
Wor dalam Masyarakat Biak

Penulis: Emma Ronsumbre 

1. Suku Biak mendiami pulau Biak yang terletak di sebelah utara pesisir Provinsi Papua. 

Pulau ini juga terletak di teluk yang diberi nama Teluk Cenderawasih. Orang Biak 

menggunakan bahasa Biak. Bahasa Biak juga memiliki beberapa ragam dialek sesuai 

dengan tempat tinggal penutur. Penutur bahasa Biak dari sebelah timur mempunyai dialek 

yang berbeda dengan penutur dari sebelah utara.

2. Selain bahasa, pulau Biak juga terkenal dengan budayanya yang unik, salah satunya adalah

budaya Wor. Wor mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat Biak. Wor 

dapat diartikan sebagai nyanyian dan upacara tradisional orang Biak. Ketika Wor 

dilaksanakan, hampir semua anggota keluarga akan terlibat – suami dan istri, orang tua dan

anak-anak, juga sahabat dan kerabat yang lain. 

Wor sebagai nyanyian dan upacara orang Biak

3. Wor dinyanyikan pada saat upacara adat untuk meminta bantuan dari Sang Pencipta. Wor 

yang dilaksanakan pada saat-saat penting seperti melahirkan, pernikahan dan kematian, 

juga pada saat melakukan pekerjaan penting seperti berlayar, berburu dan bertani.

4. Dulu Wor adalah upacara agama tradisional Biak, namun setelah kedatangan agama 

Protestan, Wor menjadi bagian dari ibadah gereja Protestan di Biak. Misalnya, nyanyian 

untuk menyembah Manseren Ro Nanggi (Yesus Kristus).

5. Nyanyian tersebut biasanya dipimpin oleh seorang ketua adat sambil diiringi dengan Tifa 

—alat musik pukul yang terbuat dari sebatang kayu yang dilubangi dan salah satu sisi 

ujungnya ditutupi dengan kulit biawak yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara 

yang bagus. Satu-satunya alat musik selain Tifa adalah alat musik tiup yang terbuat dari 

kerang besar (Charonia Tritones).

6. Biasanya, penyanyi hanya satu orang yang ditemani oleh beberapa penari baik laki-laki 
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maupun perempuan. Mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit kayu kemudian 

tubuh mereka dilukis dengan motif khas Biak. Selain itu, para penari memakai hiasan. 

Laki-laki menggunakan hiasan kepala yang terbuat dari bulu burung Cenderawasih dan 

penari perempuan menggunakan kulit kerang kecil sebagai gelang dan kalung.
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