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Sirih Pinang di Indonesia dan Taiwan

Oleh: Nuning Catar Sri lVilujeng
Staf Pengajar Fakultas Bahasa dan Seni, UNT

Pendahuluan

Sirih ataupiper betel merupakan tanaman tropis yang tumb,": c
pantai Afrika, daratanlndia, Cina, Asia Tenggara, Australia bagian u'"arl
dan Pasifik. Tanaman ini mempunyai akan lekat yang keluar dari n'i
ruas batangnya. Sirih hidup dengan cara menempel di batang pchc,.

Tanaman ini mampu beradaptasi dengan kawasan ekstrem bas':
ataupun kering. Selama ini masyarakat mengenal lima varietas tanam.u.

sirih, yaitu sirih hijau, sirih kuning, sirih kaki merpati, sirih 11e13[ ,'i:r-

sirih hitam. Sirih banyak khasiatnya dalam bidang pengobatan, baj-k

untuk pengobatan luar maupun dalam.

Pinang atau betel nut merupakan tanaman yang berasal dan

Malaya (Malaysia). Kota Penang berasal dari nama buah ini. Pinang

termasuk dalam *il<u Palmae. Ketika masih muda, buahnya bern'aru
hijau, Semakin tua, buahnya akan menguning hingga akhirnya akan

berwamamerah.

Makan atau mengunyah sirih pinang telah menjadi budaya bag:

masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Nginang adalah istilah unru-li

mengunyah sirih dalam bahasa Jawa yang memerlukan bahan-bahan

lain sebagai "ramuannya". Perlengkapan atau "bumbu" unruk
menyiapkan sirih pinang ini secara umum terdiri atas daun sirih, pinang.

kapur (basah/mentah atau kering), gambb dan tembakau. Ada juga yang

menambahkan kapulaga ke dalam ramuan ini. Semua bahan tersebut

kemudian dibungkus dengan daun sirih. Tembakau biasa dipakai di
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bagian akhir setelah selesai mengunyah kinangtersebut. Di daerah lain,

ada y ang n gin an g tanp amengkonsums i tembakau.

Di Taiwan, seperti halnya di Thailand dan Nusa Tenggara Timur
(NTT), sirih banyak berbuah. Jadi selain mengonsumsi dauh sirih, orang
juga dapat mengonsumsi buahnya. Sirih di Taiwan sudah dibudidayakan

dalam skala besar dan komersial. Pada awaTnya, tradisi makan sirih ini
dilakukan oleh penduduk asli pulau Formosa, yang serumpun dengan

penduduk pu1zu Katrimantan. Bahkan penduduk asli atau 'Yuan zhu min'

(tr {* ft ) mempunyai sebutan "orang Dayak". Lambat traun, tradisi

makan sirih ini menyebarke etnis China atau'Zhong guo' (# H) Vang

tiba di Taiwan karena alasan politik. Lalu apa yang membuat tradisi

makan sirih pinang ini istimewa di Taiwan? Paparan di bawah ini akan

menj elaskan perbedaan-perbedaan tersebut.

Tr adisi Menginazg di Indonesia
Zaman dulu, tradisi makan sirih pinang terdapat di semua lapisan

masyarakat. Tua-muda, pria-wanita, bahkan anak-anak, gemaf, makan

sirih. Kebiasaan menginang dapat ditemui di Sumatera, Jawa,

Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua. Di Jawa, sebagian

besar orang nginang tanpa pinang dan menggunakan kapur rnentah.

Sementara di Papua dan NTT kapur yang digunakan justru kapur kering.

Orang tua biasanya menumbuk sirih teriebih dahulu dengan

menggunakan somacam lesung kecil. Setelah sirih pinang ini hancur,

lalu dikeluarkan dari lesung kecil tersebut, dan sirih siap dikonsumsi.

Residu berupa ludah yang berwarna merah dan serat-serat buah pinang.

Biasanya ludah ini ditarnpung di tempolong sebelum akhinrya dibuang

t Dalam bahasa Jawa buah pinang disebut jambe

'Dalam bahasa Jawa disebut dengan duplak
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setelah tempolong penuh. Seperti halnya rokok yang dapat menjact: -

konsumen ketagihan, makan sirih pinang juga dapat membuat c:::.
kecanduan.

Saat ini d.i Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan \.falr.-*
kebiasaan makan sirih atau sirih pinang ini hanya te rdapatpadaoran s : !

saja. Bahkan jumlahnya semakin sedikit. Namun di papua, kebia_i,,-
mengunyah sirih pinang ini melanda semua lapisan masyarakat. ::,.
muda, laki-laki ataupun perempuan. Oleh karena ifu, siswa-sis-,;:
dllarang nginang disekolah, kare na menginang sama dengan meroko k

Di kalangan bangsawan Melayu (baik yang terdapat di Suma:n"
maupun Malaka) tradisi mengunyah sirih pinang ini dipakai seba_g-
jamuan ritual bagi para tetamu atau ketika mereka bertemu. Isn-a:
"sekapur sirih" yang bermakna pembuka muncul dari sini. Sementa-
itu, menginang mempunyai fungsi yang menyangkut tata pergaul4a i : :
tata nilai di masyarakat. Hal ini terlihat dari kebiasaan menyajikan srn!
pinang untuk menjamu tarru. Ketika tamu tiba, sirih pinanglah 1-art
disajikan sebagai hidangan pembuka, baru kernudian disusul dengu
minuman kopi atau teh. Oleh karena itu masih ada kalangan )'ang
mempunyai acara "menginang bersama" atau sarana penghgntar bicara
unhrk mempererat persaudaraan dan juga untuk menghargai tannu

kehormatan.

Fungsi lain dari sirih pinang yaitu sebagai alatpengikat dalam
pertunangan dan sebagai mahar dalam perkawinan. Tuan rumah ekar

selalu menghidangkan sirih pinang dan kelengkapamya untuk para
tetamu. selain tersebut di atas, sirih pinang juga berfungsi sebagai alar

atau sarana untrk menguji ilmu seseorang, dan sebagai obat. Bahkan
sirih pinang juga digunakan untuk upacaxa clan sebagai kelengkapar
dalam sesaji. Masyarakat Jawa biasa menyajikan sirih atau disebut surui
sebagai sajen dalamadat istiadat dan kepercayaan.
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Keterangan gambar dari kiri-kanan:
sirih yang dijual beserta batanpya, perlengkapan nginang yang terdiri dari
pinang, gambfi kapur, dan tembakau.

Sirih sebagai Komoditas Penting di Taiwan

Seperti halnya Thailand, Taiwanjuga mengembangkan budidaya

sirih secara monokultur dalam skala ekonomi yang cukup luas.

Budidaya ini dilalokan bukan melalui teknik stek dari batang sirih,

namun dengan pembiakan benih. Pembibitan dilakukan dengan

menyenaai di dalam keranjang bambu, pofuag kecil, kantong plastik

ataupun menggunakan wadah. Ketika bibit tersebut telah tumbuh

meninggi, baru kemudian dipindahkan ke tempat penanaman.

Penanaman sirih menggunakan ka5ru mati, beton ataupun pagat hidup

setinggi 2 meter sebagai tiangnya. Sirih cukup ditanan sekali saja dan

dapat dipanen sepanjang tahun. Taiwan menggunakan teknologi

budidayayang sangat intensif dengan irigasi teknis. Komoditas agro ini
sebagian besar untuk mencukupi kebuhrhan dalam negeri. Ekspor sirih

dapat berupa daun segar, daun kering ataupun produk olahannya.
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lBinlang Xi Shi'(HEF[qffi) Si Cantik Penjual Sirih
Dahulu, Bi nlang Xi Shi merupakan nama gadis cantik yang hr c ;

pada masa musim semi atau 'chun tian' (6tt) dan gugur atau 'qiu ::;:
6X X) (7 22-481 SM). Saat ini, sebutan ts inl ang Xi Shi atau B inl an g ;, ! :
adalah sebutan dalam bahasa Mandarin yang rnerujuk pada peremp':::
penjual sirih pinang. Mayoritas penjuai sirih pinang di Taiwan a,ja-. -

gadis muda, bahkan ada yang masih di bawah umur.

BinlangXi,S&i merupakan salah satu kekhasan Taiwan. Mere\:
berdiri menjajakan sirih di pinggir jalan dengan mengenakan paliai.-
minim, bahkan duh.r ada yang berpakaian bikini. Penjual sirih pm':;
seksi ini mennpunyai kisah tersendiri. Fada tahun 1950-an di Nar.:- -
C*unty', Taiwan Tengah, penjualan sirih pinang sedang sepi pen.r:...

b{ciihat hatr ini, ada gadis yang n'rempuriyai ide rmhrk berjuaian oin":-.
elongan rnengenatr<an pakaian seksi. Temyata penjualamrya meie.:- 

".,.
t"aj am, dan b erita kesukse san ini segera menyebar ke s eluru;ir Taiwan'

h{ulai tafu.rn i990 di sepanjang jalan raya Taipei-Taicn::.
banyak kics-kias ponjual. sirih pinang seeara atr"aktif. Klos-kios mmg:_

itu didekorasi sangat menarik dengan tembok warna-warni, lamr-
disko, dan tentu saja si perempuan cantik penjuafunya. Seiain berjuaia:
sirih pinang, mereka juga menyediakan rninuman, rokok, dan perme:
Di toko kelontong sekalipun tersedia meja kecil dan lemari kaca tempa:

berjuaian sirih pinang. Sirih pinang dijuai secarapret d, port6 alias bisa

trangsung dikunyah. Jadi, satu penjual sirih pinang ini juga harus terampr-

mengemas dagangannya'. I bungkus plastik isi 10 buah dihargai 10-li

'Dala- film ffiHgX atauWaorriors of the Rainbow yang diproduksi 2011 dengan

setting Taiwan tahun 1930, penduduk Nantou sirih pinang.
oBerita ini pemah ditulis kembali di Koran Apple Daily, Maret 2007
'Binh"g Xi Shi ini mengingatkan kita pada legenda Roro Mendut yang berjualan rokok
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$NTu. Orang Taiwan rnengunyah sirih seperti halnya dengan anak-ani<

Amerika mengunyah permen karet.

Keterangan foto dari kanan-kiri :

Daun siril tertata rapi sebelum dikemas, di etalase daun sirih dibuang tulang daunn1.a

pinang sebelum dibungkus dengan dagn sffi,kapur basah sebagai "bumbu" sirih

Binlang Xi Shi: Bisnis Kontroversial?

Foto diambil dari: www.google.coq BinlangXi Sli di Taiwan

Dengan melihat contoh gambar di atas, mrmcul perdebatan

konfioversial di masyarakat, meliputi hatr-hal berikut:

' l$Nf setara dengan Rp 300,00.
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1) Moral
,dpakah telah terjadi transaksi seks di kios dengan da;i

rnenjual sirih pinang? Tobie, seorang fotografer dan produser vid*:
yang telah hidup selama 10 tahun di Taiwan menuiiskan bahr"r
sangat sulit mengambiL foto si Binlang Xi Slei ini, apalag

rnetralflikan shooting. Mereka biasa menolak etriajak bicara, apalag"

difoto. Jika mau naengambii f'oto atau gannbar mereka haru
clilakukan secara tersembunyi atau dari jarak jauh. lvlerek
menyadari bahwa pekerjaan mereka dianggap o'trendah" ole!
sebagian orang. lV{erekapun terpaksa melakr.rkan pekerjaan n
Fada saat musim dingin tiba, mereka pun tetap harus mengenaka-

pakaianrninim'.

Ketika ada pembeh, Binlang Xi,Sfti akan keluar dari kiosnl i
setelah transaksi selesai, ia pun $egCIra kembali ke kicsnya. Kjtrj
kecil berkaoa tersebut diiengkapi dengan heater. Gaji yang sanga:

tinggi merupakan daya tarik tersendiri. fudungkin ada usah:

peieoehan seks dai pembel.i, namun penjual sirih pinang ini juga

telah rnempersenjatai diri mereka. Bos mereka juga selaiu

nrengawasi . Jadi Binlang Xi Shi ini murni menjalankan pekerjaar

mereka. Stereatipe tmenyebut mereka sebagai FSK.

2j Kesehatan

Dalam tayangan video di situs Youtube yang diunggah oleh

Alfonso Indra Wrjaya* ada penjelasan bahwa mengonsumsi sirih

pinang dapat menyebabkan kanker muiut. Kebiasaan menginang
juga dapat memicu penyakit periodontal. Wama gigi juga "kan
berubah hitam seperti baj a.

'Taiwan merupakan negara subtropis yang mempunyai 4 musim
'Pernah beket'a di Kadin Taiwan
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3) Kelas Sosial
Dilihat dari sisi penjual, tidak dapat dipungkiri pilihan menjadi

BinlangXi Shi karenaimbalan gaji yang tinggi. Sementara mereka

harus menanggung biaya hidup satu keluarga. Apakah demikian ini
yang menjadikan mereka termarjinalkan tanpa pernah berpikir

secara seimbang tentang woman empowerrnent dankesetaraan hak

dalam memperoloh pekerjaan? Sementara ada juga Binlang Xi Shi

yang mengambil kelas malam, keluar dari bisnis sirih pinang ini
karena memilih melanjutkan pendidikan ke universitas.

Sementara dari sisi pernakai, jika di Indonesia pekerja

bangunan, sopir, dan banyak lagi yang sering merokok, maka di

Taiwan mereka yang berprofesi sttma lebih banyak yang

menginang. Di kantor-kantor pusat perdagangan di Taiwan, kita

dapatdisaksikan pria berjas dan berdasi rapi mengunyah dauh sirih

sebagai gantimerokok.

Dalam sebuah parade motor gede dengan merek terkenal asatr

Amerika, seorang pria parlente nan macho pun dengan santai

mengeluarkan sirih pinang dari tas pinggangnya, dan langsung

mengunyahnya. Balkan di sebuah restoran hotel berbintang di

Taipei, ibukota Taiwan, menu ikan disajikan dengan irisan daun

yang digoreng. Ternyata daun ini berupa daun sffi .

4) Bndaya
Taiwan bukan hanya tentang Beitou hot spring, f Sffi atau

chou dou fu'stinlqt tofu' , ACER dan HTC saja. Binlang Xi Shi juga

merupakan keunikan Taiwan yang tidak dijumpai di negara lain.

Walau saat ini ada regulasi yang berbeda di wilayah utara dan

selatan Taiwan tentang Binlang Xi Shi ini, di Taoyuan, Taichung,

dan kota-kota train di daerah selatan masih banyak dijumpai penjual
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sirih pinang ini. Selain di kios, mereka juga berjualan di dalan
mobiljenis pickup.

Warga Taipei dikenal sebagai penduduk yang tertib, namun.

tetap ada sebagian kecil orang yang melnpunyai kebiasaan bwul
meludah di jalan meninggaikan warna merah dan serat-sera:
pinang. Orang lain yang tidak paham akan berpikir, "Oh ada yang
muntahdarah!"

Penutup

Sirih pinang, di lain tempat lain pula caranginang-nya. Lain puia
fungsi dan cara penjualannya. Di Taiwan sendiri, sampai saatini Binlane
xi shi menimbulkan perdebatan tentang moral, kesehatan, kelas sosiai-
dan budaya. Namun masih banyak yang mengonsumsinya tanpa
rnenghiraukan kontroversi yang muncul.
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