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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berbeda dengan daerah lain di Papua mengenal sistem pemilihan melalui 

noken. Sistem pilkada melalui noken ini disimbolkan sebagai bentuk Demokrasi ala 

Papua. Praktek sistem noken ini merupaka tradisi masyarakat adat Papua di wilayah 

pegunungan tengah hal ini berdasarkan pada apa yang berlangsung di lapangan, bahwa 

seluruh proses pemilukada DPR, DPRP, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, 

Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di wilayah 

pegunungan Papua tengah dapat dilaksanakan menggunakan noken.  

Model sistem noken ini terdapat dua mekanisme, yang pertama sistem noken 

dan kedua sistem. Dalam sistem noken masyarakat secara bersamaan baris di depan 

noken paslon tersebut dan langsung dapat melihat lalu melakukan pengisian surat suara 

ke dalam noken paslon tersebut. Sedangkan dalam system ikat, masyarakat bersepakat 

dan menyerahkan semua surat suara kepada kepala suku, sehingga kepala suku 

melakukan pengisian surat suara ke dalam noken paslon tersebut. Mekanisme 

pemungutan surat suara dalam system ikat tersebut berdasar hasil musyawarah yang di 

pimpin oleh kepala suku.  

Dalam kehidupan sosial budaya, kepala suku tidak sekedar pemimpin adat 

tetapi kemudiaan menjadi pemimpin politik. Namum kepala suku memiliki tangung 

jawab dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai pelindung dari ancaman luar, 

memiliki tangung jawab juga atas ekonomi, sosial, adat, dan budaya masyarakat, 

kewenangan kepala suku tersebut di peroleh dari beberapa pertimbangan, diantaranya : 

keturunan, pengaruh kedewasaan, karisma, dan warna kepemimpinannya yang nyata 

dalam setiap kebijakan sehingga disegani, dihormati dan juga masyarakat harus loyal 

terhadapnya. 

Praktek sistem noken dan ikat ini mengunakan asas adalah Langsung, Umum, 

Bebas, dan Terbuka atau disingkat dengan Lubet. Berbeda jika dapat di sejajarkan 

dengan asas pemilu pada umumya di Indonesia adalah Langsung, Umum, Bebas, 

Rahasia, Jujur dan Adil atau disingkat Luber-Jurdil. 

Dalam pelaksanaan ternyata system noken menimbulkan problematika. 

Beberapa pemilih  merasa suaranya tidak terwakili kepala suku. Apa yang dipilih tidak 
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seperti yang diharapkan. Berbeda antara pilihannnya dan pilihan kepala suku, seperti 

yang terjadi di Kampung Abutput Kabupaten Jayawijaya. 

Kampung Abutpuk merupakan salah satu wilayah yanng menyelengarakan 

sistem pilkada melalui sistem noken dan ikat. Pandangan masyarakat Abutpuk sistem 

pemilukada melalui noken adalah sebagai bentuk simbol dari musyawarah bersama, 

dan sistem ikat adalah sebagai bentuk simbol dari surat suara yang telah di bulatkan 

atau di satukan untuk salah satu paslon yang telah di tetapkan sebagai pilihan bersama. 

Dalam proses pelaksanaan sistem noken dan ikat yang memiliki wewenang sebagai 

aktor adalah kepala suku sesuai dengan aturan budaya dan adat masyarakat setempat.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian mengenai: Demokrasi 

Ala Papua. Kajian Sistem Pilkada Melalui Noken di Kampung Abutpuk Kabupaten 

Jayawijaya Wamena Papua.  

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah 

bagaimana pelaksaan pilkada melalui sistem noken di Kampung Abutpuk  Kabupaten 

Jayawijaya Wamena Papua. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan 

penyelenggaraan  pilkada melalui  sistem noken di Kampung Abutpuk Kabupaten 

Jayawijaya Wamena Papua. 

1.4. Batasan Penelitian 

Berdasarakan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka ada tiga 

konsep yang diteliti: 

1. Demokrasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah demokrasi ala Papua 

2. Pemilihan Kepala Daerah yang dimaksudkan dalam penelitian adalah Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya. 

3. Sistem noken dalam penelitian yang dimaksudkan ini adalah noken yang 

digunakan dalam pilkada menjadikan sebagai tempat kotak suara. Berlangsung 

di tempat terbuka TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan cara memilih paslon 

melalui musyawarah/aklamasih bersama yang di pimping langsung oleh 

keepala suku. Mekanisme pemungutan surat suara ada sistem noken dan sistem 

ikat : sistem noken masyarakat dapat melihat dan memasukan surat suara ke 
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dalam noken. Sistem ikat semua surat warga masyarakat di wakili oleh kepala 

suku.  

1.5. Manfaat Penelitian 

  Kegunaan hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk selajudnya, kajian 

system pilkada melalui noken; 

1.6. Manfaat Teoritis 

  Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

 pengetahuan  serta merupakan upaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

 mengenai Demokrasi  Ala Papua, Kajian Sistem Pilkada Melalui Noken di Kabupaten 

 Jayawijaya Wamena Papua. 

1.6. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bahan masukan 

yang positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Pihak Legislatif 

sebagai paduan untuk bisa mempertimbangkan dengan membuat suatu peraturan, buat 

pihak penyelengara dalam hal ini KPUD dan Bawaslu tentang penerapan tata cara 

pelaksanaan pemilihan melalui noken, untuk berjangka panjang. Agar masyarakat 

Kabupaten Jayawijaya, merasa nyaman dan adil, tanpa harus denegan kekuasaan kepala 

suku. Dalam menentukan pilihannya. (Dr. Ajat Rukajat, 2018). 

 

 

  


