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ABSTRAK

Tato berasal dari bahasa Tahiti “tattau” yang berarti “tanda”. Tato adalah seni melukis tubuh, suatu produk
dari kegiatan menggambar pada kulit tubuh dengan menggunakan alat sejenis jarum dan memasukkan
pigmen warna ke dalam kulit. Orang Hatam di Kabupaten Manokwari memiliki tato yang menjadi ciri khas
sub suku mereka, dengan berbagai motif, fungsi dan makna. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
bentuk motif, fungsi dan makna yang terkandung di dalam motif tersebut. Metode yang dipakai adalah
observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk motif bagi perempuan adalah
bgeida (hujan), ni towa (bunga Anggrek), breba (bintang), sedangkan motif bagi laki-laki adalah kboryenti
(mata panah), dan breba (bintang). Fungsinya adalah sebagai sarana ungkapan kepercayaan religius, sebagai
identitas kelompok, simbol sensual dan sebagai identitas diri.
Kata Kunci : tato,fungsi, makna, Orang Arfak,

ABSTRACT

Tattoo derives from Tahitian word “tattau” means “sign”. Tattooing is the art of body painting, it is a
product of drawing activity on the skin using tool like a needle and insert the colour pigment into the skin.
Hatam people in Manokwari Regency have a typical tattoo from their sub-tribe, with different motives,
functions and meanings. The problem in this research is to identify the patterns, function and meaning of
the motifs. The method use are observation, intervieuw and literatre study. The results of this research are
the motif’s pattern for women they are bgeida (rain), ni towa (Orchid flower), breba (star), while the motif’s
pattern for men are kboryenti (arrowheads), and breba (star). The pattern function as the expression of their
beliefs, community identity, sensuality symbol and self-identity.
Keywords: tattoo, functions,meanings, Arfak People

A. PENDAHULUAN
Kebudayaan selalu melekat dalam diri manusia dan menjadi salah satu faktor pendukung
dalam perkembangan peradaban manusia. Manusia selalu ingin menunjukkan apa yang dilihat
dan dirasakan serta menuangkannya menjadi suatu bentuk hasil karya. Kegiatan manusia tersebut
kemudian menjadi unsur budaya tersendiri. Unsur-unsur budaya ini tercermin dalam kehidupan
sosial masyarakat sebagai bentuk jati diri suatu etnis dan pembeda antara satu etnis dan etnis lain.
Salah satunya tercermin dalam budaya melukis tubuh yang lebih dikenal dengan nama tato.
Tato berasal dari bahasa Tahiti “tattau” yang konon berarti “tanda” . Tato merupakan bagian
dari seni melukis tubuh atau body painting, adalah suatu produk dari kegiatan menggambar pada
kulit tubuh dengan menggunakan alat sejenis jarum atau benda dipertajam yang terbuat dari flora.
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Gambar tersebut dihias dengan pigmen berwarna-warni dan dimasukkan ke dalam tubuh (Olong,
2006:83). Seni melukis tubuh atau tato bukanlah hal baru, seni ini sudah berlangsung sejak lama
dan menjadi sejarah panjang pelbagai budaya di dunia.
Mengutip Hidayat (2002 : 8), merujuk penelitian Biachi tentang eksistensi tato dalam
masyarakat Mesir Kuno, secara historis sebenarnya tato telah ada semenjak tahun 2000 SM dengan
bukti ditemukannya sosok mummi seorang pendeta perempuan bertato pemuja Dewi Hathor yang
bernama Amunet di kawasan Thebes, Mesir. Tato yang ditemukan pada tubuh Amunet ini berpola
grafis sederhana, dibuat dari titik-titik dan garis-garis yang membentuk sebuah pola abstrak yang
terdapat pada bagian bawah perutnya. Dalam kebudayaan Mesir, tato ini diyakini merupakan
simbol kesuburan seorang perempuan. Dua mummi perempuan lain dari periode yang sama –
yang juga ditemukan di Mesir – juga menunjukkan tanda-tanda tato yang hampir sama. Bukti
lain mengenai keberadaan tato pada zaman pra-sejarah yaitu pada tahun 1991, ditemukan sesosok
mayat beku manusia pemburu. Pemburu tersebut ditemukan bersama kapak es, panah dan pemantik
api. Mayat beku tersebut digali dari dataran es Similaun di pegunungan Alpen, Italia. Tubuh yang
diperkirakan berasal dari zaman Neolithikum dan telah tertimbun selama 5500 tahun ini ternyata
memiliki tato pada bagian punggung dan lututnya (Marianto dan Samsul Barry, 2000:9).
Banyak etnis di dunia yang melukis tubuh sebagai bagian dari kehidupan, antara lain etnis
Huli di pedalaman Papua Nugini yang menggunakan tato dalam rangkaian upacara adat, etnis
Matse di Amerika Selatan di mana para wanita melukis tubuh mereka sebagai pengganti pakaian,
anak-anak Zaire yang dilukis dengan warna biru pada saat inisiasi. Dalam bukunya yang berjudul
Tato, Olong (2006:87) menceritakan tentang diaspora tato yang terjadi di berbagai kebudayaan di
dunia. Yunani kuno memakai tato sebagai tanda pengenal para anggota dari badan intelijen perang
yang menunjukkan pangkat, sedangkan di Romawi mereka memakai tato sebagai tanda bahwa
seseorang berasal dari golongan budak. Jaman dahulu tato semacam ritual bagi suku-suku kuno
seperti Maori, Inca, Polynesian dan lain-lain. Etnis Maori di New Zealand membuat tato motif
spiral pada wajah dan bagian tubuh yang menurut mereka ini adalah tanda keturunan yang baik.
Kepulauan Salomon, tato di torehkan di wajah perempuan sebagai ritus untuk menanda tahapan
baru dalam kehidupan mereka. Etnis Nuer di Sudan memakai tato untuk menandai ritus inisiasi
pada anak laki-laki, dan etnis Indian melukis tubuh dan mengukir kulit mereka untuk menambah
kecantikan atau menunjukkan status sosial tertentu. Mengutip Pemita (2010) dalam www.liputan6.
com, di daratan Asia, Cina memiliki tradisi tato bernama Wen Shen, Tiongkok dan Jepang dengan
seni irezumi. Arab dan India juga dikenal seni lukis tubuh yang populer dengan nama mehndi atau
hinna atau di Indonesia dengan inai. Inai menjadi favorit bagi masyarakat yang ingin menghias
tubuh tanpa rasa sakit.
Suku bangsa Indonesia yang memakai lukisan tubuh antara lain etnis Mentawai, etnis Dayak,
etnis Bali, dan beberapa etnis di Papua. Menurut Ady Rosa, motif lukisan tubuh dari Mentawai
tercatat memiliki jejak paling purba di Indonesia, bahkan di dunia. Orang Mentawai sudah menato
badan sejak kedatangan mereka ke pantai barat Sumatera. Bangsa Proto Melayu ini datang dari
daratan Asia (Indocina) pada Zaman Logam antara tahun 1500SM-500 SM (Hidayat, 2002).
Dekorasi tubuh dengan motif tradisional memiliki banyak fungsi dan makna, seringkali
berkaitan dengan makna religius, misalnya penggunaan tato tradisional Bali yang dianggap sebagai
pencegah dari gangguan roh-roh jahat, motif tato dukun / Sikerei pada orang Mentawai, ada makna
sosial seperti pada motif tato orang Mentawai dan Dayak , adapula motif yang berfungsi sebagai
“nilai kecantikan” atau “nilai kejantanan” untuk menarik lawan jenis (Purna, 2010). Sejalan dengan
perkembangan zaman saat ini muncul motif-motif modern yang seringkali jauh berbeda dari motif
tato tradisional dengan berbagai makna, dan tentu saja memiliki arti tersendiri bagi si pemilik tato.
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Dalam sejarah panjang perjalanan tato di Indonesia diulas dalam majalah Tempo edisi Juni
1983, sempat mengalami disartikulasi negatif ketika muncul fenomena “Petrus” atau penembak
misterius pada kurun waktu tahun 1983 sampai 1984. Pada saat itu terjadi insiden penembakan
massal secara misterius terhadap para penjahat dan preman yang sering disebut “Gali” (Gabungan
Anak Liar). Tato juga identik dengan penjahat atau mantan nara pidana yang dipandang sebagai
sampah masyarakat, sehingga saat itu orang yang mempunyai tato sekedar untuk hiasan tubuh
harus pandai menyembunyikan diri dari sorotan masyarakat (Hidayat, 2002:21).
Namun dalam dekade belakangan dimana mulai muncul kebudayaan populer yang diadaptasi
dari budaya Barat, tato tak lagi menyandang stigma negatif di masyarakat karena keberadaannya
disejajarkan sebagai aksesoris pelengkap gaya berpakaian masyarakat modern masa kini. Motif
tato semakin beragam sebagai salah satu sarana ekspresi identitas dan dipakai oleh berbagai lapisan
masyarakat. Keadaan ini secara perlahan membuat motif tato tradisional mulai memudar dan tidak
banyak dikenal oleh masyarakat, termasuk bagi si pemilik budaya tersebut. Ady Rosa, seorang
peneliti tato di Indonesia menjelaskan dalam tesisnya (1994:45) bahwa :
“Tato dalam budaya pop hanya sebatas kesenangan, sebatas hiasan dan simbol kaum
muda untuk jati diri gengnya. Sedang tato tradisional selain unik dan dahsyat juga
sarat simbol dan makna tetapi sayangnya sudah terancam punah “
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa motif-motif tato tradisional yang terkesan rumit
ternyata mengandung sejumlah simbol dan makna yang kadangkala hanya dimengerti oleh si
pemilik kebudayaan tersebut, dan saat ini keberadaannya sudah mulai punah, sedangkan yang
berlangsung sekarang adalah motif tato modern yang hanya menunujukkan kesenangan dan
kebebasan berekspresi berkaitan dengan gaya hidup kekinian yang seringkali mencampuradukkan
motif tradisional dan motif modern tanpa mengerti maknanya.
Demikian pula yang terjadi pada orang Hatam, salah satu sub etnis dari etnis besar Arfak
yang berada di kabupaten Manokwari, propinsi Papua Barat. Etnis di Papua menggunakan lukisan
tubuh dalam mengekspresikan budaya mereka dalam setiap kehidupan sosial masyarakat. Ada
yang permanen berupa tato yang dirajah di tubuh ada pula yang bersifat sementara yang dilukis
di bagian tubuh pada saat-saat tertentu menurut kebutuhan, biasanya pada saat kegiatan yang
berhubungan dengan adat. Motif-motif lukisan tubuh tersebut sangat bervariasi dan berbeda antara
etnis satu dan lainnya. Adjie (2007) dalam Don Flassy menyebutkan bahwa :
“Bagi etnis-etnis di Papua, lukisan tubuh juga dipakai sebagai hiasan diri. Hiasan
tersebut merupakan bagian kecil dari dekorasi yaitu Tata Rias Diri atau self decoration
yang sejak lama dihayati dan hidup melembaga di kalangan masyarakat (asli) Irian Jaya
(Papua). Tata rias berkembang sejalan dengan tingkat kesadaran berpikir tentang keaku-an yang tumbuh dalam diri seseorang atau sekelompok masyarakat agar mendapat
suatu tempat yang lebih menonjol dan terhormat dari orang lain dari sekelompok
masyarakat lainnya.”
Orang Hatam memakai tato atau iwim dalam bahasa setempat, di bagian wajah yaitu dahi
dan pipi, dan di lengan atas kanan dan kiri. Iwim tersebut menunjukkan identitas sebagai suku
Arfak dan menjadi pembeda dengan suku lain di tanah Papua. Ada perbedaan antara laki-laki dan
perempuan dalam bentuk motif dan posisi iwim . Masing-masing motif memiliki makna dan tentu
saja memiliki cerita yang berbeda bagi si pemilik tato / iwim.
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Saat ini orang muda Hatam yang memakai tato / iwim sudah jarang kalaupun ada motif
yang dipakai tidak seperti dulu, dalam artian tidak mengikuti pakem atau bentuk-bentuk yang
diturunkan dari leluhur yang penuh simbol dan makna. Anak muda Hatam memakai tato bentuk
modern yang kadangkala cuma inisial nama atau gambar yang tidak jelas maknanya. Makna motif
tato tradisonal pun mereka tidak mengerti sehingga hal ini bisa membuat salah satu unsur budaya
Arfak sebagai kekayaan budaya Papua perlahan akan memudar dan menghilang.
Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian
ini adalah mengenai tato (iwim) orang Hatam. Masalah tersebut kemudian akan menjelaskan
mengenai motif, fungsi dan makna yang terkandung dalam iwim (tato) orang Hatam.
Motif-motif lukisan tubuh orang Hatam tentu memiliki makna tersendiri yang hanya dipahami
oleh para pendukung kebudayaan tersebut. Menurut Nico L. Kana (1982:1-2) kebudayaan itu
pada dasarnya merupakan sistem hidup dalam suatu komunitas tentang dunianya. Oleh karena itu,
kebudayaan senantiasa bersifat simbolik. Isinya baru dapat dipahami melalui interpretasi tentang
konsepsi-konsepsi dunia bagi para pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Konsepsi tentang
dunianya dijelaskan melalui perilaku-perilaku, relasi-relasi sosial, gambaran tentang alamnya,
kekuatan gaib dan sebagainya. Menurut penjelasan tersebut, orang Hatam menjelaskan dan
membuat interpretasi tentang diri dan lingkungan alam melalui sebuah lambang atau tanda dengan
motif tertentu, yang dipakai di lengan, dahi dan pipi.
Mengutip Olong (2006:83), secara kebahasaan, tato mempunyai istilah yang nyaris sama
digunakan di berbagai belahan dunia. Beberapa diantaranya adalah tatoage, tatouage, tatowier,
tatuaggio, tatuar, tatuaje, tatoos, tattueringar, tatuagens, tatoveringer, tatos dan tatu. Dalam bahasa
Indonesia, kata tato merupakan pengindonesiaan dari kata tattoo yang berarti goresan, gambar, atau
lambang yag membentuk desain pada tubuh. Lautman dalam Hidayat (2002) menyebutkan bahwa
tato atau tatto, yang dalam bahasa Inggris berarti menandai sesuatu, merupakan seni merajah
tubuh dengan cara menusuk dan menggores kulit tubuh dengan jarum atau alat khusus yang
berisi pigmen zat pewarna khusus untuk mendapatkan gambar, simbol, lambang tertentu secara
permanen. Menurut Marianto dalam Hidayat (2002:10) yang mengutip dari Anne Nicholas seorang
peneliti sejarah tato, kata tato sendiri pada awalnya diyakini berasal dari bahasa Tahiti yaitu tattau
yang berarti tanda tubuh. Kata ini pertama kali dicatat oleh Joseph Bank ketika kapalnya mencapai
suatu daratan Tahiti pada tahun 1769, selanjutnya dipopulerkan dalam khasanah budaya berbahasa
Inggris oleh kapten Bougainville, seorang pelaut Inggris.
Tato merupakan karya seni bermuatan simbol. Simbol berasal dari kata symbolling atau
symbollizing yang berarti melambangkan. Menurut Budiono Herusatoto (2001: 10) simbol adalah
suatu hal atau keadaan yang merupakan media pemahaman terhadap objek. Simbol menurut Geertz
(1979:145) adalah garis-garis penghubung antara pemikiran manusia dengan kenyataan yang ada di
luar, yang dengan mana pemikiran harus selalu berhubungan atau berhadapan, sedangkan menurut
Spradley (1997 :125 ) simbol adalah objek atau peristiwa apapun yang menunjuk pada sesuatu.
Hidayat (2002:8) mengutip Henk Schiffmacher, bahwa Christpher Scoot dalam bukunya
Skin Deep, Art, Sex and Symbol memaparkan pandangannya tentang makna dan fungsi tato
dalam berbagai kebudayaan di dunia. Makna dan fungsi tato tersebut antara lain :a. Tato sebagai
camouflage atau penyamaran dalam berburu; b. Tato sebagai ungkapan kepercayaan religius; c.
Tato sebagai perisai menghadapi masa-masa kritis; d. Tato sebagai sarana inisiasi; e. Tato sebagai
sarana medis; f. Tato sebagai sarana komunikasi; g. Tato untuk menakut-nakuti kelompok lain; h.
Tato sebagai simbol perlawanan; i. Tato sebagai simbol erotisme; j. Tato sebagai sarana mengenang
sesuatu; k. Tato sebagai identitas keompok; l. Tato sebagai identitas individu; m. Tato sebagai
stigma atas kelompok tertentu;
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Penelitian mengenai iwim orang Hatam ini menggunakan pendekatan kualitatif yang
dibahas secara deskriptif dan analisa data secara interpretatif. Adapun teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan daftar pustaka. Penelitian mengenai tato
orang Hatam dilakukan di Kampung Inggramui Distrik Manokwari Barat Propinsi Papua Barat.
Kampung itu dipilih karena terdapat pemukiman orang Hatam dan masih terdapat beberapa orang
yang memiliki iwim, sehingga memudahkan untuk mengambil data yang dibutuhkan mengenai
motif iwim orang Hatam.
B. PEMBAHASAN
a. Gambaran Umum Kabupaten Manokwari
Kabupaten Manokwari terletak di bagian kepala burung pulau Papua pada posisi 0° 15’3° 25’ Lintang Selatan dan 132° 35’-134° 45’ Bujur Timur. Sebagai ibukota Propinsi Papua
Barat, luas wilayah kabupaten Manokwari adalah 4.650 km2 , yang terbagi menjadi sembilan
distrik. Merujuk Kabupaten Manokwari Dalam Angka (2014:3), secara administratif kabupaten
Manokwari mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut; sebelah utara adalah Samudera
Pasifik, sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan
kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan, serta sebelah barat berbatasan
dengan kabupaten Tambrauw.
Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika kabupaten Manokwari
tahun 2014, secara umum kabupaten Manokwari mempunyai topografi wilayah yang bergelombang
dan berbukit dengan ketinggian 0-2.985 m di atas permukaan laut. Terdapat 13 gunung di
kabupaten ini dengan 2 gunung tertinggi yaitu gunung Umsini 2.950 m dan gunung Mamofcu
2.985 m. Selain itu, terdapat 15 sungai dengan sungai terpanjang terdapat di distrik Masni yaitu
sungai Wariori sepanjang 96 km, dan danau yang terluas danau Anggi Gida (danau perempuan)
yaitu 2.500 ha di distrik Anggi. Kabupaten Manokwari tergolong daerah beriklim basah dengan
curah hujan cukup tinggi rata-rata 2.688 mm per tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan
Februari yaitu 248 mm dan curah hujan terendah pada bulan September mencapai 26 mm. Suhu
udara di Manokwari dapat mencapai 22,9° C - 33° C dengan kelembaban udara rata-rata 84,7 %
(Kabupaten Manokwari Dalam Angka, 2014).
Secara etimologi, kata “manokwari” berasal dari bahasa Byak yakni Mnukwar yang berarti
kota tua. Manokwari dikenal sebagai kota bersejarah dalam penyebaran agama Kristen di tanah
Papua, karena pada tanggal 5 Februari 1855 dua orang missionaris berkebangsaan Jerman yaitu
Carel William Ottow dan Johann Gotlob Geisller mendarat di pulau Mansinam dan memulai
penyebaran Injil. Manokwari juga tercatat sebagai kota pemerintahan tertua di tanah Papua,
ditandai dengan pelantikan J.J. Van Oosterszee pada tanggal 8 November 1899 sebagai Controler
Afdeling Noord Nieuw Guinea yang berkedudukan di Manokwari, oleh Residen Ternate Van Horst
mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tahun 1999 Manokwari ditetapkan sebagai
ibukota Provinsi Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) (www. manokwari.info).
Suku terbesar di kabupaten Manokwari adalah suku Arfak, yaitu orang-orang yang tinggal
di sepanjang pegunungan Arfak yang berarti “pegunungan besar”. Menurut hasil penelitian F.
Apomfires dan K. Sapulete berjudul Masyarakat Arfak di Anggi Kabupaten Manokwari (1992 :
139), bahwa penduduk di pegunungan ini secara umum disebut orang Arfak, tetapi secara khusus
terdiri atas empat suku bangsa yang hampir sama kebudayaannya, walaupun demikian bahasa
mereka sangat berbeda sehingga keempat suku tersebut tidak dapat saling berkomunikasi dengan
bahasa mereka masing-masing. Keempat suku tersebut adalah orang Meyah, orang Moile, orang
Hatam dan orang Mantion (atau Manikon, atau Sough). Arfak, berasal dari kata arfk yang berarti
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orang yang tidur diatas bara api. Nama tersebut diberikan oeh orang-orang Belanda pada zaman
dulu karena melihat orang setempat tidur di atas sebuah rumah panggung yang di bawahnya diberi
bara api dengan tujuan untuk menghangatkan, hal tersebut dilakukan karena hawa di pegunungan
sangat dingin bisa mencapai 60 C. Akhirnya daerah pegunungan yang menjadi tempat tinggal suku
itu dinamakan pegunungan Arfk, yang dalam penyebutannya menjadi “arfak”.
Orang Arfak yang masih tinggal di Pegunungan Arfak, tinggal dalam sebuah rumah
panggung bertiang banyak yang dalam bahasa setempat adalah Mod Aki atau Igkojei atau yang
berarti Rumah Kaki Seribu. Bagian dalam rumah tersebut disekat dari depan ke belakang sehingga
menjadi dua bilik untuk memisahkan ruang untuk laki-laki dan perempuan. Pada bilik laki-laki,
dibuat bertingkat, orang tua tidur di bagian atas sedangkan anak-anak tidur di bagian bawah
dan bertugas menyalakan bara api sepanjang alam untuk menghalau hawa dingin. Bara api ini
kemudian dibatasi dengan tanah agar tidak terjadi kebakaran. Seringkali terjadi, anak-anak tidur di
atas bara yang telah padam untuk menghangatkan diri. Bilik wanita tidak disekat sehingga mereka
tidur berdekatan untuk menghangatkan badan. Rumah ini didirikan diatas tiang yang banyak dari
kayu dengan tinggi sekitar 5-10 meter dan beratap ilalang. Dalam sebuah rumah, bisa terdiri atas
20 orang yang masih bertalian kerabat. Saat ini Rumah Kaki Seribu sudah jarang dan hanya dapat
ditemui di daerah pedalaman pegunungan Arfak, dan sudah tidak asli, ada perombakan terutama
mengenai atap yang kini memakai seng. Selain di wilayah pegunungan Arfak, orang Arfak sudah
banyak yang turun dan bermukim di dataran rendah seperti di kota Manokwari.
Kampung Inggramui termasuk salah satu perkampungan yang dihuni oleh orang Hatam di
distrik Manokwari Barat. Luas wilayah distrik Manokwari Barat adalah 237,24 km2 terdiri atas
6 kelurahan yaitu kelurahan Manokwari Barat, kelurahan Amban, kelurahan Manokwari Timur,
kelurahan Padarni, kelurahan Wosi, dan kelurahan Sanggeng, serta terdiri atas 4 kampung yaitu
kampung Soribo, kampung Binirauw, kampung Inggramui, dan kampung Udopi. (Kabupaten
Manokwari Dalam Angka, 2014 : 24). Kampung Inggramui merupakan wilayah pemekaran dari
kelurahan Wosi. Batas-batas wilayah Kampung Inggramui adalah sebelah utara dengan kampung
Rundopi, sebelah selatan dengan kelurahan Wosi, sebelah timur dengan Lembah Hijau dan gunung
Geimoi, dan sebelah barat berbatasan dengan gunung Swapen. Batas-batas wilayah kampung
Inggramui secara hak ulayat sangatlah luas mulai dari gunung Swapen sampai wilayah Satuan
Pemukiman Transmigrasi (SP) 1 dan dari Lembah Hijau hingga ke daerah Amban, tetapi yang
digunakan sebagai tempat pemukiman secara adat hanyalah sekitar 5 km2. Letak rumah penduduk
kampung berderet sepanjang jalan raya Inggramui dengan rata-rata 10 rumah setiap deretnya.
Kampung Inggramui berjarak sekitar 2 km dari pusat pemerintahan Manokwari dapat
ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dengan kondisi jalan
yang sudah diaspal. Namun demikian, untuk kendaraan angkutan umum roda 4 (empat) masih
terbatas jumlahnya dibandingkan dengan angkutan umum roda 2 (dua) yang biasa disebut ojek.
Jika menggunakan kendaraan umum roda empat atau angkot, harus berhenti di depan jalan masuk
kampung selanjutnya menggunakan ojek masuk menuju kampung sejauh sekitar 1 km. Kondisi
jalan beraspal tetapi tidak mulus, banyak rusak disana-sini. Apalagi jika turun hujan maka jalanan
licin dan air tergenang di jalan yang rusak. Keadaan tanah di kampung Inggramui termasuk tanah
lempung berpasir dengan warna kecoklatan sampai kehitaman yang sangat subur.
Orang Hatam sebagai sub etnis Arfak, menyebut diri mereka sebagai Tinam. Tinam berasal
dari kata Kinam dalam bahasa Hatam, yang berarti kampung atau penduduk asli (Dowansiba Ullo,
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2004:10). Kata “Inggramui” juga berasal dari bahasa Hatam yang berarti kali merah, berasal dari
sebuah kali/sungai yang ada di kampung tersebut. Sungai yang berhulu di dataran tinggi Anggi
di pegunungan Arfak tersebut memang berwarna merah, berasal dari sejenis lumut yang ada di
dasar sungai tersebut. Kampung Inggramui termasuk kampung yang heterogen baik dari segi mata
pencaharian, etnis, dan agama. Orang lokal seperti orang Hatam umumnya bercocoktanam di
ladang, dan beberapa pekerjaan lain seperti pedagang, aparatur negara, dan bidang jasa. Penduduk
pendatang berasal dari etnis Jawa, Sulawesi, Sumatera dan sub etnis Papua lainnya, berprofesi
sebagai aparatur negara, pedagang, pertukangan dan bidang jasa.
b. Iwim (tato) Orang Hatam
a) Cara Membuat Tato
Tato dengan keragaman motifnya merupakan tampilan dari aktivitas budaya tradisional yang
telah ada berabad-abad silam. Tato dalam ranah budaya memiliki berbagai istilah dalam berbagai
kebudayaan seperti Tahiti (tatau), Jepang (ire zumi), Eskimo (tau-tau), Cina (wen shen), Maori
(moko), Mentawai (titi), Inggris (tattoo), Dayak (pantang/betik), Sumba (kamattuka), Jawa (tatu),
Tetun (hedi), dan lain sebagainya (Hapsari, 2011:31). Secara teknis ada dua cara pembuatan tato
yakni teknik manual dan menggunakan alat. Teknik manual umumnya masih digunakan dalam
ritual pembuatan tato pada masyarakat tradisional, sedangkan menato dengan alat umumnya
dilakukan pada studio-studio tato profesional yang melayani pembuatan tato modern dengan
jaminan keselamatan dan kenyamanan. Menurut Ami Karkov bahwa secara teknis tato adalah
pewarnaan permanen pada tubuh dengan cara diresapkan dengan benda tajam ke dalam kulit
(dermis) (Olong, 2006 : 84).
Pembuatan gambar dalam tato secara garis besar ada dua cara. Pertama dengan retas tubuh
(scarification) yaitu menggores permukaan kulit dengan benda tajam hingga menimbulkan luka
dan tanda (tonjolan) pada permukaan kulit. Kedua dengan melubangi permukaan kulit dengan
benda tajam yang runcing sesuai gambar yang diinginkan kemudian tinta/zat cair berwarna
dimasukkan ke bawah permukaan kulit tersebut. Dalam hal penandaan tersebut, Victor Turner
dalam Olong (2006:87) membagi teknik penandaan menjadi dua macam yakni : Scarification yaitu
teknik penandaan pada tubuh dengan cara penggoresan sehingga menimbulkan beberapa luka
yang panjang dan lurus di permukaan kulit tubuh. Cicatrization yaitu penandaan tubuh dengan
cara menyobek kulit dan menyumpalkan suatu barang ke dalam kulit tersebut.
Pada teknik pertama, dengan memakai alat yang runcing seperti tulang hewan atau jarum,
kulit tubuh digores hingga menimbulkan luka atau tanda, setelah sembuh akan muncul tanda
bekas luka yang akhirnya menjadi sebuah identitas yang muncul alami tanpa memakai pewarna.
Teknik kedua memiliki dua cara yakni pertama, melubangi kulit dan memasukkan zat pewarna,
dan kedua, adalah melubangi kulit kemudian memasukkan benda atau menyumpal kulit tersebut
hingga bentuknya menonjol. Beberapa suku di dunia, ada yang menggunakan teknik pertama,
dan ada pula yang memakai teknik kedua, tetapi pada masyarakat di kepulauan Pasifik, Afrika
dan Amerika banyak dijumpai dua hal terebut diatas. Salah satu suku di Indonesia yang memakai
teknik kedua adalah perempuan dari Teluk Yotefa, Kota Jayapura. Pada masa lampau, perempuan
di Teluk Yotefa memakai duri sagu untuk menyobek kulit dan memasukkan tulang ikan ke dalam
kulit bersama zat pewarna. Tato yang menonjol itu dipakai sebagai tata rias tubuh perempuan
Teluk Yotefa di masa lampau (www.papua woman.blogspot.com)
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Gambar 1. Tato pada perempuan Teluk Yotefa di masa lampau
Sumber : www.papuawoman.blogspot.com

Melihat dari dua teknik pembuatan tato, iwim orang Hatam memakai teknik pembuatan yang
pertama, yakni menggores di permukaan kulit dengan memakai benda serupa jarum. Untuk membuat iwim, alat yang digunakan adalah duri pohon isuk yang tumbuh di Anggi atau memakai tulang
kasuari. Duri digoreskan di bagian tubuh yang diinginkan hingga mengeluarkan darah. Setelah
itu arang yang telah ditumbuk halus, dicampur dengan minyak kelapa dan dioleskan pada luka
tersebut. Campuran arang dan minyak kelapa selain berfungsi sebagai obat luka goresan, berfungsi
juga sebagai zat warna. Campuran dibiarkan hingga luka mengering selama kurang lebih satu
minggu kemudian dibasuh dengan air hingga bersih. Pada akhirnya luka yang mengering akan
menjadi sebuah tanda berwarna hitam. Saat ini selain memakai duri juga memakai jarum sebagai
alat untuk menggores.
Selain teknik pembuatan, tato tidak terlepas dari warna yang mengikuti motif-motif tato
tersebut. Tato yang digunakan oleh masyarakat tradisional sebagai ciri khas umumnya memiliki
warna antara lain merah, putih, dan hitam. Masing-masing warna tentu adalah simbol dari sesuatu
yang ingin disampaikan. Umumnya warna merah berasal dari tanah liat, simbol dari darah atau
keberanian. Warna putih berasal dari kerang yang ditumbuk, simbol hati yang bersih, dan warna
hitam berasal dari arang biasanya sebagai simbol sesuatu yang misterius. Beberapa suku ada yang
memakai salah satu dari ketiga jenis warna, ada pula yang hanya memakai salah satu saja dan ada
yang mengkombinasikan ketiga warna tersebut.
Bagi orang Hatam, mereka hanya mengenal warna hitam sebagai warna dasar dari iwim yang
mereka buat. Hitam berasal dari arang yang dicampur minyak kelapa. Sejak zaman dulu mereka
hanya mengenal tato dengan warna hitam, sedangkan suku-suku yang berada di pesisir memakai
macam-macam warna bagi tato mereka, hal ini karena masyarakat pesisir pantai umumnya
masyarakat dinamis. Warna hitam hanya dikenakan orang Hatam pada iwim atau tato permanen
mereka, sedangkan apabila ada upacara adat yang mengharuskan mereka menari maka mereka
akan melukis tubuh dengan warna putih dan memakai aksesoris lainnya yang beraneka ragam.
Warna putih itu berasal dari cat tembok atau batu kapur yang dihancurkan kemudian dicampur air,
dan mudah dibersihkan dengan air apabila telah selesai upacara.
Dalam budaya memakai tato pada orang Hatam, tidak ada perbedaan antara motif yang
dikenakan oleh kalangan rakyat biasa dengan motif yang dikenakan oleh kepala suku (andipoy).
Tidak seperti pada masyarakat Dayak dan Mentawai, di mana motif yang dikenakan oleh mereka
mempunyai perbedaan dari setiap strata dan peran. Selama melakukan penelitian, nampak bahwa
sebagian besar yang masih memiliki tato adalah kaum perempuan dan dalam usia yang tidak muda
lagi. Hal ini disebabkan karena kaum laki-laki banyak yang menolak untuk di tato dan tidak ada
sanksi khusus mengenai penolakan tersebut, sedangkan perempuan tidak bisa menolak dan akan
dianggap melanggar adat apabila tidak membuat tato.
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Tidak seperti orang Mentawai dan Dayak yang membuat tato di sekujur tubuh mereka,
orang Hatam membuat tato hanya di bagian wajah dan lengan baik laki-laki maupun perempuan.
Bagi perempuan Hatam, tato bisa berarti sebagai pemikat, bisa juga sebagai peringatan agar tidak
sembarang lelaki mendekati. Dulu ada kepercayaan yang berkembang pada masyarakat Hatam
bahwa apabila seorang perempuan belum ditato, bila ia menikah suaminya akan meninggal.
Harapan dan peringatan yang tertuang melalui seni tubuh itu kini tak lagi menjiwai kaum muda
Hatam. Rangkaian arti dalam tato rupanya hal itu dianggap sebagai mitos sehingga tidak lagi
mengikuti aturan itu.
b) Motif Iwim (tato) Perempuan
Motif iwim perempuan Hatam ada beberapa motif dan biasanya ditorehkan di dahi, pipi dan
lengan. Perempuan Hatam ditato sejak kecil sekitar umur 5-9 tahun, dan iwim harus dibuat sebelum
ia menikah karena ada anggapan bahwa jika tato dibuat setelah ia menikah maka suaminya akan
mati. Fungsi iwim bagi perempuan Hatam adalah sebagai lambang kecantikan yang akan menarik
perhatian kaum lelaki. Motif-motif iwim perempuan adalah :

Gambar 1. Bgeida
Sumber : Koleksi pribadi, 2011

Bgeida berarti hujan. Motif ini dipakai oleh perempuan di bagian pipi sebelah kiri atau sebelah
kanan. Fungsi motif bgeida sebagai perhiasan pada perempuan. Maknanya adalah perempuan
diibaratkan seperti hujan dimana bisa menyenangkan, menyejukkan hati dan menentramkan
keluarga. Perempuan harus bisa mengatur, mengurus rumah tangga dan bisa menjadi penengah
masalah yang terjadi dalam keluarga.

Gambar 2. Ni Towa
Sumber : Dok. Windy Hapsari, 2011

Ni Towa adalah bunga Anggrek. Motif ini dipakai oleh perempuan di bagian pipi sebelah
kiri atau di sebelah kanan, dan di atas payudara. Motif ni towa selain berfungsi sebagai perhiasan
juga berfungsi sebagai simbol sensualitas. Makna ni towa adalah perempuan ibarat bunga, dan
157

Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Volume 23, Nomor 1, Maret 2016 (149 - 162)

bunga mempunyai sejumlah arti dan merupakan dinamika hidup yang feminin. Perempuan Hatam
merupakan harta berharga yang harus dijaga sampai waktunya ia menikah. Perempuan ibarat
bunga yang sedang berhias dan menarik lawan jenis untuk mendekat tetapi tetap menjaga normanorma yang berlaku dalam masyarakat.

Gambar 3. Breba
Sumber : Dok. Windy Hapsari, 2011

Breba berarti bintang. Motif breba dipakai di lengan atas kanan dan kiri. Untuk perempuan
digores setengah lengan saja tidak tersambung. Fungsi breba adalah sebagai perhiasan feminin.
Makna breba adalah bahwa tiap laki-laki dan perempuan diharapkan menjadi penerang jalan
bagi keluarga, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bisa menjadi penunjuk arah yang benar bagi
keluarga.

Gambar 4. Piabah
Sumber : Dok. Windy Hapsari, 2011

Piabah berarti matahari. Maknanya adalah seorang perempuan yang mandiri dan
bertanggungjawab terhadap urusan rumah tangga. Letak motif di dahi. Fungsi sebagai simbol
feminin.
c) Motif Iwim (tato) Laki-laki

Gambar 5. Breba
Sumber: Dok. Windy Hapsari, 2011

Breba adalah bintang. Motif breba digores mengelilingi lengan atas dan harus menyatu atau
tersambung. Saat ini banyak aksesoris manic-manik dengan motif breba, untuk dipakai di kepala
atau lengan. Maknanya mirip seperti pada perempuan bahwa sebagai laki-laki harus bisa seperti
bintang yang menyinari banyak orang. Fungsi sebagai lambang keperkasaan.
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Gambar 6. Kboryenti
Sumber: Dok. Windy Hapsari, 2011

Kboryenti berarti mata panah. Motif ini dipakai oleh laki-laki di dahi menurun hingga di
tulang hidung. Fungsi sebagai perhiasan dan lambang maskulin. Makna kboryenti adalah laki-laki
harus bisa seperti mata panah yang ‘tajam” yakni harus punya sikap selalu jantan, berani dan siap
menjaga diri dan keluarga. Laki-laki diharuskan bisa menjadi pemimpin dan bisa bertanggung
jawab dalam menghadapi berbagai masalah terutama yang terjadi dalam keluarga besar.

Gambar 7. Piabah
Sumber : Dok. Windy Hapsari, 2011

Piabah berarti matahari. Makna sebagai laki-laki mampu menjadi pemimpin keluarga.
Fungsi sebagai lambang kejantanan. Letak tato di lengan.
Menurut Olong (2006 : 328), motivasi tato pada masyarakat tradisional pedalaman, antara lain
secara garis besar terdiri dari lima motivasi utama, yaitu : 1. Penandaan mereka sebagai alat
pertahanan (defence) baik dari serangan musuh maupun gangguan makhluk halus, biasanya
dikenakan pada anak yang belum dewasa; 2. Tato merupakan ungkapan keberanian dan maskulinitas
di kalangan laki-laki, merupakan representasi manusia yang kuat dengan asumsi semakin banyak
yang mengatribut di tubuhnya maka semakin kuatlah dia; 3. Tato merupakan daya tarik tubuh
dalam menarik lawan jenis; 4. Tato merupakan pertanda/batas seseorang dalam melewati masamasa krisis dalam kehidupan, seperti kelahiran, memasuki masa dewasa, pernikahan, kematian; 5.
Tato merupakan prasyarat kesetiaan dan kebutuhan (devotion) terhadap tradisi dan religi dengan
mengorbankan dan menyakiti tubuh untuk mendekati sang penguasa alam raya.
Merujuk pada pernyataan di atas, orang Hatam membuat tato dengan motivasi antara lain
sebagai syarat memasuki peralihan dari masa kanak-kanak, daya tarik tubuh dalam menarik lawan
jenis, ungkapan maskulinitas dan tradisi sebagai ungkapan takjub terhadap alam raya. Hal ini
tersirat pada budaya menggores tato pada masa kanak-kanak. Pemakaian tato bunga Anggrek yang
dikenakan oleh perempuan di atas payudara dan pipi, merupakan bentuk sensualitas dan daya tarik
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seorang perempuan untuk menarik minat laki-laki yang kelak akan dipilih sebagai pendamping
hidup. Bagi laki-laki, motif mata panah yang digores di dahi dan matahari yang digores di lengan
merupakan simbol maskulinitas sebagai daya tarik dari kaum perempuan. Keseluruhan motif tato
yang digores pada lengan dan wajah orang Hatam merupakan benda-benda alam raya ciptaan
Tuhan yakni matahari, bintang, bunga dan hujan. Motif ini dibuat sebagai bentuk rasa takjub
terhadap alam raya dan sebagai sarana mendekati atau memperoleh kekuatan yang dimiliki oleh
matahari, bintang, bunga, hujan dan mata panah. Dengan menorehkan kekuatan alam raya mereka
berharap bisa medapatkan kekuatan dan kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan.
Seperti halnya perempuan, laki-laki di tato sekitar umur 5 tahun dan paling lambat hingga
umur 9 tahun. Alat yang dipakai untuk membuat tato / iwim adalah dengan duri dari pohon isuk,
sejenis pohon yang tumbuh di sekitar Danau Anggiji dan Anggida, dan hanya tumbuh di dataran
tinggi dan daerah yang berhawa sangat dingin. Duri ditoreh di kulit hingga mengeluarkan darah,
kemudian arang yang telah dicampur minyak kelapa atau air dibubuhkan diatas luka. Fungsi arang
di sini selain sebagai pewarna, juga dipercaya untuk mengobati bengkak dan menghentikan darah.
Campuran arang tersebut dibiarkan hingga sekitar seminggu. Setelah seminggu, di kulit bekas
goresan itu akan terbentuk motif yang berwarna hitam.
Keberadaan tato dalam setiap kebudayaan dan kurun jaman memiliki makna dan fungsi
yang berneka ragam dan senantiasa berubah-ubah. Setiap kebudayaan memaknai tato dengan
cara dan bahasa mereka sendiri (Hidayat, 2002). Tidak seperti orang Dayak dan Mentawai yang
membuat tato di hampir seluruh tubuh mereka, orang Hatam hanya mengenal tato tradisional yang
ditorehkan di bagian wajah dan lengan. Tato atau iwim merupakan sebuah tanda yang memiliki
makna dan merupakan media pemahaman terhadap suatu objek.
Orang Hatam memberi arti atau menandai objek atau peristiwa di sekeliling mereka terutama
fenomena alam dengan membuat sebuah tanda agar mudah untuk menyampaikan kepada orang
lain diluar lingkungan mereka. Makna dari motif mereka seperti bunga, bintang, anak panah, dan
hujan adalah hal-hal yang mereka temui setiap hari dan merupakan hasil interaksi antar individu
sehingga memberikan suatu arti sebagai suatu kesepakatan bersama. Mereka menuangkan rasa
takjub dan ekspresi terhadap alam lewat sebuah tanda di wajah dan di lengan, serta berharap
kekuasaan alam bisa mereka rasakan dan merasuk melalui tanda yang mereka buat. Tato dalam
hal ini berfungsi sebagai ungkapan kepercayaan dan religius terhadap sesuatu yang besar di alam
dunia, dengan harapan akan memperoleh keselamatan, keabadian, kejayaan seperti tanda yang
ditorehkan.
Menurut Malinowski dalam Koentjaraningrat mengenai fungsi, bahwa aktifitas kebudayaan
sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebudayaan naluri manusia yang
berhubungan dengan seluruh kehidupannya (1980:117). Berdasarkan pengertian tersebut, orang
Hatam membuat tato tradisional sebagai naluri akan kebutuhan dasar manusia akan komunikasi
dengan lingkungan alam tempat mereka berada. Perempuan Hatam diberi arti sebagai seorang
gadis yang sedang mekar dan sedang berhias layaknya bunga yang sedang mekar dan memikat
“kumbang” atau laki-laki untuk mendekat. Selain bunga, juga laksana bintang yang memberi
cahaya dan menerangi kehidupan keluarganya kelak dan dapat menenangkan hati laksana hujan.
Laki-laki yang ingin mendekati seorang perempuan Hatam harus menaati aturan yang berlaku
yaitu tidak boleh bertemu berdua saja tetapi harus datang ke rumah dan menemui orang tua.
Apabila ketahuan mereka mengadakan pertemuan di luar rumah maka akan terkena denda adat
dan bisa memicu suatu peperangan dengan keluarga laki-laki. Fungsi iwim bagi perempuan Hatam
selain sebagai ungkapan kepercayaan religius juga sebagai sarana memikat laki-laki untuk menjadi
pasangan hidupnya.
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Laki-laki Hatam diibaratkan seperti mata panah yang tajam dan siap berperang, dalam
arti bisa menjaga diri dan keluarganya dari gangguan serta bersikap jantan dan tanggung jawab.
Demikian pula harus bisa menjadi seperti bintang yang menjadi penuntun arah bagi keluarga.
Fungsi iwim dalam hal ini adalah lambang kejantanan dan keperkasaan sebab diharapkan seorang
laki-laki bisa “berperang” untuk membela diri dan keluarga.
Motif iwim orang Hatam sudah jarang terlihat, kalaupun ada hanya pada orang-orang tua. Saat
ini generasi muda dan anak-anak udah jarang yang mengenakan tato di wajah mereka. Berbagai
aspek menjadi faktor pendorong menghilangnya tato tradisional Hatam antara lain pendidikan.
Orang yang bersekolah malu jika memakai tato di wajah, kalaupun ada mereka membuat tato
memakai motif modern di bagian lain dari tubuh mereka, atau sekedar menorehkan singkatan
nama mereka di lengan. Mereka membuat tato dengan cara sederhana yakni menggunakan jarum /
duri dan dioles dengan arang. Pada motif tato modern ini bentuknya bervariasi tergantung kemauan
si pemilik dan tempatnya pun tidak lagi di wajah tetapi fleksibel bisa dimana saja. Faktor lain
yang menyebabkan motif iwim jarang dipakai karena masuknya agama Kristen yang melarang
melakukan perbuatan yang menyakiti diri sendiri, sebab untuk memperoleh motif tato yang
timbul, kulit harus dilukai dengan duri atau tulang binatang dan harus berdarah tanpa memakai
obat penghilang rasa sakit. Banyak anak Hatam saat ini enggan ditato karena takut akan rasa sakit
yang harus dialaminya.
Jika ada upacara adat yang mengharuskan mereka berhias, tato yang dipakai bersifat
sementara dan memakai bahan dari cat tembok yang mudah dibersihkan menggunakan air. Cara
lain mengganti tato adalah dengan memakai aksesoris pengganti tato yang dibuat dari manikmanik yang dijalin sedemikian rupa menyerupai motif tato asli, dan ada juga memakai aksesoris
dengan kain yang dilukis sesuai motif tersebut. Saat ini tato di bagian lengan diganti dengan gelang
yang bernama pasaida, berupa untaian manik-manik menyerupai motif tato. Pada kasus ini, iwim
berfungsi sebagai penguatan identitas kelompok.
Semua hal yang dilakukan orang Hatam untuk mengekspresikan diri dan lingkungannya
melalui tanda-tanda alam dalam sebuah motif tato merupakan suatu indegenous local yang harus
dijaga agar tidak punah dan generasi mendatang dapat memahami dan mencintai unsur budaya ini
yang merupakan wujud adaptasi manusia dengan lingkungan alamnya.
Motif-motif yang dipakai berfungsi sebagai simbol merupakan bentuk pemahaman tentang
falsafah hidup yang dirumuskan dan disepakati bersama dan dituangkan dalam bentuk motif
tato/iwim. Simbol ini menjadi peraturan yang berlaku bagi seluruh anggota sub suku Hatam dan
berfungsi untuk menyampaikan pesan sebagai jati diri sub suku Hatam
C. PENUTUP
Tato bagi orang Hatam berfungsi sebagai penguatan jati diri dan identitas kelompok, sudah
dikenal sejak jaman dahulu. Ritual ini dilakukan saat usia lima tahun hingga usia Sembilan tahun
sebagai penanda peralihan. Alat yang digunakan masih sederhana dan berasal dari alam yakni duri
pohon isuk dan arang sebagai pewarna.
Motif tato / iwim bagi perempuan adalah bgeida (hujan), ni towa (bunga anggrek) dan breba
(bintang), sedangkan motif tato / iwim laki-laki adalah kboryenti (mata panah) dan breba (bintang).
Makna masing-masing motif adalah ni towa bahwa perempuan diibaratkan seperti bunga yang
mekar dan cantik, makna bgeida adalah perempuan diharapkan bisa menyejukkan bagai hujan,
dan breba adalah perempuan bisa seperti bintang yang menerangi keluarga.
Makna motif iwim pada laki-laki yaitu kboryenti bahwa laki-laki diharapkan bisa setajam
mata panah yang bisa melindungi diri dan keluarga, serta bisa seperti breba (bintang) yang mampu
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menjadi penunjuk jalan bagi keluarga. Sedangkan fungsi tato / iwim adalah sebagai sarana ungkapan
kepercayaan religius, sebagai identitas kelompok dalam suatu komunitas, sebagai simbol identitas
diri dan sebagai simbol sensual untuk menarik minat lawan jenis.
Saat ini penandaan tubuh sebagai ritual peralihan tersebut sudah tidak dilakukan lagi. Tato
yang dibuat oleh generasi baru memiliki motif dan makna yang berbeda serta dilakukan sebagai
kesenangan semata.
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