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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman 

etnik/suku bangsa dan budaya, serta kekayaan di bidang seni dan sastra. 

Semua sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang 

secara keseluruhan merupakan potensi nasional. 

Irian Jaya atau yang sekarang disebut dengan Papua adalah pulau 

terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Pulau ini terbagi atas 2 daerah 

kekuasaan, yaitu belahan timur yang merupakan daerah kekuasaan 

pemerintahan Papua Nugini, yang berada di belahan barat yaitu Papua yang 

termasuk daerah wilayah pemerintahan Republik Indonesia. Di Papua ini 

terdiri dari beberapa kabupaten dan suku-suku yang beraneka ragam. Suku 

Asmat adalah salah satu suku yang ada di Papua (Siti Nurbayani, 2014: 1). 

Dalam hal kepercayaan orang Asmat yakin bahwa mereka adalah 

keturunan dewa yang turun dari dunia gaib yang berada di seberang laut di 

belakang ufuk, tempat matahari terbenam tiap hari. Menurut keyakinan orang 

Asmat, dewa nenek-moyang itu dulu mendarat di bumi di suatu tempat yang 

jauh di pegunungan. Dalam perjalanannya turun ke hilir sampai ia tiba di 

tempat yang kini didiami oleh orang Asmat hilir, ia mengalami banyak 

petualangan. 

Dalam hal kebudayaan Suku Asmat memiliki banyak peninggalan yang 

sampai saat ini masih dijaga. Karena Suku Asmat masih dianggap sangat 

tertinggal dibandingkan suku-suku lainnya di Indonesia. Oleh sebab itu, 

sampai saat ini Suku Asmat masih menganut peninggalan kebudayaan dari 

nenek moyangnya. 

  



2 
 

1.2 Letak Geografis 

Papua mula-mula ditemukan pelaut Portugis, Jorge de Meneses pada taun 

1526, menyusul tahun 1545, penjelajah Spanyol yang bernama Ynigo Ortiz 

de Retes (Anu Setaningsih 2000:24). Ynigo Ortiz menemukan hamparan 

pulau di pesisir utara di dunia yang merupakan pulau terbesar kedua dan 

diberi nama Nueve Guinea. Pada tahun 1973 propinsi ini berubah nama 

menjadi “Irian Jaya”. “Irian” adalah kata Indonesia untuk New Guinea, dan 

“Jaya” artinya kejayaan atau kemenangan. Namun penduduk asli lebih 

menyukai nama Irian Jaya menjadi Papua Barat. Papua Barat memiliki etnis 

asli sama dengan orang-orang di Papua Timur, (Papua New Guinea/PNG) 

dan juga sama dengan orang-orang Malenesia lainnya di Pasifik (Siti 

Nurbayani, 2014:1). 

 

Gambar  1. Peta Wilayah Irian Jaya 

(Sumber: https://picture.triptrus.com/image/2014/06/wilayah-suku-asmat.png) 

 

Kabupaten Asmat terletak diantara 4º-7º LS dan 137º-140º BT. Sebelah 

utara berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Kabupaten Yahukimo. 

Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura dan Kabupaten Mappi. 

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mimika dan Laut Arafura. 
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Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Digoel dan Kabupaten Mappi. 

(Rajiv Gandhy, 2013) 

Dengan kondisi geografis seperti diatas, Papua merupakan pulau terbesar 

dari ratusan kepulauan yang ada di Indonesia, bahkan menjadi pulau terbesar 

kedua didunia setelah Greenland. Tidak dipugkiri bahwa banyak masyarakat 

yang tinggal didalamnya pun banyak. Dengan kondisi alam yang masih 

belum tersentuh banyak budaya modern membuat Papua, khususnya daerah 

pedalaman menjadi daerah yang masih tertinggal. 

Papua Barat adalah suatu tempat yang spektakuler dengan beragam 

keindahan, lereng-lereng gunung yang curam dan hutan-hutan lebat dengan 

satwa yang unik di dunia. Banyak tempat yang belum dapat dijamah dan 

dimasuki oleh dunia luar, peradaban jaman batu juga masih dapat ditemukan 

didaerah Papua ini. 

 

1.3 Pengaruh Agama Kristen 

Pada umumnya mayoritas masyarakat Papua adalah penganut agama 

Kristen yang taat. Justru karena itu tata pergaulan hidup dan pemecahan 

masalah kehidupan bersumber dari ajaran Alkitab. Siti Nurbayani 

menyatakan, keterbukaan di wilayah Papua Barat secara kultural dengan 

wilayah lain sudah terjadi sejak abad ke-7 melalui pedagang Persia dan India. 

Sejaman dengan itu bangsa Barat mulai menyentuh tanah Papua melalui 

Antonio d’Abrau, ekspedisi barat ini turut memulai penyebaran agama 

Kristen di Papua. (Siti Nurbayani, 2014:3) 

Menrut ajaran agama Kristen, dalam hal sistem pewarisan adalah dari 

bapak ke anaknya. Hal ini bila dihubungkan dengan adat masyarakat 

setempat, justru ada kesamaan, karena masyarakat setempat di dalam hal 

pewarisan cenderung menghubungkan dengan sistem patrilineal. (Depdikbud, 

1990: 13) Bertalian dengan sistem religi, perlu dikemukakan bahwa ajaran 

agama yang lebih banyak tendency ke “patrilineal”, justru sesuai dengan 

masyarakat setempat yang menganut sistem “patrilineal”.
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Melalui kerja keras dalam upaya memeluk agama Kristen, masyarakat 

setempat secara perlahan-lahan membakar hobat-hobatan (black-magic), dan 

memilih jalan menjadi pemeluk agama Kristen yang saleh, setia dan patuh. 
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BAB II 

WUJUD BUDAYA 

 

2.1 Budaya Ide / Konsep 

2.1.1 Sistem Kepercayaan 

Menurut Eros Rumansa (2003), ada banyak pertentangan di antara 

masyarakat Asmat, yang paling mengerikan adalah cara yang dipakai untuk 

membunuh musuhnya. Ketika musuh terbunuh, mayatnya dibawa ke 

kampung, kemudian dipotong dan dibagikan kepada seluruh penduduk untuk 

memakan bersama. Mereka menyanyikan lagu kematian dan memenggal 

kepalanya. Otaknya dibungkus daun sago dan dipanggang kemudian 

dimakan.Ini menunjukkan bahwa jika setelah berhasil membunuh musuhnya, 

lalu memakan mayat musuh melambangkan seluruh kekuatan musuh 

berpindah ketubuhnya. (Eros, 2003) 

 

 

Gambar 2. Patung-patung roh kepercayaan suku asmat  

(Sumber: https://picture.triptrus.com/image/2014/06/wilayah-suku-asmat.png) 

 

Orang Asmat yakin bahwa di lingkungan tempat tinggal manusia juga 

didiami berbagai macam roh yang mereka bagi dalam 3 golongan, yaitu: Yi – 

ow atau roh nenek moyang yang bersifat baik terutama bagi keturunannya, 
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Osbopan atau roh jahat dianggap penghuni beberapa jenis tertentu, Dambin – 

Ow atau roh jahat yang mati konyol. (Depdikbud, 1990: 16) 

 

Roh-roh dan Kekuatan Magis 

a. Roh setan  

Kehidupan orang-orang Asmat sangat terkait erat dengan alam 

sekitarnya. Mereka memiliki kepercayaan bahawa alam ini didiami oleh 

roh-roh, jin-jin, makhluk-makhluk halus, yang semuanya disebut dengan 

setan. Setan ini digolongkan ke dalam 2 kategori (Garista, 2011) : 

a) Setan yang membahayakan hidup: Setan yang membahayakan hidup 

ini dipercaya oleh orang Asmat sebagai setan yang dapat mengancam 

nyawa dan jiwa seseorang. Seperti setan perempuan hamil yang telah 

meninggal atau setan yang hidup di pohon beringin, roh yang 

membawa penyakit dan bencana (Osbopan).  

b) Setan yang tidak membahayakan hidup: Setan dalam kategori ini 

dianggap oleh masyarakat Asmat sebagai setan yang tidak 

membahayakan nyawa dan jiwa seseorang, hanya saja suka menakut-

nakuti dan mengganggu saja. Selain itu orang Asmat juga mengenal 

roh yang sifatnya baik terutama bagi keturunannya, yaitu berasal dari 

roh nenek moyang yang disebut sebagai yi-ow.  

Sebelum agama Kristen masuk, suku Asmat sangat mempercayai roh-roh 

yang ada disekitarnya. Sehingga apapun yang berkaitan tentang kejadian-

kejadian yang ada selalu dihubungkan dengan kepercayaannya terhadap 

roh-roh yang membahayakan maupun menyelamatkan hidupnya. 

 

b. Kekuatan magis dan Ilmu sihir  

Orang Asmat juga percaya akan adanya kekuatan-kekuatan magis 

yang kebanyakan adalah dalam bentuk tabu. Banyak hal -hal yang 

pantang dilakukan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti dalam 

hal pengumpulan bahan makanan seperti sagu, penangkapan ikan, dan 

pemburuan binatang. 
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Kekuatan magis ini juga dapat digunakan untuk menemukan barang 

yang hilang, barang curian atau pun menunjukkan si pencuri barang 

tersebut. Ada juga yang mempergunakan kekuatan magis ini untuk 

menguasai alam dan mendatangkan angin, halilintar, hujan, dan topan. 

(Garista, 2011) 

 

2.1.2 Sistem Kekerabatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Memasak ubi  

                   (Sumber: https://maharrhanni.files.wordpress.com/2013/04/asmat-perisai.jpg) 

 

Suku bangsa Asmat, dalam sistem kekerabatan mengenal 3 (tiga) bentuk 

keluarga, yaitu : Keluarga Inti Monogamy dan Kandung Poligami, Keluarga 

Luas Uxorilokal (keluarga yang telah menikah berdiam di rumah keluarga 

dari pihak istri), Keluarga Ovunkulokal (keluarga yang sudah menikah 

berdiam di rumah keluarga istri pihak ibu). (Depdukbud, 1990: 13)
 

Puji Striya menyatakan, perkawinan yang dianggap ideal (prefence) 

adalah perkawinan sepupu dua kali atau sepupu tiga kali. Hal ini menunjukan 

bahwa masyarakat disana cenderung untuk melakukan perkawinan 

endogamus kerabat. Alasan perkawinan seperti itu (secara adat) karena 

“bukan orang lain”, sehingga kemungkinan bertengkar itu jarang terjadi. 

Selain itu untuk mendapatkan kembali “nyala api semakin padam”. Hal ini 

tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan diluar kerabat itu tidak 
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dilakukan. Perkawinan semacam ini juga dijumpai disana, dimana alasan 

perkawinan itu disebabkan karena dulunya yang bersangkutan pernah 

bertugas didaerah tersebut. (Puji Striya, 2012) 

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan di Papua sangat 

berkaitan erat dengan perkawinan antara anggota kerabat sendiri, sehingga 

menumbuhkan hubungan kekerabatan yang bersifat “bilateral” supaya tali 

temali hubungan kekerabatan yang berantai tak terputus. Dan itulah yang 

menyebabkan dalam suatu kampung terdiri dari satu rumpun keluarga. 

 

2.2 Tindakan 

2.2.1 Upacara Kelahiran 

Suku asmat merupakan suku yang sangat memperhatikan nasib generasi 

penerusnya. Suku asmat akan menjaga dengan baik calon generasi 

penerusnya mulai dari saat masih di dalam kandungan sang ibu agar bisa lahir 

ke dunia dengan selamat. Proses itu pun berlanjut hingga sang bayi lahir. Tak 

lama setelah lahir, keluarga akan mengadakan upacara sederhana bersama 

anggota suku yang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4. Tarian upacara kelahiran 

                 (Sumber: https://picture.triptrus.com/image/2014/06/wilayah-suku-asmat.png ) 

 

Menurut Puji Setriya, upacara ini adalah acara pemotongan tali pusar  

dengan menggunakan sembilu, alat yang terbuat dari bambu yang di 
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lanjarkan. Selanjutnya sang bayi akan di beri asi sampai sang bayi berusia 2-3 

tahun (Puji Setriya, 2012). Semua itu merupakan wujud cinta dan kasih 

sayang mereka terhadap generasi penerus mereka. 

 

2.2.2  Sistem Perkawinan 

Suku asmat merupakan salah satu suku terbesar di papua yang masih 

eksis. Tidak ada upacara khusus dalam pernikahan suku asmat. Menurut 

Hanisa, saat  ada laki-laki dan wanita akan menikah, laki-laki harus 

“membeli” wanita pilihannya dengan menawarkan mas kawin berupa piring 

antik dan uang yang  senilai dengan perahu Johnson (sejenis perahu motor 

untuk melaut). Pihak laki-laki dilarang melakukan tindakan aniaya walaupun 

sudah diperbolehkan tinggal dalam satu atap. (Hanisa, 2011). Hal ini 

menunjukan bentuk bahwa suku asmat sangat menghargai dan menjunjung 

derajat wanita. 

 

Gambar 5. Perkawinan Suku Asmat  

               (Sumber: http://www.visitsaya.com/wp-content/uploads/2015/03/perkawinan-

suku-asmat.jpg) 

 

Sistem kekerabatan orang asmat yang mengenal sistem clan  mengatur 

penikahan berdasarkan prinsip mencari jodoh diluar lingkungan sosialnya, 
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seperti di lingkungan kerabat, golongan sosial dan lingkungan pemukiman. 

(Hanisa, 2011) 

 

Macam-macam adat perkawinan menurut Hanisa (2011): 

a) Adat virilokal adalah garis keturunan orang asmat yang ditarik 

berdasarkan garis keturunan orang tua laki-laki. Sesudah menikah, adat 

virilokal mengharuskan pasangan suami-istri tinggal di sekitar pusat 

kediaman kerabat suami.  

b) Adat levirat adalah pernikahan seorang janda dengan saudara kandung 

bekas suaminya yang telah meninggal. Akibat dari adanya adat ini yaitu 

terjadinya sistem perkawinan poligini di dalam suku asmat.  

c) Adat tinis adalah pernikahan seorang anak dalam masyarakat asmat yang 

biasanya di atur kedua orang tua kedua belah pihak, tanpa diketahui oleh 

sang anak. 

d) Adat persem adalah perkawinan yang terjadi akibat adanya hubungan 

rahasia antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian 

diakui secara sah oleh orang tua kedua belah pihak.  

e) Adat mbeter yakni kawin lari yang artinya seorang pria melarikan gadis 

yang disenanginya. Ke 3 cara inilah yang sering digunakan suku asmat dan 

telah menjadi budaya yang turun-temurun.  

 

2.2.3 Upacara Kematian 

Orang Asmat tidak mengenal dalam hal mengubur mayat orang yang 

telah meninggal. Bagi mereka, kematian bukan hal yang alamiah. Bila 

seseorang tidak mati dibunuh, mereka tetap percaya bahwa orang tersebut 

mati karena suatu sihir hitam. Bayi yang baru lahir yang kemudian mati pun 

dianggap hal yang biasa, mereka tidak terlalu sedih karena mereka percaya 

bahwa roh bayi itu ingin segera ke alam roh-roh (W kurniati, 2013).  

Sebaliknya kematian orang dewasa mendatangkan duka cita yang amat 

mendalam bagi masyarakat Asmat. Suku Asmat percaya bahwa kematian 
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yang datang kecuali pada usia yang terlalu tua atau terlalu muda, adalah 

disebabkan oleh tindakan jahat, baik dari kekuatan magis atau tindakan 

kekerasan. Kepercayaan mereka mengharuskan pembalasan dendam untuk 

korban yang sudah meninggal kepada roh leluhur, kepada siapa mereka 

membaktikan diri, direpresentasikan dalam ukiran kayu spektakuler di kano, 

tameng atau tiang kayu yang berukir figur manusia. (Bambang Suwondo, 

1982: 78).  

 

 

Gambar 6. Upacara Kematian Suku Asmat 

                 (Sumber: https://maharrhanni.files.wordpress.com/2013/04/asmat-perisai.jpg) 

 

Orang asmat menunjukan kesedihan mereka karena kehilangan dengan 

cara menangis selama berhari-hari. Menurut Eros Rumansa mayat orang yang 

telah meninggal biasa diletakkan di atas para (anyaman bambu), yang telah 

disediakan di luar kampung dan dibiarkan sampai busuk. Kelak, tulang 

belulangnya dikumpulkan dan disipan di atas pokok-pokok kayu. Tengkorak 

kepala diambil dan dipergunakan sebagai bantal petanda cinta kasih pada 

yang meninggal (Siti Nurbayani, 2014). Orang Asmat percaya bahwa roh-roh 

orang yang telah meninggal tersebut (bi) masih tetap berada di dalam 

kampung, terutama kalau orang itu diwujudkan dalam bentuk patung mbis, 

yaitu patung kayu yang tingginya 5-8 meter. Cara lain yaitu dengan 

meletakkan jenazah di perahu lesung panjang dengan perbekalan seperti sagu 
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dan ulat sagu untuk kemudian dilepas di sungai dan seterusnya terbawa arus 

ke laut menuju peristirahatan terakhir roh-roh (Eros Rumansa, 2013). Saat ini, 

dengan masuknya pengaruh dari luar, orang Asmat telah mengubur jenazah 

dan beberapa barang milik pribadi yang meninggal. Orang Asmat juga tidak 

memiliki pemakaman umum, maka jenazah biasanya dikubur di hutan, di 

pinngir sungai atau semak-semak tanpa nisan. Namun mungkin karena insting 

mereka yang tajam dimana pun jenazah itu dikubur, keluarga tetap dapat 

menemukan kuburannya. 

 

2.2.4 Tarian Tobe 

 

Gambar 7. Suku Asmat Melakukan Tari Tobe 

                 (Sumber: https://picture.triptrus.com/image/2014/06/wilayah-suku-asmat.png) 

 

Masyarakat papua merupakan masyarakat yang mengenal banyak tari 

dengan fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah tarian tobe dari suku 

asmat. Menurut Kemendikbud tari tobe merupakan tarian perang yang ada di 

suku asmat. Tarian ini melambangkan kepahlawanan dan kegagahan 

masyarakat suku asmat. Tarian ini biasanya di lakukan saat kepala suku 

memerintahkan untuk berperang. Tujuan tarian ini untuk mengobarkan 

semangat masyarakat dalam menghadapi perang (Kemendikbud, 2013). Hal 

https://picture.triptrus.com/image/2014/06/wilayah-suku-asmat.png
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inilah yang membuat suku asmat terlihat tak pernah takut dalam menghadapi 

musuh mereka di medan perang. 

Seperti tari-tarian lain, tarian ini juga di iringi alat musik tifa dan alat 

musik lainnya dengan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. 

Masyarakat biasanya menggunakan busana tradisional. Dengan menggunakan 

manic-manik penghias dada, rok yang terbuat dari akar dan dedaunan yang 

diselipkan pada tubuh. 

  

2.2.5 Ritual Pembuatan dan Pengukuhan Perahu Lesung 

Perahu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi suku asmat. 

Begitu berharganya perahu ini menjadi salah satu syarat menikahi seseorang 

atau mas kawin. Dalam proses pembuatan prahu hingga selesai, ada berapa 

hal yang perlu diperhatikan. Menurut Eros Rumansa Setelah pohon dipilih, 

ditebang, dikupas kulitnya dan diruncingkan kedua ujungnya, batang itu telah 

siap untuk diangkut ke pembuatan perahu. Sementara itu, tempat pegangan 

untuk menahan tali penarik dan tali kendali sudah dipersiapkan. Pantangan 

yang harus diperhatikan saat mengerjakan itu semua adalah tidak boleh 

membuat banyak bunyi-bunyian di sekitar tempa itu (Eros Rumansa, 2013). 

Masyarakat Asmat percaya bahwa jika batang kayu itu diinjak sebelum 

ditarik ke air, maka batang itu akan bertambah berat sehingga tidak dapat 

dipindahkan. 

 

              Gambar 8. Masyarakat Asmat hendak melaut dengan perahu lesung 

                 (Sumber: https://maharrhanni.files.wordpress.com/2013/04/asmat-perahu.jpg) 
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Perahu lesung merupakan barang yang berharga, untuk bisa digunakan 

ada beberapa acara yang harus dilewati. Pertama-tama semua perahu 

diresmikan terlebih dahulu. Para pemilik perahu baru bersama dengan perahu 

masing-masing berkumpul di rumah orang yang paling berpengaruh di 

kampung tempat diadakannya pesta sambil mendengarkan nyanyi -nyanyian 

dan penabuhan tifa. Kemudian kembali ke rumah masing-masing untuk 

mempersiapkan diri dalam perlombaan perahu. Para pendayung menghias diri 

dengan cat berwarna putih dan merah disertai bulu-bulu burung. Kaum anak-

anak dan wanita bersorak-sorai memberikan semangat dan memeriahkan 

suasana (Eros Rumansa, 2013). Semua itu merupakan wujud kebahagiaan 

mereka telah mampu memiliki perahu lesung yang sangat berharga. 

 

2.3 Fisik 

2.3.1 Senjata Tradisional (Kapak Batu)  

 

 

              Gambar 9. Kapak Batu 

                    (Sumber: http://www.pisau.co.id/gambar/kapak-batu-papua-suku-asmat.jpg) 

 

Seperti suku-suku yang lain dipapua masyarakat suku asmat juga memiliki 

senjata tradisional. Menurut Ahmadibo dalam website-nya mengatakan senjata 

tradisional suku asmat adalah kapak batu yang terbuat dari batu hijau 

memberikan kesan artistik pada kapak ini. Kapak ini memiliki panjang kira-

kira 45 cm dengan panjang bilah batu kira-kira 20 cm memiliki berat 1 kg 
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(Ahmadibo, 2011). Meski berukuran lebih kecil dari kapak pada umumnya 

namun kapak ini sangat kuat dan menjadi salah satu benda yang paling 

berharga bagi suku asmat. Biasanya masyarakat asmat menggunakan kapak 

batu untuk menebang pohon dan membantu mereka dalam proses membuat 

sagu. Bagi suku asmat kapak batu bukan sekedar sebuah senjata, namun juga 

merupakan barang mewah. Ini karena cara membuatnya yang rumit dan bahan 

pembuatnya merupakan batu nefrit yang sulit ditemukan. 

 

2.3.2 Pakaian Adat 

 

Gambar 10. Wanita Suku Asmat 

       (Sumber: https://ripkalamkudus.files.wordpress.com/2015/01/bdce5-

dsc0133mh5.jpg) 

 

Selain terkenal dengan ukirannya, suku asmat juga memiliki pakaian adat 

yang khas. Seluruh bahan yang digunakan pakaian tersebut langsung berasal 

dari alam. Ini merupakan representati kedekatan suku asmat dengan alam 

sekitarnya.tidak hanya bahan, desain pakaian tradisional suku asmat pun juga 

terinspirasi dari alam. 
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Gambar 11. Laki-laki Suku Asmat 

(Sumber: http://2.bp.blogspot.com/-4pRb_q-

MSqU/URG0eyk4SqI/AAAAAAAAADw/ZVlRBDrLCCI/s1600/Anak+pere

mpuan+suku+asmat+papua.jpg) 

 

Pakaian tradisional laki-laki dibuat menyerupai burung atau binatang 

lainnya karena di anggap sebagai lambing kkejantanan. Sementara rok dan 

penutup dada bagi perempuan yang dibuat dengan daun sagu sehingga sekilas 

mirip dengan keindahan bulu burung kasuari (Ahmadibo, 2011). Bagian 

penutup kepala juga terbuat dari daun sagu dengan bagian samping 

menggunakan bulu burung kasuari. Semua hal tersebut seolah menunjukkan 

betapa dekatnya suku asmat dengan alamnya. 

 

2.3.3 Rumah Adat Jew 

Suku asmat memiliki sebuah rumah adat yang di berinama Jew. Setiap 

desa suku asmat umumnya memiliki satu buah jew dengan fungsi yang mirip 

dengan balai desa. 

 Menurut Ahmadibo, Jew merupakan sebuah rumah yang cukup besar 

yang biasa dibangun diantara pohon di pinggir sungai dengan pondasi 

menggunakan kayu-kayu besi yang kokoh. Bentuknya memanjang memiliki 
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pintu masuk yang lebih dari satu dengan tangga sederhana untuk jalur masuk 

didepan pintu rumah.  

 

Gambar 12. Rumah Bujang Jew suku Asmat 

(Sumber: http://3.bp.blogspot.com/-

DupcLSDWGe0/UWoRKnDt7II/AAAAAAAAAE8/D_DoWY3V1UQ/s1600/jew.jpg) 

 

Jew disebut juga rumah bujang karena yang tinggal didalam rumah 

tersebut adalah kaum laki-laki yang belum pernah menikah. Rumah ini juga 

dapat digunakan untuk seluruh penduduk suku asmat terutama laki-laki karena 

dianggap sebagi pimpinan keluarga. Biasanya rumah ini digunakan juga untuk 

berkumpulnya para pemuka adat dan pimpinan suku asmat untuk melakukan 

rapat desa maupun menentukan strategi perang. (Ahmadibo, 2011). 

 

2.3.4 Alat Musik Tifa 

Seperti daerah-daerah di Indonesia lannya, papua juga memiliki 

alat musik khas daerahnya. Tifa merupakan alat musik yang mirip dengan 

gendang yang merupakan alat musik khas daerah Maluku dan Papua. 

Menurut Ahmadibo, alat musik ini terbuat dari kayu yang di lubangi 

tengahnya dengan penutup biasanya menggunakan kulit rusa. Hal ini 

dimaksudkan untuk membuat bunyi-bunyian yang indah (Ahmadibo, 2011). 
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           Gambar 13. Tifa Suku Asmat 

(Sumber:             

http://www.djarumcoklat.com/images/media/img_20121123221300_50af927c632f0-

1431948372.jpg) 

 

Alat musik ini biasa digunakan untuk acara-acara tertentu seperti upacara 

adat dan yang paling sering dalam tari-tarian peperangan. Layaknya sebuah 

genderang, tifa digunakan untuk mengobarkan semangat masyarakat saat 

akan melakukan perang. Beda dengan genderang tifa biasanya digunakan 

untuk mengiringi tari-tarian yang dilakukan sebelum perang. 

 

2.3.5 Ukiran-Ukiran  

 

 

Gambar 14. Ukiran Pada Tameng Perang Suku Asmat 

(Sumber: https://rumahblogpapua.files.wordpress.com/2010/01/asmat-war-shield-lg.jpg) 

 

Ukiran merupakan kesenian yang paling terkenal dari suku asmat. 

Ukiran-ukiran suku asmat tidak hanya terkenal di Indonesia namun juga di 
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kalangan turis-turis asing. Menurut Ahmadibo,  karakteristik ukiran suku 

asmat adalah polanya yang unik dan bersifat naturalis. Dari segi model, 

ukiran suku asmat sangat beragam, mulai dari patung manusia, perahu, panel, 

perisai, tifa, telur kaswari sampai ukiran tiang (Ahmadibo, 2011). 

Suku asmat biasnya mengadopsi pengalaman dan lingkungan 

hidup sehari-hari sebagai pola ukiran mereka, seerti pohon, perahu binatang 

dan orang berperahu, orang berburu dan lain-lain. Mengukir merupaka sebuah 

tradisi dan ritual yang terkait erat dengan spiritualitas hidup suku asmat yang 

kebanyakan masih menganut kepercayaan dinamisme. Mereka tidak hanya 

sekedar mengukir namun juga merupakan cerminan dari sebuah kehidupan 

spiritual masyarakat suku asmat sendiri. 

Masyarakat asmat terdiri dari 12 sub etnis, dan masing-masing 

memiliki ciri khas pada karya seni ukirnya. Begitu juga dengan kayu yang 

digunakan. Ada sub etnis yang menonjol ukiran patungnnya, ada juga yang 

menonjol ukirang salawaku atau perisai ada pula yang memiliki ukiran untuk 

perhiasan dinding dan peralatan perang (Ahmadibo, 2011). 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Suku asmat merupaka suku terbesar di tanah papua. Mereka 

memiliki berbagaimacam budaya yang unik dan menarik. Kehidupan adat 

yang sangat kompleks menjadi sebuah hal yang menarik untuk selalu di 

pelajari. Kehidupan sehari-hari suku asmat memang tidak bisa lepas dari 

akar budaya mereka. Dimulai dari rumah, pakaian senjata bahkan proses 

pernikahan pun terlihat sangat khas.   

  Adat istiadat suku Asmat mengakui dirinya sebagai anak dewa 

yang berasal dari dunia mistik atau gaib yang lokasinya berada di mana 

mentari tenggelam setiap sore hari. Mereka yakin bila nenek moyangnya 

pada jaman dulu melakukan pendaratan di bumi di daerah pegunungan. 

Selain itu orang suku Asmat juga percaya bila di wilayahnya terdapat tiga 

macam roh yang masing-masing mempunyai sifat baik, jahat dan yang 

jahat namun mati. Berdasarkan mitologi masyarakat Asmat berdiam di 

Teluk Flamingo, dewa itu bernama Fumuripitis.   

  Kedekatan mereka dengan alam sangat tercermin dari tatacara 

kehiidupan mereka. Pakaian mereka yang terbuat dari bahan-bahan yang 

ada di alam. Ukiran-ukiran bahkan konsep tata cara hidup mereka juga 

terinspirasi dari alam.  
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