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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Demokrasi 

Dalam buku penyusunan perda yang partisipatif yang tulis oleh (Anak Agung, 2010, 

hal. 1) di kutip dari bukunya Munir Fuady, (2010), konsep Negara Demokrasi, demokrasi 

adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara  memiliki hak, 

kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun 

dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam 

menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya 

melalui ruang ruang publik (public sphere) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih 

secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan 

rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan 

oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (from the people by the people to the people).  

Jika melihat model demokrasi ala Papua sistem pilkada melalui noken/ikat, dengan 

metode musyawarah/aklamasi metode ini sama dengan yang ditulis oleh (Fahrul Muzaqqi, 

2019) tentang pemikiran (Jurgen Habermas, 2019, hal. 146-157) tentang demokrasi deliberatif. 

Model demokrasi ini melahirkan aturan hukum yang legitimasinya bersumber dari kualitas 

prosedur deliberasi, bukan saja dalam lembaga-lembaga formal negara (seperti parlemen), tapi 

juga yang terpenting dalam masyarakat secara keseluruhan. Jadi menurut Haberrmas  

demokrasi deliberatif memenuhi kondisi-kondisi formal sebagai bentuk musyawarah/aklmasi. 

Dalam pembahasan pelaksanaan sistem pilkada melalui noken/ikat ini yang mensyaratkan, 

pertama semua warga yang mengikuti musyrawarah adalah mereka yang telah terpilih, kedua 

masyarakat bebas dalam berpendapat, ketiga selama mengikuti musyawara kepala suku harus 

terbuka terhadapa warga masyarakatnya. Artinya, keputusan-keputusan politik hanya bisa 

diterima dan mengikat semua anggota masyarakat jika ia merupakan produk dari sebuah proses 

yang melalui musyawarah/sama dengan aklamasih sehingga melahirkan suatu kesatuan yang 

sah.  

Menurut (Bambang Yuniarto, Hal-9-25, 2018), Asumsinya bahwa pemerintahan 

demokratis dapat memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu 

untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Sehingga di sejumlah 

wilayah pegunungan tengah provinsi Papua mengunakan sistem noken/ikat dengan putusan 

MK Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/200 diangap sah substansinya di karenakan MK 

menghargai nilai-nilai budaya yang ada dalam penyelengaraan pemilu sistem noken. 
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2.2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Pilkada merupakan terobosan baru dalam sistem politik Indonesia, khususnya untuk 

level pemerintahan daerah salah satuhnya wilayah Papua adalah daerah yang menyelengarakan 

sistem pilkada. Menurut (Zuhro, 2019, hal. 157) dalam bukunya Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si., 

dkk Literasi Politik, mengatakan pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi 

kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif. Pelaksanaan 

pilkada langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi ditingkat daerah  dengan adanya 

demokrasi dalam menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan 

suara rakyatnya. Menurut  (Winarno, 2020, hal. 119-123) mengatakan bahwa: sistem pemilihan 

secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi 

demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis 

legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih. 

Sementara menurut Bambang Purwoko (2005: 10) menjelaskan bahwa: Dalam Pilkada 

Langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyrakat untuk 

menduduki jabatan publik, juga berati adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan 

hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta 

mengendalikan jalannya pemerintahan. Dengan demikian adanya Pilkada secara langsung ini, 

proses demokratisasi ditingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh 

pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki oleh rakyat 

didaerahnya sehingga pemimpin rakyat tersebut dapat merealisasikan kepentingan dan 

kehendak rakyatnya secara bertanggung jawab sesuai potensi yang ada untuk mensejahterakan 

masyarakat daerahnya. Dilaksanakannya pilkada secara langsung pastilah memiliki suatu 

tujuan, dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 

yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Menurut Agung, ada 5 dimensi dan tujuan dalam 

pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu: 1. Mengapresiasikan HAM dalam bidang 

politik 2. mewujudkan prinsip demokrasi partisipatif (asas partisipasi universal) 3. 

mewujudkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif daerah. 4. 

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat madani yang egalite 5. mewujudkan tata kelola 

pemerintahan derah sesuai dengan prinsip (good governance), serta memperkuat kemandirian 

daerah dan berotonomi. 

Menurut Fitriyah (2005:1) : Pentingnya pelaksanaa pilkada secara langsung membuat 

semua daerah harus mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya dan berusaha bagaimana dapat 

berlangsung demokratis dan berkualitas sehingga benar-benar mendapatkan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah yang dapat membawa kemajuan bagi daerah sekaligus memberdayakan 
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masyarakat daerahnya. Selain itu, salah satu tujuan diselenggarakannya pilkada secara 

langsung ini juga dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat didaerah, dimana 

nantinya mereka menjadi lebih pengalaman dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. 

2.3. Sistem Noken dan Sistem Ikat 

Pemilihan melalui noken ini ada dua farian ada sistem noken dan sistem ikat. Sistem 

noken itu digunakan kesepakatan dari masyarakat setempat itu dikakukan di TPS dengan surat 

suara diisi di noken. Sitem ikat adalah hasil kesepakatan bersama warga masyarakat untuk 

memberikan suara kepada pasangan calon sesuai hasil kesepakatan bersama yang di wakili 

oleh kepala suku untuk mengisi semua surat suara ke dalam noken mewakili masyarakat di 

wilayah. Sistem noken/ikat ini mengunakan asas LUBET (Langsung, Jujur, Bebas Terbuka) 

yang angmerupakan model pemilihan yang penggunaannya menggunakan noken (tas 

tradisional) mengantikan kotak suara sebagai tempat penampungan surat suara.  

Teknis noken ini digantungkan pada salah satu kayu, dan noken yang di gantungkan 

adalah kosong sesuai dengan Calon Kepala Daerah. Model sistem noken/ikat ini MK 

mempertegas peran adat melalui utusan Nomor 01/Kpts/KPU Prov.03/2013, Noken digunakan 

sebagai pengganti kotak suara dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

47-81/PHPU-A-VII/2009 terkait dengan PHPU dari Kabupaten Yahukimo yang 

memperbolehkan penggunaan Noken pada pemungutan suara di daerah pedalaman Papua. 

Sistem noken/ikat tidak semua Daerah di Papua menggunakan, sistem ini hanya digunakan di 

Daerah Pengunungan Tengah Papua, dikarenakan faktor geografis yang sulit untuk dijangkau 

dan mereka yang masih hidup tanpa akses informasi, transportasi, alat komunikasi, dan 

memiliki pendidikan yang rendah. Faktor-faktor tersebut membuat masyarakat kurang 

mendapat sosialisasi mengenai pemilihan umum kepala daerah maupun para calon, sebab 

untuk menjangkau daerah-daerah yang ada di wilayah pegunungan membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit.  

2.4.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah untuk mengkaji keabsahan topik penelitian yang penulis 

angkat, maka penulis juga mencari referensi dari para peneliti-peneliti terdahulu yang memiliki 

kesamaan topik, diantaranya; Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Methodius Kossay 

(2014) dalam jurnal yang berjudul “Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia: Studi 

Kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua”. Metodologi yang dipakai adalah penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitiannya diskriptif. Hasil analisis data penelitiannya menunjukkan 

bahwa sistem noken dilaksanakan asalkan pemerintah dapat melegalkan sistem Noken 
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terutama dalam suatu rancangan Undang-Undang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitan 

yang penulis angkat adalah Fokus penelitian saya lebih fokus kukuasaan Big Man dalam 

pemilihan sistem noken di kabupaten jayawijaya. Penelitian kedua dilakukan oleh Dennys 

Sastika (2013) berjudul “Sistem Noken Dalam Pemilukada Provinsi Papua: Analisis Yuridis 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 Mengenai Persilisihan Hasil 

Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013”. Metode peneleitian kualitatif. Dengan jenis 

penelitian diskriptif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan sistem Noken dalam 

pemilukada Provinsi Papua sah, hal ini dikarenakan cara seperti itulah yang digunakan dalam 

pemilihan sebelumnya. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga menyetujui pemilihan 

menggunakan sistem Noken, dengan alasan Mahkamah Konstitusi menghargai dan memahami 

nilai budaya yang hidup dilingkungan masyarakat Papua yang khas dalam penyelenggaraan 

pemilu. 

2.5. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah suatu model atau gambar dalam bentuk konsep yang 

menjelaskan hubungan antara satu variabel dan variabel lainya. Oleh karena itu kerangka 

berfikir ini harus di implementasikan dalam bentuk diagram atau skema, untuk memfalitasi 

pemahaman beberapa variabel data yang akan di periksa, pada titik waktu selanjutnya. Dengan 

demikian definisi kerangka sebagai rumusan masalah yng telah di rumuskan berdasarkan, 

proses dekduktif untuk mrnciptakan sebagai konsep dan kalimat yang di gunakan untuk 

membantu sesorang peneliti merumuskan hipotesis penelitian. Menurut (Dr.Sugiyono, 2019, 

Tertama) Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara dari 

fenomena yang mengarah ke masalah dalam suatu topik penelitian. 
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Dari kerangka berfikir di atas yang di awali dengan demokrasi, melihat bagimana 

pelaksanaan sistem pilkada melalui noken di kampung Abutpuk Kabupaten Jayawijaya 

Wamena. 

1. Demokrasi, model demokrasi yang di praktekan pada system pilkada melalui noken 

di kampung Abutpuk Kab-Jayawijaya yaitu demokrasi deliberative. 

2. Pilkada, penyelengaraan pemilihan kepala daerah di kampung Abutpuk Kab-

Jayawijaya,  ini mengunakan system noken. Sistem noken sebagai penganti kotak 

surat suarah. 

3. Demokrasi ala Papua, penyelengaraan system pilkada melalui noken di kampung 

Abutpuk Kab-Jayawijaya, melalui musyawarah/aklamasi yang dipimpin oleh kepala 

suku di wilayahnya. Sesuai tradisi aklamasi guna menentukan paslon pilihan 

bersama.  

4. Sistem noken, noken digunakan sebagai peganti kotak surat suarah, yang di gantung 

pada kayu, sesuai nomor urutan paslon. Sistem noken dan system ikat, system noken 

masyarakat dapat memilih dan memasukan suarah pada noken paslon, dan system 

ikat ini semua surat suarah masyarakat diwakili oleh kepala suku di wilayahnya. 

Pelaksanaan sistem noken/ikat ini di perbolehkan provinsi Papua khususnya wilayah 

pegunungan tengah. Model sistem noken ini mempertegas di berikan wewenan secara khusus 

oleh MK pada hukum adat. Maka yang memiliki wewenang untuk menjalankan sistem pilkada 

melalui noken adalah kepala suku, sesuai dengan sistem sosial budaya, adat-istiadat masyarakat 

setempat. 

  


