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BAB V 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

5.1. Noken dan Demokrasi 

Profil noken adalah nama secara tradisi budaya khusus dalam bahasa khas orang 

Papua, untuk tas tradisional yang dianyam oleh kaum wanita, dengan bahan lokal serat 

kulit kayu. Dalam perspekrif bahasa Indonesia konsep noken dapat disejajarkan dengan 

kantong atau tas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan masyarakat. Tas itu 

sendiri dapat terbuat dari serat kayu atau bahan anyaman lainnya (Jafrianto, 2016, pp. 

1–15). Tradisi noken dalam kehidupan rakyat Papua merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari dan telah menjadi bagian dari kebudayaan 

mereka dalam rentang waktu yang cukup lama (Marit, 2018, pp. 34-42). Realitas ini 

menjadikan noken sebagai simbol kebudayaan lokal yang telah berakar dalam 

masyarakat pedalaman Papua. Sebagai bagian dari budaya masyarakat Papua, maka 

tidak salah jika noken telah diberi status sebagai Warisan Kebudayaan Dunia oleh 

UNESCO pada tahun 2012 (Pasaribu, 2017, p. iii). Demokrasi sebagai suatu sistem 

telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara 

di beberapa Negara. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan 

bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di 

tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung 

pengertian tiga hal, yaitu:  

1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people) Mengandung 

pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui 

(ligimate government) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak 

sah dan tidak diakui (unligimate government). Pemerintahan yang diakui 

adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. 

Pentingnya legimintasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat 

menjalankan roda birokrasi dan program- programnya. 

 2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) Pemerintahan oleh 

rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama 

rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat 

( sosial control) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak 

langsung ( melalui DPR). 
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 3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people) Mengandung 

pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah 

dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin 

adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan 

aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung. (Dwi 

Sulisworo, 2012). 

5.2. Sistem Pilkada Melalui Noken dan Ikat 

Pelaksanaan sistem pilkada melalui noken dikampung Abutpuk Kabupaten 

Jayawijaya tersebut berlandaskan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 47-

81/PHPU-A-VII/2009. Dan eganti kotak suara digantikan dengan noken untuk tempat 

pemungutan surat suara melalui dalam Pilkada, masih sah. Sehingga sistem noken sah 

digunakan pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pilkada di 

Papua, hingga kini. Bahkan Mahkamah Konstitusi memandang bahwa noken merupakan 

budaya leluhur yang perlu diperhatikan sebagai nilai budaya masyarakat asli Papua. 

Selain putusan MK, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), serta 

Komisi Pemilihan Umum KPU Papua juga secara khusus telah menyediakan regulasi 

teknis agar system noken terdapat dalam hukum Pilkada, yaitu dituangkan dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2017 dan Keputusan KPU 

Papua Nomor 1/2013 ayat 4, dimana noken digunakan sebagai pengganti kotak suara.  

Sistem noken/ikat dalam Pilkada adalah kesepakatan bersama atau aklamasi 

oleh rakyat, untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dilakukan 

kelompok masyarakat adat, sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal 

masyarakat. Namun pemungutan suara mengunakan sistem noken hanya dapat dilakukan 

pada beberapa wilayah pengunungan di Papua dan kabupaten/kota yang masih 

mengunakan sistem noken secara terus-menerus sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya 

dan kearifan lokal masyarakat daerah setempat. Penerapan sistim noken ini disertai 

dengan persyaratan tertentu yaitu harus tidak boleh terjadi masalah dalam penerapannya. 

Penerapan sistim noken salah satu pendorongnya adalah karena masih banyak wilayah 

di Papua yang letaknya sangat jauh dan sangat menyulitkan dalam hal distribusi sarana 

prasarana pemilu, disamping kondisi social budaya yang ada di masyarakat.  
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5.3. Keabsahan Sistem Noken/Ikat 

Model sistem noken diangap sah, jika noken tersebut terlihat dan disaksikan 

oleh semua warga bahwa noken tersebut di gantungkan di salah satu kaju, dan parah 

pemilih dari masing-masing wilayah datang ke TPS (Tempat Pemungutan Surat Suara) 

serta ikut berpartisis dalam penyelengaraan pilkada melalui noken/ikat dan serta ikut 

melakukan pemungutan surat suara ke dalam noken sesuai dengan hasil kesepakatan 

bersama. Sistem pilkada melalui noken ini merupakan bagian dari kearifan lokal 

masyarakat Papua sehingga pengakuan model kesepakatan ini sebagai demokrasi ala 

Papau atau yang biasanya dalam bahasa keseharian masyarakat sebagai demorkrasi 

kesukuan. 

Sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) pun mengakui dan mengesahkan dengan 

alasan Sistem Noken menganut sistem pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan 

Terbuka (LUBET), sesuai dengan Keputusan MK Nomor: 47- 48/PHPU.A-VI/2009 

yang sesuai dengan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara mengakui 

dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang 

(Sodik, Ahmad, 2009.7). dan juga melalui KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU 

Prov.030/2013 dan PKPU No. 10 Tahun 2017. Tersebut berisi “Petunjuk Teknis Tata 

Cara Pengumutan Suara Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara.” 

5.4. Sistem Kerja Noken Pada Pilkada.  

Penggunaan sistem noken dalam Pemilihan pilkada diproses kerjanya adalah 

semua pemilih yang dapat surat suarah, dan pemilih yang sudah datang ke Tempat 

Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

(KPPS) menggumumkan kepada pemilih (warga masyarakat) bahwa, bagi pemilih 

yang mau memilih kadidat pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

berbaris didepan noken, yang sudah digantung dan didepan TPS, dan noken dalam 

keadaan kosong serta jumlah noken yang digantung sesuai dengan jumlah pasangan 

calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Setelah pemilih berbaris di depan 

noken sesuai dengan letak noken calon yang akan dipilihnya, selanjutnya KPPS 

langsung menghitung jumlah orang yang berbaris didepan noken masing-masing. 

Misalnya semua pemilih dari TPS atau kampung yang bersangkutan berbaris didepan 

noken nomor urut 3, maka semua suara dari TPS atau kampung yang bersangkutan 

bulat untuk nomor urut 3, setelah itu KPPS, langsung membuat berita acara dan 
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sertifikasi hasil perhitungan suara yang di tanda tanggani oleh KPPS dan saksi Partai 

politik peserta Pilkada. 

5.5. Proses Pemungutan Surat Suara. 

Proses Pemungutan suara, dalam Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah (Pilkada) menggunakan sistem noken ada dua metode yang digunakan yaitu 

sistim noken dan sistim ikat.  

5.5.1. Sistem noken.  

Teknisnya, pemilihan dilakukan dilapangan dimana telah disiapkan noken 

kosong atau noken gantung. Jumlah noken yang digantung sesuai dengan jumlah para 

kadidat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah dipastikan 

semua pemilih dari kampung yang bersangutan hadir di TPS, selanjutnya KPPS 

mengumumkan kepada pemilih (warga) bahwa bagi pemilih yang mau memilih kadidat 

A, berbaris di depan noken (kandidat A) yang sudah digantung, begitupun seterusnya. 

Setelah pemilih berbaris sesuai dengan noken kandidat yang akan dipilihnya maka 

KPPS langsung menghitungkan jumlah orang yang berbaris di depan noken gantung. 

System noken dianggap sah, jika noken digantung di kayu dan berada dalam area TPS, 

pemilih yang hak suaranya dimasukkan dalam noken sebagai pengganti kotak suara 

harus datang ke TPS tempat dia berdomisili, dan tidak bisa diwakilkan orang lain. 

5.5.2. System ikat. 

Teknisnya, sebelumnya masyarakat telah melakukan pertemuan awal. 

Pertemuan dilakukan antara masyarakat setempat bersama dengan kepala suku atau 

tokoh adat, yang akhirnya telah mendapatkan kesepakatan bersama atau musyawarah 

untuk memilih kandidat yang telah sepakati bersama, dan masyarakat memberikan hak 

meilih mereka kepada kepala suku atau tokoh adat untuk mewakili mereka dalam 

pemilihan pasangan calong.  

5.6. Faktor Penggunaan Sistem Noken 

Salah satu faktor yang mendukung adalah letak geografis beberapa wilayah di 

Papua berada di pengunungan, dengan jalan naik-turun, berliku, terjal dan tidak mudah 

dijangkau sehingga menghambat proses pengiriman sarana dan prasarana pemilu. 

Selain itu akses informasi, transportasi ataupun komunikasi yang terbatas. Kampung 

Abutpuk Kab-Jayawijaya Wamena ini termasuk daerah atau wilayah yang 

menyelengarahkan sistem pilkada melalui noken. Menurut keterangan ketua KPU 

(Sonimo Lani) di media Jubi.co.id editor oleh (Syam Terrajana, 2019) mengatakan 

dalam petunjuk teknis (juknis) Kabupaten Jayawijaya pemilihan sitem noken 
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berlangsung di 1.072 TPS yang tersebar pada 39 distrik, dari 40 distrik/kecamatan yang 

ada. Distrik wamena kota tidak mengunakan sistem noken, menurut keterangan ketua 

KPU Sonimo karena sebagai basar penduduk adalah masyarakat heterogen. Namun 

berdasarkan dalam juknis sistem noken tetap di laksanaka secara administrasi sesuai 

aturan atau putusan MK dan KPU provinsi. Menurut keterangan wawancara bersama 

ketua KPU Kab-Jayawijaya Sonimo Lani, menjelaskan bahwa kami sebagai lembaga 

penyelengara, dalam pelaksaan pemilihan sistem noken atau sistem ikat, sesuai dengan 

penetapan KPU Provinsi Papua, Kabupaten Jayawijaya. Penetaan tersebut tertuang 

dalam PKPU Nomor 810 Tahun 2019 tertanggal 5 April 2019. Pada saat pelaksaan 

pengumutan surat suara berlangsung, kepala suku bersama warga masyarakatnya 

datang ke TPS untuk memilih paslon, yang di usung bersama pada saat musyawarah, 

kepala suku bersama warga masyarakatnya sudah mengikat atau bulatkan suarah 

mereka untuk paslon tersebut. 

5.7.  Proses Musyawarah Adat Dalam Penentuan Pilihan Paslon. 

Sebelum hari pemilihan kepala suku bersama mayarakat di lakukan duluh 

pertemuan atau musyawarah adat, di pimpin langsung oleh kepala suku untuk 

menyatuhkan pandangan terhadapat paslon yang di usung sesuai dengan tradisi. Yang 

mana dalam pertemuan tersebut membicarakan keutuhan bisa terakomodir nantinya 

ketikan paslon terpilih sebagai kepala daerah. 

5.8. Hasil Musyawarah Adat dan Keputusan Pilihan.  

Hasil musyawarah menentukan paslon yang akan pilih dan suarat suara 

masyarakat di bulatkan untuk paslon tersebut sah secara aturan adat. Kemudian hasil 

musyawarah masyarkat yang sebagai bentuk dukungan terhadap paslon sebagai bagian 

dari mereka. Hasil musyawarah ini terdapat pulah aspirasi dalam bentuk keutuhan 

masyarakat kedepan nantinya akan terjawab oleh paslon tersebut jika terpilih sebagai 

kepala daerahdapat. Jika paslon tersebut tidak terpilih maka terima pulah resiko politik 

dan pentingnya mengakui kekalahan politik. Namun resiko kekalahan paslon terlihat 

negative pada masyarakat hal demikian diakibatkan karena masyarakat saling 

menghujad dia antara pendukung paslon A terpilih menjadi kepala daerah, masyarakat 

pendukung paslon B tidak lolos terpilih sebagai kepala daerah. Sehingga masyarakat 

memintah perhatian pemerintah daerah untuk dapat mengatur pemilihan kepala daerah 

mengunakan noken.  

Secara tipologis masyarakat kampung Abutpuk ini memiliki tipologis secara garis 

besar masyarakat solidaritas mekanis masyarakat yang masih menjaga nilai-nilai budaya 
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dan hubungan sosial erat antar warga masyarakat sehingga masyarakat yang rukun, dari 

wilayah ini kepala suku adalah sosok pemimpin yang di hormati oleh masyarakat 

setempat. Kepala suku memiliki tanggung jawab selain menjaga wilayah, ekonomi, 

sosail budaya, Ia juga memiliki peran dalam politik hal ini terlihat dalam penyelengaraan 

pilkada melalui noken, model noken ini biasanya masyarakat sepegunungan  Papua 

dilakukan dulu musyawarah atau kesepakatan bersama. Demikian juga berlangsung pada 

masyarakat kampung Abutpuk yang di pimping oleh kepala suku karenaa wilayah 

kekuasaan sesuai aturan budaya, demikian juga amana dari konstitusi melalui Keputusan 

KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013. Nama Keputusan itu adalah 

“Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai 

Pengganti Kotak Suara.” Yang sangat jarang diketahui adalah bahwa keputusan itu juga 

membolehkan Kepala Suku untuk memasukkan surat suarah yang dimiliki oleh 

warganya ke noken tertentu. Bahkan keputusan itu juga membolehkan pencoblosan surat 

suara tidak dilakukan oleh pemilih atau kepala suku, tetapi oleh petugas KPPS.  Berikuti 

ini adalah pandangan informan pada masyarakat Kampung Abutput Kabupaten 

Jayawijaya terkait dengan Sistem Pilkada Melalui Noken. 

Menurut S. L ketua KPU Kab-Jayawijaya, dalam keterangan wawancara tanggal 09 

Januari 2021, mengatakatan bahwa : 

“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”.  

Sedangkan menurut M W. Kepala Desa Abutpuk Distrik Usilimo Kab-Jayawijaya, Dalam 

wawancara 11-Januari 2021 mengatakan bahwa. 

“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 
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salah satu paslon yang memiliki hubungan politik dengan kepala suku, tersebut 

biasanya datang berkunjung di kediaman kepala suku, dengan membawa sembako dan 

uang untuk warga masyarakat.” 

“Jadi 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 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.” 

Hal senada terkait ketidak rahasiaan system noken juga disampaikan oleh  D. M. 13 Januari 

2021. 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.” 

Demikian juga  keterangan yang disampaikan oleh M.M 13 Januari 2021 sebagai mewakili 

suarah perempuan dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan pemilihan mengunakan sistem 

noken. Menunrut M.M.  yang mewakili suara kaum perempuan di wamena lebih khususnya 

kampung Abutpuk menyuarahkan bahwa : 

“Pemilihan sistem noken/ikat ini membuat kami saling gosip, kecemburuan dan 

lainnya seperti yang terjadi daerah lain yang menibulkan konflik. Hal ini di sebabkan 
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oleh semuah suarah atau hak memilih masyarakat di ambil alih oleh kepala suku 

melalui kesepakatan bersama.”  

“Karena wilayah tersebut daerah kekuasaannya, sedangkan sistem duluh atau 

melalui kotak suara, kan hak memilih kami pun terjamin bersifat rahasia palingan 

sekeluarga saja yang mengetahuinya. Sehinga menurut M.M barharap agar hak 

memilih terjamin, dan merasa dilindungi oleh hukum/aturan, makan memintah kepada 

pemerintah daerah agar dapat mempertimbagkan pemilihan sistem noken kedepan 

yang berjangka panjang artinya membuat perda terkait penyelengaraan sistem 

pemilukada melalui noken. 

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh M.A. dalam wawancaranya pada 14 Januari 2021 

terkait dengan pelaksanaan sistem pemilihan melalui noken. 

“Menurutnya pemilihan model sistem noken/ikat ini pada dasarnya tersebut 

tidak sesuai dengan asas pemilihan model kotak suara pada umumnya. Karena melihat 

pemilihan model  sistem noken/ikat ini di ambil alih hak memilih masyarakat oleh 

kepala suku. Melalui kesepakatan bersama dan datang ke tps kemudian melakukan 

pemungutan surat suara ke dalam noken paslon sesuai hasil kesepakatan bersama. 

Dalam pelaksanaan pemungutan suara mengunakan asas (Luber) langsung, jujur, 

bebas, terbuka. 

Pemilihan berlangsung terbuka, disaksikan seluruh warga masyarakat 

langsung dan terbuka sesuai kesepakatan masing-masing kelompok masyarakat. 

Namun menurut M.A. selesai pemilihan berlangsung beberapa hari kemudian, semisal 

1 bulan/1 bulan kemudian masyarakat kesal dan menibulkan kecemburuan sosial, 

stratifikasi sosial, perbedaan antar kelompok hingga bisa menimbulkan atau merusak 

tatanan sosail masyarakat. Karena hak memilih masyarakat tersebut tidak sesuai 

keinginan yang diingikan. Sehingga menurut M. A. berharap pemerintah daerah bisa 

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

demokratis dan makmur dalam melalukan pemilihan model noken ini kedepan yang 

berjangka panjang.” 

Hal senada juga disampaikan oleh M.W pada 17 Januari 2021 terkait dengan sistem 

pelaksanaan pemilihan melalui noken. 

“Bahwa menurut M.W. pemilihan sistem noken/ikat tidak sesuai dengan 

harapan yang inginkan, yang mana sesuai dengan pemilihan yang biasanya di kakukan 

pada umumnya melalui kotak suara. Yang mana hak memilih adalah rahasi, bebas 

memilih paslon sesuai keinginan. Namun dengan pemilihan model noken yang mana 



32 

hak memilih di tentukan berama melalui kesepakatan di bawa pimpinan kepala suku. 

Dengan dua model pemungutan suara. Pertama semua suara mewakili oleh kepala 

suku untuk  diisi ke dalam noken paslon tersebut dan ada juga masayarakat secara 

bersamaan baris seusai nomor urut paslon kemudian memasukan surat suarah 

kedalam noken paslon tersebut.  

Nah selesai pemilihan berlansung selang ½ bulan kemudia 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. Karena faktor utama adalah masyarakat memilih paslon tidak sesuai 

keinginan, atau hak memilih mereka dan kedua ketika Paslon terpilih menjadi pejabat 

pemerintahan eksekutif maupun legislatif daerah yang kurang turun lapangan melihat 

warga masyarakat. Sehingga menurut M.W. mengatakan mewakili keluahan warga 

masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia yang menganut paham sistem 

demokrasi, yang memiliki hak, yang sama untuk memilih, hak yang sama bebas, hak 

yang sama pilihan adalah rahasia sesuai keinginan masing-masing.  

Oleh karena itu M.W. memohon kepada pemerintah daerah untuk dapat 

mengatur pemilihan sistem noken agar supaya berjalan lebih efektif, yang 

memeberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih sesuai keinginan masing-

masing, dan tidak lagi pada kekuasaan kepala suku”. 

Demikian juga yang disampaikan oleh sdr A. W. 17 Januari 2021 terkait dengan pelaksanaan 

sistem pilkada melalui noken. 

“Menurut sodara A.W. pemilihan sistem noken/ikat ini saya tidak memilih dan 

masyarakat tidak memilih seperti biasanya melalui kotak suara yang mana memilih 

sesuai hak dan keinginan masyarakat secara rahasia. Namun menurutnya sdr A.W. 

Pemilihan model noken ini mengutamakan kesepakatan bersama untuk menetukan hak 

memilih masyarakat semua secara bersama yang di pimpin oleh kepala suku, model 

pemungutan suara ada yang mewakili oleh kepala suku atas nama semua warga. Ada 

jugan masyarakat berbaris depan nomor urut paslo, kemudain mengisi surat suarah ke 

dalam noken tersebut yang mana noken adalah tempat tempat nambung suara paslon.  

Pemilihan berlangsung di tempat yang telah disediakan oleh Panitia, semua 

noken yang digantungkan di depan TPS adalah sesuai Paslon (pasangan calon kepala 

daerah) di sertai dengan foto dan partai pengusung yang di tempel pada noken 
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tersebut, sehingga masyarakat dengan mudah untuk melihat dan memilih sesuai 

kesepakatan.  

Namun menurut sodara A.W. berpandangan pemilihan model noken ini tidak 

mewakili haknya untuk memilih sesuai keinginan dan juga seusia keinginan 

masyarakat, sehingga menurutnya pemilihan model sistem noken ini mencederai hak 

memilih yang rahasia dan bebas memilih sesuai keinginan/bukan melalui kesepatan 

bersama. Saran kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur pemilihan model 

noken secara baik dan benar agar hak memilih masyarakat terjamin sesuai dengan 

konsep-konsep sistem demokrasi”. 

 Pandangan yang sama terkait dengan pelaksaan sistem pilkada melalui di samaikan oleh 

 A. E.16 Januari 2021 menurutnya; 

“Sistem pemilukada melalui noken dengan ini melihat lebih dominan di 

mainkan ole kekuasaan kepala suku. Kenapa demikian...karena  noken memiliki makna 

filosofis keselarasan dengan alam, kearifan lokal & konservasi lingkungan lambang 

kesuburan lambang keberagaman budaya, pandangan hidup,ikatan batin, dan memiliki 

makna Sosial, makna budaya danmakna ekonomi, yang telah di atur dalam hukum adat. 

Oleh sebab itu yang memiliki kekuasaan untuk menjaga dan memiliki wewenang dalam 

sistem pemilihan melalui noken adalah kepala suku. Sehingga kepala suku yang 

memiliki hak sesuai fungsi dan kewenangannya, sebagaiman kepala suku melakukan 

kesepakatan bersama dengan warga masyarakat di wilayah kekuasaanya, dengan 

maksud dan tujuan untuk menentukan Paslon (pasangan calon kepala daerah dan 

wakil kepala daerah) yang akan mereka memilih sesuai hasil musyawarah. 

 Namun menurut A.E. dan warga masyarakat sering kesal dengan model 

pemilihan dengan noken, karena masyarakat memilih paslon tersebut tidak sesuai 

dengan keinginan, dan keyakinan mereka. Tetapi karena mengakui dan menghormati 

keutuhan budaya, dan hukum adat, dan demi menjaga keutuhan makna filosofis noken 

yang di reresentasekan melalui kebijakan yang di ambl oleh kepala, sehingga warga 

masyarakat mau dan tidak harus mematuhi apapun keputuasan yang ambil secara 

bersama itu (sah) adalah bukti keloyalan masyarakat terhadapa kepala suku. 

Model pemungutan surat suara ada yang yang di isi oleh masyarakat ke dalam 

noken, dan ada juga mewakili semua warga kepala suku yang mengisi surat suara ke 

dalam noken paslon sesuai hasil kesepakatan. Namun menurut A.E. melihat selang 

waktu di beberapa bulan atau minggu, masyarakat mulai saling gosip sini sana, 

pembedaan di anatara warga masyarakat ko dari paslon a ko dari paslon b, bisanya 
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sampai pemilihan selesai baru tidak lagi saling membedahkan. Karena hasil memilih 

masyarakat yang tidak sesuai sehingga tidak terwujud hasil yang mereka inginkan oleh 

paslon tersebut. Maka saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya untuk 

dapat mempertimbangkan melalui peraturan daerah yang memberikan kebebasan 

untuk masyarakat memilih paslon sesuai hak masyarakat”. 

Demikian juga yang disampaikan oleh H. H. Pada 18 Januari 2021 melalui keterangan 

wawancara menurutnya. 

“Pemilihan sistem noken atau sistem ikat ini terlihat berbedah, dengan model 

pemilihan umumnya di daerah lain yang mana pemungutan surat suara di lakukan 

dengan kotak suara. Pemilihan paslon juga berlangsung rahasia, jujur, adil, dan bebas 

memilih. Namun dengan adanya sistem pemilukada melalui noken ini hak memili, 

rahasia, bebas memilih, jujur, sesuai keinginan masing sudah tidak lagi dilakukan.  

Ya karena model noken ini lebih menekankan peran dari hukum adat, sehingga 

yang memiliki peran adalah kepala suku sebagai pemegang kekuasaan di wilayah 

tersebut, oleh karena itu masyarakat mau dan tidak patuhi dan mengikuti apapun 

kebutpusan oleh kepala suku, untuk menentukan hak politik bersama memilih salah 

satu paslon DPRD, Bupati, dan Wakil Bupati, tersebut melalui kesepakatan bersama 

adalah bukti loyalitas masyarakat terhadap kepala suku tersebut bersifat wajib. 

 Jadi pada saat pemungutan surat suara di TPS masyarakat dan kepala suku 

bersepakat memilih paslon, dengan model sistem noken masyarakat langsung baris di 

depan noken dan langsung melalukan pengisian surat suara ke dalam noken, dan kedua 

sistem ikat semua surat suara di wakili oleh kepala suku untuk mengisi ke dalam noken 

paslon dengan hasil kesepakatan. 

Namun menurut H.H. sendiri mengatakan soal politik pemerintahan, ini tidak 

cocok atau tidak benar sangkut pautkan dengan budaya-atau adat kita. Apa lagi bawa 

nama kepala suku dan nama suku kita tidak sesuailah. Sehingga H.H. berpandangan 

pemilihan model noken ini pemerintah bisa atur teknik atau mekanisme pemilihan yang 

baik melalui peraturan. Agar supaya hak memilih masyarakat terjaminlah, intinya 

bukan soal budaya atau adat, masa hak memilih di bawa ke dalam musyawarah”. 

Demikian juga pandangan dari sdr E.M.  Pada 21 Januari 2021 menyakut dengan pelaksanaan 

sistem pilkada melalui noken menurutnya. 

“Sistem pilkada melalui noken berbedah dengan sistem pemilihan pada 

umumnya di daerah lain melalui kotak suara. Sistem noken ini pemilihan di lakukakan 
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melalui kesepakatan bersama warga masyarakat, yang dipimpin oleh kepala suku dari 

masing-masing wilayah kekuasaan jadi tidak ada rahasia,bebas memilih, jujur sesuai 

keinginan masing-masing. Penyelengaraan sistem pilkada melalui noken, pemilihan 

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di lakukan dengan model 

kesepakatan bersama, yang memiliki wewenang adalah kepala suku sesuai dengan 

hukum adat, karena noken dilindungi dan memiliki makna filisofis dan sudah jadi 

tradisi budaya. 

Model pemungutan surat suara ada dua model yang pertama sistem noken, 

masyarakat datang berbaaris di depan noken yang digantungkan sesuai paslon, dan 

melalukuan pengisian surat suarah ke dalam noken dari salah satu paslon yang 

menjadi kesepakatan bersama. Kemudia yang kedua semua surat suarah di wakili oleh 

kepala suku, untuk mengisi surat suara ke dalam noken paslon yang mereka sepakati 

bersama. Namun menurut sdr. E. M. melihat perkembangan selesai melakukan 

pemilihan misalnya 1 bulan kemudian, masyarakat sering mengungkap seperti, hal  

pilihan model noken ini menghilangkan hak memilih masyarakat, dan jika hasil 

kesepakatan bersama memilih paslon tersebut, dalam konfestasi tidak terpilih sebagai 

kepala daerah dan wakil kepala daerah.  

Sehingga masyarakat kesal memilihnya, karena keterpaksaan dan tidak sesuai 

keinginan mereka, akibat misalnya masyarakat dari kelompok paslon A dan pendukung 

paslon B saling mengklaim dan saling mendiskriminasi sehingga menibulkan 

kekacauan, kecemburuan, gosip, pembedaan klan, kelompok suku wilayah, dan saling 

menghujat bisa juga terjadi konflik. Karena meilihat pemilihan model noken yang 

sering menimbulkan fenomena sosial yang bisa merusak tatanan soail. Maka sdr E.M 

masukan saran kepada pemertintah daerah kabupaten Jayawijaya bisa menghilangkan 

sistem noken/atau membuat peraturan daerah”. 

Noken semestinya dilihat dalam kerangka pemenuhan hak memilih dan hak 

dipilih setiap warga negara. Pertama, jika kembali kepada prinsip-bahwa 

keikutsertaan dalam pemilu atau pilkada adalah hak setiap warga negara yang 

mempunyai hak pilih-maka sistem noken merupakan sebuah instrumen untuk 

mewujudkan hak pilih masyarakat. Secara normatif noken ditempatkan pada posisi 

yang telah diakui dan telah dilaksanakan sebagai sebuah instrumen untuk hak pilih 

masyarakat sebagai pegantik kotak suara. Hak memilih masyarakat kampung Abutpuk 

diambil oleh kepala suku, artinya hak memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, 

kepala suku yang menentukan melalui musyawarah/kesepakatan bersama. 
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Ungkap warga karena tidak ada aturan yang mengatur tentang hak memilih 

dalam pelaksanaan sistem pilkada melalui noken oleh pihak penyelengara kpud dan 

bawaslu Kab-Jayawijaya. Sehingga kepala suku memiliki otoritas dan kewenangan 

karena noken adalah secara budaya sudah masuk kategori tradisi yang dilindunggi 

secara konstitusional maupun di lindunggi secara budaya yang memiliki nilai, filosofi, 

makna, dan memberikan dan menghiasi kehidupan segenap masyarakat adat Papua 

maka warga masyarakat mengikuti apapun keputusan dan kebijakan kepala suku demi 

menjaga menghormati uturan hukum adat maupun budaya terhadap noken. 

Melalu kewenangan kewenangan tradisional ini atas gerontokrasi, pada tangan 

orang-orang tua pada suatu kelompok; dan Patriarkalisme, kewenangan yang 

dipegang oleh seorang individu yang memiliki otoritas berdasarkan warisan dan, 

kewenangan karismatik, kewenangan yang diperoleh oleh seseorang karena 

dipandang memiliki kualitas kepribadian individu yang extraordinary (luar biasa) dan 

diperlakukan sebagai orang yang dianugrahi kekuatan-kekuatan kualitas supernatural 

(adiduniawi), superhuman (adiinsani), dan exceptional (pengecualian). Ketiga 

kewenangan ini saling kombinasi yang dimiliki oleh kepala suku adalah suatu karisma 

ini 

Terlihat bahwa dalam penyelengaraan sistem demokrasi seharusnya hak 

memilih masyarakat terwujud, namun praktek sistem noken ini lebih menimbulkan 

efek negatif. Sehingga menibulkan fenomena sosail di masyarakat yang dapat saja 

merusak hubungan  sosial, dan hingga merusak tatanan sosial, budaya, keharmonisan. 

Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini pelaksaanaan 

pemilihan melalui noken untuk  memintah harus adanya perhatian dari Pemerintah 

Daerah untuk mengadakan Perda (Peraturan Daerah  Tentang Sistem Noken), yang 

dapat memberikan menjamin hak memilih yang adil, jujur, bebas, rahasia, sesuai 

dengan nilai-nilai sistem sosial, budaya, adat-istiadat setempat demi tercapainya dan 

terwujudnya pengakuan negara multikultur dan negara demokratis.   

 


