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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil tahapan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  noken adalah simbol identitas orang Papua dalam perkembangannya adanya bentuk 

dan motif yang berbeda-beda, noken bermotif  salah satunya yaitu noken bermotif bintang 

kejora, dimaknai sebagai simbol identitas juga karena saat mahasiswa-mahasiswa Papua 

menggunakan noken bermotif bintang kejora, dalam pemikiran mereka merasa bahwa noken 

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

kejora satu kesatuan yang tidak dapat untuk dipisahkan, bahwa tidak hanya menunjukan 

identitas dalam noken bermotif bintang kejora sebagai simbol perlawanan dalam menunjukan 

pelanggaran HAM, yang terjadi di Papua maupun perjuangan orang Papua dalam melawan 

ketertinggalan, keterbelakangan, kesenjangan sosial, kemiskinan dan permasalahan yang 

terjadi di Papua, dan sebagai pemangkit emosi dan semanagt bagi mahasiswa Papua. Tidak 

sampai disitu 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 karena dalam penggunaannya noken bermotif bintang 

kejora sering kali mendapatkan prasangka buruk dari masyarakat. Tetapi pada kenyataannya 

noken bukan lagi bendera tetapi sudah ada didalam tas, noken bermotif bintang kejora tidak 

dapat disamakan dengan sebuah bendera. 

Pemaknaan dalam proses sosialnya bahwa adapun dua pandangan bagi masyarakat 

Papua sendiri, yang melihat masyarakat Papua menggunakan noken dengan motif bintang 

kejora. Pasti biasa saja akan tetapi bagi orang yang belum mengetahuinya tentang makna 

bintang kejora bagi masyarakat Papua pasti akan berpikir buruk tentang orang yang 

menggunakan noken dengan motif bintang kejora tersebut. Pada akhirnya pandangan 

masyarakat yang memaknai buruk terhadap simbol bintang kejora buruk, sebagai simbol 

separatisme tanpa berinteraksi dengan individu tersebut untuk mendapatkan makna yang 

sesungguhnya.  
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5.2 SARAN 

Saran bagi pemerintah maupun aparat keamanan bahwa setiap maupun setiap 

masyarakat Indonesia yang dapat membaca penulisan ini, bahwa noken bermotif bintang 

kejora itu merupakan bagian yang sangat identik dengan masyarakat Papua dan salah satu 

wujud kreativitas dari masyarakat Papua selain Mama-mama Papua mahasiswa Papua dan 

orang Papua juga menganyamnya sebagai salah satu pesan disampaikan melalui karya seni, 

pesan yang menandakan bahwa bintang kejora merupakan identitas masyarakat Papua karena 

bintang kejora sendiri lahir dan ada sebelum Papua bergabung dengan negara Indonesia, 

bintang kejora yang berarti bintang cahaya kedamaian dan noken sendiri merupakan 

kebudayaan Papua, bahwa orang Papua yang menggunakannya bukan karena keinginan 

mereka mereka menggunakannya juga bukan sebagai bentuk pemberontakan, noken bermotif 

bintang kejora juga tidak bisa dikatakan gerakan politik karena noken tidak dapat dikibarkan 

karena bintang kejora hanya dikaitkan dengan noken, mereka mencintai kebudayaan mereka 

selain daripada itu hanya sebatas pemikiran tidak lebih dari itu sehingga jangan sampai disalah 

artikan bahwa bintang kejora merupakan bentuk pemberontakan. 
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