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Lampiran : 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama                        : Sonimo Lani       

Status                       : Ketua KPU Kab-Jayawijaya 

Umur                       : 70  

Tgl/Waktu           : 9 Januari 2021 

Di Kabupaten Jayawijaya sendiri belum memiliki peraturan daerah yang mengatur 

sistem pilkada melalui noken/ikat. Keterangan  ketua KPU Kab-Jayawijaya melalui media 

yang tulis oleh (Stefanus, 2019), mengatakan dari 40 distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya 

tersebut hanya 1. distrik yang mengunakan kotak suarah yaitu distrik (Wamena Kota) Hal 

tersebut dalam keterangan media bumi Papua Sonimo Lani mengatakan penduduk lebih 

dominan heterogen. Namun dari 39 distrik yang ada sesuai pemetaan wilayah akan 

menyelengarakan sistem pilkada melalui noken atau ikat di Kabupaten Jayawijaya Wamena.  

Nama                               : Markus Wantik 

Status                              : Kepala Desa Abutpuk  

Umur                                : 72  

Tgl/Waktu                     : 11 Januari 2021 

Sistem pilkada melalui noken kami Abutpuk semenjak adanya sistem noken sampai 

sekarang belum berjalan sesuai. Karena model noken ini terlihat hak memilih masyarakat tidak 

lagi bersifat rahasia. Namun model tidak lagi memilih sesuai hak masyarakat, karena model 

noken ini melalui kesepakatan bersama, yang mana di bawa pimpinan kepala suku.jadi disini 

sering dari satu paslon kepala daerah misalnya Bupati dan Wakil Bupati, atau DPRD, 

DPRP.Gubernur,dari paslon yang ada, dari salah satu paslon yang memiliki hubungan politik 

dengan kepala suku, tersebut biasanya datang berkunjung di kediaman kepala suku, dengan 

membawa sembako dan uang. disana kepala suku bersama paslon, membahas terkait politik 

paslon, dan jugan politik kepala suku. dari kedua ini saling membutuhkan dan saling 

mengungtungkan macam nantiknya kepala suku, memintah paslon jika terpilih, misalnya kami 

memintah agar paslon bisa memberikan kami satu desa ( Kepala Kampung). Demikian juga 

dari paslon memintah wilayah kekuasaan kepala suku disini semua surat suarah bungkus buat  

saya. Namun saya melihat faktor dari politik paslon dan kepala suku membuat  masyarakat 

sering terjadi kekacauan macam, diskriminasi antar kelompok a dan kelompok b, ada juga 

saling gosip, hingga bisa menimbulkan konflik juga. Salah satu yang sering saya dengar karena 
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hak memilih semua di ambil alih kepala suku melalui kesepakatan. Sehinggaharapan kami 

masyarakat kampung Abutpuk agar supaya pemerintah daerah bisa membuat suatu peraturan 

daerah yang berjangka panjang, tentang sistem noken/ikat ini yang memberikan perlindungan 

kepada seluruh wilayah  yang melakukan pemilihan melalui noken/ikat pada umumnya di Kab-

Jayawijaya Wamena. 

Nama                                : Dekma Mabel 

Status                               : Petani  

Umur                               : 81  

Tgl/Waktu                      : 13 Januari 2021 

Menurutnya dalam keterangan wawancara bahwa. 

Sistem pilkada melalui noken tersebut ini tidak sesuai keinginan kami masyarakat, karena tidak 

seperti biasanya dengan kotak suara, yang bisanya memilih paslon, itukan rahasia kita masing, 

dan memilih mengisi surat suara tidak secara bersmaan juga. Namun model noken ini hak 

memilih diambil alih oleh ketua adat, atau kepala suku, melalui kesepakatan bersama warg 

menentukan hak pilih paslon secara bersama. Sedangkan soal pilihan politik ini diluar dari adat, 

tidak bisa sangkut paut lah. Sehingga hal ini pemerintah daerah bisa memperhatikan dalam hal 

ini membuat peraturan yang bisa mengatur soal pemilihan hak masyarakat dalam pemilihan 

sistem noken ini. 

Nama                                : Martha Mabel 

Status                               : Petani  

Umur                                 : 35 

Tgl/Waktu                      : 13 Januari 2021 

  Menurut Martha dalam keterangan wawancara mengatakan saya sendiri mewakili 

suarah kaum perempuan di wamena lebih khususnya kampung Abutpuk menyuarahkan bahwa. 

Saya sendiri mewakili suarah kaum perempuan di wamena lebih khususnya kampung Abutpuk 

menyuarahkan bahwa. Pemilihan sistem noken/ikat ini membuat kami saling gosip, 

kecemburuan dan lainnya, akibat dari semuah suarah atau hak memilih di ambil ali oleh kepala 

suku. Dengan melakukan kesepakatan bersama, sedangkan sistem duluh melalui kotak suarah, 

bukan dengan noken melalui kesepakatan, dan hak memilih kami pun rahasia palingan 

sekeluarga saja yang mengetahui. Sehinga harapan kami agar hak kami juga bisa lindungi kami 

memintah kepada pemerintah daerah agar dapat mempertimbagkan pemilihan sistem noken 

kedepan. 
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Nama                                : Martinus Alua 

Status                               : Petani  

Umur                                 : 35 

Tgl/Waktu                      : 14 Januari 2021 

Menurutnya dalam keterangan wawancaranya mengatakan bahwa. 

Pemilihan model sistem noken/ikat ini pada dasarnya tidak sesuai dengan asas pemilihan model 

kotak suara pada umumnya. Pemilihan model noken sistem noken/ikat ini di ambil alih hak 

memilih masyarakat oleh kepala suku. Model noken mengunakan asas langsung, jujur, bebas, 

terbuka.  Masyarakat datang bersama kepala suku ke TPS dan melakukan pemilihan, sesuai 

dengan hasil musyawara. Pemilihan berlangsung terbuka, disaksikan seluruh warga 

masyarakat langsung dan terbuka bahwa kepala suku dan wargakelomoknya memilih paslon 

tersebut. Namun model noken ini sering menimbulkan efek negatif dalam masyarakat, seperti 

kecemburuan sosial, stratifikasi sosial, perbedaan antar kelompok hingga bisa menimbulkan 

atau merusak tatanan sosail masyarakat. Sehingga menurut saya pemerintah daerah bisa 

membuat suatu peraturan. Agar hak memilih masyarakat di jamin, secara adil demokratis dan 

makmur dalam melalukan pemilihan model noken ini kedepan. 

Nama                                : Menase Wantik 

Status                               : Kaur Pembagunan Desa Abutpuk 

Umur                                 : 8o  

Tgl/Waktu                      : 17 Januari 2021 

Menurutnya dalam keterangan wawanca bahwa pemilihan sistem noken/ikat, tidak 

sesuai dengan pemilihan biasa pada umumnya. Karena pemilihan model noken dilakukan 

dengan kesepakan secara bersama di bawa pimpinan kepala suku, untuk menentukan hak 

memilih masyarakat dan dalam pelaksanaan pemungutan surah berlangsung, ada juga mewakili 

seluruh warga semua suarah diisi oleh kepala suku,ada juga masayarakat secara bersamaan 

datang ke tps dan memasukan surat suarah kedalam noken paslon. Namun melihat 

perkembangan sosial di masyarakat itu sering ada, kecemburuan sosial macam pembedaan 

misalnya pembedaan kelompok, a dan kelompok b, suku, klan, marga, hingga saling 

diskriminasi. Dan kekwatiran seperti bisa saja terjadi pertingkaian atau konflik. Makanya dari 

saya mungkinmewakili lah keluahan warga agar masyarakat juga dapat merasakan hak pilihnya 

sendiri sesuai haknya, dan sebagai warga negara Indonesia yang menganut paham sistem 

demokrasi. Olehnya pemerintah daerah agar supaya pemilihan berjalan lebih efektif, sebatas 

usulan saya untuk dapat mempertimbangkan sistem noken ini untuk berjangka panjang. 

Nama                                : Arnol Walela 
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Status                               : Petani  

Umur                                 : 28  

Tgl/Waktu                      : 15 Januari 2021 

Menurutnya dalam keterngan wawancara bahwa pemilihan sistem noken/ikat ini saya 

tidak memilih dan masyarakat tidak memilih seperti biasanya sesuai hak secara rahasia. Tapi 

menetukan hak memilih masyarakat semua melalui kesepakatan bersama yang di pimpin oleh 

kepala suku di rumah kepala suku.model pengisian suarah ada juga mewakilih oleh kepala suku 

atas nama semua warga. Ada jugan masyarakat baris bersama dan mengisi surat suarah ke 

dalam noken. Menurut Arnol sendiri pemilihan model noken ini tidak mewakili hak saya dan 

masyarakat jadi pemilihan sistem noken tidak sesuai hak memilih, maka perlu ada peraturan 

untuk model noken ini. 

Nama                                : Ason Entama 

Status                               : Petani  

Umur                                 : 35  

Tgl/Waktu                      : 16 Januari 2021 

  Menurut A. E. dalam keterangan wawancara pemilihan sistem noken dengan ini saya 

melihat lebih dominan di mainkan oleh kekuasaan kepala suku, yang menentukan semua hak 

memilih masyarakat. sehingga saya dan masyarakat tidak memilih sesuai hak kami. Bisa 

melalui diskusi bersama duluh dengan kepala suku untuk menetukan paslon yang akan kami 

pilih. Namun biasanya kami juga bersepakat dengan memintah misalnya memintah pemekaran 

desa baru/atau memintah pembuatan atau perbaikan jalan, bangunan rumah, pertanian lahan 

baru, dan lain-lain. Jadi permohonan warga ini biasanya di sampakan oleh kepala suku di 

tempat diskusi itu, kalo hari h pemungutan kami semua biasanya ada juga kami yang isi surat 

suara dalam noken, ada juga mewakili kita kepala suku yang mengisi surat suara ke dalam 

noken. Namun yang saya ketahui efek negatif yang sering terjadi, masyarakat saling gosip sini 

sana, sampai ada pembedaan di anatara warga masyarakat ko dari paslon a ko dari paslon b, 

bisanya sampai pemilihan selesai baru tidak lagi saling membedahkan. Peran pemerintah 

daerah kabupaten jayawijaya bisa mempertimbangkan pemilihan model noken atau ikat ini ke 

depan.  
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Nama                                : Holuok Hiluka 

Status                               : Petani  

Umur                                 : 80  

Tgl/Waktu                      : 18 Januari 2021 

Menurut H.H,. dalam keterangan wawancara bahwa pemilihan sistem noken atau 

sistem ikat terlihat berbedah, karena model ini hak memilih masyarakat di tentukan secara 

bersama melalui diskusi untuk salah satu paslon Kepala Daerah, maupun DPRD. Kapala suku 

secara budaya maupun adat-istiadat kami seorang yang patut di hormati, dan apapun kebijakan 

kita harus turut dan ikuti sehingga itu sama dengan kita loyal terhadapnnya. Namun saya sendiri 

soal politik pemerintahan, ini sifatnya tidak cocok kalo main dengan budaya-atau adat kita. 

Apa lagi bawa nama kepala suku dan nama suku kita, makanya dari saudara H. H. pemilihan 

model noken ini pemerintah bisa atur teknik atau mekanisme pemilihan melalui peraturan 

begitu saja. Agar supaya hak memilih masyarakat terjaminlah, inikan intinya bukan soal 

budaya atau adat kan masa hak memilih di bawa ke dalam musyawarah.  

Nama                                : Evan Mabel 

Status                               : Petani  

Umur                                 : 28  

Tgl/Waktu                      : 21 Januari 2021 

Menurut sdr E. M.  Pada 21 Januari 2021 dalam keterangan wawancara menurutnya. 

Sistem pilkada melalui noken ini, terlihat sangat berbedah karena model noken hak memilih 

masyarakat yang bersifata rahasia itu sudah tidak ada lagi, karena di ambil hak masyarakat oleh 

kepala suku. tidak seperti sistem pemilihan umumnya dengan kotak suara, yang mana hak 

memilih masyarakat terjamin artinya rahasia. Namun dengan hadirnya model sistem noken ini 

lebih berperan kepala suku, mengakomodir warga masyarakat di wilayahnya berkumpul 

melakukan kesepakatan bersama. Untuk menentukan paslon yang akan mereka usung untuk 

menjabat di pemerintahan. Pandangan sdr. E. M. Karena sistem noken menghilangkan hak 

memilih masyarakat yang rahasia dan akibat yang sering terjadi seperti masyarakat pendukun 

A dan pendung B saling menglaim diri  bahwasanya sehingga menibulkan kecemburuan, gosip, 

pembedaan, dan saling menghujat bisa juga terjadi konflik. Olehnya dari saya ya pemertintah 

bisa menghilangkan sistem noken/atau membuat perda begitu makasih. 
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