, bentuk keluhan. 

Sebagai lambang kebudayaan dan politik keduanya menyatu dalam seni merajut menjadi satu 
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dalam noken bermotif bintang kejora. Sehingga perlu apresiasi terhadap noken bermotif 

bintang kejora karena menjadi salah satu kreativitas masyarakat Papua dalam merajut, saran 

bahwa pemerintah seharusnya dapat membudayakan bukan untuk menghilangkan karena 

noken maupun bintang kejora keduanya tidak dapat dipisahkan bagi orang Papua sendiri 

karena bagi mereka adanya rasa semangat dalam menggunakannya, adanya rasa bangga dan 

rasa bahwa noken bermotif bintang kejora menjadi, salah satu hal yang sangat membedakan 

orang Papua dengan daerah lainnya.  

Pada kenyataannya orang Papua lebih senang dan mempunyai minat yang sangat 

tinggi terhadap noken bermotif bintang. Dalam menggunakan noken bermotif bintang kejora, 

walaupun ada begitu banyak motif -motif yang jual dan diedarkan akan tetapi mengapa noken 

bermotif bintang kejora lebih banyak peminatnya karena noken bermotif bintang kejora ini 

mempunyai nilai satu jual yang tinggi. Dan orang Papua sendiri punya paham ideologi 

mengenai orang Papua, tentang bintang kejora atau kata lainnya bintang fajar itu sangat 

melekat dengan orang Papua sampai sekarang dengan adanya pelarangan-pelarangan ini 

mematikan jalur-jalur distribusi tentang noken bermotif bintang kejora. Pada kenyataannya 

noken bermotif bintang kejora harusnya disejajarkan dengan noken bermotif lainya yang 

menjadi salah satu warisan budaya orang Papua dan sudah diakui oleh dunia, melihat bentuk, 

warna dan motif yang semakin menarik untuk dapat dipasarkan menjadi salah satu bentuk 

kreativitas masyarakat Papua yang harus diapresiasikan oleh pemerintah. Noken dan bintang 

kejora telah mendapatkan tempat di hati masyarakat Papua. Namun ketika mahasiswa Papua 

menggunakan atribut yang memiliki ciri khas Papua seperti noken bermotif bintang kejora, 

gelang bermotif bintang kejora, dan bendera bintang kejora sering kali disebut sebagai 

lambang pemberontak dan bentuk dari separatisme, terorisme maupun gerakan politik, 

menjadi salah satu masalah untuk terpecahnya Negara Republik Indonesia (NKRI). 

Pandangan-pandangan buruk terhadap bintang kejora yang ada dalam noken bermotif 

menjadi bentuk diskriminasi terhadap masyarakat Papua, yang menggunakannya. Karena ada 

doktrin yang sudah tertanam bahwa berbicara mengenai motif bintang kejora sebagai lambang 

pemberontakan akan tetapi tidak disadari bahwa bintang kejora ini hanya disematkan ke dalam 

noken, noken bermotif bintang kejora tidak bisa dikatakan sebagai gerakan politik karena 

noken bermotif tidak bisa dikibarkan, sebagai contoh Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal 
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dengan nama Gus Dur pernah mengatakan bintang kejora boleh dikibarkan akan tetapi tidak 

boleh lebih tinggi dari merah putih pada masa jabatan Gus Dur. Pada masa itu, setelah masa 

jabatan Gus Dur sudah tidak diperbolehkan lagi untuk dikibarkan karena bintang kejora ini 

sering digunakan oleh Organisasi Papua merdeka (OPM), bintang kejora yang disematkan 

dalam noken ini tidak bisa dikatakan sebagai lambang pemberontakan ataupun gerakan-

gerakan politik lainnya karena noken bukan sebuah bendera, bendera merupakan simbol 

kemerdekaan jika dikibarkan. Akan tetapi noken bermotif bintang kejora tidak bisa 

dikibarkan. Bahwa setiap mahasiswa dengan lantang mengutarakan bahwa noken dengan 

motif bintang kejora jati diri atau sebagai identitas bagi orang Papua. Identitas seperti apa 

mereka sendiri pun mengerti bahwa noken maupun bintang kejora memiliki perbedaan yang 

jelas tetapi masih dianggap sebagai identitas sebagaimana yang diutarakan dari salah satu 

narasumber sebagai berikut :  

“noken dan bintang kejora satu kesatuan yang melambangkan identitas orang Papua, 

perbedaannya hanya pada pengertian noken sebagai identitas budaya atau kearifan lokal 

orang Papua dan bintang kejora merupakan lambang identitas budaya secara politik” 

(NS4,09/04/2021) 

Pernyataan diatas sebagai mahasiswa Papua juga menganggap noken bermotif bintang 

kejora juga menjadi salah sebagai  politik budaya baru selain sebagai identitas. Noken yang 

mempunyai simbol-simbol sebagai simbol relasi, simbol kekeluargaan, simbol identitas, 

simbol perlindungan, simbol ekonomi, simbol kehidupan, dan sebagai simbol spontalitas, 

kejujuran, keterbukaan dan transparansi juga sebagai sebagai simbol estetika bahwa noken 

dengan motif bintang kejora adalah salah satu dari beberapa simbol diatas. Bahwa bintang 

kejora sendiri merupakan hasil dari identitas masyarakat Papua bahwa Orang Papua dulunya 

pernah suatu waktu pernah bersepakat dalam membangun sebuah negara, bendera bintang 

kejora sebagai identitas mereka sebagai simbol relasi berhubungan dengan orang lain.  

4.4 REFLEKSI MAKNA NOKEN DALAM TEORI HELBERT BLUMER 

Noken bermotif bintang kejora menjadi simbolik interaksi menunjukan identitas 

sebagai orang Papua, sebagai kebangaan bagi orang Papua, noken maupun bintang kejora 
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merupakan bagian dari orang Papua dan tidak dapat dipisahkan dari orang Papua hal ini 

sejalan dengan beberapa pendapat mengenai makna noken bagi setiap mahasiswa Papua, 

dalam penyampaian makna noken bermotif bintang kejora narasumber menyuarakan tidak 

semata mata berasal dari pemikiran narasumber. satu pemikiran yang sama bahwa noken 

bermotif bintang kejora, dimaknai sebagai simbol pemersatu identitas karena saat mahasiswa 

menggunakan noken dengan lambang bintang kejora, dalam pemikiran mereka merasa bahwa 

noken bermotif bintang kejora tersebut menunjukan tempat mereka berasal, noken dan bintang 

kejora satu kesatuan yang bagi mereka tidak dapat untuk dipisahkan, bahwa tidak hanya 

menunjukan identitas dalam noken bermotif bintang kejora sebagai simbol perlawanan, 

pemangkit emosi ingatan akan sesuatu bagi narasumber yang merasakan permasalahan yang 

terjadi di Papua, noken dengan bermotif bintang kejora juga bagi mahasiswa sebagai simbol 

perlawanan opini maksudnya disini bahwa noken bermotif bintang kejora bukan lambang 

separatisme menurutnya bahwa noken bukan lagi bendera tetapi sudah ada didalam tas, noken 

bermotif bintang kejora tidak dapat disamakan dengan sebuah bendera.  tindakan dari setiap 

mahasiswa berbeda beda terhadap noken bermotif bintang kejora, ada yang memaknainya 

sebagai bentuk perlawanan, adapun juga yang memaknainya sebagai semangat, menunjukan 

suatu perasaan emosi dari semua itu bahwa noken bermotif bintang kejora sebagai bentuk dari 

identitas kePapuan seorang mahasiswa saat menggunakannya.  

Dengan ini premis kedua tentang Bahasa, bahwa seseorang berpikir tentang sesuatu 

“noken bermotif bintang kejora” dan memberikan makna secara simbolik ( secara Bahasa) 

dan menyebarkannya ke orang lain lewat interaksi, secara tidak langsung makna noken 

bermotif bintang kejora berasal dari cerita orang tua maupun orang lain melalui bahasa yang 

disampai secara verbal, mahasiswa Papua berinteraksi dengan orang tua mereka yang 

mengenalkan budaya mereka kepada anak mereka. bahwa setiap pemaknaan noken bermotif 

tidak muncul dengan begitu saja tetapi melalui interaksi setiap mahasiswa dengan orang tua 

mereka mengenai noken bermotif bintang kejora dikarenakan adanya tindakan positif dari 

kedua orang tua maupun lingkungan mereka membuat munculnya pengertian mengenai 

pemaknaan noken bermotif bintang kejora berbeda beda.  

 Dalam proses sosialnya bagaimana narasumber berinteraksi dengan lingkungan 

sosialnya, pemaknaan yang merupakan salah satu tindakan mahasiswa Papua dengan 
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menggunakan noken bermotif bintang kejora para narasumber menggunakan bukan untuk 

sebagai pemberontakan, ataupun gerakan politik, mereka menggunakannya karena noken 

bermotif bintang kejora selain dapat mengisi peralatan keseharian mereka seperti headphone, 

alat tulis, mengisi air minum dan keperluan mereka bahwa adanya rasa bangka dalam 

mengunakan noken dengan bermotif bintang kejora. Dalam proses sosialnya bahwa 

narasumber mengetahui tentang pandangan orang lain dalam lingkungan sosial maupun dalam 

lingkungan perkuliahan mereka, ada berbagai macam pandangan tentang noken bermotif 

bintang kejora seperti ada orang yang menganggap bahwa orang orang yang menggunakan 

noken bermotif bintang kejora tersebut adalah orang yang ingin merdeka, bisa dikatakan 

mereka yang menggunakan noken bermotif bintang kejora itu merupakan separatisme. Akan 

dalam praksisnya mereka menggunakan noken bermotif bintang kejora tidak semata mata 

untuk membuat orang lain berpikir buruk terhadap mereka tetapi untuk menunjukan adanya 

rasa semangat dan menunjukan identitas mereka. 
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