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BAB VI 

PENUTUP 

Bagian penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi. Pada bagian ini 

terdisi dari kesimpulan, saran, rekomendasi berdasarkan pada bab-bab sebelumnya. 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan dari bab-bab sebelumnya, bahwa pelaksanaan 

sistem pilkada melalui noken di Kampung Abutpuk Kabupaten Jayawijaya Wamena, 

model pemilihan  kepala daerah ini di laukukan melalui kesepakatan /musyawarah 

bersama yang akomodir oleh kepala suku, model noken ini terdapat dua mekanisme 

dalam pemungutan surat suara. Pertama sistem noken dan yang ke dua sistem ikat : 

sistem noken adalah semua surat suara diserahkan oleh warga kepada kepala suku, 

sedangkan yang sistem ikat adalah warga dapat langsung datang ke TPS dan melalukan 

registrasi, terus memasukan surat suara ke dalam noken. Karena model noken ini sifanya 

hukum adat kepala suku yang memiliki kekuasaan dan wewenang bukan hannya pada 

sosial, budaya, ekonomi, masyarakat namun juga terlihat dalam politik terlihat melalui 

pilkada mengunakan noken.  

Model noken yang dipraktekan lebih menimbulkan efek negatif fenomena sosial, 

yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Sehingga memintah kepada pemerintah 

daerah Kabupaten Jayawijaya untuk dapat membuat peraturan daerah yang mengatur 

tentang sistem noken di daerah, dengan upaya untuk mewujudkan hal memilih 

masyarakat yang diambil alih oleh kepala suku, sehingga menibulkan kekecewaan bagi 

warga karena tidak dapat hasil yang sesuai yang diinginkan.  

Berbicara demokrasi sudah tentu masyarakat akan mendengarkan apa yang 

dikatakan dan diperintahkan kepala suku tanpa unsur paksaan, merupakan peran 

terpenting dalam pengambilan keputusan bagi kesejahteraan kehidupan masyarakatnya 

termasuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan apapun salah satunya melalui pilkada. 

6.2. Saran  

  Saran yang diharapakan agar dapat di implementasikan dalam penyelengaraan 

pemilihan melalui sistem noken atau sistem ikat. Diharapkan kepada khsus 

pemerintah Kabupaten Jayawijaya maka di sampaikan beberapa bagian sebagai 

berikut. 



38 

a. Diharapkan kepada Pemda dan DPRD Kab-Jayawijaya untuk dapat melegalkan 

sistem pilmilukada melalui noken/ikat dalam Rancangan Peraturan Daerah 

(RaPerda). 

b. Diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya untuk dapat 

memfasilitasi musyawarah yang dimaksud untuk menemukan nilai-nilai hukum 

adat-istiadat, agar dapat sinkrong dalam praktek dalam penyelengaraan 

pemilihan sistem noken/ikat. 

c. Diharapkan kepada lembaga masyarakat (LSM) untuk dapat melakukan 

sosialisasi dalam upaya pengembangan budaya, lebihnya lagi tentang 

mekanisme pemilu atau pilkada melalui noken. 

d. Diharapkan juga lembaga penyelegara pemilihan umum daerah (KPUD) dan 

Bawaslu Kab-Jayawijaya untuk dapat memberikan sebuah usululan formulasi 

tentang Juknis yang lebih tegas, kepada pihak legislatif. Agar Komisi Pemilihan 

Umum Daerah sebagai lembaga yang mengatur sistem pemilihan melalui noken 

atau ikat. 

e. Upaya menjamin amanah undang-undang demi terlaksananya hak memilih, hak 

bebas,  hak Jujur, hak Adil, dan hak rahasia. Agar masyarakat Wamena dapat 

berpartisi pasi  secara demokratis sesuai dengan asas-asa yang berlaku dan 

menjamin. 

 

6.3 Rekomendasi 

Bagi mahasiswa yang ingin meneliti terkait dengan judul Pelaksanaan 

Sistem Pilkada Melalui Noken untuk mengembangkan ini lebih mendalam 

sehingga peneliti dapat bermanfaat. 

 

 

 

  


