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Prakata

Dalam terjemahan disertasi tahun 1957 ini, tentu tidak ada
kesempatan mengolah data dari sesudah tahun itu. Sepanjang
pengetahuan saya, tidak ada publikasi dalam bentuk buku atau
artikel yang sejak saat itu menyediakan data. Bibliografi dari
Van Baal, Galis, dan Koentjaraningrat menyebut-nyebut tiga "Esai
akademis". Karena saya tidak berkesempatan untuk mengadakan
kajian ulang, terjemahan dari publikasi tahun 1957 itu terpaksa
tidak berubah.
Sedekat mungkin terjemahannya mengikuti teks asli, hanya
disesuaikan dan dipersingkat di beberapa tempat. Tiga puluh
tahun setelah diterbitkan untuk pertama kali, saya menganggap
edisi Indonesia ini penting karena beberapa alasan.
Pertama-tama, setiap orang yang tertarik dan dapat membaca bahasa Indonesia akan mendapatkan uraian tentang salah
satu kebudayaan di Irian Jaya, yang justru sangat penting karena
Irian Jaya sebagai keseluruhan merupakan sebuah daerah kebudayaan yang khas, di dalamnya dapat diteliti perbandinganperbandingan antarkebudayaan yang menarik. Ini lebih-lebih
berlaku untuk kebudayaan Muyu karena penduduknya tinggal
di sepanjang perbatasan antara Irian Jaya dan Papua Nugini.
Dengan demikian, dalam arti kebudayaan, mereka sangat
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berdekatan dengan penduduk bagian selatan dari pegunungan
tengah Papua Nugini (Swadling 1983).
Pada tahun 1988—1989 antropolog Stuart Kirsch dari Universitas Pennsylvania mengadakan penelitian di antara orangorang Yonggom di Papua Nugini, yang tinggal di sepanjang perbatasan Irian Jaya, sejajar dengan daerah Muyu. Karena berasal
dari daerah di sekitar Ninati, orang-orang Yonggom itu termasuk
suku bangsa Muyu, dan menetap di daerah mereka yang sekarang
ini beberapa dasawarsa lalu (Kirsch 1991). Sebelum itu, Robert
Welsch mengadakan penelitian di antara orang-orang Ninggerum,
sebuah suku yang daerahnya di Papua Nugini berbatasan dengan
daerah Muyu yang mempunyai hubungan ekonomi, sosial, dan
kebudayaan dengan mereka (Welsch 1985). Mengingat
kepentingan ini maka ada baiknya data tentang orang-orang
Muyu itu dapat diperoleh dalam bahasa Indonesia.
Menurut surat-surat kabar Indonesia (antara lain Kompas 21
Juni dan 17 Juli 1984), 7.000 orang Muyu pindah ke Papua Nugini.
Agaknya mereka tidak puas dengan keadaan di daerah mereka,
dan karena dijanjikan akan mendapat kesejahteraan, mereka
berharap akan menemukannya di daerah pengungsian. Sampai
akhir tahun 1992, hanya sebagian dari kelompok itu yang kembali
ke daerah Muyu, atau ke daerah di dekat Merauke. Barangkali
sebagian lain dari kelompok itu akan tinggal menetap di Papua
Nugini (lihat juga Kirsch 1991: 53). Uraian tentang latar belakang
kebudayaan mereka dan sejarah situasi kontak di bagian pertama
abad ini sampai tahun 1957, dapat membantu semua orang yang
bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang tepat.
Menurut hemat saya, pengetahuan tentang kebudayaan
Muyu dan dinamikanya yang khas, pada umumnya tidak dapat
diabaikan oleh semua pihak yang bertanggung jawab dan terlibat
dalam proses perubahan dan kemajuan yang juga meliputi semua
orang Muyu, di kedua sisi dari perbatasan internasional yang
ditarik melintasi jantung Pulau Irian. Saya berharap bahwa
terjemahan yang terhidang sekarang ini akan membantu semua
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pihak untuk menangani kepentingan penduduk Muyu secara lebih
baik.
Akhirnya, terjemahan ini akan membuat pengetahuan itu
lebih mudah dijangkau oleh orang-orang Muyu sendiri meskipun
saya menyadari bahwa sementara ini terjemahan bahasa Indonesia ini bukan yang paling baik untuk keperluan itu.
Sejak permulaan abad ini sampai tahun 1962, kontak dengan
wakil-wakil kebudayaan asing — setidak-tidaknya dari daerah
yang lebih jauh dari suku-suku tetangga yang sejak zaman
baheula mempunyai hubungan dengan orang-orang Muyu, — itu
terjadi dan berkembang dalam rangka pemerintahan kolonial
Belanda. Selain itu, para misionaris, yang begitu besar pengaruhnya di daerah Muyu, juga datang dari Nederland. Bahasa asli
disertasi (Belanda) sering menggunakan istilah "Barat", misalnya
dalam "pengaruh dan uang Barat". Secara sederhana, "Barat"
menunjuk semua barang dan manusia yang bukan pribumi.
Dalam kerangka pemerintahan kolonial Belanda juga warna dari
kebudayaan-kebudayaan Indonesia telah mempengaruhi situasi
kontak sejak awalnya. Baik pemerintah kolonial maupun misi
bekerja dengan menggunakan tenaga-tenaga Indonesia. Dengan
demikian, sejak semula, pengaruh itu jauh lebih kompleks
daripada kesan yang dapat ditimbulkan oleh istilah "Barat".
Sebagai alasan, mungkin dapat saya kemukakan bahwa bagi
orang Muyu semua pengaruh itu berasal dari Barat. Publikasi
ini sendiri memberi gambaran tentang kompleksnya pengaruhpengaruh yang terlibat.
Kepada Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde dan Penerbit PT Grasindo saya menyatakan terima
kasih saya yang setulus-tulusnya karena telah memungkinkan
terbitnya buku ini. Dengan demikian, suatu keinginan yang telah
lama terpendam menjadi kenyataan.
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Pendahuluan

1. Kerja Lapangan
Data untuk studi ini kebanyakan dikumpulkan selama saya
tinggal di daerah Muyu. Dengan mendapat tugas dari gubernur
dari daerah yang pada waktu itu ialah Nederlands-Nieuw-Guinea,
yaitu J. van Baal, dan di bawah pengawasan C.J. Grader, yang
pada waktu itu kepala urusan pribumi, saya mengadakan penelitian selama periode itu mengenai hal-hal berikut:
1. struktur sosial;
2. kepemilikan tanah;
3. organisasi teritorial;
4. kendala-kendala administrasi;
5. kemungkinan mematahkan dominasi uang kulit kerang;
6. kemungkinan dan kendala memulai rencana pembangunan.
Sesudah mengadakan perjalanan orientasi umum di daerah
Muyu, saya mengadakan penelitian itu di desa Kawangtet dan
Yibi. Saya tinggal dua pekan di masing-masing desa itu, dan juga
mengumpulkan data di Mindiptana, di mana saya ditempatkan.
Dari awal tahun 1955 hingga pertengahan tahun 1956 saya
menjabat sebagai kepala onderafdeling (kabupaten) Muyu.
1

KEBUDAYAAN DAN PERUBAHAN SUKU MUYU DALAM ARUS MODERNISASI IRIAN JAYA

Karena pekerjaan administrasi saya selama masa itu, hanya
sedikit kesempatan untuk mencocokkan data yang sudah terkumpul, atau untuk mengumpulkan data lebih banyak.
Akibat dari kediaman saya di Merauke dari April 1952
sampai April 1954 sebagai asisten pegawai distrik (kecamatan)
diperbantukan kepada kepala onderafdeling Merauke, saya lebih
memahami keadaan di afdeling (residensi) Nugini Selatan.
Pada bulan September 1953, atas perintah gubernur, saya
juga menyelidiki kondisi sosial dari buruh tetap orang Papua di
Sorong, Steenkool, Wasian, Mogoi, dan Tembuni. Penelitian ini
juga meliputi kelompok buruh Muyu di Sorong yang selama lebih
dari satu tahun telah bekerja untuk perusahaan minyak di sana
atau untuk perorangan.
Seperti diterangkan di atas, dapat dipastikan adanya
beberapa kekurangan, sebagai akibat wajar dari fokus penelitian
yang ditugaskan dan waktu yang tersedia.
Penelitiannya dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia Maluku. Tidak ada waktu untuk menguasai bahasa
setempat, bahkan secara pasif pun tak sempat, sekalipun saya
memiliki daftar kata dan gramatika dari Pastor Drabbe yang
disebutnya dialek Metomka. Informan-informan untuk membantu
saya dalam penelitian, memiliki pengetahuan cukup tentang
bahasa Indonesia Maluku, dan kalau perlu juga menjadi penerjemah.

2. Tujuan Studi
Studi ini mencoba untuk memaparkan dan menerangkan perubahan-perubahan kebudayaan yang telah dan sedang terjadi pada
awal tahun lima puluhan pada orang-orang Muyu sebagai akibat
penetrasi Barat.
Untuk memberi perspektif guna mengadakan evaluasi dari
perubahan-perubahan itu, Bagian I menceritakan kebudayaan
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tradisional, berdasarkan pengamatan saya sendiri, keteranganketerangan dari para informan, dan data kepustakaan yang hanya
sedikit. Saya menyadari bahwa gambaran yang sungguh murni
tidak dapat diperoleh lagi. Dengan mengadakan perbandingan
atas keterangan-keterangan para informan, dan membandingkan
hasilnya dengan observasi sendiri, saya mencoba mendapat
kepastian yang sebesar mungkin tentang gambaran itu.
Dalam memaparkan kebudayaan menurut berbagai aspeknya, ada unsur-unsur yang tidak bisa ditempatkan dalam konteks
yang sebagaimana dapat diharapkan dalam klasifikasi yang
konsisten. Saya menganggap penyimpangan-penyimpangan
seperti itu perlu dipahami dengan tepat. Ini terutama mengenai
pemilikan tanah, hak warisan, dan sihir.
Bagian II memaparkan penetrasi pengaruh Barat, artinya
segala sesuatu yang tidak pribumi: para pemburu burung berkebangsaan Indonesia atau Cina, pemerintah kolonial, dan misi
Katolik Roma. Dengan cara tertentu, semua pengaruh nonpribumi itu mempengaruhi kebudayaan Muyu. Dalam bagian ini
saya melacak bagaimana orang Muyu mengalami, menerima, atau
menolak pengaruh-pengaruh seperti itu, dan bagaimana
hubungan sikap itu dengan kebudayaan tradisional mereka.

3. Ortografi Kata-Kata Pribumi
Konsonan diwujudkan dalam huruf yang ucapannya dalam
bahasa Indonesia sama. Huruf hidup diwujudkan dalam lambanglambang berikut:
e
è
é
ì
í
ò

mendekati bunyi
mendekati bunyi
mendekati bunyi
mendekati bunyi
mendekati bunyi
mendekati bunyi

e
e
e
i
i
o

dalam 'betul"
dalam 'beteng'
dalam 'edisi'
dalam 'sahid'
dalam 'tiang'
dalam 'bobot'
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ó mendekati bunyi
à mendekati bunyi
á mendekati bunyi
u mendekati bunyi
au mendekati bunyi

o
a
a
u
au

dalam 'biro'
dalam 'cepat'
dalam 'ah!'
dalam 'bunyi'
dalam 'kalau'

Perbedaan tanda tulis antara e, è, dan é, antara ì dan í, antara
ò dan ó, dan antara à dan á hanya dibuat apabila kata tertentu
untuk pertama kali dijumpai di dalam teks. Dengan kata lain,
tanda-tanda diakritis hanya diberikan pada waktu sebuah kata
untuk pertama kali muncul.
Ortografi nama-nama desa, sungai, dan suku bangsa dalam
buku versi Belanda adalah ortografi yang pada umumnya digunakan dalam Nederlandsch Nieuw Guinea, tetapi untuk terjemahan
ini telah disesuaikan dengan bahasa Indonesia.
Kecuali kalau asalnya dijelaskan dengan tegas, kata-kata
pribumi disalin dari bahasa yang digunakan oleh informaninforman saya di Kawangtet.

4. Data Geografis
4.1 Onderafdeling Muyu, Batas-Batas dan Luasnya
Suku bangsa Muyu terutama tinggal di onderafdeling dengan
nama yang sama. Sebagian kecil dari suku bangsa itu tinggal
agak sedikit ke timur, di daerah yang pada waktu itu ialah daerah
Australia, dan pada waktu sekarang ini Papua Nugini.
Dengan Dekrit Pemerintah No. 19 tanggal 12 Januari 1955,
onderafdeling Muyu dipisahkan dari onderafdeling Boven Digul,
Sejak tahun 1926, ketika Boven Digul dibentuk,
onderafdeling Muyu menjadi bagiannya. Semuanya termasuk
afdeling (residensi) Nugini Selatan, dan kotanya yang terpenting
ialah Mindiptana.
Seperti dapat dilihat pada peta 1, onderafdeling Muyu itu
adalah sebidang tanah sempit, hampir bujur sangkar, di sepan4
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jang batas Papua Nugini. Batas utaranya ialah garis paralel
selatan ke-5. Daerah ini memanjang di bagian selatan dari
Gunung Star, yang sebaliknya merupakan bagian dari bukit
barisan tengah. Di sebelah barat onderafdeling ini berbatasan
dengan yang pada waktu itu bernama onderafdeling Boven Digul.
Batas ini praktis membentang utara-selatan, begitu rupa sehingga
onderafdeling Muyu meliputi hampir seluruh Lembah Sungai
Kao. Batas selatannya, memanjang dari barat ke timur melintasi
pertemuan Sungai Kao dan Sungai Digul, dan berbatasan dengan
onderafdeling Merauke.
Daerah yang hampir bujur sangkar dari onderafdeling Muyu
itu panjangnya 180 km dan lebarnya 40 sampai 45 km, meliputi
7.860 km2. Seluruh luas Irian Barat (sekarang Irian Jaya) kirakira 416.000 km2, lebih dari lima puluh kalinya (Rapport 1951).
4.2 Tipe Daerah, Vegetasi, dan Sungai-Sungai
Onderafdeling Muyu adalah daerah peralihan antara tanah datar
di pantai dan daerah pengunungan tengah.
Di selatan tanahnya datar, dan di dekat Sungai Fly ada rawarawa luas. Di antara pertemuan Sungai Muyu dan Kao dan garis
lintang Mindiptana, tanah yang landai menjadi berbukit-bukit
dan terjal. Sedikit demi sedikit tanahnya bertambah tinggi dari
sekitar 100 m sampai kira-kira 700 m di atas permukaan laut.
Dari aliran daerah dataran rendah Sungai Iwur, daerahnya
menjadi berbukit-bukit, dan banyak tempat sukar dilalui.
Untuk daerah antara Mindiptana dan Sungai Iwur aliran
sungai-sungai besar merupakan sarana perhubungan yang
penting, merupakan "jalan-jalan" alam di daerah yang terbelahbelah di sungai itu. Penduduk selalu menggunakan aliran-aliran
sungai besar itu. Khususnya yang penting dalam hal ini ialah
aliran-aliran sungai besar antara Sungai Digul dan Kao, antara
Sungai Kao dan Oga, antara Sungai Kao dan Muyu, dan akhirnya
antara Sungai Digul dan Fly. Sungai-sungai itu praktis mengalir
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dari utara ke selatan. Di antara orang Muyu, setiap sungai yang
agak penting mempunyai namanya sendiri.
Dengan perkecualian daerah rawa-rawa di bagian selatan,
seluruh daerah itu tertutup oleh hutan. Batang-batang pohonnya
relatif ramping, akar-akarnya biasanya tidak tertanam lebih
dalam dari 30—50 cm. Pohon-pohon besar tidak tahan terhadap
angin besar. Semak-semak di bawah pohon di hutan kurus-kurus
dan jarang sehingga relatif mudah diatasi.
Bekas onderafdeling Muyu itu merupakan daerah aliran
Sungai Kao, anak Sungai Digul. Anak Sungai Kao yang terbesar
ialah Sungai Muyu. Nama onderafdeling Muyu dan kelompok
penduduk yang terpenting berasal dari sungai ini. Ini ada
hubungannya dengan kenyataan bahwa stasi misi Katolik yang
pertama dan kedudukan pemerintah yang pertama ditempatkan
di Ninati di tepi Sungai Muyu.
Sungai Digul Timur mengalir melalui bagian barat laut dari
onderafdeling itu dan Sungai Fly melalui bagian tenggaranya.
Anak Sungai Digul Timur terpenting yang mengalir di
onderafdeling ini ialah Sungai Iwur. Sungai Birim, anak sungai
dari Sungai Terry (Tedi) atau Sungai Alice mengalir melalui
bagian timur laut dari bekas onderafdeling itu. Dan Sungai Terry
bermuara di Sungai Fly.
Untuk orang Muyu hanya sungai-sungai Kao, Muyu, dan Fly
yang penting untuk lalu lintas air. Sampai Mindiptana, Sungai
Kao dapat ditempuh dengan perahu motor. Karena arusnya yang
kuat dan banyaknya jeram, sesudah Woropko dan Ninati, dari
tempat itu Sungai Kao dan Muyu tidak dapat dilalui lagi. Di
daerah itu penduduk menggunakan jembatan gantung dari rotan.
4.3 Kondisi Tanah
Di daerah antara Sungai Kao dan Muyu, di sebelah selatan dari
garis Woropko-Komera, pada tahun 1954 diadakan survei tanah
(Razoux Schultz 1954). Survei itu mengungkapkan bahwa tidak
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banyak garam penyubur tanaman di tanah liat kuning dan cokelat kekuning-kuningan yang terdapat di hampir seluruh daerah
itu, dan di lumpur tanah liat yang berwarna seperti berangan
(chestnut) di sepanjang Sungai Kao antara Mindiptana dan
Amburan.
Panen buah-buahan yang relatif baik harus dianggap sebagai
akibat dari melimpahnya humus di hutan yang belum lama
dibabat. Namun, bahan organis ini segera habis dan meninggalkan tanah yang "kurus". Oleh karena itu, orang harus terusmenerus membabat hutan guna membuka kebun baru. Hanya
sesudah waktu lama kebun-kebun lama ditanami lagi.
Laporan tentang keadaan tanah itu mengasumsikan bahwa
satu-satunya bagian dari daerah itu yang cocok untuk pertanian
ialah tanah berpasir di bantaran-bantaran di sepanjang Sungai
Kao dan Muyu. Sayangnya, bantaran-bantaran itu setiap tahun
selama beberapa bulan tergenang.
Laporan itu mengemukakan, bahwa karena keadaan daerah,
satu-satunya tanaman komersial yang dapat dipelihara ialah
tanaman keras. Ketinggian dan luasnya daerah yang diperlukan
akan membatasi pilihannya pada pohon kelapa, karet, dan cokelat.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kecuali bantaranbantaran di sepanjang Sungai Kao dan Muyu, tanahnya hanya
cocok untuk pohon karet. Namun, banyaknya hari hujan tidak
akan baik untuk menyadap karet.
Akhirnya, laporan itu menyatakan, "ringkas kata, sayang
sekali bahwa daerah Muyu tidak banyak memberi harapan untuk
mengadakan pertanian besar-besar di daerah yang luas".
4.4 Iklim
Ciri iklimnya ialah curah hujan yang tinggi. Angka tertinggi di
Irian Barat tercatat di Ninati. Bukit barisan tengah mempunyai
pengaruh yang dominan atas curah hujan. Di satu pihak, dari
arah datangnya angin, pegunungan itu mempunyai dampak
7
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menghalau yang memaksa angin naik dan uapnya berkondensasi
menjadi hujan. Di lain pihak, di bawah angin, badai guntur yang
disebabkan oleh naiknya angin secara lokal di pegunungan,
terbawa oleh angin ke dataran rendah, yang menyebabkan turunnya hujan di petang hari. Angin yang dipaksa naik menimbulkan
musim kemarau, yang di Merauke masih sangat kering, tetapi
berubah sifatnya sewaktu mendekati pegunungan, dan selepas
daerah peralihan Digul, menjadi pembawa hujan yang terpenting.
(Kutipan dari C. Braak, "Het klimaat van Nederlands Indie",
dalam Razoux Schultz 1954).
Laporan tanah itu juga mengemukakan akibat-akibat dari
curah hujan yang tinggi: garam-garam penyubur hanyut dari
tanah; di daerah yang bergunung-gunung itu hujan memperbesar
kemungkinan erosi; dan akhirnya, curah hujan yang tinggi
membatasi pilihan tanaman komersial yang dapat diusahakan.
Tabel terlampir memberi beberapa angka tentang curah hujan di
Ninati dan Mindiptana.
Rata-rata hujan sebulan
(dalam mm)
Ninati
1936—1941
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Total

Mindiptana
1952,1954,
1955*

Ninati
1936—1941

601
352
448
595
774
584
585
436
679
355
459
475

312
543
307
280
345
323
226
476
492
389
350
432

22.3
18.8
21.8
21.6
26.0
26.2
22.4
21.4
25.0
15.0
16.6
20.6

6343

4466

257.7

*) curah hujan beberapa bulan tidak teratur.
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Rata-rata hari hujan
sebulan
Mindiptana
1952,1954,
1955*
14.7
17.7
17.0
13.7
14.7
13.3
16.0
21.0
19.7
13.3
15.0
20.0
196.1
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Seluruh curah hujan dalam mm selama tahun 1955 tercatat
di desa-desa berikut:
Ninati
Upecetko
Mindiptana
Kanggup

6819
4226
4390
4232

5. Data Umum tentang Penduduk Muyu
5.1 Pembatasan Daerah Muyu
Dalam studi ini istilah Muyu atau penduduk Muyu berarti kelompok penduduk yang memiliki kebudayaan tertentu, di sini disebut
kebudayaan Muyu.
Penelitian ini terutama dilaksanakan di dua desa, tetapi
saya juga mengumpulkan data di desa-desa lain. Berdasarkan
alasan terakhir ini saya mempunyai dasar untuk menganggap
bahwa kelompok-kelompok penduduk di daerah-daerah yang akan
dispesifikasikan di bawahnya memiliki kebudayaan bersama. Ini
tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan budaya antara berbagai bagian daerah Muyu. Dalam uraian saya tentang kebudayaan
Muyu ini akan diberikan perhatian seperlunya. Namun, saya percaya bahwa kelompok-kelompok Muyu yang dipaparkan di bawah
memiliki kebudayaan bersama yang ciri-ciri terpentingnya sangat
serupa di daerah itu.
Meskipun kelompok Muyu merupakan kelompok penduduk
yang terpenting di onderafdeling itu, mereka tidak mendiami seluruh daerahnya. Dengan perkecualian desa-desa Toge dan Kuken
di tepi barat, Sungai Kao merupakan perbatasan barat dari daerah
yang mereka diami. Namun, desa-desa itu didirikan sesudah
tahun 1935.
Batas utaranya sulit ditentukan. Tidak diketahui apakah
banyak perbedaan kebudayaan antara penduduk di bagian utara
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onderafdeling itu dengan yang di bagian selatan. Untuk sementara agaknya tepat untuk menarik garis itu melalui Walikubun
dan Kwitbon.
Batas timurnya terutama ditentukan oleh sungai-sungai Mat,
Birim, Terry, dan Fly. Sungai Mat adalah anak Sungai Birim, yang
selanjutnya bermuara di Sungai Terry, dan merupakan anak
sungai Fly. Beberapa permukiman Muyu juga terdapat di sebelah
timur Sungai Terry dan Fly, hampir sejauh kedudukan pemerintah
di Kiungga di Papua Nugini. Namun, kebanyakan permukiman
itu dibentuk oleh orang-orang Muyu dari daerah yang dahulu
daerah Belanda, dan yang karena sesuatu sebab melarikan diri
dari daerah aslinya.
Batas selatannya sedikit banyak sama dengan batas onderafdeling.
Apa yang menarik tentang pembatasan ini ialah bahwa
penduduk Muyu terutama tinggal di daerah antara beberapa
sungai besar, atau lebih tepat di daerah aliran sungai besar antara
Sungai Kao dan Muyu, yang disebut Amup, dan di daerah aliran
sungai antara Sungai Fly dan Kao (sebenarnya Sungai Digul),
yang bernama Atmim. Di daerah itu aliran-aliran sungainya
mengalir hampir selalu dari utara ke selatan.

5.2 Suku-Suku Bangsa Tetangga
Di sebelah barat daerah Muyu tinggal suku bangsa Mandobo.
Disebut demikian karena sesuai dengan nama Sungai Mandobo,
sebuah anak Sungai Digul, yang bergabung dengan sungai itu
antara Tanah Merah dan muara Sungai Kao. Sejauh dapat ditentukan berdasarkan data yang ada, kebudayaan mereka semacam
dengan kebudayaan Muyu. Antara lain hal ini jelas dapat dilihat
dari digunakannya uang kulit kerang, pesta babi, dan tukon
(mahar). Den Haan memberi judul kepada uraiannya tentang
pesta babi itu "Pesta babi juga dirayakan di daerah di antara
10
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sungai-sungai Kao, Muyu, dan Mandobo". (Den Haan 1955) Pada
akhir tahun 1954 Memorandum (Memorie van Overgave) Boven
Digul menyebutkan komposisi dari tukon pada orang-orang
Mandobo, yang sebagian besar sama dengan yang terdapat di
daerah Muyu, meskipun yang pertama tidak memerlukan begitu
banyak barang. Orang-orang Muyu sudah mempunyai hubungan
dagang dengan orang Mandobo sebelum kedatangan pemerintah
kolonial Belanda dan misi Katolik. Di desa-desa Muyu di
sepanjang Sungai Kao terjadi perkawinan-perkawinan dengan
wanita Mandobo. Namun, pada waktu ini perbedaan-perbedaan
dan persamaan-persamaan dua kebudayaan itu belum diteliti.
Pastor Drabbe telah mempelajari bahasa Mandobo. Menurutnya bahasa Mandobo itu berbeda secara mendasar dari bahasa
Muyu, dan lebih menyerupai bahasa yang digunakan oleh suku
bangsa Yair, yang tinggal di sebelah barat Sungai Digul. (Pada
tahun 1970 Boelaars menerbitkan studi tentang suku bangsa
Mandobo.)
Di daerah utara tinggal sebuah suku bangsa yang tidak
banyak diketahui pada waktu ini, meskipun mempunyai banyak
hubungan kekerabatan dan dagang. Mungkin kebudayaan
mereka berhubungan dekat, kalau tidak mau disebut sama
dengan kebudayaan Muyu, dan barangkali mereka juga memiliki
nama yang sama. Sampai saat ini belum dipelajari. Pada kelompok
inilah termasuk penduduk desa-desa Inggembit, Kobomtam,
Yemtam, dan Kurungkim, mungkin bersama-sama dengan
penduduk dari Warumbut, Teto, Bumbin, Wundumkrenko, dan
Warumkubun.
Di sebelah timur laut tinggallah orang-orang Ninggerum;
itulah namanya di antara orang Muyu yang hidup berdekatan
dengan mereka, dan nama yang digunakan oleh pemerintah kolonial serta misi Katolik. Saya tidak tahu sampai sejauh mana
orang Ninggerum itu ditemukan di Papua Nugini. Praktis tidak
ada apa-apa pada waktu itu yang diketahui tentang bahasa dan
kebudayaan Ninggerum. Sedikit informasi yang ada pada saya
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menunjukkan perbedaan-perbedaan besar antara orang
Ninggerum dan orang Muyu. Uang kulit kerang, misalnya, adalah
perkembangan agak baru bagi mereka, yang ditiru dan makin
banyak digunakan karena pengaruh kebudayaan Muyu. Hubungan dagang orang Muyu dengan mereka sudah lama berjalan, dan
menurut data yang ada pada saya, kebudayaan Ninggerum juga
mempengaruhi kebudayan Muyu, khususnya mengenai paham
dan praktek keagamaan (Welsch 1985).
Di antara orang Muyu, kelompok penduduk yang tinggal di
sebelah timur mereka, dibekas daerah Australia, disebut orang
Awin. Saya juga tidak banyak tahu tentang mereka. Menurut
orang Muyu yang berdagang dengan mereka, mereka di sana tidak
menggunakan uang kulit kerang, dan oleh karenanya pesta babi
mereka sama sekali berbeda sifatnya.
Saya tidak tahu sampai seberapa jauh orang Muyu menjalin
hubungan dengan kelompok-kelompok kecil penduduk di sebelah
timur atau tenggara. Mengenai asal usul uang kulit kerang saya
menyinggung kemungkinan adanya hubungan itu di Bab II.
Di selatan, di antara suku bangsa Muyu dan kelompok-kelompok penduduk yang tinggal di onderafdeling Merauke, terdapat
sebuah daerah yang hampir tidak dihuni, semacam daerah tak
bertuan. Sangat besar kemungkinannya ini berhubungan dengan
serbuan-serbuan memenggal kepala dari orang-orang Marind
Anim terhadap penduduk di sekitar mereka. Saya tidak tahu
apa-apa tentang hubungan dagang orang Muyu dengan kelompokkelompok penduduk di selatan. Mungkin ada hubungannya
dengan kenyataan bahwa penelitian saya terutama dilakukan di
desa-desa Kawangtet dan Yibi. Namun, kelihatannya bagi saya
serbuan-serbuan memenggal kepala itu juga merupakan
sebabnya. Kemungkinan ada hubungan orang Muyu dengan
kelompok-kelompok penduduk di sepanjang Sungai Fly. Kalau
itu ada, saya masukkan hubungan itu di antara hubungan dengan
kelompok-kelompok penduduk di tenggara.
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5.3 Besar Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut data pemerintah dari bulan Juni 1956, onderafdeling
Muyu berpenduduk 17.269, kira-kira 2,5% dari seluruh penduduk
Nugini Barat. Data yang sama memperlihatkan persebaran berikut: 12.223 orang Muyu, 3.677 orang Mandobo, 1.078 orang
Ninggerum, dan 291 penduduk dari daerah atas. Angka-angka
itu belum termasuk mereka yang pergi untuk menetap di luar
onderafdeling, tetapi meliputi mereka yang pergi untuk sementara
waktu: para buruh yang bekerja di Sorong selama 18 bulan, atau
di Hollandia untuk satu tahun.
Kepadatan penduduk di bagian onderafdeling Muyu yang
penduduknya telah didaftar, yaitu di sebelah selatan desa Ihyan
hampir tiga orang per km2. Namun, dengan mengecualikan daerah
di sebelah selatan, titik di tempat Sungai Muyu bermuara di
Sungai Kao yang hampir tidak berpenduduk, kepadatannya empat
orang. Angka untuk daerah di antara Mindiptana dan Tsyawitbon
ialah 8. Angka ini tidak memberi gambaran yang tepat tentang
kepadatan penduduk di daerah antara Ninati dan Woropko. Di
bujur sangkar yang dengan ketat melingkari desa-desa Tumutu,
Tome, Mokpit, Kimki, Ninati, Minipko, Mana, dan Upecetko,
angka itu setinggi 17 per km2. Sebagai perbandingan, angkaangka1 untuk Nugini Barat, Papua, dan Nugini sebagai keseluruhan masing-masing ialah 1,7, 1,5, dan 4,3.

5.4 Bahasa Muyu
Penelitian bahasa Pastor Drabbe bertujuan untuk menerjemahkan liturgi, sebuah katekismus, dan beberapa cerita Injil. Ia
membedakan antara dialek Ninati dan dialek Metomka. Garis
pemisahnya membujur barat-timur, lebih kurang setinggi dengan
Yiptem. Dapat diasumsikan bahwa yang disebut dialek Metomka
itu juga digunakan di sebagian besar daerah selatan Muyu.
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Pada waktu ini belum ada penelitian besar mengenai daerahdaerah dialek itu. Menurut misionaris Katolik yang pada waktu
itu bekerja di daerah utara, ada dialek lain yang digunakan di
Kanggewot dan desa-desa di sekelilingnya. Yang pasti ialah bahwa
ada perbedaan-perbedaan dialek antara dialek Ninati dan bahasa
yang digunakan di Tumutu dan di desa-desa di sekitarnya. Karena
orang Muyu begitu terpencar dan mempunyai begitu banyak
hubungan yang tidak tergantung kepada perbedaan-perbedaan
dialek maka tidak dapat ditarik garis-garis yang jelas di daerah
mereka.

Catatan
1
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Untuk Nugini Barat, diperhitungkan atas asumsi jumlah
penduduk 700.000 orang, dengan menggunakan perkiraan
terakhir yang terdapat pada waktu itu, yaitu laporan 1955
yang diserahkan kepada PBB (Raport 1955). Dua angka
lainnya diperhitungkan atas dasar data dari UN Demographic Year Book 1951, seperti yang dikutip dalam Quarterly Bulletin dari South Pacific Commission, vol.4, No.l,
Januari 1954.

Bagian I

Sendi-Sendi Kebudayaan
Tradisional Muyu

Bab I
Aspek-Aspek Sosial

1. Keluarga inti
Buat orang Muyu, keluarga inti merupakan unit sosial dan
ekonomi yang terpenting. Berbagai bentuk kehidupan orang Muyu
menunjukkan peran pentingnya keluarga inti ini, entah itu
tampak dalam penataan pola permukiman, cara-cara mencari
pangan, cara-cara penguasaan harta dan tanah, juga tampak pada
kebebasan yang dimiliki keluarga inti terhadap unit teritorial
yang lebih besar dari trah (lineage), dan tampak sampai pada
cara-cara meneruskan pengetahuan supernatural.
Di desa Kawangtet, keluarga inti dikenal dengan sebutan
nàmárètná dan nènímátánáyá (prefiks n menunjuk kepemilikan).
Sedangkan istilah ketiga, nàwònátánáy — di dalamnya ter-á
kandung kata àwon (babi) dan táná (anak) — sebaiknya diterjemahkan menjadi "rumah tangga".
1.1 Komposisi
Keluarga inti biasanya terdiri atas seorang pria dengan (satu atau
beberapa) istri dan anak-anak mereka. Namun, keluarga inti juga
dapat mencakup anak yatim piatu, semi-yatim piatu, atau anakanak yang dibeli. Anak yatim piatu dan semi-yatim piatu yang
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termasuk anggota keluarga inti biasanya adalah anak-anak
saudara laki-laki yang sudah meninggal atau saudara perempuan
yang telah menjadi janda. Mereka ini diperlakukan penuh sebagai
anggota keluarga inti.
Dalam budaya Muyu, mengangkat anak yatim piatu dan
semi-yatim piatu dari saudara laki-laki yang sudah meninggal
menjadi anggota keluarga inti merupakan pola yang normal.
Sedangkan anak-anak dari saudara perempuan yang menjadi
janda, untuk bisa diangkat menjadi anggota keluarga inti,
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kalau saudara perempuan itu
(kawin lagi atau tidak) tetap menetap di kelompok kerabat
suaminya yang sudah meninggal, maka anak-anaknya juga tetap
di sana. Kalau si wanita berkeinginan pindah tempat tinggal,
sementara anak-anaknya sudah cukup dewasa dan tidak lagi
membutuhkan bantuannya, dan tukon-nya sudah dibayar penuh
maka anak-anaknya akan tinggal pada kerabat ayahnya. Namun,
kalau anak-anak itu terlalu kecil maka ibunya akan membawanya. Itu berarti si anak-anak tidak dapat dianggap sebagai
anggota keluarga inti ayahnya lagi. Kelak di kemudian hari,
mungkin saja anak-anak itu kembali lagi kepada kerabat ayah
mereka. Dalam keadaan seperti itu sering kondisi si anaklah yang
menentukan. Kalau tukon-nya belum dibayar (penuh) maka
saudara laki-laki si ibu akan selalu bersedia untuk mengangkat
anak-anaknya menjadi keluarga inti mereka. Meski semula
sepenuhnya dibesarkan dalam keluarga inti pamannya (Mo),
anak-anak itu tetap mempunyai hak yang sama seperti saudarasaudara sepupu lainnya bila kemudian ia ingin tinggal pada
kelompok kerabat ibunya.
Bagi keluarga Muyu — baik keluarga tanpa anak (ini jarang
terjadi) maupun keluarga yang sudah mempunyai anak — anak
dapat dibeli. Di desa Kawangtet saya diberi tahu bahwa sebuah
keluarga yang hanya mempunyai dua orang anak perempuan
telah mengangkat seorang anak laki-laki. Barang-barang yang
harus dibayarkan untuk membeli anak laki-laki itu ialah 24 ot, 1
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wam, 1 yirip, dan 4 inam (lihat I.5.3 untuk penjelasan dari istilahistilah ini). Pembayarannya disebut dánàm bítáyn, yang katanya
berarti "saya membeli anak itu".
Sejak saat itu, anak laki-laki dianggap sepenuhnya termasuk
keluarga ayah angkatnya. Ia tidak boleh kawin dengan saudarasaudara perempuan angkatnya sebab ia akan menerima tukontukon mereka. Namun, anak laki-laki itu masih sering pergi ke
rumah orang tua yang sebenarnya. Demikianlah, kepala desa,
yang perkawinan poligaminya dengan tiga orang wanita tetap
tanpa anak, juga telah membeli anak. Namun, ia meninggal
sebelum anak itu dibayar.
Di desa Yibi saya tidak menemukan contoh-contoh adopsi
anak dalam bentuk ini. Komentarnya tentang ini ialah, "Dalam
keadaan itu tidak ada yang dibayar sebab anak akan segera
kembali kepada orang tuanya." Namun, dari Amudipun saya
dapat mengetahui adanya kejadian seperti itu. Seorang laki-laki
yang semula tidak mempunyai anak telah memesan anak, yang
masih harus dilahirkan oleh anak perempuan saudara laki-laki
ibu, yang sedang hamil, dengan memberi rajut pengangkut (mèn).
Pemberian itu telah diterima, dan harus diikuti dengan pembayaran 12 sampai 18 ot. Karena istrinya sendiri kemudian
melahirkan seorang anak, ia tidak datang menuntut anak angkat
itu sampai beberapa tahun kemudian ketika anaknya sendiri
meninggal.
Selain itu, keluarga inti sampai batas-batas tertentu juga
dapat meliputi yang berikut: orang tua dari pria atau dari salah
seorang istrinya, saudara-saudara laki-laki dan perempuannya
yang belum kawin, dan saudara perempuannya yang sudah
menjanda.
1.2 Keluarga Inti dan Kediamannya
Dalam budaya Muyu, setiap keluarga inti boleh-boleh saja tinggal
di rumahnya sendiri. Namun, yang biasanya terjadi adalah bahwa
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beberapa keluarga inti menempati sebuah rumah tinggal bersama.
Tinggal bersama di sebuah rumah seperti itu bukanlah sebuah
keharusan, kecuali barangkali untuk alasan keamanan (lihat I.6)
— untuk memperbesar kekuatan menghadapi musuh. Meskipun
sebenarnya memperbesar kekuatan itu juga dapat dilakukan
dengan membangun beberapa rumah saling berdekatan.
Data konkret tentang jumlah keluarga inti yang biasanya
tinggal bersama dalam sebuah rumah, untuk periode sebelum
terbentuknya desa di daerah Muyu, belum pernah diketahui.
Laporan-laporan patroli militer yang biasanya menjadi salah satu
sumber informasi untuk periode itu, tidak banyak memberi data.
Hanya ada sebuah memorandum militer tahun 1933 tentang
Boven Digul yang menyebutkan sesuatu tentang hal ini:
"sementara di sepanjang Sungai Mandobo sepuluh keluarga inti
atau lebih hidup bersama dalam satu rumah, di daerah MuyuKao jumlahnya tidak lebih daripada dua sampai lima saja."
Menurut seorang informan dari trah Poengtem (lihat tabel
I.1.3), sebelum terbentuk menjadi desa, desanya meliputi lima
kepala keluarga inti, yang masing-masing mempunyai rumah
sendiri. Dalam periode kerja lapangan saya, hubungan kekerabatan dari kepala keluarga-keluarga inti yang tinggal bersama
dalam satu rumah itu biasanya terbukti dari akrabnya hubungan
antara ayah dan anak laki-laki atau hubungan antarsaudara.
Yang juga menarik ialah bahwa mereka yang menumpang
itu sering kali adalah pasangan baru, dan beberapa waktu
kemudian keluarga baru itu lalu membangun rumahnya sendiri,
tanpa ada tekanan dari pemerintah maupun para misionaris.
Pada waktu itu, kepala keluarga inti yang hidup menumpang
mungkin berasal dari trah-trah lain dan memiliki hubungan
kekerabatan dengan si pemilik rumah. Ini adalah keluargakeluarga inti yang tidak merasa nyaman lagi hidup di antara
trahnya sendiri dan mencari perlindungan di antara kerabat dari
trah lain.

20

