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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1. Kabupaten Jayawijaya 

Kabupaten Jayawijaya Wamena adalah sebuah ibu kota yang berada di Kabupaten 

Jayawijaya Provinsi Papua Indonesia. Kabupaten jayawijaya wamena dibentuk berdasarkan 

peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Kabupaten 

Jayawijaya yang beribukota di Wamena merupakan lembah di dataran tinggi dengan ketinggian 

rata-rata 1500-2000 meter di atas permukaan laut, terletak antara 137012’-141000’ Bujur 

Timur dan 302’-5012’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Jayawijaya adalah berupa 

daratan seluas 13 925.31 km2. Melalui UU No 17 Tahun 2011, Kabupaten Jayawijaya memiliki 

40 Distrik, 328 Kampung dan 4 Kelurahan yaitu: Wamena kota, Sinakma, Sinapuk, dan 

Ilokama. 

PETA WILAYAH KABUPATEN JAYAWIJAYA 

 

 

 

Gambar 1. 
Sumber : 1. "Kabupaten Jayawijaya Dalam Angka 2020". Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya. 27 
April 2020. Diakses tanggal 7 Februari 2021. 
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4.2. Kampung Abutput 

Kampung Abutpuk adalah sala satu desa yang terletak, kecamatan uslimo, Kab-

Jayawijaya 

dengan Luas. Untuk keadaan iklim ratarata suhu 

minimum ada di bulan September. Sedangkan 

rata-rata suhu maksimum ada di bulan Juni. 

Untuk kecepatan angin maksimum ada di bulan 

Januari dan yang terendah di bulan Februari. 

Penyinaran Matahari di Kampung Abutpuk 

terendah terjadi di bulan Oktober yaitu hanya 

28%. Sedangkan penyinaran tertinggi terjadi di 

bulan Mei. Pendidikan di Kampung ini terdapat 

1 SD Impres Usilimo dan  1. SMP N Usilimo. 

Minat dan bakat di tingkat pendidikan 

masyarakat semakin membaik 75 % karena ada 

pemerintah daerah dinas pendidikan dan 

kebudayaan meninjauh dan memberikan 

sosialisasi akan pentingnya pendidikan. ( Jianto. 

S.E, 2021) 

4.3. Masyarakat Abutpuk 

(Johnson, Doyle Paul, 1994, hal. 183) menjelaskan pandangan Emile Durkheim 

tentang masyarakat solidaritas mekanik dan masyarakat solidaritas organik. Masyarakat 

solidaritas mekanik, masyarakat diikat dan diatur oleh kesadaran kolektif, atau seluruh 

kepercayaan dan perasaan yang dianggap menyatu dalam hubungan tatanan social 

sesuai dengan tradisi atau (aturan hukum adat-istiadat). Aktivitas masyarakat yang 

sifatnya ranah hukum adat maka yang segala kewenangan berada pada kepala suku 

artinya kepala yang memiliki hak tersebut. Sehingga apapun kebijakan dan keputusan 

wajib mengikuti dan itu tanda bukti masyarakat menghormati dan tetap loyal padannya 

sebagai seorang pemimpin di wilayah tersebut, dengan rasa dan prakarsa yang sama 

yang didasarkan pada kesadaran kolektif melalui aturan atau hukum adat. 

 Kejahatan didefinisikan/dimaknai sebagai tindakan yang mencederai kesadaran 

kolektif, sanksi bersifat represif. Kepala suku memiliki tangung jawab melindungi, 
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memperhatikan kesejahteraan masyarakat sosail dengan memenuhi kebutuhan 

ekonomi, sosial, dan menjaga tatanan hubungan antar warga masyarakat. Dalam 

kontestasi politik ia sebagai pemimpin yang berperan sebagai penampung aspirasi 

setiap warganya dalam penentuan pasangan calon kepala daerah. Menurut JS Roucek 

dalam buku Hukum Adat (Rosdarlina 2017, hal,.25) pengendalian sosial mencakup 

segala proses sosial di dalam masyarakat agar patuh pada nilai-nilai-kaida-kaida yang 

berlaku dalam masyarakat. Menurut Soerjono Sukanto hukum adat adalah segala 

sesuatu yang terjadi dan berlangsung atau bersama masyarakat. Jadi secara eksplisit 

hukum adat berfungsi sebagai alat kontrol sosial.  

Masyarakat kampung Abutpuk ada satu suku yaitu suku dani, terbagi dalam 

sub suku yaitu wita dan waya. Wita sendiri yang terdiri dari marga, mabel, wantik, 

walela, dan waya terdiri dari marga logo, elosak, entama, dari kedua sub suku diatas 

memiliki miliki ciri khas sosial yang sama. Dari kedua sub suku tersebut memiliki ketua 

adat, dalam  proses musyawarah tentunya dilakukan sesuai aturan adat, musyawarah 

dilakukan sebelum hari h pemilihan dilakukan, fungsi dari pada musyawara ini untuk 

menyatuhkan pandangan dan menentukan paslon yang diinginkan bersama. 

Diskriminasi sosial yang sering masyarakat alami dari kedua belah pihak karena 

masyarakat pemilih paslon A lolos terpilih menjadi kepala daerah, dan masyarakat yang 

memilih paslon B.tidak lolos terpilih menjadi kepala daerah. Sehingga masyarakat 

memintah perhatian agar pemerintah daerah jayawijaya, membuat suatu kebijakan 

terkait dengan pemilihan mengunan noken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


