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ABSTRAK 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014  tetang sistem noken di papua ditinjau 

dalam persfektif demokrasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana 

konsep noken di Papua, mengapa hakim Mk dalam putusan No.1/PHPU-

PRES/XII/2014 tentang sistem noken di Papua menerima penggunaan sistem 

Noken dalam pemilu dan bagaimanakan implementasi sistem Noken jika 

dikaitkan dengan implementasi pemilu demokratis di indonesia. Penelitian ini 

adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, penelitian yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum serta perundang-undangan Pendekatan yang 

dilakukan meliputi pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-

nuku, peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah jenis 

data primer, yaitu sumber data yang diperoleh melalui Undang-undang terkait 

dengan pemilu, sumber data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari buku 

dan peraturan peraturan lainnya, yang terdiri dari bahan hukum primer,  

peraturan perundang undangan yang mengatur pemilu. Hasil analisis ini 

menunjukan bahwa noken adalah sebuah tas yang berasal dari Papua, noken 

mempunyai fungsi budaya, sosial, ekonomi maupun fungsi politik. Dengan 

pengambilan pemilu di Papua dilakukan dengan sistem noken sudah ada 

semenjak pemilu Orde baru, sejak 2009 lalu, keputusan Mahkamah Konstitusi 

melegalkan itu. Tetapi hal tersebut melanggar sistem luberjurdil dalam pemilu 

dan juga sistem Demokrasi di Indonesia, dimana dalam pemilihan umum setiap 

orang mempunyai hak untuk memilih. Tetapi dalam sistem noken ini, masyarakat 

suatu wilayah tersebut mengikuti pilihan ketua wilayah tersebut atau disebut Big 

Man. Meski tidak sesuai dengan konstitusi, MK telah memutuskan bahwa sistem 

noken menjadi sistem yang sah dalam pemilu. Hal ini tertuang dalam putusan MK 

Nomor 47-48/PHPU A-VI/2009 tentang Mekanisme Penggunaan Sistem Noken di 

Papua pada tanggal 9 Juni 2009. digunakan pada pemungutan suara Pilkada 

Kabupaten Yahokimo. Sistem noken yang dilaksanakan di Papua karena yang 

secara geografis terletak diwilayah yang sulit dijangkau, dan juga latar belakang 

pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga membutuhkan biaya yang 

besar untuk mengadakan sosialisasi dan pelaksanaan pemilu dari pada daerah 

lain. Sehingga dengan sistem noken dapat mengefisiensikan anggaran pemilu 

yang besar untuk sosialisasi dan pelaksanaan pemilu di Papua 

Kata kunci : Demokrasi, Sengketa pilpres. Noken,  

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah  

Indonesia salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, hal ini 

dibuktikan dengan bunyi Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 

“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar”. Masyarakat juga diberikan kebebasan dalam berkumpul dan berpendapat, 

serta turut dalam mengawasi pemerintahan. Tidak dapat dibantah bahwa 

demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik 

dan ketatanegaraan. Khazanah pemikiran dan performansi politik di berbagai 

negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan 

terbaik dari berbagai pilihan lainya. Sebuah laporan studi yang di sponsori oleh 

salah satu organ PBB, yaknni UNESCO, Pada awal 1950-an menyebutkan bahwa 

tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan 

sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politikd an organisasi 

modern. Studi yang melibatkan lebih dari seratus orang  sarjana barat dan timur 

dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi – studi tentang 

demokrasi.1 

Demokrasi sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu 

negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) 

atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar 

demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik 

                                                           
1 Afan Gaffar, “Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, Sebuah Sketsa, “Pengantar” dalam 

Dahlan Thaib dan Ni’matul Huda (ed.), Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan 

Indonesia, (Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992) ,hlm. Vi. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_pemerintahan&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Warganegara
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Trias_politica&action=edit


negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis 

lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang 

sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara 

ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling 

mengontrol.2  

Hakikat demokrasi dalam sistem pemerintahan memberikan penekanan 

pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam pemeritahan maupun 

dalam penyelenggaraan negara, yang mencangkup tiga hal: pertama, pemerintah 

dari rakyat (government of the people); kedua, pemerintah oleh rakyat 

(government by people); ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government by 

people) 3   

Salah satu sisi yang menarik dalam implementasi demokrasi aalah tentang 

demokrasi adalah tentang demokrasi tidak langsung ( indirect democracy ) atau 

demokrasi perwakilan. Berbeda dengan demokrasi lansung ( direct democracy ) 

seperti yang pernah dikembangkan pada zaman Yunani Kuno, maka hak-hak yang 

politik rakyat dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang berkedudukan sebagai 

wakil resmi dari seluruh penduduk di dalam suatu negara.4 

Demokrasi perwakilan yang memperkenalkan aparatur yang disebut 

“parlemen” atau lembaga perwakilan rakyat itu menuntut adanya lembaga yang 

dapat mengatur mekanisme rekuitmen terhadap anggota-anggota parlemen itu 

yaitu Pemilu. Idealnya, melalui pemilu ini sseluruh rakyat dapat memilih sendiri 

                                                           
2 Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga, Pancasila dan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Pokja 

Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hal.67 
3 Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga, Pancasila dan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Pokja 

Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hal.69 
4 Afan Gaffar “Pengantar” dalam Dahlan Thaib dan Ni’matul Huda (ed.), Pemilu dan Lembaga 

Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 

1992) ,hlm. Viii. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutif
http://id.wikipedia.org/wiki/Yudikatif
http://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Independen&action=edit


orang - orang di antara mereka untuk menjadi wakil yang dapat memilih sendiri 

orang orang di antara mereka unuk menjadi seorang wakil yang dapat membawa 

aspirasi mereka dalam proses pembuatan kebijaksanaan negara.  

Ketentuan – ketentuan konstitusional dalam Pancasila, Pembukaan dan 

pasal – pasal UUD 1945 tersebut memberikan isyarat adanya proses atau 

mekanisme kegiatan nasional lima tahunan/ dalam siklus kegiatan nasional lima 

tahunan pemilu merupakan salah satu kegiatan atau program yang harus 

dilaksanakan, betapapun mahalnya harga pemilu itu.5 

Peran pemilu dalam kehidupan bernegara sangat penting,6 efektifitas 

penyelanggaraan negara sangat ditentukan oleh partisipasi warga negarnya. 

Demikian pula halnya dengan sistem ketatanegaraan yang sedang berlangsung 

saat ini, dibutuhkan partisipasi, peran serta aktif dari warga negara dalam hal 

membantu efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan negara. Khususnya yang 

mendukung setiap kebijakan pemerintahan yang akan berdampak pada 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemilihan umum setelah era Orde Baru 

runtuh dengan sebutan pesta demokrasi kian lama menjadikan wahana pemilu 

menjadi sempit yang pada akhirnya memasung keleluasaan artikulatif pemaknaan 

pemilu tersebut. Hal ini terjadi karena esensinya kurang dipahami. Pada 

prinsipnya pemilu dalam ranah demokrasi lebih bermakna sebagai berikut ini :  

1. kegiatan partisipasi politik dalam menuju kesempurnaan oleh 

berbagai pihak.  

2. Kedua, sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dalam bahasa 

politik kepanjangan tangan di mana terjadi perwakilan penentuan 

                                                           
5 Dahlan Thaib, “Pemilu Ditnjau Dari Landasan Konstitusional UUD 1945”, dalam Dahlan Thaib 

dan Ni’Matul Huda (ed), Pemilu dan…,Op.cit., hlm 6. 
6 Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi berhubungan erat dengan pendidikan politik secara 

timbale balik. Disatu pihak pemilihan umum dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, 

dilain pihak pendidikan politik akan lebih memberikan makna terhadap pemilihan umum. Lihat 

Analisa, 1983-3, Pembangunan Politik, CSIS (Jakarta: 1983), hlm. 179. 



akhir dalam memilih elit politik yang berhak duduk mewakili 

masyarakat. Akibatnya muncul perlombaan make-up dalam 

mendapat simpati wujud representasi masyarakat luas. Ketiga, 

sirkulasi pada elit politik yang berujung pada perbaikan performa 

pelaksana eksekutifnya.7  

Pada tahun 2009, terdapat tiga macam pemilu yakni Pemilu Legislatif 

padan 19 April 2009, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 8 Juli 2009, serta 

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang telah dilaksanakan pada 

akhir 208 dan awal 2009. Salah satu tujuan Pemilu adalah untuk memungkinkan 

lembaga perwakilan berfungsi sesuai dengan maksud UUD 1945, oleh karena itu 

sejauh manakah pemilu itu berhasil mencapai tujuannya salah satu jawabannya 

adalah sejauh mana pula lembaga lembaga perwakilan hasil pemilu itu dapat 

berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya sesuai dengan UUD 1945.  

 Dalam proses pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil 

Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di 

wilayah Pegunungan Tengah dalam pemilihan umum, KPU Provinsi maupun 

Kabupaten/kota menggunakan peraturan perundang- undangan dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum untuk semua tahapan. Dalam proses peilihan 

umum tersebut ber asas umum, bebas, dan rahasia (LUBER).  Dalam Peraturan 

per Undang-Undangan tersebut tidak diatur mengenai  Penggunaan  “sistem 

noken” dalam pemilihan umum di Provinsi Papua khususnya di wilayah 

pegunungan tengah di Provinsi Papua. 

Sistem noken adalah sistem pemilihan umum yang penggunanya  

menggunakan noken yang digantungkan pada salah satu kayu dan digunakan 

sebagai pengganti kotak suara. Sistem noken ini bertumpu pada ‘Big Man” atau 

                                                           
7 Tataq Chimad, Kritik Terhadap Pemilihan Langsung, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 

hlm. 1. 



kepala suku/ketua suku. Seorang Big man tidak sekedar menjadi pemimpin politik 

yang menentukan aturan yang harus diikuti oleh warga suku, tapi juga pemimpin 

ekonomi, sosial, dan budaya.  Kekuasaanya bukan diperoleh dari keturunan 

melainkan pengaruh, dan warna kepemimpinannya yang disegani kadang ditakuti.  

Big man  terjadi pada momentum pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, 

Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan 

Wakil Bupati. Pemilu ini merupakan simbol demokrasi yang menghendaki. “One 

man, one vote” dan one value ” dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia 

(LUBER). Jika sistem ini diterapkan maka big man  akan kehilangan power-nya 

untuk mengendalikan sukunya karena setiap warga bebas mengambil keputusan 

sendiri untuk menentukan pilihannya. “ketidak  kompakan” ini selain akan dapat 

menimbulkan konflik antar warga suku, juga akan membuat big man merasa 

kewenangannya untuk mengambil keputusan yang mengikat sukunya menjadi 

hilang, karena loyalitas warganya telah memudar. Ini juga akan dapat membuat 

system kehidupan mereka menjadi kacau dan berpotensi konflik lebih luas.  

Persoalan muncul ketika noken digunakan sebagai simbol dalam pemilu. 

Sejak nama calon kepala daerah atau anggota legislatif atau presiden dan wakil 

presiden ditetapkan, orang Papua di berbagai kampung di pegunungan mulai 

terlibat dalam diskusi-diskusi, baik yang terjadi secara spontan maupun terencana. 

Diskusi dilakukan di rumah adat, halaman tempat ibadah, halaman balai desa, atau 

halaman rumah tertentu, dan dipimpin tokoh agama, tokoh pemuda, guru, atau 

pegawai negeri yang dipercayai oleh penduduk lokal. 

 

 



 

B.  Rumusan Masalah. 

1.    Bagaimana konsep sistem noken di Papua ? 

2.  Mengapa Hakim MK dalam Putusan MK No.1/PHPU-PRES/XII/2014 

tentang sistem noken di Papua menerima penggunaan Sistem Noken dalam 

Pemilu? 

3. Bagaimanakah implementasi sistem noken jika dikaitkan dengan implementasi 

pemilu demokratis di Indonesia? 

C.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dengan judul “Analisis 

Putusan MK No Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 Tentang Sistem Noken di 

Papua Ditinjau Dalam Persfektif Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi ” adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui  konsep noken di Papua  

2. Untuk mengetahui mengapa hakim MK menerima pelaksanaan sistem 

Noken di Papua 

3. Untuk mengetahui implementasi sistem pemilu di Papua ditinjau 

dalam sistem demokrasi di Indonesia. 

D.  Tinjauan Pustaka 

Konsep Pemilu di Papua  di sini ada kejanggalan dalam pemilihan umum 

menggunakan noken , dimana Asas Pemilihan Umum sesuai dengan UU No. 15 

Tahun 1999 jo.. UU No. 4 Tahun 1997 jo.. UU No. 2 Tahun 1980 jo.. UU No. 1 



Tahun 1985, asas yang dianut dalam pemilu di Negara kita adalah sebagai berikut 

: 

- Langsung, artinya rakyat yang sudah memenuhi syarat minimum tertentu 

berhak secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya 

tanpa perantara dan tanpa tingkatan; 

- Umum, artinya pemilihan itu berlaku menyeluruh bagi setiap warga 

Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat minimum tertentu, yaitu 

telah berusia 17 tahun atau sudah kawin; 

- Bebas, artinya tiap-tiap warga Negara bebas menggunakan haknya untuk 

memilih tanda gambar ayng dikehendakinya tanpa adanya pengaruh, 

tekanan, atau paksaan dari siapapun dan dengan jalan apapun; 

- Rahasia, artinya para pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui 

oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapa/apa yang dipilih; 

- Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara/pelaksana, 

pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau 

pemilu termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak 

langsung harus bersikap dan bertindak jujur, sesuai peraturan perundangan 

yang berlaku; 

- Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap[ pemilih dan partai 

peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan 

pihak manapun. 

Syarat-syarat untuk Dipilih 

Untuk dapat dipilih dalam pemilu, harus memenuhi syarat-syarat sbb 

: 

a. Warga Negara RI yang telah berusia 21 tahun keatas dan bertakwa 

kepada Tuhan YME; 



b. Dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis, 

berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau berpengetahuan yang 

sederajat, dan berpengalaman dibidang kemasyarakatan; 

c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; 

d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi 

massanya atas  

Dari segi efisiensi, sistem noken menghemat anggaran pemilu apalagi 

Papua merupakan daerah yang sulit dijangkau untuk mengadakan sosialisasi 

pemilu. Sedangkan dari segi efektivitas, sistem noken kurang begitu efektif karena 

tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia, dan perkembangan 

keadaan. Selain itu sistem noken tidak diatur dalam undang-undang. Seharusnya 

dalam pemilihan umum tidak menggunakan sistem noken melainkan 

menggunakan sistem demokrasi yang berlangsung transparan sesuai dengan UU 

Nomor 12/2003 tentang pemilu. Supaya tidak mengakibatkan pelangggaran Hak 

asasi Manusia dalam pemilihan umum. 

1.  Demokrasi di Indonesia  

Demokrasi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kajian 

hukum Tata Negara, karena demokrasi dapat memberikan  legitimasi sebuah 

kekuasaan yang berasal dai rakyat. Legitimasi ini sangat penting dalam 

menjalankan roda pemerintahan sehingga demokrasi menjadi popular untuk 

penyelenggaraan pemilihan kekuasaan atau pemberian peran serta rakyat dalam 

pemerintahan.8 

Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan antara dua kata dari 

bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan cratein atau cratos yang 

berarti kekuasaan. Jadi, secara terminologis demokrasi berarti kedaulatan yang 

berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat mengandung 
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pengetian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dibawah 

kendali rakyat.9 

Para ahli mendefinisikan demokrasi berbeda-beda, diantaranya demokrasi 

menurut 10 Abraham Lincolin “Suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk 

rakyat”. Joseph A. Shumpter “Demokrasi merupakan suatu perencanaan 

institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu 

memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara 

rakyat”. Sidney Hook: “Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana 

keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak 

langsung di dasarkan pada kesepakatan mayoritas yang di berikan secara bebas 

dari rakyat dewasa”. Henry B. Mayo: “Demokrasi sebagai sistem politik 

merupakan suatu sistem yang menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan 

atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-

pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan 

diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.11 

Makna demokrasi dalam sebuah ideologi adalah bahwa ketika sebuah 

Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dalam wilayah tertentu menganut 

demokrasi, Negara tersebut harus mau menyerahkan kekuasaan kepada rakyat, 

sehingga: 

o Rakyat yang membuat aturan dasar, 

o Rakyat yang membentuk pemerintahan 

o Rakyat yang membuat kebijakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah 

tersebut, dan 
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10 Ibid, hlm. 148 
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o Rakyat yang mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan tersebut 

atau kinerja pemerintah.12  

Hakikat demokrasi dalam sistem pemerintahan memberikan penekanan 

pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam pemeritahan maupun 

dalam penyelenggaraan negara, yang mencangkup tiga hal: pertama, pemerintah 

dari rakyat (government of the people); kedua, pemerintah oleh rakyat 

(government by people); ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government by 

people).13 

2. Negara Hukum 

Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia, istilah negara hukum 

mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi 

warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan 

penjaminan hak asasi manusia.   Konsep negara hukum dicirikan dengan: 

1.    Adanya jaminan perlindungan terhadap HAM 

2.    Adanya supremasi hukum dalam penyelengaraan Negara 

3.    Adaya pemisahan danpembagian kekuasaan Negara 

4.    Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.14 

 Istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan 

UUD 1945 yang berbunyi  “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum 

(rechtsstaat) dan bukan berdasar kekuasaan belaka (machsstaat)”. Penjelasan 

tersebut merupakan gambaran sistem pemerintahan Indonesia. Dalam kaitan 

dengan istilah negara hukum Indonesia, Padmo Wahyono menyatakan bahwa 

konsep negara hukum Indonesia yang menyebut rechtsstaat dalam tanda kurung 

memberi arti bahwa negara Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang 
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14 Ibid, hlm. 77 
 



dari pengertian negara hukum pada umumnya yang kemudian di sesuaikan dengan 

keadaan Indonesia.15 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem politik 

demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia mempunyai slogan yaitu dari 

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu sarana dari sistem politik 

demokrasi di Indonesia yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan umum 

merupakan wujud dari kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. 

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan 

dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asal “Luber” sudah ada sejak 

zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang 

merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil.16 

 Di Indonesia, pemilihan umum (pemilu) adalah proses pemilihan orang(-

orang) untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut 

beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat 

pemerintahan, sampai kepala desa.Pada konteks yang lebih luas. 17 

 Pada sistem pemilu 2014 yang dilakukan dalam proses noken, yang 

didasari dengan pemilihan umum sesuai dengan kepala sukunya telah 

diperbincangkan dan diperdebatkan hingga muncul pada putusan MK Putusan 

MK No 1/PHPU.Pres-XII/2014. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi 

negara yang diberi wewenang lewat Pasal 24C Undang-Undang 1945 yang 

menyatakan, MK berwenang mengadili pada tingkap pertama dan tingkat terahir 

yang putusannya bersifat final dan mengikat yang antara lain memutus perkara 
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PHPU, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana 

diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 

29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Mahkamah Konstitusi yang pada intinya sama, yakni berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terahir. Penanganan sengketa PHPU Pilpres 

2014 sudah sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang secara norma memberikan pengertian, 

bahwa PHPU adalah perselisihan mengenai penetapan hasil pemilihan umum 

yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang memberikan dampak kepada 

antara lain terpilihnya calon anggota DPD, penentuan pasangan calon yang masuk 

dalam putaran kedua.18  

 Pilpres serta terpilihnya paslon presiden dan wakil presiden, dan perolehan 

kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Selain itu, dalam 

meningkatkan kinerja kelembagaan, MK kemudian membuat regulasi yang 

mengatur tentang mekanisme penanganan sengketa PHPU lewat Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PMK/2014 dari perubahan Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan 

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain membuat peraturan 

teknis prosedur penanganan sengketa PHPU Pilpres, MK juga membuat peraturan 

dalam penanganan sengketa PHPU anggota DPR/ DPD/dan DPRD seperti yang 

tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 tentang 

Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota 
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DPR/DPD/dan DPRD, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

15/PMK2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan.19  

 Demokrasi konstitusional pada prinsipnya menempatkan kedaulatan rakyat 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan kebijakan, namun 

demokrasi konstitusional tidak dimaknai secara sempit. Tidak semua kehendak 

mutlak rakyat diberi kebebasan atas nama dalil demokrasi, tetapi kebebasan diatur 

oleh hukum dan konstitusi. Itulah inti dari negara demokrasi konstitusional. 

Negara demokrasi konstitusional yaitu negara yang berdasarkan konstitusi atau 

berdasarkan hukum. Kebebasan mutlak rakyat diatur dalam norma hukum dan 

konstitusi sehingga tetap ada mekanisme hukum dalam pengertian pembatasan 

kebebasan mutlak dari rakyat.20 

 Penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara mulai diperkenalkan 

dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) di 

beberapa wilayah kabupaten di pegunungan tengah Papua berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) No 47-48/PHPU.A-VI/2009, tanggal 9 Juni 2009 

dalam sengketa Pilkada Kabupaten Yahukimo 2009. Saat itu, MK 

memperbolehkan menggunakan noken dalam pemungutan suara di beberapa 

daerah di wilayah pegunungan Papua. Putusan MK yang melegalkan 

penggunaan noken hanyalah bentuk penghargaan terhadap keberagaman kearifan 

lokal dalam kemajemukan Indonesia. 21 

 Namun, putusan MK tersebut tidak dapat dipandang atau ditafsirkan 

sebagai suatu norma hukum yang digunakan sebagai dasar hukum 
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penggunaan noken sebagai suatu “sistem” dalam pemilu di 

Papua. Noken hanyalah sebuah simbol budaya dan tidak dapat digunakan secara 

permanen, sebagai instrumen demokrasi dalam pemilu di Papua. Itu karena sistem 

seperti itu tidak akan pernah mendidik masyarakat untuk maju dalam peradaban 

berdemokrasi. 22 

 Dalam pilpres 2014 yang sangat hangat membicarakan sistem noken yang 

meragukan keabsahan DPKTb, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama 

haruslah diingat bahwa penyelenggaraan pemilu sebagai instrument demkrasi 

merupakan pemenuhan negara terhadap rakyat untuk mengakui kedulatannya. 

Bukankah terlalu kejam jika negara hanya karena persoalan teknis administrasi 

KPU, kemudian hak rakyat untuk memilih ( right to vote ) yang berjumlah urang 

lebih 2,9 juta tidak mendapat haknya dalam pesta demokrasi (pemilu). Padahal ini 

sudah diatur dalam UUD NRI 1945 ( pasal 1 ayat 2, pasal 27 ayat 1, pasal 28 D 

ayat 3).23 

 Kedua, jika putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 dianggap hanya 

berlaku untuk Pilpres 2009. Bukankah yang diuji dulu adalah UU Nomor 42/2008 

dan hingga belum direvisi. Dan tetap dijadikan acuan Pilpres 2014.24 

3. Pemilu Kepala Daerah 

Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah yaitu diberikannya pengakuan kepada rakyat untuk 

berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan 
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pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan 

rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilu. 

Memasuki era modernisasi, kehadiran rakyat secara langsung untuk 

melaksanakan roda pemerintahan sangat sulit untuk diakomodir dalam sistem 

demokrasi modern. Hal ini di karenakan adanya heterogenitas kepentingan politik, 

luasnya wilayah dan populasi mobilitas warga negara yang sangat besar. Oleh 

karena itu, untuk membentuk pemerintahan yang demokratis diperlukan 

institusionalisasi nilai demokrasi yang substansial menjadi nilai yang 

terlembagakan. Nilai yang terlembagakan inilah yang oleh para pakar ilmu politik 

disebut demokrasi procedural. Demokrasi procedural mengharuskan adanya 

pemilu sebagai salah satu ruang bagi warga negara berkontestasi dan berkompetisi 

secara sehat dalam pemerintahan. Pemilu menjadi tanda jaminan terhadap hak 

individu, kebebasan perorangan, partisipasi publik, dan kesadaran hak berpolitik 

warga negara dalam bentuk keterlibatan yang aktif untuk memilih wakil-wakil di 

parlemen.25 

Namun yang perlu ditekankan adalah bahwa pemilu bukanlah sekedar 

prosedur mengabsahkan kekuasaan belaka. Pemilu memiliki implikasi yang 

sangat luas, lebih dari sekedar pergantian atau pembentukan kekuasaan, yaitu 

pada perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih demokratis, pada 

tata kelola pemerintahan yang baik dan tentunya pemerintahan yang bersih. Oleh 

karena itu, pemilu tidaklah sekedar prosedural, akan tetapi pemilu haruslah 

demokratis.26 

                                                           
25 Ibid. 
26 Sri Hastuti Puspitasari, Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas, Proshiding 

Seminar Nasional Instrumen Hukum Pencegahan dan Penindakan Praktik Money Politics dalam 

Pemilu 2014, PSHK, Yogyakarta, 2014. hlm.97 



Secara normatif, ada sejumlah persyaratan untuk mewujudkan pemilu yang 

demokratis, antara lain yaitu :27 

1) Ada pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara, 

tanpa pengecualian yang bersfat ideologis dan politis, diberi hak untuk 

memilih dan dipilih dalam pemlu; 

2) Ada keleluasaan untuk membentuk “tempat penampungan” bagi 

pluralitas aspirasi masyarakat pemilih. Masyarakat memiliki alternatif 

pilihan saluran aspirasi politik yang leluasa. Pembatasan jumlah 

kontestan Pemilu yang mempertimbangkan alasan yuridis formal 

dengan menafikkan perkembangan real aspirasi masyarakat adalah 

sebuah penyelewengan prinsip ini; 

3) Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat 

yang demokratis; 

4) Ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan 

pilihan; 

5) Ada komite atau panitia pemilihan yang independen; 

6) Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetisi secara 

sehat; 

7) Penghitungan suara yang jujur; 

8) Netralis birokrasi. 

Pemilihan kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota, melalui 

ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati 

dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota 

dipilih cara demokratis”. Pemilihan kepala daerah diatur dalam undang-undang 

nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang digantikan undang-undang 

nomor 22 tahun 2007 menafsirkan bahwa “Kepala daerah dipilih secara 

demokratis” adalah dipilih langsung oleh rakyat dan saat ini dikembangkan pula 

menjadi UU No 10 Tahun 2016 mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota.28 
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 E.  Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Pendelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas 

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan 

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – 

undangan dengan cara mengkaji berbagai peraturab perundang undangan dan 

putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan system pemilu di Indonesia 

dengan menggunakan Noken dilihat dari pelaksanaaan demokasi di indonesia 

3.  Sumber Data 

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh melalui Undang – 

Undang terkait dengan pemilu 

b. Sumber data  Sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari buku dan 

peraturan peraturan lainnya. Terdiri atas : 

1) Bahan hukum primer : Peraturan perundang undangan yang mengatur 

tentang Pemilu, antara lain : 

1. Undang – Undang dasar 1945 

2. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang pemilihan Umum 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 tentang 

perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014  



4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang 

pemilihan umum menggunakan noken 

2) Bahan Hukum sekunder : Buku – buku yang berkaitan dengan bahan 

tambahan tentang pemilu dan demokrasi di Indonesia  

4.  Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam memberikan 

jawaban pada permasalahan dalam penelitian ini maka teknik [engumpulan 

data dilakukan dengan cara : 

a. Studi Pustaka 

a. dilakukan dengan cara yakni dengan mengkaji jurnal, hasil 

penelitian hokum, dan literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

5. Analisis Data 

 Menggunakan metode perbandingan pelaksanaan pemilu secara umum di 

Indonesia, dengan penerapan sistem pemilu di Papua. Berdasarkan atas analisi 

yuridis normatif perundang-undangan. 

F.   Sistematika Penulisan  

 Penulisan skripsi ini disajikan dalam IV bab. Penjelasan masing – masing 

bab dapat diuraian sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

BAB I Pendahuluan memuat : Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan 

Pertanggung Jawaban Sistematika 

 



BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

BAB II Tinjauan Umum yang memuat mengenai : Pengertian dan 

Pelaksanaan sistem pemilu di Indonesia. 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III Tinjauan Umum yang memuat mengenai : Implikasi penggunaan 

Noken dalam sistem demokrasi di Indonesia 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB IV memuat hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut: 

Analisis Putusan MK No Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 Tentang Sistem 

Noken di Papua Ditinjau Dalam Persfektif Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi 

BAB V PENUTUP 

BAB V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran sesuai dengan 

rumusan masalah. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berupa buku, jurnal, makalah, peraturan Perundang-

Undangan, dan data elektronik. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA DAN 

KEWENANGAN MK DALAM SENGKETA PILPRES SERTA PRINSIP 

PEMERINTAHAN DALAM ISLAM 

 

A. Problematika Demokrasi Indonesia 

Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada empat macam demokrasi di bidang 

politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu:29 

1. Demokrasi Parlementer (liberal) 

Demokrasi ini dipraktikan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama 

(1945-1949) kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia 

Serikat (UUD RIS) 1949 dan UUDS 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi 

berakhir pada tanggal 5 Juti 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 

1945. 

Pada masa berlakunya demokrasi parlementer (1945-1959), kehidupan 

politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan 

tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan 

pendapat yang sangat mendasar diantara partai politik yang ada pada saat itu. 

 

 

                                                           
29 R. Eep Saefulloh Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia,  Ghalia Indonesia, 1994, 

hlm. 23-74 
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2. Demokrasi Terpimpin 

Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat 

mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dan 

ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante 

tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, antara lain :30 

3. Demokrasi Terpimpin Bukanlah Diktator. 

Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan 

dasar hidup bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal 

kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. 

Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat 

yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin. 

Berdasarkan pokok pikiran tersebut demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan 

Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indoesia. Namun dalam praktiknya, 

konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga 

seringkali menyimpang dan nilai-riilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. 

Penyebabnya adalah selain terletak pada presiden, juga karena kelemahan legislative 

sebagai patner dan pengontrol eksekutiI serta situasi social poltik yang tidak 

menentu saat itu.31 

 

                                                           
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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3. Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru 

Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak 

demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa 

menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilal-nilal 

kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin 

persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaian 

masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan social. 

Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat 

kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat 

Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan.32 

Latar belakang lahirnya demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai 

penyelewengan dan permasalahan yang di alami oleh bangsa Indonesia pada 

berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi 

tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan 

gotong royong.33 

Sejak lahirnya orde baru di Indonesia diberlakukan demokrasi Pancasila 

sampai saat ini. Meskipun demokrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip 

demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa orde 

baru masih terdapat berbagai peyimpangan yang tidak ejalan dengan ciri dan prinsip 

demokrasi pancasila, diantaranya :34 

                                                           
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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1. Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil 

2. Penegakkan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim 

adalah anggota  PNS Departemen Kehakiman. 

4. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat. 

5. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah 

6. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme 

7. Menteri-menteri dan Gubernur di angkat menjadi anggota MPR 

4. Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Reformasi 

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi 

pancasila. Namun perbedaanya terletak pada aturan pelaksanaan. Berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat 

beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pancasila dari masa orde baru 

pelaksanaan demokrasi pada masa orde reformasi sekarang ini yaitu :35 

1. Pemilihan umum lebih demokratis 

2. Partai politik lebih mandiri 

3. Lembaga demokrasi lebih berfungsi 

4. Konsep trias politika (3 Pilar Kekuasaan Negara) masing-masing bersifat 

otonom penuh. 

5. Adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang 

dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan 

lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila 

dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan 

pemeritah Negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. 

Demokrasi pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-

nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya.36 

 

 

                                                           
35 Imam Soebechi, Hak Uji Materiil, Sinar Grafika, 2016, hlm. 32 
36  Ibid, hlm. 33 
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5. Permasalahan Demokrasi di Indonesia  

Demokrasi dipandang sebagai sebagai sesuatu yang penting karena nilai-nilai 

yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang baik. Demokrasi merupakan alat yang dapat 

digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau masyarakat dan pemerintahan 

yang baik (good society and good government). Kebaikan dari sistem demokrasi 

adalah kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun 

perwakilan. Secara teoritis, peluang terlaksananya partisipasi politik dan partisipasi 

warga negara dari seluruh lapisan masyarakat terbuka lebar. Masyarakat juga dapat 

melakukan kontrolsosial terhadap pelaksanaan pemerintahan karena posisi 

masyarakat adalah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.37 

Namun dalam praktek atau pelaksanaan demokrasi khususnya di Indonesia, 

tidak berjalan sesuai dengan teori yang ada. Demokrasi yang dilaksanakan di 

Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. 

Partisipasi warga negara dalam bidang politik pun belum terlaksana sepenuhnya. 

Untuk memaparkan lebih lanjut, permasalahan demokrasi yang ada perlu 

dikelompokkan lagi menjadi tiga hal, yaitu dari segi teknis atau prosedur, etika 

politik, serta sistem demokrasi secara keseluruhan.38 

                                                           
37 Bintan R. Saragih,  Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, 

1984, hlm. 171-175 
38 https://ariadys.wordpress.com/2016/03/02/makalah-permasalahan-demokrasi-di-indonesia/, dikutip 

pada tanggal 31 Mei 2018 pukul 02.03 WIB 
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Dari segi teknis atau prosedur, demokrasi di Indonesia sesungguhnya sudah 

terlaksana. Hal ini dapat dibuktikan dengan terlaksananya pemilu pada tahun 1955, 

1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009 untuk pemilihan calon 

legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Bahkan, 

pemilu Indonesia tahun 1999 mendapat apresiasi dari dunia internasional sebagai 

Pemilu pertama di era Reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, 

adil, dan dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi 

politik ketika itu adalah 92,7%.39 

Namun sesungguhnya pemilu 1999 yang dipandang baik ini mengalami 

penurunan partisipasi politik dari pemilu sebelumnya yaitu tahun 1997 yang 

mencapai 96,6 %.Tingkat partisipasi politik di tahun berikutnya pun mengalami 

penurunan, dimana pada pemilu tahun 2004, tingkat partisipasi politik mencapai 

84,1 % untuk pemilu Legislatif, dan 78,2 % untuk Pilpres. Kemudian pada pemilu 

2009, tingkat partisipasi politik mencapai 10,9 % untuk pemilu Legislatif dan 71,7 

% untuk Pilpres.40 

Menurunnya angka partisipasi politik di Indonesia dalam pelaksanaan pemilu 

ini berbanding terbalik dengan angka golput (golongan putih) yang semakin 

meningkat. Tingginya angka golput ini menunjukkan apatisme dari masyarakat di 

tengah pesta demokrasi, karena sesungguhnya pemilu merupakan wahana bagi 

warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih orang-orang yang 

dianggap layak untuk mewakili masyarakat, baik yang akan duduk di kursi Dewan 

                                                           
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Presiden dan 

Wakil Presiden.41 

Hak untuk memilih atau mengemukakan pendapat tergolong sebagai Hak 

Asasi Manusia yang pelaksanaannya dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3). 

Tingginya angka golput mungkin berasal dari pandangan masyarakat yang 

memandang bahwa hak asai manusia merupakan suatu kebebasan, yang dalam hal 

ini adalah kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya ataupun tidak. Memang tidak 

ada aturan atau hukum yang menjerat bagi orang-orang yang tidak turut serta 

berpartisipasi politik dalam pemilu, namun apabila terus dibiarkan angka golput 

terus meningkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap demokrasi Indonesia 

yang akan semakin tidak berkualitas akibat rendahnya partisipasi dari para 

warganya.42 

Yang kedua adalah demokrasi dipandang dari segi etika politiknya. Secara 

subtantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subyek sebagai 

pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang 

pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral 

senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subyek etika. Walaupun dalam 

konteks politik berkaitan erat dengan masyarakat, bangsa dan negara, Etika politik 

tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih 

                                                           
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada 

hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya.43 

Masih mengambil contoh yang sama yaitu mengenai pemilihan umum, 

dimana pemilihan umum yang seharusnya terjadi sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 adalah pemilihan umum secara langsung dan umum, 

sera bersifat bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun bagaimanakah etika politik dari 

para aktor dalam pemilihan umum, khususnya calon pemerintah dan calon wakil 

rakyat di Indonesia ? 

Pemilihan umum di Indonesia merupakan arena pertarungan aktor-aktor yang 

haus akan popularitas dan kekuasaan. Sebagian besar petinggi pemerintahan di 

Indonesia adalah orang-orang yang sangat pandai mengumbar janji untuk memikat 

hati rakyat. Menjelang pemilihan umum, mereka akan mengucapkan berbagai janji 

mengenai tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan apabila terpilih dalam 

pemilu, mereka berjanji untuk mensejahterakan rakyat, meringankan biaya 

pendidikan dan kesehatan, mengupayakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, dan 

sebagainya.Tidak hanya janji-janji yang mereka gunakan untuk mencari popularitas 

di kalangan rakyat melalui tindakan money politics.44 

Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar 

etika politik. Hak pilih yang merupakan hak asasi manusia tidak bisa dipaksakan 

oleh orang lain, namun melalui money politics secara tidak langsung mereka 

                                                           
43 Ibid. 
44https://www.kompasiana.com/anik.prihatini/permasalahandemokrasidiindonesia_5529d4126ea834e

03d552d0c, dikutip pada tanggal 13 April 2018 pukul 21.41 WIB 
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mempengaruhi seseorang dalam penggunaan hak pilihnya. Selain itu, perbuatan para 

calon petinggi pemerintahan tersebut juga melanggar prinsip pemilu yang langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tindakan mempengaruhi hak pilih seseorang 

merupakan perbuatan yang tidak jujur, karena jika rakyat yang dipengaruhi tersebut 

mau memilihnya pun hanya atas dasar penilaian yang subyektif, tanpa memandang 

kemampuan yang dimiliki oleh calon tersebut. Tindakan ini juga merupakan 

persaingan yang tidak sehat dan tidak adil bagi calon lain yang menjadi 

pesaingnya.45 

Apabila calon petinggi pemerintahan yang sejak awal sudah melakukan 

persaingan tidak sehat tersebut berhasil menduduki jabatan pemerintahan, tentu 

sangat diragukan apakah ia dapat menjalankan pemerintahan yang bersih atau tidak. 

Terbukti dengan begitu banyaknya petinggi pemerintahan di Indonesia saat ini, 

khususnya mereka yang duduk di kursi DPR sebagai wakil rakyat, yang terlibat 

kasus korupsi. Ini adalah buah dari kecurangan yang mereka lakukan melalui money 

politics dimana mereka sudah mengaluarkan begitu banyak dana demi membeli 

suara rakyat, sehingga ketika mereka berkuasa mereka akan cenderung 

memanfaatkan kekuasaannya yang antara lain bertujuan untuk mengembalikan uang 

yang telah mereka keluarkan tersebut.46 

Tidak hanya korupsi, sikap atau perilaku keseharian para wakil rakyat 

tersebut juga tidak menunjukkan etika politik yang baik sebagai seseorang yang 

seharusnya mengayomi dan menjadi penyambung lidah rakyat demi mencapai 
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kesejahteraan rakyat. Mereka kehilangan semangat dan tekad untuk membela rakyat 

yang bertujuan pada tercapainya kesejahteraan rakyat, yang mereka ungkapkan 

ketika masih menjadi calon wakil rakyat. Mereka kehilangan jatidiri sebagai seorang 

pemimpin dan justru menyalahgunakan kepercayaan rakyat terhadap mereka demi 

kepentingan pribadi dan kelompok. Terbukti banyak anggota DPR yang 

menginginkan gaji tinggi, adanya berbagai fasilitas dan sarana yang mewah yang 

semuanya itu menghabiskan dana dari rakyat, dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal 

ini tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan, bahkan untuk sekedar 

rapat saja mereka tidak menghadiri dan hanya titip absen, atau mungkin hadir namun 

tidak berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut. Sering diberitakan ada wakil rakyat 

yang tidur ketika rapat berlangsung.47 

Terakhir atau yang ketiga adalah permasalahan demokrasi dipandang dari 

segi sistemnya secara keseluruhan, mencakup infrastruktur dan suprastruktur politik 

di Indonesia. Infrastruktur politik adalah mesin politik informasi berasal dari 

kekuatan riil masyarakat, seperti partai politik (political party), kelmpok 

kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), media 

komunikasi politik (political communication media), dan tokoh politik (political 

figure). Disebut sebagai infrastruktur politik karena mereka termasuk pranata sosial 

dan yang menjaid konsen masing-masing kelompok adalah kepentingan kelompok 

mereka masing-masing.48 
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Sedangkan suprastruktur politik (elit pemerintah) merupakan mesin politik 

formal di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Kehidupan politik 

pemerintah bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga 

negara yang ada, fungsi, dan wewenang/kekuasaan antara lembaga yang satu dengan 

yang lainnya. Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umunya elit 

politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan eksekutif (pelaksana undang undang), 

legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (yang mengadili pelanggaran 

undang-undang), dengan sistem pembagian kekuasaaan atau pemisahan kekuasaan.49 

Dalam pelaksanaan demokrasi, harus ada hubungan atau relasi yang 

seimbang antar komponen yang ada. Tugas, wewenang, dan hubungan antar 

lembaga negara itu pun diatur dalam UUD 1945. Relasi atau hubungan yang 

seimbang antar lembaga dalam komponen infrastruktur maupun suprasruktur, serta 

antara infrastruktur dengan suprastruktur akan menghasilkan suatu keteraturan 

kehidupan politik dalam sebuah negara. Namun tetap saja, penyimpangan dan 

permasalahan itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat yang beragam dan 

senantiasa berubah seiring waktu.50 

Dalam lembaga legislatif (DPR) misalnya, sebagai lembaga yang dipilih oleh 

rakyat, dan kedudukannya adalah sebagai wakil rakyat yang sebisa mungkin harus 

memposisikan diri sebagai penyambung lidah rakyat, megingat pemegang 

kekuasaan tertinggu dslam negara demokrasi adalah rakyat (kedaulatan rakyat). 

Namun dalam pelaksanaannya, lembaga negara tidak memposisikan diri sebagai 

                                                           
49 Ibid. 
50 https://www.dictio.id/t/apa-permasalahan-demokrasi-indonesia-dikaitkan-dengan-budaya-

politik/12602, dikutip pada tanggal 15 April 2018 pukul 23.01 WIB 
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penyampai aspirasi rakyat dan representasi dari kehendak rakyat untuk mencapai 

kesejahteraan, namun justru lembaga negara tersebut sebagai pemegang kekuasaan 

dalam sebuah negara, dan rakyat harus tunduk terhadap kekuasaan tersebut.51 

Contoh lain adalah dalam lembaga yudikatif, atau lembaga yang bertugas 

mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Hukum di Indonesia adalah hukum 

yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Siapa yang punya uang, tentu akan 

mengalami hukuman yang ringan meskipun melakukan kesalahan yang besar. 

Sebaliknya, apabila tidak punya uang, dia tidak bisa berkutik dengan hukuman yang 

dijatuhkan padanya meskipun kesalahan yang dilakukan tergolong ringan. Bukti 

bahwa hukum Indonesia bisa dibeli adalah adanya hakim yang tertangkap akibat 

menerima suap untuk meringankan kasus yang sedang ia tangani. Atau contoh lain 

adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang menjalani hukuman, namun 

dapat dengan mudah keluar masuk penjara dengan berbagai alasan atau kepentingan, 

dan tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan oleh rakyat kecil.52 

Permasalahan yang terkait dengan komponen infrastruktur politik belum 

efektifnya peran lembaga-lembaga tersebut demi kepentingan rakyat, dan terkadang 

justru pelaksanaannya hanya demi kepentingan kelompok atau individu. Dalam hal 

kebebasan pers misalnya, meskipun sudah dijamin dalam UUD 1945 namun 

pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Contohnya adalah adanya wartawan 

yang meliput kasus atau persoalan publik, justru diculik, dianiaya, atau bahkan 

dibunuh. Selain itu, partai politik telah beralih fungsi dari lembaga demokrasi 
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menjadi lembaga yang yang mirip dengan perusahaan, dengan tujuan memperoleh 

keuntungan. Terbukti dengan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus 

korupsi, transaksi-transaksi politik dalam pemilihan daerah, serta money politics. 

Partai politik juga menjadi rumah bagi orang-orang tertentu yang mengejar 

popularitas dan kekuasaan, serta untuk menguasai sumber daya alam tertentu. 

Komersialisasi partai politik ini juga terlihat dalam kaderisasinya, dimana banyak 

anggota partai politik yang direkrut adalah pengusaha-pengusaha, yang sebenarnya 

hanya dijadikan tunggangan agar partai politik tersebut dapat dengan mudah 

memperoleh dana, misalnya dari adanya proyek-proyek.53 

Permasalahan-permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia ini harus 

segera ditangani karena sudah mencapai titik kritis. Apabila dibiarkan tanpa ada 

upaya penyelesaian, demokrasi di Indonesia akan mati, dan negara Indonesia justru 

mengarah pada negara dengan pemerintahan yang otoriter. Kedaulatan rakyat tidak 

lagi berlaku, aspirasi rakyat melalui kebebasan pers terlalu dibatasi. Bahkan lembaga 

yang bertugas sebagai penyampai aspirasi rakyat seperti DPR dan partai politik telah 

beralih fungsi menjadi lembaga yang menjadi rumah bagi pihak-pihak yang 

menginginklan popularitas, kekuasaan, dan kekayaan.54 

 

B. Penyelesaian Sengketa Pilpres Oleh Mahkamah Konstitusi 
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Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang diberi 

wewenang lewat Pasal 24C Undang-Undang 1945 yang menyatakan, MK 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final dan mengikat,55 yang antara lain memutus perkara PHPU, dan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2003  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-

undang  Nomor  8  Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 

tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah 

Konstitusi yang pada intinya sama, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang sifat putusannya final dan mengikat termasuk dalam perkara 

PHPU.56 

Dalam konteks inilah Putusan MK mengakhiri segala bentuk pertentangan 

politik termasuk menutup segala dinamika penafsiran politik hukum yang 

berkembang di masyarakat baik dilakukan pendukung kubu pasangan calon Presiden 

dan Wakil Presiden tahun 2014-2019 nomor urut 1 (satu) Prabowo-Hatta dan 

pasangan nomor urut 2 (dua) Jokowi-JK. Perdebatan politik hukum dalam kurun 

waktu penyelesaian PHPU di MK selalu bias bahkan berkecenderungan pada  

wacana  delegitimasi  proses  dan  hasil  Pilpres  2014.  Delegitimasi  proses dan 

hasil Pilpres 2014 bisa saja terjadi manakala pertentangan penafsiran- penafsiran 

mengenai kewenangan KPU dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
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Penyelenggara Pemilu khusus mengenai penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara 

hasil Pilpres terus dibiarkan tanpa kendali konstitusi.57 

Dari makna uraian diatas, maka MK sesungguhnya tidak hanya menegakkan 

hukum dalam pengertian prosedural pada praktik pemerintahan demokratis tetapi 

lebih substansial lagi yakni, menegakkan keadilan, seperti dalam sebuah pernyataan 

Mahfud MD, “MK tidak menegakkan hukum, tetapi menegakkan keadilan yang 

merupakan perpaduan antara akal sehat (common sense) dengan Undang-Undang. 

Hanya dengan pandangan seperti itulah penegakan hukum akan memberikan 

keadilan pada masyarakat. Oleh karena itu, hukum bisa dilanggar bila menutup jalan 

bagi tegaknya keadilan”. Pandangan ini hampir sejalan dengan Hamdan yang 

mengatakan, “dalam menjalankan kewenangannya, MK tidak hanya bersandarkan  

legalitas  formal UU dalam mengadili, akan  tetapi  juga  memiliki tanggung jawab 

mewujudkan tujuan norma hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan”.58 

MK merupakan lembaga kekuasaan kehakiman selain MA (Mahkamah 

Agung) yang khusus menangani peradilan keatatanegaraan atau peradilan politik. 

Lembaga ini berwenang menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa antar 

lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD, memutus sengketa hasil 

pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Sedangkan kewajiban MK adalah 

memutus pendapat atau dakwaan (Impeachment) DPR bahwa presiden/wakil 
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presiden telah melanggar hal-hal tertentu di dalam UUD 1945 atau tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden.59 

1.   Judicialization of Politics dalam Kewenangan MK Memutus Perselisihan 

Hasil Pemilu 

a. MK sebagai Peradilan Politik 

Di Indonesia sendiri, terdapatnya fenomena judicialization of politics dalam 

kewenangan MK memutus perkara perselisihan hasil pemilu memang tidak dapat 

dilepaskan dari tujuan dibentuknya MK itu sendiri, karena memang sejak awal 

terlihat bahwa pertimbangan dibentuknya MK kental dengan muatan politis.60  Hal 

itu dapat kita lihat, dimana ketika pembahasan amandemen UUD 1945 berlangsung, 

dalam pembahasan mengenai MK oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 2000 

dan 2001 terdapat tiga pendapat mengenai kedudukan MK, yaitu: Pertama, MK 

merupakan bagian dari MPR. Kedua, MK melekat atau menjadi bagian dari MA. 

Ketiga, MK didudukan sebagai lembaga negara tersendiri.61 Usulan agar MK 

menjadi bagian dari MPR tersebut didasari oleh alasan bahwa nantinya MK akan 

menangani perkara- perkara yang sifatnya politis sehingga harus diletakan sebagai 

bagian dari MPR, karena saat itu MPR merupakan lembaga tertinggi yang berfungsi 
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untuk memutus hal-hal yang bersifat mendasar seperti menetapkan dan merubah 

UUD 1945, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.62 

Meskipun akhirnya usulan agar MK menjadi bagian dari MPR tersebut 

ditolak, akan tetapi hal itu membuktikan bahwa memang sejak awal tujuan 

dibentuknya MK adalah untuk mengadili perkara-perkara yang bersifat politis. 

Bahkan dapat kita telusuri dari salah satu pendapat anggota MPR ketika melakukan 

pembahasan Amandemen UUD 1945 tentang pembentukan MK yaitu Soetjipto dari 

Fraksi Utusan Golongan yang menyatakan secara tegas bahwa MK memang 

dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah politik “Jadi bisa saja memang 

kalau rekrutmennya Mahkamah atau Hakim Konstitusi itu sembilan, tiga oleh DPR, 

tiga oleh DPD, dan tiga oleh Presiden. Karena perkara-perkara nanti memang 

berkisar masalah ketatanegaraan sengketa antar pemerintah daerah dengan 

pemerintah pusat, antar pemerintah daerah-pemerintah daerah dan juga masalah 

mengenai konstitusi dan juga masalah politik karena dari DPR...”63 

Salah satu alasan mengapa begitu politisnya tujuan dibentuknya MK tidak 

dapat dilepaskan dari kon igurasi politik yang ada ketika dibentuknya MK. Ketika 

dibentuknya Indonesia baru saja lepas dari pemerintahan yang otoriter dan 

memasuki era reformasi, dimana pada saat itu banyak muncul partai-partai politik 

baru, dan tidak terdapat satu kekuatan politik yang benar-benar menguasai MPR 

sebagai lembaga yang mengubah UUD 1945. Sebagaimana dikemukakan Tom 
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Ginsburg pembentukan Mahkamah Konstitusi sangat  dipengaruhi  oleh  kon igurasi  

politik  yang  ada  ketika  dibentuknya, apabila semakin terbaginya lingkungan 

politik dimana terdapat banyak partai yang saling bersaing untuk mendapatkan 

kekuasaan, akan membuat semakin kuatnya peran pengadilan yang akan dibentuk. 

Sebaliknya apabila terdapat satu partai politik yang kuat dan menguasai mayoritas 

lingkungan politik, maka peran pengadilan akan semakin lemah.64  Maka dari itu 

dengan terdapatnya banyak partai dan tidak terdapatnya kekuatan politik yang sangat 

dominan  ketika  dibentuknya  MK,  tak  heran  apabila  saat  ini  MK  memiliki 

peran yang kuat dalam memutus masalah-masalah politik, sebagaimana hal itu 

tercermin  dimana  begitu banyaknya perkara perselisihan  hasil  pemilu yang 

diputus oleh MK. 

b.    Kewenangan MK Memutus Perselisihan Hasil Pemilu sebagai Objek  Politisasi 

Di Indonesia melalui kewenangannya memutus perkara perselisihan hasil 

pemilu yang merupakan bentuk judicialization of politics, maka terbuka 

kemungkinan  bagi  MK  menjadi objek politisasi cabang  kekuasaan  lainnya karena 

pemilu itu sendiri merupakan salah satu mekanisme bagi para pesertanya untuk 

dapat duduk di cabang kekuasaan lain yaitu legislatif maupun eksekutif. Terbukanya 

kemungkinan bagi MK menjadi objek politisasi tersebut dapat kita lihat dari 

banyaknnya perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan kepada MK. 

Banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan tersebut membuat 

MK sangat kerepotan dalam menanganinya. Bahkan sebelum ini MK tidak hanya 
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kerepotan dalam menangani perselisihan hasil pemilu legislatif dan presiden saja 

yang dilangsungkan lima tahun sekali, tetapi juga kerepotan menangani perselisihan 

hasil pemilihan umum kepala daerah   (pilkada) akibat terlalu banyaknya perkara 

sengketa pilkada yang masuk. Banyaknya perselisihan hasil pilkada yang masuk ke 

MK tersebut disebabkan adanya anggapan bahwa “apabila kalah dalam pilkada 

maka dibawa saja ke MK” yang membuat 90% pilkada berujung di MK.65 

Puncaknya adalah ketika mantan Ketua MK Akil Mochtar ditangkap karena 

menerima suap ketika menangani sengketa pilkada sehingga akhirnya MK melalui 

Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menghapus kewenangan MK dalam memutus 

sengketa pilkada. Namun dapat dikatakan bahwa akibat terungkapnya perkara suap 

yang menimpa ketua MK tersebut membuat tereduksinya kepercayaan rakyat kepada 

MK. 

Contoh tersebut tentu menunjukan bahwa kewenangan MK memutus 

perselisihan hasil pilkada telah membuat MK menjadi objek politisasi dari para 

peserta pilkada. Saat ini, meskipun MK sudah tidak lagi berwenang memutus 

perselisihan hasil pilkada, namun perselisihan hasil pemilu legislatif dan eksekutif 

yang masuk ke MK setiap 5 tahun sekali tetap membuat MK kewalahan karena 

banyaknya jumlah perkara yang masuk. Salah satu masalah yang membuat 

terlampau banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan  kepada  MK  

saat  ini di akibatkan terdapatnya  ketidakmengertian dari para peserta pemilu 

mengenai dasar gugatan yang diajukan. Contohnya sebagaimana dapat kita lihat 

dalam pemilu 2009, dari total 657 permohonan mengenai perkara perselisihan hasil 
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pemilu yang diajukan kepada MK baik itu pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, 

dan Presiden hanya 71 perkara yang dikabulkan, selebihnya kebanyakan perkara 

ditolak, bahkan tak sedikit pula yang dinyatakan tidak dapat diterima.66 Dalam 

permohonannya, ternyata banyak pemohon yang memasukan pelanggaran-

pelanggaran administratif, tindak  pidana  pemilu,  dan  sengketa  dalam  proses  

pemilu  sebagai  dasar gugatan.67 Padahal permasalahan-permasalahan tersebut 

bukanlah kewenangan MK untuk menyelesaikannya seperti pelanggaran 

administratif dan sengketa pemilu yang merupakan kewenangan Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu) untuk menyelesaikannya,68 sedangkan untuk perkara tindak 

pidana pemilu merupakan kewenangan kepolisian, penuntut umum, serta 

pengadilan. 

Berkaca dari penjabaran tersebut maka tak mengherankan apabila banyak 

dari permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan di MK ditolak atau tidak 

dapat diterima, penyebab banyaknya perkara yang masuk kepada MK yang 

sebenarnya merupakan masalah tindak pidana dan administratif pemilu adalah akibat 

tafsiran TSM yang dikeluarkan oleh MK dalam Putusan nomor 41/PHPU.D-VI/2008 

tentang pilkada provinsi Jawa Timur yang kemudian menjadi landmark decision. 

Dalam putusan tersebut MK memberikan tafsiran yang luas dalam menangani 

sengketa pilkada, dimana MK tidak hanya mengadili perselisihan mengenai hasil 

pemilu, melainkan juga mengenai perselisihan dalam proses pemilu apabila terdapat 
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Mei 2018 pukul 22.54 WIB 
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pukul 22.23 WIB 
68 Lihat Pasal 73 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum  



 
 

lvi 
 
 

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang akhirnya 

mempengaruhi hasil pemilu. Tafsiran tersebut menunjukan bahwa telah terjadi 

perluasan makna dimana perselisihan tidak hanya dilihat dari hasil tetapi juga 

prosesnya. Salah satu  pertimbangan  hukum yang digunakan oleh MK  dalam  

mengeluarkan tafsiran tersebut adalah MK tidak boleh membiarkan aturan keadilan 

prosedural (procedural justice) mengesampingkan keadilan substantif (substantive 

justice), karena fakta-fakta hukum dalam perkara tersebut jelas- jelas merupakan 

pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan 

kepala daerah dipilih secara demokratis, serta tidak melanggar asas-asas pemilu 

yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan pemilu 

dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.69 

Pasca adanya putusan tersebut banyak masuk perkara-perkara yang 

sebenarnya merupakan masalah tindak pidana dan administratif dalam pemilu yang  

sebenarnya  bukan  merupakan kompetensi MK  untuk  menanganinya, sehingga 

mengakibatkan banyaknya perkara yang akhirnya ditolak. Disini dapat kita lihat 

bahwa ketidaktahuan masyarakat mengenai dasar gugatan yang diajukan dalam 

perkara perselisihan hasil pemilu sebenarnya didasari oleh akibat tidak jelasnya 

batas-batas mengenai tafsiran TSM yang dikeluarkan oleh MK, karena dengan 

adanya tafsiran TSM tersebut maka kini MK tidak hanya memutus perselisihan 

mengenai hasil, namun juga memutus pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu, 

yang mana proses pemilu itu sendiri memiliki unsur politis yang tinggi, selain itu 

keluarnya tafsiran TSM tersebut oleh MK juga mereduksi kewenangan Bawaslu dan 
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Panwaslu sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa dalam proses pemilu. 

Meskipun keputusan dari Bawaslu dalam memutus sengketa dalam proses pemilu 

disebut  inal dan mengikat, namun kerap diabaikan karena dianggap tidak sekuat 

putusan lembaga yudikatif yaitu MK.70 

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa MK telah dengan sengaja 

mengembangkan judicialization of politics dalam perkara perselisihan hasil pemilu 

dengan dalih untuk menegakan keadilan substantif, yang pada akhirnya justru 

mereduksi kewenangan lembaga-lembaga lainnya yang juga berwenang 

menyelesaikan sengketa pemilu, dan juga membuka celah bagi MK untuk menjadi 

objek Politisasi dari cabang kekuasaan lainnya, dimana hal itu dapat dilihat dari 

banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan pada MK.71 

2.     Pentingnya Prinsip Judicial Restraint dalam Memutus Perselisihan Hasil 

Pemilu 

Patut diingat pula bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Alexander 

Hamilton “the judiciary, from the nature of its function, will always be the least 

dangerous to the political rights of the constitution.” atau dengan dengan kata lain 

pengadilan merupakan cabang kekuasaan terlemah dibanding dengan eksekutif dan  

legislatif.72  Maka  dari  itu  sebagai  cabang  kekuasaan  terlemah  pengadilan tentu 

harus membatasi dirinya dari perkara-perkara yang bersifat politis agar tidak 

menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya. Namun saat ini dengan adanya 
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fenomena judicialization of politics yang merupakan kelaziman dalam suatu negara 

demokratis membuat pengadilan kini ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah-

masalah politik, maka pengadilan akan sangat rentan menjadi objek politisasi cabang 

kekuasaan lainnya, selain itu disatu sisi fenomena judicialization of politics juga 

merupakan sebuah ancaman bagi demokrasi sebab ikut sertanya pengadilan dalam 

memutus perkara politik bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi  karena  

pengadilan adalah lembaga yang tidak  representatif.  Untuk itulah dalam memutus 

perkara-perkara yang bersifat politis pengadilan harus berpegang teguh pada prinsip 

judicial restraint, keengganan atau ketidakmampuan pengadilan untuk menghormati 

prinsip pembatasan diri (judicial restraint) dapat membuat rakyat menganggap 

pengadilan sebagai partisan lainnya dari pemerintah, yang akhirnya akan 

menghilangkan citra pengadilan sebagai cabang kekuasaan yang imparsial, dan juga 

mereduksi kepercayaan rakyat pada pengadilan itu sendiri.73 Sebagai perbandingan 

di Amerika Serikat pandangan yang menganggap pentingnya prinsip judicial 

restraint dalam perkara sengketa pemilu dapat diamati dalam kasus Bush v. Palm 

Beach Country Canvassing Board yaitu dalam dissenting opinion yang dikemukakan 

Chief Justice Wells, dimana menurutnya tidak tepat mempermasalahkan sengketa 

pemilu di pengadilan karena merupakan perkara yang secara natural adalah perkara 

politik, lebih lanjut menurutnya prinsip pembatasan diri (judicial restraint) sangat 

penting dalam perkara yang menyangkut sengketa pemilu, sebab demokrasi 

bergantung kepada pemilu yang ditentukan oleh pemilih dan bukan oleh hakim.74 
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Di Indonesia karena memang sejak dibentuknya, MK memiliki tujuan untuk 

menangani perkara-perkara politik maka sangat penting bagi MK untuk memegang 

teguh prinsip judicial restraint, terutama dalam perkara perselisihan hasil pemilu 

sebab terbukti bahwa saat ini kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilu 

justru membuatnya menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya.75 

C. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Islam 

 Islam adalah sistem yang sempurna. Di dalamnya terdapat aturan yang 

mengatur segala bentuk interaksi antar sesama manusia, seperti sistem sosial, 

ekonomi, politik, dsb. Aturan-aturan semacam ini meniscayakan adanya negara yang 

akan melaksanakan dan menerapkan aturan-aturan tersebut kepada manusia. Islam 

telah menetapkan sistem yang khas bagi pemerintahan. Islam juga telah menetapkan 

sistem yang khas untuk mengelola pemerintahan. Di samping itu, Islam menuntut 

seluruh hukum syara (Islam) kepada rakyatnya.76 

Negara Islam adalah negara yang bersifat politis. Negara Islam tidak bersifat 

sakral. Kepala negaranya tidak dianggap memiliki sifat-sifat orang suci. Negara 

yang dimaksud di sini adalah Khilafah Islamiyah yang dikepalai oleh Khalifah, yang 

kadang-kadang disebut sebagai amirul mukminin, sulthan, atau imam. 

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia 

untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke 

segenap penjuru dunia. Menegakkan Khilafah hukumnya wajib bagi seluruh kaum 
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muslimin. Melaksanakan kewajiban ini sebagaimana melaksanakan kewajiban lain 

yang telah dibebankan Allah SWT kepada kaum muslimin, adalah suatu keharusan 

yang menuntut pelaksanaan tanpa tawar-menawar lagi dan tidak pula ada kompromi. 

Melalaikannya adalah salah satu perbuatan maksiat yang terbesar dan Allah akan 

mengazab para pelakunya dengan azab yang sangat pedih.77 

Dalil mengenai kewajiban menegakkan Khilafah dalam Al Quran, 

bahwasanya Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah saw untuk menegakkan 

hukum di antara kaum muslimin dengan hukum-hukum yang telah diturunkan-Nya. 

Allah SWT berfirman:78 

“Maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan, 

dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran 

yang telah datang kepadamu.” (QS. Al Maidah: 48) 

“Hai, orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil 

Amri di antara kamu sekalian.” (QS. An Nisaa: 59) 

Maksud dan Tujuan Pemerintahan di dalam Islam. Allah telah menjelaskan 

beberapa maksud dan tujuan dari pemerintahan Islam, yakni: 

Pertama, Memelihara Agama. Negara, terutama khalifah bertanggung jawab 

untuk memelihara akidah Islam. Dalam hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan 

wewenang yang telah diberikan oleh syara kepadanya. Negaralah satu-satunya 
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institusi yang berhak menghukum orang-orang murtad dan memberi peringatan 

kepada siapa saja yang menyeleweng dari agama. Sabda Rasulullah saw:79 

“Barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah” (HR. Bukhari) 

Bagi rakyat non muslim tidak dipaksa berakidah Islam. Dibiarkan dengan 

akidah yang diyakininya dan menjalankan ibadah sesuai perintah agamanya dan 

tidak diperkenankan mensyiarkannya. Namun, jika seorang non muslim memeluk 

Islam maka tidak diperkenankan kembali ke agama sebelumnya (murtad). Apabila 

hal itu terjadi maka diberlakukan sanksi bagi orang yang murtad. 

Kedua, mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara 

kepada mereka tanpa membeda-bedakan antara satu individu dengan yang lainnya. 

Firman Allah SWT:80 

“Hendaklah kamu menetapkan hukum di antara mereka berdasarkan apa yang 

diturunkan Allah” (QS. Al Maidah: 49) 

Sabda Rasulullah saw: 

“Seorang imam (kepala negara) adalah pengatur dan ia akan dimintai 

pertanggungjawaban atas pengurusannya tersebut.” 

Ketiga, menjaga negara dan umat dari orang-orang yang merongrong negara. 

Caranya dengan melindungi batas-batas negara, mempersiapkan pasukan militer 
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yang kuat dan senjata canggih untuk melawan musuh, sebagaimana yang telah 

dilakukan oleh Rasul saw, dan para khalifah sesudah beliau. Firman Allah SWT:81 

“Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka kekuatan apa saja yang kamu 

sanggupi, berupa kuda-kuda yang ditambatkan agar kalian menggentarkan musuh 

Allah dan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak 

mengetahuinya.” (QS. Al Anfal: 60) 

Keempat, menyebarkan dakwah Islam kepada segenap manusia di luar 

wilayah Daulah, yaitu dengan cara menjalankan jihad sebagaimana yang dilakukan 

Rasulullah pada beberapa peperangan, misalnya penaklukan Mekah dan perang 

Tabuk. Begitu juga pernah dilakukan oleh para Khalifah sesudah beliau. Mereka 

melakukan banyak penaklukan seperti ke wilayah Syam, Irak, Mesir, Afrika Utara, 

dan menyebarluaskan Islam di sana. Rasulullah saw bersabda:82 

“Jihad tetap (terus) berlangsung sejak aku diangkat menjadi rasul sampai generasi 

terakhir dari umatku memerangi Dajjal. Jihad tidak dapat dibatalkan oleh zalimnya 

pemimpin yang buruk atau adilnya pemimpin yang adil.” 

Kelima, menghilangkan pertentangan dan perselisihan di antara anggota 

masyarakat (muslim dan non muslim) dengan penuh keadilan. Hal ini dilakukan 

dengan cara menjatuhkan sanksi kepada mereka yang berbuat zalim, 
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memperlihatkan keadilan terhadap orang yang dizalimi sesuai dengan hukum yang 

disyariatkan Allah. Firman Allah SWT:83 

“Jika kalian menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kalian menghukumi 

dengan adil.” (QS. An Nisa: 58) 

“Abu Bakar ra pernah berkata: “Orang yang (dianggap) kuat di tengah-tengah 

kalian adalah lemah dihadapanku, hingga aku dapat mengambil (hak tersebut) 

darinya. Orang yang (dianggap) lemah di tengah-tengah kalian adalah kuat 

dihadapanku, hingga aku dapat mengambil (haknya) itu untuknya.” 

Asas-asas Sistem Politik Islam. Sistem pemerintahan Islam tegak 

berdasarkan asas berikut: 

1. Kedaulatan di tangan Syara’ 

Seorang individu tidak boleh memelihara urusan umat atau individu-individu 

lain dengan sesuka hatinya. Segala perbuatan individu dan umat terikat dengan 

perintah dan larangan Allah SWT. Dengan kata lain, menurut pandangan Islam, tak 

satu pun manusia mempunyai hak legislasi (membuat hukum). Dengan demikian, 

tidak ada lembaga legislatif di dalam struktur pemerintahan Islam karena kedaulatan 

berada  di tangan hukum syara, yaitu al Qur’an dan as Sunnah. Bukan berada di 

tangan umat. Firman Allah SWT: 

“Menetapkan hukum itu hanya milik Allah.” (QS. Al An’am: 57) 

                                                           
83 Ibid, hlm. 9 
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“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka 

mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (QS. Al Maidah: 44) 

2. Kekuasaan di tangan umat 

Kaum muslimin memiliki kewajiban melaksanakan hukum-hukum syariat. 

Akan tetapi, kaum muslimin secara keseluruhan tidak mungkin dapat menerapkan 

syariat Islam terhadap mereka sendiri tanpa adanya penguasa (hakim). Oleh karena 

itu, syariat memberikan hak untuk mengangkat penguasa (Khalifah) kepada umat. 

Dengan kata lain, umatlah yang memilih Khalifah dan memberikan bai’at 

kepadanya. Khalifahlah yang mewakili umat dalam menjalankan aktivitas kekuasaan 

(pemerintahan). Imam Muslim meriwayatkan bahwa Ubadah bin Shamit berkata:84 

“Kami telah membai’at Rasulullah saw untuk setia mendengarkan dan menaati 

perintahnya., baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan yang 

kami senangi ataupun tidak kami senangi.” 

3. Mengangkat seorang Khalifah adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin 

Syariat telah mewajibkan setiap muslim untuk membai’at seorang Khalifah. 

Rasulullah saw bersabda:85 

“Barangsiapa yang mati dan di atas pundaknya tidak ada bai’at maka matinya 

adalah mati jahiliyah.” (HR. Muslim) 
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Selain itu, kaum muslimin di seluruh dunia tidak boleh memiliki lebih dari 

satu pemimpin dan lebih dari satu negara. Sistem pemerintahan Islam merupakan 

sistem kesatuan. Negara yang satu, sistem yang satu, dan Khalifah yang satu. 

Berikut hadits yang yang berkaitan dengan perkara ini:86 

“Apabila ada dua orang Khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” 

(HR. Muslim) 

4. Khalifah satu-satunya pihak yang berhak melakukan tabanni (adopsi) 

terhadap hukum-hukum syara serta menegakkan konstitusi dan perundang-

undangan. 

Khalifah sebagai kepala negara memiliki kewajiban untuk mengatur urusan 

kaum muslim. Syariat Islam memberikan kepadanya amanah untuk melindungi dan 

memelihara urusan umat. Inilah latar belakang mengapa umat memberikan 

kekuasaan kepada kepala negara untuk memerintah berdasarkan hukum-hukum 

Allah SWT. Oleh karena itu, Khalifah akan berusaha keras menegakkan Islam di 

tengah-tengah masyarakat dan menyerukan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.87 

Khalifah pun memiliki kewenangan untuk menetapkan salah satu pendapat 

(menjadi hukum) di antara pendapat-pendapat yang ada di tengah-tengah 

masyarakat. Dalam hal ini terdapat kaidah syara yang berbunyi: “Perintah Imam 

(Khalifah) akan menghilangkan perselisihan”. Kaum muslimin wajib terikat dengan 

hukum yang nantinya dipilih oleh Khalifah karena ketaatan kepada pemimpin 
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merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah saw. Firman 

Allah SWT:88 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di 

antara kamu.” (QS. An Nisa:59) 

5. Struktur pemerintahan Islam tegak atas tujuh pilar, yaitu:89 

1. Kepala negara, yaitu Khalifah 

2. Pembantu kepala negara (Muawin), yaitu Muawin Tafwidl dan Muawin 

Tanfidz 

3. Gubernur (Wali)  

4. Panglima perang (Amirul Jihad) dan Angkatan Bersenjata 

5. Lembaga peradilan (Qadli) 

6. Aparat administrasi (Jihazul Idari) 

7. Majelis Umat (Beranggotakan muslim dan non muslim, baik laki-laki 

maupun perempuan. Fungsinya melakukan  koreksi kepada penguasa, tidak 

membuat hukum/undang-undang karena membuat hukum hanyalah hak 

Allah SWT. 

Seluruh pilar ini merupakan aparat pelaksana bagi Daulah Islamiyah. Pola 

seperti ini pun pernah ditegakkan oleh Rasul saw di Madinah. Para Khalifah sesudah 

beliau menjalankan pola yang sama berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. 

Sistem pemerintahan Islam adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang 

dapat memberikan jalan keluar atas berbagai permasalahan kehidupan manusia 

karena manusia hanya diperbolehkan tunduk kepada hukum-hukum Allah SWT 

yang Maha Mengetahui ciptaan-Nya. Dengan sistem pemerintahan Islam, manusia 

                                                           
88 Ibid, hlm. 40 
89 Suyuthi Pulugan, Prinsip-Prnsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan 

AL-Quran, RajaGrafindo Persada, 1994,  hlm. 68-87 
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mempunyai kekuasaan untuk memastikan agar sang pemimpin hanya menerapkan 

hukum Allah SWT secara kaffah dan tidak mengedepankan hawa nafsunya.90 

Sistem pemerintahan Islam menjamin pelayanan administratif dan 

penyediaan fasilitas bagi seluruh warganya, baik muslim maupun non muslim, 

supaya dapat hidup dengan mudah menurut kerangka Islam. Dalam sistem 

pemerintahan Islam, negara akan menjadi sarana yang efektif untuk 

menyebarluaskan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia di dunia. Negara 

Islam akan memiliki angkatan bersenjata yang kuat untuk mempermudah tugas ini, 

serta untuk memelihara pertahanan dan keamanan negara Islam dari serangan 

musuh-musuh Islam.91 

Dengan sistem pemerintahan Islam, seluruh aturan Islam akan diikat menjadi 

satu menjadi sebuah kesatuan sistem yang sempurna, seimbang, dan terkoordinasi. 

Fungsi masing-masing sistem saling bergantung satu sama lain, dan tidak ada satu 

pun yang bisa dilaksanakan secara lengkap tanpa peran serta sistem lainnya. Oleh 

karena itu, dapat kita saksikan bagaimana sistem pemerintahan Islam mengikat 

seluruh sistem menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah pandangan hidup yang 

paling unggul dan unik sepanjang sejarah umat manusia.92 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG MASYARAKAT PAPUA DAN 

PENGGUNAAN SISTEM NOKEN DALAM PEMILU 

 

A. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Papua 

Papua mula-mula ditemukan pelaut Portugis, Jorge de Meneses pada tahun 

1526, menyusul tahun 1545, penjelajah Spanyol yang bernama Ynigo Ortiz de 

Retes (Ani Setianingsih 2000:24), Ynigo Ortiz menemukan hamparan pulau di 

pesisir utara di dunia yang merupakan pulau terbesar kedua dan diberi nama 

"Nueve Guinea". Pada tahun 1973 propinsi ini berubah nama menjadi "Irian Jaya". 

"Irian" adalah kata Indonesia untuk New Guinea, dan "Jaya" artinya kejayaan atau 

kemenangan. Namun penduduk asli lebih menyukai nama Papua Barat. Tahun 1999 
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Presiden Indonesia, Abdurrachman Wahid, mengganti nama Irian Jaya menjadi 

Papua Barat. Papua Barat memiliki etnis asli sama dengan orang-orang di Papua 

Timur, (Papua New Guinea/PNG) dan juga sama dengan orang-orang Malenesia 

lainnya di Pasifik.93 

Jayapura sebagai ibukota propinsinya, berlokasi di pesisir sebelah utara, 

diperkirakan terdapat 249 bahasa di Papua Barat. Puncak Gunung Jaya Wijaya 

dengan ketinggian lebih dari 16.000 kaki adalah gunung tertinggi ke-3 di dunia 

yang berada pada lintasan garis khatulistiwa yang terletak di antara pegunungan 

Himalaya dan Andes.94 

 

Gambar 1 

Gunung Jayawijaya dengan salah satu puncak tertingginya Carstensz 

Pyramide 

Sumber :http://reserveboyz.blogspot.com/ 

 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 tentang 

                                                           
93http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/197007111994032SITI_NURBAYANI_K/Karya/Ko

ndisisosial_budaya_masyarakat_papua.pdf, dikutip pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 22.57 WIB 
94 https://id.wikipedia.org/wiki/Papua, dikutip pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 23.57 WIB 
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Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. Pasal 1 (a) disebutkan bahwa Provinsi Papua 

adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; (b) Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang 

diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan 

hak-hak dasar masyarakat Papua; Secara administratif wilayah Papua telah 

dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat.95 

 

 

Gambar 2 

Pemekaran Papua 

Papua Barat adalah suatu tempat yang spektakuler dengan beragam 

keindahan; lereng- lereng gunung yang curam dan hutan-hutan lebat dengan satwa 

yang unik di dunia. Banyak tempat yang belum dapat dijamah dan dimasuki oleh 

dunia luar, peradaban jaman batu juga masih dapat ditemukan di sini. 

                                                           
95 Lihat Pasal 1 UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus 
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   Gambar 3 

 Alam Papua 

Sumber Kal Muller, 2004 

Masyarakat penduduk Papua Barat berasal dari suku bangsa asli papua, 

yang terdiri atas beberapa suku bangsa. Berdasarkan hasil sensus penduduk BPS 

tahun 2000, proporsi suku asli papua mencapai sekitar 83% dari total 700.000 

penduduknya. Sementara suku bangsa pendatang seperti Jawa, Bugis, Madura dan 

Batak mencapai 17%. Apabila dibandingkan dengan propinsi Papua, Proporsi etnis 

pendatang di Papua Barat lebih besar . presentasi etnis pendatang di wilayah Papua 

hanya mencapai12%.96 

Keterbukaan di wilayah Papua Barat secara kultural dengan wilayah lain 

sudah terjadi sejak abad ke-7 melalui pedagang Persia dan India dan pada abad ke 9 

dengan Cina. Pengaruh Islam masuk setelah Papua menjadi kekuasaan politik 

Kesultanan Tidore pada abad ke-15 masehi. Semula pengaruh kesultanan tersebut 

hanya berkisar di sekitar kepulaun Raja Ampat, tapi lambat laun masuk ke wilayah 

                                                           
96 https://id.wikipedia.org/wiki/Papua, dikutip pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 23.57 WIB. 
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Pantai Barat pesisir utara Papua. Sejaman dengan itu bangsa Barat mulai 

menyentuh tanah Papua melalui Antonio d’Abrau, ekspedisi barat ini turut 

memulai penyebaran agama Kristen di Papua.97 

Dalam Kompas tanggal 4 Maret 2009 disebutkan bahwa secara umum  bisa 

dikatakan perbedaan karakter budaya pesisir dan pedalaman memang sangat kental 

di wilayah ini. Penduduk yang mendiami kawasan pesisir cenderung lebih bersifat 

terbuka karena lebih banyak berhubungan dengan dunia luar. Banyaknya pendatang 

dari berbegai etnis dan agama mempengaruhi daerah ini.98 

Berbeda halnya dengan masyarat pedalaman yang mendiami dataran rendah 

dan lereng pegunungan di Sorong Manokwari, adat istiadat di wilayah ini 

dijalankan secara ketat. Curiga terhadap orang asing yang belum dikenal 

merupakan hal yang lumrah, pembalasan dendam melalui perang suku dinilai 

sebagai tindakan heroisme yang bertujuan mencari keseimbangan sosial.99 

Adanya fenomena dinamis masyarakat Papua yang ingin terus 

mengembangkan diri dan berubah merupakan bagian dari kultur Papua yang kental 

rasa kesukuannya. Sayangnya keinginan berubah dan mengembangkan diri ini 

berkembang menjadi tidak terkendali.100 

Papua merupakan salah satu daerah konflik separasi, atau pemisahan diri di 

Indonesia, seperti Aceh di masa lalu. Namun, tidak seperti di Aceh, konflik 

separasi disini memiliki karakteristik dan dinamikanya tersendiri. Memang 

                                                           
97 Ibid. 
98 Bernas Kompas 4 Maret 2009,  hlm. 10 
99http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/197007111994032SITI_NURBAYANI_K/Karya/Ko

ndisisosial_budaya_masyarakat_papua.pdf, dikutip pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 22.57 WIB 
100 Ibid. 
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keberhasilan perdamaian di Aceh menggoda dan mendorong kita untuk 

meneruskannya di Papua. Tetapi, keberhasilan di Aceh tidak mudah begitu saja kita 

terapkan di Papua, karena perbedaan karakteristik dan dinamika konfliknya, 

meskipun berbagai peluang perdamaian tetap ada.101 

Konflik separasi di Papua telah berlangsung cukup lama, sejak Papua 

pertama kali bergabung secara resmi menjadi bagian dari Indonesia, tahun 1969. 

Terdapat kelompok-kelompok dan sejumlah tokoh masyarakat di Papua tidak mau 

bergabung, menginginkan Papua berdiri sebagai negara sendiri. Sebagian besar 

kelompok dan tokoh itu kemudian bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka 

(OPM), yang hingga kini masih eksis dan terus berjuang, bahkan dengan kekerasan 

senjata dalam memperjuangkannya.102 

Secara resmi Papua memang bagian Indonesia, dan PBB pun telah 

mengakuinya dalam penggabungan tahun 1969 itu. Bersama dengan kelompok- 

kelompok dan tokoh-tokoh Papua lain yang mendukung penggabungan itu, 

pemerintah Indonesia sejak itu melancarkan berbagai pembangunan ekonomi, 

politik, sosial, keamanan, dan kebudayaan disana, sebagaimana dilakukan di 

daerah-daerah lainnya. Hanya saja, respon, dinamika dan keberhasilannya  sangat 

berbeda dengan daerah-daerah lain, salah satu sebab utamanya karena masih 

adanya resistensi dan konflik separasi disana. 103 

Konflik separasi di Papua, dengan OPM sebagai motor penggerak utama, 

masih terus berlangsung hingga sekarang, belum mendapat penanganan perdamaian 
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khusus dari pemerintah Indonesia. Sesudah tahun 1969 itu, pemerintah Orde Baru 

melancarkan pembangunan terpusat, atau tersentralisasi, yang dalam pelaksanaanya 

di Papua dilakukan sambil terus menerus mengawasi dan menekan konflik yang 

muncul, terutama terhadap OPM, seringkali disertai dengan kontak senjata. 

Pendekatan keamanan bersenjata ini terus dilakukan hingga akhir pemerintah Orde 

Baru, tahun 1998.104 

Selain itu, akibat sentralisasi pembangunan, atau gowth pole dan ekstraksi 

sumberdaya berlangsung selama ini, juga muncul konflik lain disebabkan 

kesenjangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi di masyarakat. Salah satu paling 

menonjol adalah konflik antara pendatang (migrant) dan penduduk asli Papua. 

Masalah ini menjadi bagian tersendiri dalam konflik yang berlangsung di Papua 

selama ini.105 

Masalah kesenjangan dan ketidakdilan, diakibatkan oleh sentralisasi 

pembangunan berlangsung selama ini, menambah bobot masalah konflik di Papua, 

bukan hanya terkait masalah separasi, atau kelompok OPM saja, tetapi juga terkait 

dengan masalah resistensi dan gerakan politik lain menuntut keadilan sosial 

ekonomi, yang tuntutannya sangat beragam di masyarakat Papua. Berkaitan dengan 

kelompok-kelompok ini, gerakan dan resistensi politik cukup beragam ini, kita juga 

penting mencermatinya untuk pembangunan perdamaian di Papua. Untuk 

selanjutnya makalah ini akan dikembangkan berdasarkan 2 fokus utama 

pembahasan, yaitu :106 

                                                           
104 Kholilullah Pasaribu, Noken dan Konflik Pemilu (Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua), 

Perludem, 2016, hlm. 1-10 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
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1. Bagaimana Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Papua 

2. Akhir jawaban Penyelesaian Konflik 

1. Mengenai Nama Papua 

 

 

Gambar 5  

Peta Lama Papua 

Sumber UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2004 

Pada sekitar Tahun 200 M, ahli Geography bernama Ptolamy menyebut 

Papua dengan nama LABADIOS. Maksud apa disebut demikian, belum diketahui. 

Pada akhir tahun 500 M, pengarang Tiongkok bernama Ghau Yu Kua memberi 

nama TUNGKI, dan pada akhir tahun 600 M, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama 

Papua dengan menggunakan nama JANGGI. Nama Tungki dan Janggi telah 

mengundang berbagai pendapat, kemungkinan nama TUNGKI yang sudah berubah 

dalam sebutannya menjadi Janggi atau sebaliknya. Pada akhir tahun 1300, 

Majapahit menggunakan dua nama, yakni WANIN dan SRAM. Nama Wanin, tentu 

tidak lain dari semenanjung Onin di daerah Fak-Fak dan SRAM, ialah pulau Seram 

di Maluku. Ada kemungkinan, budak yang dibawa dan dipersembahkan kepada 
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Majapahit berasal dari Onin dan yang membawanya ke sana adalah orang Seram 

dari Maluku, sehingga dua nama ini disebut.107 

Selanjutnya masih berdasarkan sumber yang sama disebutkan bahwa Tidore 

memberi nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai PAPA-UA yang sudah 

berubah dalam sebutan menjadi PAPUA. Pada tahun 1545, Ynigo Ortiz de Retez 

memberi nama NUEVA GUINEE dan ada pelaut lain yang memberi nama ISLA 

DEL ORO yang artinya Pulau Emas. Nama Nueva Guinee kemudian di- Belanda-

kan menjadi NIEUW GUINEA. Pada tahun 1956, Belanda merubah nama Niew 

Guinea menjadi NEDERLANDS NIEUW GUINEA. Sebelum Ortiz Antonio 

d’Abrau tahun 1551, pimpinan armada laut Portugis itu menemukan pulau Papua 

lewat utara dan memberi nama “Os Papuas” sumber lain menulis kata Papua konon 

berasal dari bahasa Melayu “pua-pua” artinya keriting.108 

Nama Irian adalah satu nama lain yang pernah disandang oleh Papua, dan 

mengandung arti politik. Frans Kaisiepo, almarhum, orang yang pertama 

mengumumkan nama ini pada konferensi di Malino-Ujung Pandang pada tahun 

1945, antara lain berkata: “Perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali 

mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: IRIAN artinya 

Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. Kemudian seperti yang sudah ditulis di 

atas Pada tahun 1973 propinsi ini berubah nama menjadi "Irian Jaya". "Irian" 

adalah kata Indonesia untuk New Guinea, dan "Jaya" artinya kejayaan atau 

kemenangan. Namun penduduk asli lebih menyukai nama Papua Barat. Tahun 
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1999 Presiden Indonesia, Abdurrachman Wahid, mengganti nama Irian Jaya 

menjadi Papua Barat. Papua Barat memiliki etnis asli sama dengan orang-orang di 

Papua Timur, (Papua New Guinea/PNG) dan juga sama dengan orang-orang 

Malenesia lainnya di Pasifik.109 

2. Masyarakat Papua dilihat dari sisi Sosial Budaya 

Seperti yang sudah dipaparkan dimuka, masyakarat Papua yang mendiami 

daerah pesisir lebih terbuka terhadap adanya pengaruh dari luar, Sudah sejak lama 

ujung barat laut Irian dan seluruh pantai utara penduduknya dipengaruhi oleh 

penduduk dari kepulauan Maluku (Ambon, Ternate, Tidore, Seram dan Key), maka 

adalah tidak mengherankan apabila suku-suku bangsa disepanjang pesisir pantai 

(Fak-Fak, Sorong, Manokwari dan Teluk Cenderawasih) lebih terbuka menerima 

pengaruh dari luar. Zending atau misi kristen Protestan dari Jerman (Ottow & 

Geissler) tiba di pulau Mansinam Manokwari 5 Februari 1855 untuk selanjutnya 

menyebarkan ajaran agama disepanjang pesisir pantai utara Irian. Pada tanggal 5 

Februari 1935, tercatat lebih dari 50.000 orang menganut agama Kristen Protestan. 

Kemudian pada tahun 1898 pemerintah Hindia Belanda membuka Pos 

Pemerintahan pertama di Fak-Fak dan Manokwari dan dilanjutkan dengan 

membuka pos pemerintah di Merauke pada tahun 1902. Dari Merauke aktivitas 

keagamaan misi katholik dimulai dan pada umumnya disepanjang pantai selatan 

Irian. Pada tahun 1933 tercatat sebanyak 7.100 orang pemeluk agama katholik. 

Pendidikan dasar sebagian besar diselenggarakan oleh kedua misi keagamaan 

tersebut, dimana guru sekolah dan guru agama umumnya berasal dari Indonesia 
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Timur (Ambon, Ternate, Tidore, Seram, Key, Manado, Sanger- Talaud, dan 

Timor), dimana pelajaran diberikan dalam bahasa  Melayu. Pembagian kedua 

kelompok agama tersebut kelihatannya identik dengan keadaan di Negeri Belanda 

dimana Kristen Protestan di Utara dan Kristen Katholik di Selatan.110 

Pada masa pejajahan, Pendidikan mendapat jatah yang cukup besar  dalam 

anggaran pemerintah Belanda, pada tahun-tahun terakhir masa penjajahan, 

anggaran pendidikan ini mencapai 11% dari seluruh pengeluaran tahun 1961. Akan 

tetapi pendidikan tidak disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja disektor 

perekonomian modern, dan yang lebih diutamakan adalah nilai- nilai Belanda dan 

agama Kristen. Pada akhir tahun 1961 rencana pendidikan diarahkan kepada usaha 

peningkatan keterampilan, tetapi lebih diutamakan pendidikan untuk kemajuan 

rohani dan kemasyarakatan. Walaupun bahasa "Melayu" dijadikan sebagai bahasa 

"Franca" (Lingua Franca), bahasa Belanda tetap diajarkan sebagai bahasa wajib 

mulai dari sekolah dasar, bahasa-bahasa Inggris, Jerman dan Perancis merupakan 

bahasa kedua yang mulai diajarkan di sekolah lanjutan.111 

Pada tahun 1950-an pendidikan dasar terus dilakukan oleh kedua misi 

keagamaan tersebut. Tercatat bahwa pada tahun 1961 terdapat 496 sekolah misi 

tanpa subsidi dengan kurang lebih 20.000 murid. Sekolah Dasar yang bersubsidi 

sebanyak 776 dengan jumlah murid pada tahun 1961 sebanyak kurang lebih 

45.000 murid, dan seluruhnya ditangani oleh misi, dan pelajaran agama merupakan 

mata pelajaran wajib dalam hal ini. Pada tahun 1961 tercatat 1.000 murid belajar di 

sekolah menengah pertama, 95 orang Irian Belajar diluar negeri yaitu Belanda, Port 
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Moresby, dan Australia dimana ada yang masuk Perguruan Tinggi serta ada yang 

masuk Sekolah Pertanian maupun Sekolah Perawat Kesehatan (misalnya pada 

Nederland Nasional Institut for Tropica Agriculture dan Papua Medical College di 

Port Moresby). 

Di tahun 2006 hasil survei Sosial Ekonomi (Susenas) yang dilakukan oleh 

BPS menunjukkan, sebanyak 73.729 orang dari 432.122 anak Papua berusia 7 – 15 

tahun tidak pernah sekolah, adanya kemunduran pendidikan di daerah Papua 

mengingat ketika masa Belanda di Papua buku-buku pengajaran hingga perabo 

kelas dicukup sehingga guru relatif tenang mengajar. Kondisi anak Papua saat ini 

tidak beranjak dari masa lalu, berpenyakit kulit, serta buta huruf dan angka.112 

Mengenai kebudayaan penduduk atau kultur masyarakat di Irian Barat dapat 

dikatakan beraneka ragam, beberapa suku mempunyai kebudayaan yang cukup 

tinggi dan mengagumkan yaitu suku-suku di Pantai Selatan Irian yang kini lebih 

dikenal dengan suku "ASMAT" kelompok suku ini terkenal karena memiliki 

kehebatan dari segi ukir dan tari. Budaya penduduk Irian yang beraneka ragam itu 

dapat ditandai oleh jumlah bahasa lokal khususnya di Irian Barat. Berdasarkan hasil 

penelitian dari suami-isteri Barr dari Summer Institute of Linguistics (SIL) pada 

tahun 1978 ada 224 bahasa lokal di Irian Barat, dimana jumlah itu akan terus 

meningkat mengingat penelitian ini masih terus dilakukan. Bahasa di Irian Barat 

digolongkan kedalam kelompok bahasa Melanesia dan diklasifikasikan dalam 31 

kelompok bahasa yaitu: Tobati, Kuime, Sewan, Kauwerawet, Pauwi, Ambai, Turu, 

Wondama, Roon, Hatam, Arfak, Karon, Kapaur, Waoisiran, Mimika, Kapauku, 
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Moni, Ingkipulu, Pesechem, Teliformin, Awin, Mandobo, Auyu, Sohur, Boazi, 

Klader, Komoron, Jap, Marind-Anim, Jenan, dan Serki. Jumlah pemakai bahasa 

tersebut diatas sangat bervariasi mulai dari puluhan orang sampai puluhan ribu 

orang. Ciri / Karakteristik kesenian asli suatu kelompok masyarakat/suku bangsa 

dipengaruhi oleh ingkungan alam dimana kelompok tersebut bermukim dan juga 

dipengaruhi migrasi. Khusus untuk kesenian tradisional Papua, ciri dan 

karakteristiknya dibentuk oleh kondisi alam yang ada di Papua.113 

 

Gambar 5  

Suku Asmat 

Sumber : http://www.ayofoto.com/images/article/126/jayawijaya0015.jpg 

 

Kondisi alam papua terbagi kedalam 4 zona ekologis, yaitu :114 

1. Zona Rawa, Pantai dan Sepanjang Aliran sungai; meliputi:  daerah Asmat, 

Jagai, Marind-anim, Mimika dan Waropen. 
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2. Zona Dataran Tinggi; meliputi: orang Dani, Ngalun dan orang Ekari/Mee. 

3. Zona Kaki Gunung dan Lembah-Lembah Kecil; meliputi : daerah Sentani, 

Nimboran, Ayamaru dan orang Muyu. 

4. Zona Dataran Rendah dan Pesisir; meliputi : Sorong sampai Nabire, Biak 

dan Yapen. 

Setiap suku bangsa yang mendiami zona tersebut di atas memiliki unsur 

kesenian, namun unsur kesenian dari setiap suku bangsa tersebut tidak sama ( satu 

suku dengan suku lainnya berbeda) sesuai dengan kondisi alam dimana suku itu 

bermukim. Mengapa seni dipengaruhi alam ? Karena seni adalah peniruan alam 

dalam bermacam-macam bentuk yang indah dan menyenangkan. Selain itu, seni 

merupakan kreatifitas dari seseorang untuk menciptakan suatu karya yang akhirnya 

diakui oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal demikian diperkuat oleh teori 

Plato, yaitu : seni yang dihasilkan sifatnya naturalistik, artinya ketepatan bentuk 

alam sangat diutamakan dalam enciptaan. Sedangkan menurut teori imitasi batasan 

seni kurang lebih berbunyi sebagai berikut : 

a. Seni adalah peniruan alam dengan segala segi-seginya. 

b. Seni adalah suatu kemahiran atau kemampuan meniru alam menjadi bentuk- 

bentuk yang indah. 

c. Seni adalah peniruan alam dengan segala segi-seginya menjadi bentuk yang 

menyenangkan. (Enos Rumansa, Jurnal Antropologi Papua tahun 2003) 

Khusus di Papua, kesenian tidak terlepas dari unsur lain. Misalnya setiap 

upacara adat, seperti : upacara yang diselenggarakan dalam upacara lingkaran 

hidup individu / manusia (life cycle rites), upacara pembukaan lahan baru, panen, 

bepergian dan lain-lainnya selalu disertai dengan kegiatan seni ( seni tari, musik/ 

instrumen, vokal, sastra dan lainnya). Dalam upacara adat disertai dengan tarian dan 
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nyanyian-nyanyian adat serta diiringi instrumen tradisional. Perlu diketahui pula 

bahwa kesenian daerah Papua mengalami perubahan akibat terjadinya kontak.115 

Salah satu kesenian yang merupakan cita karya masyarakat Papua adalah 

tarian Yospan. Yospan adalah salah satu tarian pergaulan yang berasal dari dua 

daerah, yakni Biak dan Yapen-Waropen. Awalnya, yospan terdiri dari tarian 

pergaulan yosim dan pancar, dua tarian berbeda yang akhirnya dipadu menjadi satu. 

Dalam pementasan yosim, yang berasal dari Yapen-Waropen, para penari juga 

mengajak serta warga lainnya untuk hanyut dalam lagu-lagu yang dibawakan 

kelompok penyanyi berikut pemegang perangkat musiknya. Perangkat musik yang 

digunakan sangat sederhana, terdiri dari cuku lele dan gitar yang merupakan alat 

musik dari luar Papua. Juga ada alat yang berfungsi sebagai bas dengan tiga tali. 

Talinya biasa dibuat dari lintingan serat sejenis daun pandan yang banyak ditemui 

di hutan-hutan daerah pesisir Papua.116 
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Gambar 6. Honai 

Sumber : http://www.ayofoto.com/images/article/126/jayawijaya0015.jpg 

1. Jika berbicara mengenai kehidupan perekonomian Masyarakat Papua, Warga 

Papua terpengaruh pola hidup berburu, meramu dan berladang berpindah. 

Kentanya akar budaya subsistem membuat masyarakat Papua sulit 

mengadopsi model ekonomi pasar. Secara tradisional, tipe pemukiman 

masyarakat Papua dapat dibagi kedalam 4 kelompok dimana setiap tipe 

mempunyai corak  kehidupan sosial ekonomi dan budaya tersendiri. 

Penduduk pesisir pantai; Penduduk ini mata pencaharian utama sebagai 

Nelayan disamping berkebun dan meramu sagu yang disesuaikan dengan 

lingkungan pemukiman itu. Komunikasi dengan kota dan masyarakat luar 

sudah tidak asing bagi mereka. 

2. Penduduk pedalaman yang mendiami dataran rendah; Mereka termasuk 

peramu sagu, berkebun, menangkap ikan disungai, berburu dihuta disekeliling 

http://www.ayofoto.com/images/article/126/jayawijaya0015.jpg
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lingkungannya. Mereka senang mengembara dalam kelompok kecil. Mereka 

ada yang mendiami tanah kering dan ada yang mendiami rawa dan payau serta 

sepanjang aliran sungai. Adat Istiadat mereka ketat dan selalu mencurigai 

pendatang baru. 

3. Penduduk pegunungan yang mendiami lembah; Mereka bercocok tanam, 

dan memelihara babi sebagai ternak utama, kadang kala mereka berburu dan 

memetik hasil dari hutan. Pola pemukimannya tetap secara berkelompok, 

dengan penampilan yang ramah bila dibandingkan dengan penduduk tipe 

kedua (2). Adat istiadat dijalankan secara ketat dengan "Pesta Babi" sebagai 

simbolnya. Ketat dalam memegang dan menepati janji. Pembalasan dendam 

merupakan suatu tindakan heroisme dalam mencari keseimbangan sosial 

melalui "Perang Suku" yang dapat diibaratkan sebagai pertandingan atau 

kompetisi. Sifat curiga tehadap orang asing ada tetapi tidak seketat penduduk 

tipe 2 (kedua). 

4. Penduduk pegunungan yang mendiami lereng-lereng gunung; Melihat 

kepada tempat pemukimannya yang tetap di lereng-lereng gunung, memberi 

kesan bahwa mereka ini menempati tempat yang strategis terhadap jangkauan 

musuh dimana sedini mungkin selalu mendeteksi setiap makhluk hidup yang 

mendekati pemukimannya. Adat istiadat mereka sangat ketat, sebagian masih 

"KANIBAL" hingga kini, dan bunuh diri merupakan tindakan terpuji bila 

melanggar adat karena akan menghindarkan bencana dari seluruh kelompok 

masyarakatnya. Perang suku merupakan aktivitas untuk pencari keseimbangan 

sosial, dan curiga pada orang asing cukup tinggi juga. 
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Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kehidupan 

ekonomi masyarakat Papua satu diantaranya adalah dengan melakukan 

transmigrasi (Ekspedisi Papua 2009:262). Pada tahun 1966, pemerintah 

mengirimkan 164 keluarga transmigrasi pertama ke Merauke. Bersamaan dengan 

transmigran, juga datang para pedagang dari Bugis, disusul suku-suku lain yang 

lebih maju dalam bidang pendidik dan berproduksi. Yang terjadi adalah kompetisi 

yang sengit dan penduduk local yang akan tersisih. Para transmigran yang 

diharapkan bias mengajari penduduk local dengan ilmu bercocok tanam, berdagang 

dan menabung justru beralih menjadi pesaing yang sengit. Akhirnya transformasi 

dari meramu ke pola hidup berproduksi yang dicoba diterapkan tidak berhasil. 

Kentalnya akar budaya subsistem bagi warga asli Papua  membuat Papua sulit 

mengadopsi model ekonomi pasar dengan pembagian kerja yang sangat jelas dan 

ketat.117 

Jika kita mengacu kepada teori Marx tentang antikebudayaan  Marx melihat 

bahwa kaum borjuis merupakan kaum yang memanfaatkan penemuan- penemuan 

baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperluas pusat industri 

maupun bisnisnya. Menurut Marx, masyarakat yang dikuasai  proses kehidupan 

yang demikian akan mengalihkan ciri kehidupannya yang ditandai oleh kebudayaan 

humanis menjadi semata-mata materiali dan pada gilirannya akan memunculkan 

kelas-kelas yang kontradiktif (Muji Sutrisno, 2005:21) begitupun halnya dengan 

kondisi di Papua munculnya istilah “amber” lurus dan “Komin” keriting merupakan 

gambaran adanya dua kelompok yang berhasil dalam bidang ekonomi dalam hal ini 
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adalah kaum pendatang (Amber) dan kelompok yang hanya sebagai penonton saja 

yaitu masyarakat Papua (Komin).118 

Adanya fenomena dinamis masyarakat Papua yang ingin terus 

mengembangkan diri dan berubah merupakan bagian dari kultur Papua yang kental 

rasa kesukuannya. Sayangnya keinginan berubah dan mengembangkan diri ini 

berkembang menjadi tidak terkendali. Curiga terhadap orang asing yang belum 

dikenal merupakan hal yang lumrah, pembalasan dendam melalui perang suku 

dinilai sebagai tindakan heroisme yang bertujuan mencari keseimbangan sosial.119 

B. Kondisi Sosial Papua Dalam Menghadapi Pemilu 

Dalam perjalanan politiknya, Papua telah menjalani dua gelombang pilkada 

pada kurun waktu 2005-2008 dan 2010-2013, serta Pemilu Legislatif dan Pemilu 

Presiden 2004 dan 2009. Sepanjang periode tersebut, serangkaian konflik kekerasan 

terjadi dengan beragam latar persoalan. Pada tahapan ini, konflik kekerasan banyak 

disebabkan oleh faktor ketersinggungan antar massa pendukung calon. Massa yang 

hendak, sedang atau sudah berkampanye, berpapasan lalu saling melontarkan hinaan 

atau ejekan. Dengan senjata tajam yang dipegang –baik panah maupun parang yang 

turut dibawa massa karena alasan instrumen budaya, ataupun benda-benda keras 

seperti batu, kerusuhan antar massa tidak bisa dihindari. Pemicu lain adalah karena 

janji bagi-bagi uang yang tidak dipenuhi.120 

Pada tahapan penetapan calon terpilih paska putusan MK, juga terdapat tiga 

pengalaman konflik kekerasan, yaitu: kerusuhan akibat ketidakpuasan terhadap 

                                                           
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Kholilullah Pasaribu, Noken dan Konflik Pemilu...Op.Cit., hlm. 16 
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putusan MK yang menolak gugatan pasangan calon bupati Yahukimo dan melukai 

dua orang pada Februari 2011; kerusuhan akibat ketidakpuasan terhadap putusan 

MK yang menolak gugatan pasangan calon bupati Lanny Jaya dan menghanguskan 

bangunan privat dan publik pada September 2011; serta kerusuhan akibat 

ketidakpuasan terhadap putusan MK yang menolak gugatan pasangan calon 

gubernur yang kalah di Kota Manokwari pada Desember 2011.121 

Pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih paska putusan MK, lazimnya 

pihak yang kalah dan tidak terima dengan putusan MK, mengorganisir massanya 

untuk mengintimidasi maupun mencoba mengintervensi hasil melalui aksi 

kekerasan. Faktor utama yang menjustifikasi penolakan   terhadap   putusan   MK,   

umumnya   terjadi karena perdebatan terhadap sistem noken. Di mana satu pihak 

mengklaim bahwa seharusnya yang bersangkutan mendapatkan  sejumlah  suara  

dari  dari  kelompok/suku tertentu yang malah dicatat sebagai perolehan suara bagi 

pihak lawan politik.  Mobilisasi massa ini yang umumnya tidak dapat dikendalikan 

dan menghadirkan tindakan- tindakan yang anarkis. Dengan jumlah aparat 

keamanan yang terbilang minim dan tidak sesuai dengan jumlah massa pendukung, 

maka pilihan terbaik biasanya meminimalisir kerusakan dengan menghalang-halangi 

warga yang ingin merusak. Kepolisian sering tidak dapat mencegah kerusuhan 

maupun kekerasan.122 

1. Memutus  Mata Rantai Kekerasan Pemilu 

Dampak konflik kekerasan yang pernah terjadi di Papua sangat destruktif. 

Tidak hanya mengorbankan fasilitas publik maupun  fasilitas  privat,  konflik 
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kekerasan  juga  menelan banyak  korban  jiwa  serta  mengganggu  tahapan  pemilu 

atau pilkada. Contohnya kekerasan Pilkada Kabupaten Puncak tahun 2011. Kasus 

tersebut tidak terjadi dalam satu momentum saja, namun dalam serangkaian 

peristiwa yang pada akhirnya menelan korban jiwa sebanyak 57 orang. Puluhan 

orang luka berat dan ringan, serta puluhan fasilitas publik maupun privat rusak berat. 

Bahkan kasus tersebut mengakibatkan ditundanya pilkada Kabupaten Puncak selama 

sekitar dua tahun lamanya.  Selama tahun-tahun periode konflik tersebut, 

pemerintahan diambil alih oleh pejabat sementara.123 

Jika dicermati, yang melandasi bergeraknya massa pada setiap bentuk 

konflik pemilu di Papua disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, adanya mobilisasi 

massa oleh tim sukses yang merasa dirugikan. Kohesi sosial seperti keluarga, suku, 

atau kelompok semakin memudahkan tim sukses untuk mobilisasi   massanya.   

Apalagi   pilkada   kabupaten/kota yang interaksi antar warganya cukup dekat. 

Kepentingan ekonomi, seperti relasi kerja suksesi atau uang bayaran, tak ketinggalan 

memperkuat pengaruh. Tanpa butuh waktu yang lama, massa mudah 

dikonsentrasikan di titik-titik yang diinginkan.124 

Kedua, massa membawa senjata tajam, baik parang maupun panah. Benda-

benda tajam ini adalah karakter budaya masyarakat Papua. Rujukan paling 

sederhana adalah Tari Perang, yang diakui secara nasional sebagai produk 

kebudayaan Papua serta cukup sering dipentaskan. Parang, panah dan tombak adalah 

instrumen tak terpisahkan dari tari tersebut. Di sisi lain, membawa parang adalah hal 

wajar bagi masyarakat Papua yang karakter perekonomiannya subsisten. Warga 
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Papua, terutama yang berada di kabupaten/kota, masih dengan mata pencaharian 

berburu atau mencari makanan di hutan. Parang dan panah adalah instrumen penting 

untuk penghidupannya.125 

Ketiga, respon spontanitas massa akibat ketidakpuasan massa karena tidak 

mendapatkan jatah uang dari partai/ calon/paslon. Peristiwa seperti ini biasanya 

terjadi pada saat kampanye terbuka, saat partai atau calon melakukan orasi publik. 

Warga yang merasa dibohongi, lantas menuntut paksa materi yang dijanjikan oleh si 

pemberi janji dengan kekerasan. Kendati tidak mendapatkan apa yang mereka 

inginkan, namun massa merasa puas karena telah  “memberikan  pelajaran”  kepada  

politisi  tersebut dengan merusak sarana kampanyenya, bahkan melakukan 

kekerasan fisik terhadap pelaksana kampanye. Perilaku menjanjikan uang ini juga 

andil dari kegamangan para pihak  yang  masih  mengaburkan  definisi membeli  

suara (vote buying) dengan ongkos politik sebagai sesuatu yang berbeda. Uang yang 

diberikan, dianggap kewajaran sebagai pengganti transportasi bagi partisipan 

kampanye. 

Dalam konteks penanganan peristiwa kekerasan jangka pendek, memutus 

mata rantai kerusuhan pada pemilu adalah dengan mengatasi 3 faktor di atas. 

Pemangku kepentingan pemilu atau pilkada harus dapat meredam alasan 

bergeraknya massa. Pertama mengenali pihak-pihak yang mengkoordinatori massa 

dan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dan preventif, serta menghindari 

upaya-upaya represif. Kedua mengupayakan adanya kebijakan yang melarang warga 

membawa senjata tajam selama pemilu. Jika diperlukan maka senjata tajam harus 
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menjadi dasar pengenaan sanksi administratif, sehingga efektif memaksa pasangan 

calon untuk memberitahu tim sukses dan massanya untuk menghindari penggunaan 

senjata tajam. Ketiga memperketat kategorisasi vote buying, bahwa memberikan 

uang kepada pemilih tidak diakui sebagai ongkos politik, namun sebagai upaya 

membeli suara.126 

Dengan tidak bergeraknya warga untuk melakukan aksi- aksi kerusuhan, 

maka upaya pengrusakan atau kekerasan fisik tidak akan terjadi. Memutus rantai 

awal kerusuhan ini akan menghindari konflik kekerasan yang lebih besar. Karakter 

masyarakat suku Papua menempatkan pembalasan sebagai bagian dari kewibawaan 

suku. Satu orang korban di pihak suku tertentu, harus dibalas dengan menjatuhkan 

korban di pihak lain, agar situasinya setara. Sehingga meredam aksi kekerasan 

pertama akan menghilangkan alasan balas dendam yang berantai.127 

2.  Integritas Proses  Pemilu dan Konflik 

Konflik kekerasan yang terjadi di Papua setelah adanya putusan MK 

terhadap sengketa hasil pemilu atau pilkada, berhubungan erat dengan proses 

penyelenggaraan pilkada. Gugatan yang disampaikan tidak jauh dari protes terhadap 

penyelenggaraan yang dinilai banyak kecurangan sehingga integritas prosesnya 

diragukan. Utamanya mengenai isu politik uang dan penerapan sistem noken. 

Penerapan sistem noken memang telah mendapatkan legitimasinya melalui putusan 

MK pada tahun 2009. Akan tetapi dalam hal ini, penerapannya belum dinilai 

memenuhi aspek integritas proses yang dituntut dalam pilkada. Dalam putusan-

putusan MK di tahun tersebut, istilah sistem noken juga dikenal dengan  sebutan  
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aklamasi  atau  sistem  ikat.  Bagaimana sifat dan implementasi sistem noken akan 

dibahas secara mendalam pada bab berikutnya.128 

Politik uang adalah isu rutin yang selalu hadir di pemilu atau pilkada Papua. 

Kehadirannya selalu menjadi alasan para pihak untuk tidak menerima hasil pilkada 

lalu menggugat ke MK. Politik uang juga menjadi isu kritis dalam penerapan sistem 

noken itu sendiri. Kendati rutin, politik uang belum pernah berhasil diminimalisir 

oleh para pihak di Papua.129 Dari sudut pandang bentuk kriminalitasnya, hal ini 

umum karena politik uang bukan hanya menjadi isu lokal, tapi turut menjadi isu 

nasional bahkan internasional. Hanya saja, kasus politik uang di Papua bisa dibilang 

terbentuk secara struktural dari realitas hidup masyarakatnya, khususnya di wilayah 

kabupaten/kota yang masih jauh tertinggal. 

Jika  mencermati  demografi Provinsi  Papua  misalnya, sebanyak 70 persen 

dari penduduk Provinsi Papua yang berjumlah 2,8 juta orang tinggal di daerah 

pedesaan dan di pegunungan yang terpencil. Sangat sulit untuk mengakses 

kebutuhan pokok, jika berpatokan pada standar jenis kebutuhan pokok masyarakat 

Indonesia pada umumnya. Populasi terpadat terletak di Kabupaten Jayawijaya, yaitu 

66 persen dari jumlah penduduk. Data pemerintah tahun 2007 menunjukkan bahwa 

provinsi Papua memiliki 2.179 desa-desa yang 82,43 persennya dianggap 

terbelakang. Variabel keterbelakangannya merujuk pada jalan utama desa, lahan 

kerja untuk sebagian besar penduduk, fasilitas- fasilitas pendidikan dan kesehatan, 

petugas-petugas kesehatan, media komunikasi dan persentase rumah tangga yang 

memakai listrik. Jumlah keluarga yang hidup di bawah standar kesejahteraan adalah 
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271.278 unit keluarga atau lebih dari separuh dari total jumlah 441.987 unit keluarga 

di Provinsi Papua. Berdasarkan data SLT (Subsidi Langsung Tunai) pada bulan 

Maret 2006, dinyatakan 45,43% masyarakat Papua (Papua dan Papua Barat) 

dikategorikan sebagai miskin (Sugandi, 2008).130 

Dengan peta demograsi masyarakat yang seperti ini, potensi mulusnya 

aktivitas politik uang atau beli suara dipemilu tentu sangat tinggi. Apalagi tingkat 

pendidikan masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang belum merata. Pemahaman 

masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan prinsip-prinsip 

pemilu yang baik sudah pasti rendah. Masyarakat Papua dengan mudah dimangsa 

oleh perilaku elit politik yang oportunis dan pragmatis   dengan   iming-iming   

materi.   Itu   sebabnya, proses pemilu atau pilkada yang berintegritas di Papua akan 

sulit diwujudkan selama belum ada perkembangan baik terhadap persoalan yang 

paling mendasar. Terlebih lagi jika aturan yang dibuat belum mampu memagari atau 

mengendalikan perilaku politisi busuk. Gugatan terhadap hasil yang dilandasi oleh 

politik uang akan tetap terjadi, lalu potensi konflik kekerasan akan selalu 

membayang-bayangi hasil putusan MK.131 

Ketidaktegasan dan kegamangan pihak yang berwenang, seperti jajaran 

Bawaslu, KPU, dan Kepolisian di daerah dalam menghadapi pelaku politik uang 

juga menjadi akar dari munculnya sengketa hasil, yang seterusnya dapat 

berkembang menjadi konflik kekerasan. Termasuk peran MK yang lebih 

mengedepankan aspek formil ketimbang materil dalam mengadili sengketa pemilu 

atau pilkada, turut mengemban tanggungjawab yang krusial terhadap lahirnya 
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konflik horizontal. Pihak penggugat yang merasa telah menyampaikan bukti yang 

kuat, diabaikan begitu saja hanya karena administrasi yang tidak memenuhi syarat 

agar kasusnya dapat diperiksa. Atau, MK bersikukuh hanya ingin mengutak-atik 

hitungan hasil, tanpa mau memperdulikan proses yang sudah pasti ada kaitannya 

dengan hasil. 

Para pihak harus menyadari bahwa perannya masing- masing   punya   andil   

atas   konflik-konflik  yang   selama ini terjadi di Papua. Sehingga, sekecil apapun 

upaya memperbaiki proses pemilu, akan berkontribusi besar terhadap upaya 

pembebasan Papua dari konflik. Semakin baik para pihak memerankan fungsinya 

sepanjang proses pemilu   akan   semakin   memperkecil   terjadinya   ruang- ruang 

konflik di masyarakat. Perbaikan sistem noken baik aspek administratif maupun 

kontennya sebagai sebuah kekhususan Papua juga bagian dari perbaikan pemilu 

yang dimaksud.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132 Ibid. 



 
 

xciv 
 
 

BAB IV 

SISTEM NOKEN DITINJAU DARI PUTUSAN MK DAN PEMILU SECARA 

UMUM DI INDONESIA 

 

A. Deskripsi Data Tentang Sistem Noken Di Papua 

1.  Sejarah Sistem Noken Di Papua 

Noken adalah nama tas khas Papua. Namun dalam urusan Pemilu atau 

Pilkada, noken adalah sebuah sistem. Ada dua pola yang dipakai dalam sistem ini. 

Pola pertama, pilihan suara seluruh anggota suku, diwakilkan kepada kepala suku 

masing-masing. Pola kedua, noken berfungsi sebagai pengganti kotak suara. Di 

mana kertas suara pemilih, dimasukkan dalam noken-noken yang digantung sesuai 

jumlah partai atau pasangan calon.133 

Noken mempunyai fungsi sosial, yaitu menjadi identifikasi asal suku. Karena 

corak, bentuk, dan pewarnaan pada noken dari setiap suku berbeda-beda. Noken 

juga mempunyai fungsi budaya, karena digunakan dalam semua acara adat. Noken 

juga mempunyai fungsi ekonomi, yaitu sebagai penyimpan bahan makanan untuk 

keperluan mendesak. Noken juga mempunyai fungsi politik, dengan digunakannya 

noken dalam pemilu. Oleh karenanya, tidak heran jika proses pemilihan umum yang 

berlangsung di daerah pegunungan tengah Papua disebut dengan sistem noken.134 
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134  http://politik.rmol.co, dikutip pada tanggal 28 Mei  2018 pukul 08.09 WIB 
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Dalam sistem kebudayaan masyarakat Papua, pengambilan keputusan 

dilakukan dengan sistem noken atau ikat. Di dalam tradisi masyarakat Papua untuk 

mengambil keputusan biasanya dalam rapat atau musyawarah yang melibatkan 

masyarakat keseluruhan atau orang-orang tertentu. Sistem noken adalah suatu sistem 

yang digunakan dalam Pemilu khusus untuk wilayah provinsi Papua. Oleh KPU, 

noken menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pilkada Papua, khususnya untuk 

masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan. Di dalam petunjuk teknis 

(Juknis) KPU Papua Nomor 1 tahun 2013, noken digunakan sebagai pengganti kotak 

suara.135 

Di Kabupaten Sipadi yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah Papua 

merupakan daerah yang terisolir. Sistem Noken sudah berlangsung sejak pemilu-

pemilu di Orde Baru. Selama itu sistem Noken belum ada proteksi dalam hal ini 

Undang-Undang. Namun sejak 2009 lalu, ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang 

melegalkan itu. Sistem Noken yang dikaitkan itu dengan tradisi atau budaya, 

kearifan lokal. Khusus di daerah pegunungan tengah.136 

Mekanisme noken atau ikat dapat berdasarkan musyawarah bersama atau 

otoritas kepala suku yang merupakan representasi keputusan masyarakat. 

"Kenyataan empiris pemilu di Papua dengan menggunakan sistem noken atau ikat 
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tanggal 23 Mei 2018 pukul 09.18 WIB 
136 Ibid. 
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dimulai pada pemilu 1971 di mana pemilu legislatif, pemilu kepala daerah atau 

pilpres dilakukan melalui sistem noken.137 

Sistem noken dalam pemberian suara sudah dikenal sejak masa referendum, 

jajak pendapat atau disebut sebagai Perpera pada 1969 di Irian Barat sebelum 

namanya diganti Irian Barat dan Papua. Untuk Pemilu di Indonesia, sistem noken 

digunakan pada pemilu terakhir yaitu pemilu 2009 dan kini diakui oleh saksi KPU di 

MK pada Pilpres 2014. Dan pada Pilpres 2014 ada 16 kabupaten di Papua yang 

masih menggunakan sistem noken.138 Meski tidak sesuai dengan konstitusi, MK 

telah memutuskan bahwa sistem noken menjadi sistem yang sah dalam pemilu. Hal 

ini tertuang dalam putusan MK Nomor 47-48/PHPU A-VI/2009 tentang Mekanisme 

Penggunaan Sistem Noken di Papua pada tanggal 9 Juni 2009. digunakan pada 

pemungutan suara Pilkada Kabupaten Yahokimo.139 

2. Sistem Noken Berlaku Di Papua 

Mendasari atas mekanisme pemungutan suara didasarkan pada hukum adat 

setempat dan tidak diatur dalam undang-undang pemilu. Tapi konstitusi memberikan 

pengakuan terhadap perlindungan masyarakat adat dan hak-hak konstutisonal. 

Persoalan muncul ketika noken digunakan sebagai simbol dalam pemilu. Sejak nama 

calon kepala daerah atau anggota legislatif atau presiden dan wakil presiden 

ditetapkan, orang Papua di berbagai kampung di pegunungan mulai terlibat dalam 

diskusi-diskusi, baik yang terjadi secara spontan maupun terencana. Diskusi 
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dilakukan di rumah adat, halaman tempat ibadah, halaman balai desa, atau halaman 

rumah tertentu, dan dipimpin tokoh agama, tokoh pemuda, guru, atau pegawai 

negeri yang dipercayai oleh penduduk lokal.140 

Dalam diskusi itu, mereka saling membagi informasi tentang setiap calon 

yang hendak dipilih.  Mereka tidak membahas visi dan misi para calon sebab visi 

dan misi tidak bisa dipegang dan sulit diuji kebenarannya. Informasi yang mereka 

cari dan bagikan berkisar tentang kehidupan para calon. Mereka ingin mengetahui 

pekerjaan yang pernah dilaksanakannya, kebiasaannya, hobinya, sifat-sifat dan 

karakter dirinya, sikapnya terhadap orang lain, serta nilai-nilai universal yang 

dihidupi dan diperjuangkannya. Kalau calon berasal dari desa tempat diskusi 

dilaksanakan, peserta menyelidiki kontribusinya bagi kemajuan desa asalnya. 

Dengan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, masyarakat mulai 

mendapatkan gambaran tentang calon siapa yang dapat dipercayai dan layak dipilih. 

Setiap pemilih di kampung mulai mengambil keputusan personal tentang calon yang 

akan dipilihnya. Kemudian calon pilihannya disampaikan kepada orang lain untuk 

menguji kelayakan dan mendapatkan tanggapan balik. Dengan demikian, semua 

calon yang disebutkan para pemilih diuji kelayakannya oleh rakyat dengan 

menggunakan kriteria kultural. Pengujian melalui diskusi berlangsung hingga para 

pemilih di suatu desa mencapai kesepakatan. Isi kesepakatan mencakup calon yang 
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dapat dipercayai dan, karena itu, layak diberikan suara kepadanya, serta seberapa 

banyak suara yang dapat dialokasikan baginya.141 

Maka, menjadi jelas bahwa hasil pemilu adalah keputusan personal dari 

setiap pemilih, yang disatukan secara bersama menjadi sebuah kesepakatan 

komunitas, dan disimbolkan melalui noken. Rakyat bisa bersepakat ”mengisi” 

semua suara dari desanya dalam  sebuah noken dan menyerahkannya kepada calon 

yang dipercayainya atau membagi suara kepada beberapa calon. Praktik Noken 

masih terdapat di beberapa wilayah pegunungan tengah di Papua, disebabkan karena 

faktor geografis dan ketersebaran masyarakat di wilayah pegunungan, tidak semua 

warga sanggup turun untuk melakukan pencoblosan, juga dikarenakan keterbatasan 

akses terhadap informasi.142 

3. Dampak Positif dan Negatif Sistem Noken Di Papua 

Dalam pelaksanaanya, sistem noken yang merupakan kearifan lokal dari 

Papua apabila dianalisis akan menimbulkan dampak yaitu positif maupun negatif. 

Dampak tersebut antara lain : 

1.      Dampak Positif 

a.  Transparan 

Kesepakatan rakyat ditetapkan sebelum pemungutan suara dilaksanakan. 

Tanpa ada rahasia tentang calon yang dipilih, bahkan rakyat menceritakan 

kesepakatan kepada orang lain. Oleh karena itu, biasanya orang sudah tahu hasil 
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pemilu atau calon siapa yang akan dipilih oleh rakyat di desa sebelum pemungutan 

suara dilaksanakan. Pemungutan suara tidak harus dihadiri semua pemilih karena 

pencoblosan dapat dilakukan orang yang mereka percaya untuk mewakilinya. Inti 

dari demokrasi adalah partisipasi seluruh rakyat. Maka, dalam pemilu yang 

demokratis, seluruh rakyat mesti berpartisipasi secara aktif membuat keputusan 

tentang calon yang dipilihnya.(http:// kompas.com) 

b.      Daulat Rakyat 

Dalam bahasa Sri-Edi Swasono, demokrasi adalah daulat rakyat. Bukan 

daulat tuanku. Bukan pula daulat pasar (”Demokrasi Daulat Rakyat”, Kompas 

16/8/2014). Ia menjelaskan bahwa demokrasi politik menuntut partisipasi politik dan 

emansipasi politik seluruh rakyat. 

Kesepakatan rakyat yang disimbolkan melalui noken mencerminkan 

partisipasi dan emansipasi politik. Rakyat telah menyatakan kedaulatannya dalam 

memilih calon presiden yang dipercayainya. Atas dasar kedaulatan inilah, rakyat di 

Kabupaten Dogiyai mengusir Bupati Dogiyai keluar dari ruangan karena dia 

mengajak mereka memilih calon presiden yang bertentangan dengan kesepakatan 

rakyat.( http:// kompas.com) 

Maka, hasil pilpres yang menggunakan sistem noken,  apa pun hasilnya, 

mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat telah melaksanakan pilpres secara 

langsung, umum, bebas, transparan, jujur, dan adil. Dengan demikian, menggugat 

hasil pilpres di Pegunungan Papua berarti mempermasalahkan kedaulatan rakyat. 
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Malah, kita perlu menggali kearifan lokal di seluruh nusantara agar 

memunculkan dan menambah sistem pemilu  berbeda-beda bentuknya, tetapi 

mencerminkan kedaulatan rakyat sehingga seluruh rakyat berpartisipasi dan 

beremansipasi dalam pemilu. (IRIB Indonesia / Kompas / SL) 

c.       Efisiensi Anggaran Pemilu 

Sistem noken yang dilaksanakan di Papua yang secara geografis terletak 

diwilayah yang sulit dijangkau, sedangkan latarbelakang pendidikan masyarakatnya 

masih rendah. Sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk mengadakan 

sosialisasi dan pelaksanaan pemilu dari pada daerah lain. Sehingga dengan sistem 

noken dapat mengefisiensikan anggaran pemilu yang besar untuk sosialisasi dan 

pelaksanaan pemilu di Papua.143 

d.      Menghindari Terjadinya Konflik 

Hal ini karena tidak jarang terjadi konflik antara pendukung caleg, capres 

dan cawapres apabila hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang 

mana mereka saling membenarkan argument mereka untuk membela calon mereka. 

Sehingga sistem noken di Papua dapat menghindarkan konflik karena hasil pemilu, 

karena sistem noken dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama rakyat sebelum 

dilaksanakan pemilu. Di pegunungan Papua, pemilu dilaksanakan secara transparan 

atas dasar kesepakatan bersama yang merangkum keputusan pribadi para pemilih. 

Oleh karena itu, rakyat tidak mempermasalahkan tempat pemungutan suara, tetapi 
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hasilnya mesti sesuai dengan kesepakatan rakyat. Jadi,  tidak ada rakyat yang 

memberontak ketika pemungutan suara tidak dilaksanakan di tempat pemungutan 

suara.144 

2.      Dampak Negatif 

a.       Kurang Majunya Peradaban Demokrasi di Papua 

Penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara mulai diperkenalkan 

dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) di beberapa 

wilayah kabupaten di pegunungan tengah Papua berdasarkan putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) No 47-48/PHPU.A-VI/2009, tanggal 9 Juni 2009 dalam sengketa 

Pilkada Kabupaten Yahukimo 2009. Saat itu, MK memperbolehkan menggunakan 

noken dalam pemungutan suara di beberapa daerah di wilayah pegunungan Papua. 

Putusan MK yang melegalkan penggunaan noken hanyalah bentuk penghargaan 

terhadap keberagaman kearifan lokal dalam kemajemukan Indonesia. 145 

Namun, putusan MK tersebut tidak dapat dipandang atau ditafsirkan sebagai 

suatu norma hukum yang digunakan sebagai dasar hukum penggunaan noken 

sebagai suatu “sistem” dalam pemilu di Papua. Noken hanyalah sebuah simbol 

budaya dan tidak dapat digunakan secara permanen, sebagai instrumen demokrasi 

dalam pemilu di Papua. Itu karena sistem seperti itu tidak akan pernah mendidik 

masyarakat untuk maju dalam peradaban berdemokrasi.  

b.      Perdebatan Mengenai Keabsahan DPKTb 
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Pertama, dalam pilpres 2014 yang sangat hangat membicarakan sistem 

noken yang meragukan keabsahan DPKTb, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu 

pertama haruslah diingat bahwa penyelenggaraan pemilu sebagai instrument 

demokrasi merupakan pemenuhan negara terhadap rakyat untuk mengakui 

kedulatannya. Bukankah terlalu kejam jika negara hanya karena persoalan teknis 

administrasi KPU, kemudian hak rakyat untuk memilih ( right to vote ) yang 

berjumlah kurang lebih 2,9 juta tidak mendapat haknya dalam pesta demokrasi 

(pemilu). Padahal ini sudah diatur dalam UUD NRI 1945 ( pasal 1 ayat 2, pasal 27 

ayat 1, pasal 28 D ayat 3). Kedua, jika putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 

dianggap hanya berlaku untuk Pilpres 2009. Bukankah yang diuji dulu adalah UU 

Nomor 42/2008 dan hingga saat itu belum direvisi. Dan tetap dijadikan acuan 

Pilpres 2014. 

Ketiga, produk hukum “regeling” Hal ini terlihat jelas berdasarkan Pasal 7 

ayat 1 UU No 11 penting untuk diketahui bahwa tindak lanjut KPU yang 

membentuk Peraturan No. 9/ 2014 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan 

Suara Dalam Pilpres 2014 yang membenarkan kehadiran DPKTb adalah tindakan 

hukum yang sah dalam / 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

lembaga negara, badan, atau komisi Negara yang dibentuk dengan UU atau atas 

perintah UU dapat membuat produk hukum yang bersifat pengaturan. Jelas, bahwa 

KPU di sini merupakan alat kelengkapan Negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 

15/ 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dan lebih lanjut, PKPU No 9/2014 

dibentuk atas amanat Pasal 118 ayat 3, Pasal 119 ayat 3, Pasal 126 ayat 2, Pasal 127 

ayat 2, dan Pasal 135 ayat 2 UU No. 42/ 2008. 
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Atas argumentasi diatas, berarti keberadaan DPKTb yang diakui oleh MK 

melalui peraturan KPU adalah langkah tepat untuk melindungi hak pilih setiap 

warga negara. 

B. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU-PRES/XII/2014 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang diberi 

wewenang lewat Pasal 24C Undang-Undang 1945 yang menyatakan, MK 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final dan mengikat,146 yang antara lain memutus perkara PHPU, dan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2003  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-

undang  Nomor  8  Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 

tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah 

Konstitusi yang pada intinya sama, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang sifat putusannya final dan mengikat termasuk dalam perkara 

PHPU. 

Dalam konteks inilah Putusan MK mengakhiri segala bentuk pertentangan 

politik termasuk menutup segala dinamika penafsiran politik hukum yang 

berkembang di masyarakat baik dilakukan pendukung kubu pasangan calon Presiden 

dan Wakil Presiden tahun 2014-2019 nomor urut 1 (satu) Prabowo-Hatta dan 

pasangan nomor urut 2 (dua) Jokowi-JK. Perdebatan politik hukum dalam kurun 

                                                           
146 Hamdan Zoelva, Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi 

Indonesia,dalam (et al.), Muhammad Tahir Azhary, BeberapaAspek Hukum Tata Negara, Hukum 

Pidana, dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 48. 
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waktu penyelesaian PHPU di MK selalu bias bahkan berkecenderungan pada  

wacana  delegitimasi  proses  dan  hasil  Pilpres  2014.  Delegitimasi  proses dan 

hasil Pilpres 2014 bisa saja terjadi manakala pertentangan penafsiran- penafsiran 

mengenai kewenangan KPU dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilu khusus mengenai penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara 

hasil Pilpres terus dibiarkan tanpa kendali konstitusi. 

Dari makna uraian diatas, maka MK sesungguhnya tidak hanya menegakkan 

hukum dalam pengertian prosedural pada praktik pemerintahan demokratis tetapi 

lebih substansial lagi yakni, menegakkan keadilan, seperti dalam sebuah pernyataan 

Mahfud MD, “MK tidak menegakkan hukum, tetapi menegakkan keadilan yang 

merupakan perpaduan antara akal sehat (common sense) dengan Undang-Undang. 

Hanya dengan pandangan seperti itulah penegakan hukum akan memberikan 

keadilan pada masyarakat. Oleh karena itu, hukum bisa dilanggar bila menutup jalan 

bagi tegaknya keadilan”. Pandangan ini hampir sejalan dengan Hamdan yang 

mengatakan, “dalam menjalankan kewenangannya, MK tidak hanya bersandarkan  

legalitas  formal UU dalam mengadili, akan  tetapi  juga  memiliki tanggung jawab 

mewujudkan tujuan norma hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan”.147 

MK merupakan lembaga kekuasaan kehakiman selain MA (Mahkamah 

Agung) yang khusus menangani peradilan keatatanegaraan atau peradilan politik. 

Lembaga ini berwenang menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa antar 

lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD, memutus sengketa hasil 
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pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Sedangkan kewajiban MK adalah 

memutus pendapat atau dakwaan (Impeachment) DPR bahwa presiden/wakil 

presiden telah melanggar hal-hal tertentu di dalam UUD 1945 atau tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden.148 

Alasan-Alasan Pemohon Mengajukan Sengketa Hasil Pemilihan Umum 

Pemilihan   Umum   Presiden dan  Wakil  Presiden  secara langsung untuk 

kali ketiganya dilaksanakan  pada  tanggal  9  Juli 2014,  yang  diikuti  oleh  2  (dua) 

Pasangan  Calon  saja  yaitu Pasangan  Calon  Presiden  dan Wakil   Presiden   

Nomor   urut   1 (satu) H. Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Calon Wakil 

Presiden H.M. Hatta Rajasa, dan Pasangan  Calon  Presiden  dan Wakil   Presiden   

Nomor   urut   2 (dua) Ir. H. Joko Widodo yang berpasangan dengan Calon Wakil 

Presiden Drs. H.M. Jusuf Kalla.149 

Pada tanggal 25 Juli 2014 setelah Komisi Pemilihan Umum mengu-mumkan 

hasil resmi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, H. Prabowo Subianto 

dan H.M. Hatta Rajasa yang di usung oleh Partai koalisi merah putih mengajukan 

Permohonan sengketa hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, dalam hal: 

Permohonan Keberatan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil  

Penghitungan  Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 

                                                           
148 Moh. Mahfud MD., Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2012, hlm.. 273 
149 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 453/Kpts/KPU/ Tahun 2014 Tentang Penetapan 

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 454/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan 

Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014. 
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2014 tertanggal 22 Juli 2014, Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

535/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasai Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden    dan    Wakil    Presiden 

Tahun   2014   tertanggal   22   Juli 2014. 

Adapun Alasan-Alasan Pemohon untuk mengajukan Sengketa Hasil 

Pemilihan Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden Tahun  2014  adalah,  sebagai 

berikut: 

1.  Dalam Pelanggaran rekapitulasi   Hasil Perhitungan Suara di dalam 

Permohonannya Pemohon menyatakan :150 

“Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam Sengketa Hasil Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah Keberatan Pemohon 

terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara dalam 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014  jo.  Surat  

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:535/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang 

Penetapan Rekapitulasi   hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014.” 

Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan di dalam proses penghitungan hasil 

pemungutan suara, terdapat kesengajaan dari Penyelenggara Tingkat bawah 

merubah hasil perhitungan perolehan suara yang akhirnya memenangkan Pasangan 

Calon Nomor Urut 2. 

                                                           
150 Perbaikan Permohonan Nomor 1 PHPU. Pres/XII/2014, hlm. 7. 
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Sehingga Pemohon mendalilkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan 

termohon adalah salah, dan berdasarkan rekapitulasi perolehan suara menurut 

Pemohon ditemukannya pengelembungan suara dan pengurangan perolehan suara 

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 

2.  Dalam   Pelanggaran   Proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2014 yang Terstruktur, Sistematis dan Masif 

Pemohon   juga   mendalilkan telah terjadi pelanggaran proses Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Prsiden Tahun 2014 yang terstruktur, sistematis, dan 

masif. Karna berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan 

praktek kecurangan dan menurut Pemohon penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah terjadi pelanggaran proses yang 

mempengaruhi hasil, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap  akhir  hasil  

pemilihan umum. Seperti yang dinyatakan dalam Permohonannya : 

3.  Termohon dengan sengaja mengabaikan Rekomendasi Bawaslu Provinsi 

dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota agar melakukan Klarifikasi dan/atau 

Pemungutan Suara Ulang atas Permasalahan Daftar Pemilih Khusus 

Tambahan (DPKTb) 

Pemohon mendalilkan adanya kesengajaan Termohon mengabaikan 

rekomendasi Bawaslu    Provinsi    dan/atau Panwaslu  Kabupaten/Kota agar 

melakukan Klarifikasi dan/atau Pemungutan Suara Ulang atas Permasalahan Daftar 

Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). 
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4.    Terstruktur, Sistematis, dan Masif 

Selanjutnya Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya bahwa 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan  baik  oleh Termohon, maupun Pihak 

Terkait (Calon Presiden dan wakil Presiden Nomor Urut 2) dilakukan secara 

Terstruktur, Sistematis dan Masif. Dan bentuk  tindakan  yang dilakukan seperti : 

1) Mobilisasi   Pemilih  melaui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar 

Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), hampir di seluruh daerah pemilihan se-

Indonesia, sebagaimana daftarnya Pemohon sampaikan dalam Lampiran 

Pemohon ini. 

2) Pengkondisian hasil perhitungan yang dilakukan Termohon sebagai 

Penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

3) Politik Uang. 

4) Tidak melaksanakan rekomendasi-rekomendasi Panwaslu dan Bawaslu. 

5) Pencobloson dilakukan oleh anggota KPPS secara masal. 

6) Pencobloson   dilakukan   2 kali oleh orang yang sama. 

Bahwa hal-hal sedemikian terjadi secara merata dan terstruktur,  sistematis,  

dan masif pada seluruh Provinsi.151 Secara normatif, berdasarkan uraian diatas. 

Alasan- alasan pemohon untuk mengajukan sengketa hasil Pemilihan Umum 

Presiden  dan  Wakil  Presiden Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi menurut 

Penulis bukan merupakan  sengketa  hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil 

Presiden. Karena Permohonan Pemohon lebih cendrung kepada hal-hal yang bersifat 

pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

Sedangkan apabila kita mengacu kepada Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2)   Undang-

Undang   Nomor   42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden, yang berbunyi: “(1) Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden  dan  Wakil  
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Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah  

Konstitusi  dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan 

terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu 

Presiden dan  Wakil Presiden.”152 

C. Argumen Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa 

Pemilu 2014 

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2014, yang mana dalam hal ini dimohonkan oleh pasangan calon Presiden 

dan Wakil   Presiden   Nomor   Urut   1 (satu) H. Prabowo Subianto-H.M Hatta 

Rajasa ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diterima di Kepaniteraan 

Mahkamah  Konstitusi  pada tanggal 25 Juli 2014 berdasarkan akta Penerimaan 

Permohonan Pemohon Nomor 01-1/PAN. MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku 

Regristasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PHPU.PRES- XII/2014   pada   

tanggal   26   Juli 2014, yang kemudian diperbaiki dengan  perbaikan  permohonan 

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah  pada  tanggal  26  Juli. Menurut Penulis 

secara normatif tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimanaa yang terdapat pada 

                                                           
152 Pasal 201 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden. 
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Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

Pasal 201.153 

Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi menurut Penulis dalam hal Permohonan 

Pemohon  yang  bersifat pelanggaran  dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden bukan  merupakan  kewenangan dari Mahkamah 

Konstitusi, karena sudah jelas di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945  Pasal 24C ayat (1) bahwa sengketa hasil pemilihan umum 

hanya mengenai perselisihan  tentang  hasil pemilihan umum.154 Dan yang telah 

dijelaskan  diatas  di  dalam  Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah 

jelas bahwa Objek dari Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil 

Presiden adalah hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi 

penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau Penentuan kembali untuk dipilih kembali 

pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

Sehingga menurut Penulis secara normatif Penyelesaian Sengketa Hasil 

Pemilihan Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden Tahun  2014  dalam  hal 

Permohonan Pemohon bukanlah merupakan  kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Untuk menyelesaikannya. Karna di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden untuk tindak pidana pemilu 

(election offences), tindak pidana pemilu diselesaikan oleh sistem peradilan pidana 

                                                           
153 Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, hlm. 6 
154 Pasal  24C  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 



 
 

cxi 
 
 

(kepolisian, penuntut umum, dan pengadilan). Pelanggaran administrasi seharusnya 

diselesaikan oleh KPU atau  KPUD.  Sementara  sengketa dalam proses atau tahapan 

pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu. Sayangnya, keputusan Panwaslu 

dan Bawaslu meski disebut final dan mengikat, kerap kali tidak sekuat putusan 

lembaga yudikatif (sehingga kerap diabaikan).155 

Namun, dalam hal ini sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden  dan  Wakil  

Presiden Tahun  2014  yang  telah  diputus oleh Mahkamah Konstitusi secara 

materiil sudah tepat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, dan teori negara hukum 

yang berkedaulatan rakyat apabila mengacu kepada asas-asas penyelenggaraan 

pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 1 ayat 

(2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945 menyatakan, 

“kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar”, dan ayat (3) menyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam 

hal ini bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara republik Indonesia 

berdasarkan kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat tersebut harus berdasarkan 

ketentuan konstitusi dan prinsip negara hukum. Yang berarti kedaulatan rakyat 

dibatasi dan harus sesuai dengan norma konstitusi dan prinsip negara hukum. 

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengket Hasil Pemilihan Umum 

Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana yang telah dibacakan dalam 

sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari    Kamis    

tanggal    21 Agustus 2014 menurut Mahkamah, dalam pertimbangannya mengenai 

                                                           
155 Yusridha Putri, Tinjauan Yuridis Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden, JOM Fakultas Hukum, edisi nomor 1 volume II, 2015,  hlm. 5 
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dalil adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, tidak 

terbukti menurut hukum. Demikian pula mengenai dalil lainnya, menurut 

Mahkamah, dalil Pemohon tersebut juga tidak terbukti terjadi secara terstruktur, 

sistematis, dan masif secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon 

sehingga melampaui perolehan suara pihak terkait. Oleh karena itu, menurut 

Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.156 Dan Amar Putusan 

Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden Tahun 2014 menyatakan: Dalam Eksepsi: menolak eksepsi termohon dan 

pihak terkait, dalam pokok permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk 

seluruhnya. Karna tidak beralasan menurut hukum.157 Mahkamah Konstitusi   dalam   

menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum Presiden  dan  Wakil  Presiden 

belum pernah mengabulkan permohonan. Meskipun penghitungan suara yang 

diajukan oleh Pemohon benar dan hasil penghitungan suara KPU salah, hal itu tidak 

mempengaruhi terpilihnya Calon Presiden dan Wakil Presiden dan langkah Calon 

Presiden dan Wakil Presiden ke putaran kedua pemilihan umum Presiden dan Wakil 

Presiden, permohonan demikian akan tetap dinyatakan tidak dapat diterima. 

Penghitungan suara yang mempengaruhi tersebut haruslah mengakibatkan 

perubahan peringkat perolehan suara.158 

Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak permohonan H.Prabowo 

Subianto- H.M  Hatta  Rajasa  untuk seluruhnya, kubu  Prabowo Subianto 

menggugat KPU ke Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya Prabowo telah 
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melakukan upaya melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN). Sebagaimana dilansir panitera Mahkamah Agung MA, Senin 

(15/9/2014), gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 53 P/HUM/2014. Prabowo 

mengajukan judicial review atas Peraturan KPU. Upaya gugatan ini dilakukan 

setelah gugatan kubu Prabowo-Hatta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Jakarta, kandas pada 28 Agustus 2014 lalu. Di  PTUN,  kubu  Prabowo keberatan  

dengan  proses  Pilpres 2014.159 

Sehingga, menurut Penulis apapun langkah hukum yang dilakukan oleh 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto-H.M Hatta 

Rajasa tidak akan mempengaruhi terhadap  penetapan  hasil Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana yang dipertegas dengan 

adanya putusan Mahkamah Konstitusi, mengigat putusan Mahkamah  Konstitusi  

yang bersifat final dan mengikat seperti yang telah dijelaskan diatas. 

Berdasarkan penelitian Penulis, Sengketa Hasil Pemilihan Umum  Presiden  

dan  Wakil Presiden Tahun 2014 akibat dari masih banyaknya kelemahan baik dari 

segi pengaturan maupun dari penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden. Sehingga sudah seharusnya Pemilihan Umum yang merupakan 

perwujudan  kedaulatan  rakyat yang disalurkan dan diselenggarakan menurut 

prosedur konstitusional yang di tetapkan dalam  hukum  dan konstitusi. Karna, 

negara Indonesia adalah Negara Hukum  yang berkedaulatan rakyat. Dengan 

demikian,  prinsip  kedaulatan rakyat  (democratie)  dan kedaulatan hukum 

                                                           
159 http://www.rri.co.id/post/berita, diakses, tanggal, 11 Mei 2018 pukul 00.01 WIB 



 
 

cxiv 
 
 

(nomocratie) hendaklah diselenggarakan secara beriringan  sebagai  dua  sisi  dari 

mata uang yang sama.160 

Untuk  itulah,  Indonesia sudah seharusnya menciptakan Pemilihan Umum 

yang berintegritas. Pemilihan Umum berintegritas berarti merujuk pada pemilu yang 

dilaksanakan secara kompeten dan professional. Saat pemilu memiliki integritas, 

prinsip dasar  demokrasi  dimana kesetaraan poitik dihargai, penduduk memilih 

pemimpin mereka, dan meminta pertanggungjawaban mereka. Ketika  pemilu  tak 

ada  integritas, politisi, pejabat, dan lembaga tidak bertanggung jawab pada publik, 

dengan menolak peluang yang setara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi proses 

politik. Kepercayaan publik pada pemilu akan melemah,   dan pemerintah akan 

kurang legitimasinya.161 

Korelasi Putusan MK Dengan Sistem Noken Di Papua 

 Meninjau apa yang telah menjadi putusan sengketa pilpres tahun 2014, salah 

satu yang menjadi poin gugatan ialah DPKTb yang terjadi di Papua, hal ini sangat 

wajar jika ditinjau dari sistem noken yang terjadi di Papua, dengan lemahnya sistem 

noken yang terjadi di Papua, sangat bisa memicu konflik atau menambah api dalam 

sekam. Akan tetapi jika pelanggaran yang terjadi di lapangan dijadikan sebagai 

landasan untuk pengajuan gugatan pada MK selaku penegak konstitusi, maka secara 

konsep konstitusional, sistem noken yang ada di papua tidak bertentangan dengan 

asas demokratis jika kita tinjau dari Putusan MK sebelumnya yakni. Pertama, 

penerapan sistem noken yang bermasalah. Berdasarkan Putusan MK No. 

                                                           
160 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, 2010, hlm. 58 
161 Ibid, hlm. 59 
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47/81/PHPU.A/VII/2009 sistem noken telah disahkan untuk dipergunakan dalam  

pemilu  (selanjutnya  dipraktikkan dalam pilkada) di Papua, karena dianggap sesuai 

dengan budaya masyarakat asli Papua. Namun, berdasarkan putusan MK No. 6/32/ 

PHPU.DPD/XII/2012 tertanggal 25    Juni 2012, sistem noken tidak dapat 

dilaksanakan di tempat yang selama ini tidak menggunakan sistem noken. Ini artinya 

hanya 16 kabupaten di daerah Pegunungan Tengah yang dapat menggunakan sistem 

noken ini. 

Noken merupakan tas anyaman tradisional Papua yang dibuat dari kulit kayu 

dan digunakan orang Papua yang mendiami pegunungan. Ada dua pola sistem noken 

yang biasa digunakan masyarakat di Pegunungan Tengah. Pertama, pola bigman, di 

mana pemberian suara diserahkan atau diwakilkan kepada ketua adat. Dalam pola 

ini, warga sepenuhnya menyerahkan pilihan kepada pemimpin sebagai ekspresi 

ketaatan. Kedua, pola  noken  gantung.  Masyarakat  dapat melihat suara masuk ke 

kantong partai/calon yang   sebelumnya   telah   disepakati. Kedua pola ini 

mengesampingkan prinsip bebas dan rahasia dalam pemilu. Sekalipun dinilai 

mengandung kelemahan, para pendukung sistem ini menilai bahwa keputusan setiap 

warga untuk menyerahkan pilihannya kepada seseorang yang dipercayainya 

merupakan keputusan personal yang disatukan secara bersama menjadi sebuah 

kesepakatan komunitas  yang  disimbolkan  melalui  noken, dan   itulah   bentuk   

kedaulatan   rakyat   orang Pegunungan Tengah Papua. 

Kearifan lokal rakyat Papua Pegunungan Tengah melalui sistem noken 

dalam praktiknya telah mengakibatkan permasalahan yang cukup pelik. Nilai luhur 
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yang dimaksud dalam sistem noken ini dimanfaatkan oleh para calon yang tamak 

kekuasaan, untuk kepentingan pribadi. Transparansi yang dilakukan dengan 

membuka ruang bagi siapa saja untuk mengetahui siapa calon yang dipilihnya telah 

mengakibatkan keterbukaan pula bagi pihak lawan untuk memastikan pihak-pihak 

yang berseberangan dengan pihaknya dan melakukan tindakan balasan dalam hal 

terjadi kekalahan. 

Kedua,   netralitas   penyelenggara pilkada yang rendah. Beberapa kasus 

yang memperlihatkan hal tersebut tampak dalam kasus   KPU   Intan   Jaya   dan   

Puncak   Jaya. KPU   Intan   Jaya   dan   KPU   Puncak   Jaya dalam menetapkan 

pemenang pilkada tidak menghitung suara di semua distrik. Bahkan rekomendasi 

dari pihak Pengawas Pemilu (Panwaslu)   Tolikara   kepada   KPU   Tolikara agar 

dilakukan pemungutan suara ulang tidak dilakukan KPU Tolikara. 

Penyebab ketidaknetralan penyelenggara pilkada biasanya disebabkan karena 

faktor ekonomi dan memanfaatkan kondisi geografi di daerah   pegunungan   yang   

sulit   untuk diawasi. Kondisi jarak yang jauh antar distrik dan membutuhkan biaya 

besar dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi anggota 

KPU daerah sesuai dengan kepentingannya.  Pengawasan terhadap perilaku 

penyelenggara pilkada ini sulit diawasi disumbang oleh kondisi geografi daerah di 

Papua. Satu distrik dengan distrik lainnya bisa ditempuh hanya melalui jalur udara 

misalnya, terutama untuk di daerah pegunungan. 

Ketiga, akses informasi yang buruk. Akses informasi yang buruk dibuktikan 

dengan sulitnya mendapatkan sinyal telepon seluler yang diharapkan dapat 
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membantu komunikasi di  daerah  tersebut. Di  Kabupaten  Intan  Jaya misalnya, 

sinyal hanya ada di kediaman pejabat bupati,  di  tempat  lain  tidak  ada.  Akibatnya 

sulit bagi aparat keamanan untuk melaporkan keadaan dan situasi di daerah rawan 

konflik. Untuk daerah pegunungan, pelaksanaan tugas pengawas pilkada juga sangat 

bergantung kepada sinyal yang ada. Sebab, hampir tidak mungkin menghadirkan 

saksi di seluruh  tempat  pemungutan  suara  di  daerah pegunungan Papua. 

Dukungan sinyal akan membantu komunikasi yang baik dalam rangka mendapatkan 

akses informasi dari penduduk lokal. 

Keempat,  masalah  biaya kondisi geografi Papua yang sulit dijangkau 

melalui darat mengakibatkan mahalnya biaya untuk menurunkan personel keamanan 

dan pengawas untuk mengawasi jalannya pilkada, khususnya di daerah pegunungan. 

Menurunkan aparat di daerah pegunungan harus dengan pesawat  yang  hanya  

memuat  8-9  orang beserta perlengkapannya sekali terbang telah mengakibatkan 

hambatan. Tidak hanya masalah uang, namun juga menyangkut efektivitas gerakan 

personel aparat keamanan untuk menangani persoalan gangguan keamanan 

menjelang, saat, dan sesudah pilkada di daerah pegunungan Papua. 

Dari beberapa hal yang mendasari, maka wajarlah bila MK dalam 

Putusannya mengamini atau menerima adanya sistem noken yang diterapkan di 

Papua, guna terwujudnya asas demokrasi sesuai dengan UUD 1945. Walaupun 

diakui penerapan demokrasi yang ada di Papua sangatlah berbeda dengan penerapan 

demokrasi yang ada di daerah lain di bumi Indonesia. 
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D.  Implementasi Sistem  Noken Dalam Konteks Pemilu di Indonesia.  

1. Asas-Asas Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang Dasar. 

Berdasarkan   Pasal 22E ayat 1 UUD  1  945,  pemilu  dilaksanakan dengan 

cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.162 Sejalan dengan itu Mexsasai 

Indra dalam bukunya Dinamika Hukum Tata Negara memberikan penjelasan tentang 

asas LUBER dan JURDIL yang berlaku dalam pemilihan umum di Indonesia. 

(Langsung) berarti dalam menentukan hak pilihnya rakyat tidak dapat digantikan 

atau diwakilkan oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. (Umum) berarti bahwa pemilu 

diikuti secara umum oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa 

membedakan status sosial seseorang atau kelompok tertentu secara serentak di 

Indonesia. (Bebas) berarti warga negara dalam menentukan hak pilihnya tidak 

dibatasi oleh siapapun, hak tersebut dijamin dalam Undang- Undang yang tidak 

dapat diganggu gugat oleh penguasa sekalipun. (Rahasia), berarti tidak seorang pun 

boleh tahu apa yang menjadi pilihan warga negara dengan cara apapun.163 

Pemilih berhak merahasiakan pilihannya. Jujur berarti bahwa pelaksanaan 

pemilu harus dilaksanakan dengan jujur tanpa adanya kecurangan, adil berarti semua 

dan pemilih peserta pemilu harus mendapatkan  perlakuan  yang  sama dari 

penyelenggara pemilu.164 Jadi tepatlah menurut penulis bahwa Undang-Undang 

Dasar 1945 menetapkan asas luber dan jurdil sebagai landasan dalam 

                                                           
162 Jafrianto, Eksistensi Pemilihan Dengan Model Kesepakatan Warga Dalam Sistem Pemilihan 

Umum di Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.AVII/2009 Tentang 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum), JOM Fakultas Hukum, edisi no 2 Volume III, 2016, hlm. 6 
163 Mexsasai   Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia,  Refika Aditama, Bandung: 2011, 

hlm. 283. 
164 Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Kencana,  Jakarta:  2011, hlm. 

155 
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penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Karena dengan asas langsung   

sebagai   salah  satu   asas yang ditetapkan memberikan perubahan  positif  bagi 

perkembangan demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia, yaitu pelaksanaan 

hak kedaulatan rakyat, sebagai pendidikan politik bagi individu warga negara, serta 

sebagai koreksi bagi individu warga negara untuk pemilihan umum yang akan 

datang. Sehingga dengan dilaksanakan nya pemungutan suara dalam pemilihan 

umum secara langsung akan menjadikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia 

menjadi semakin berkualitas. 

2. Asas Langsung Dikaitkan Dengan Pemilihan Dengan Model 

Kesepakatan Warga (Sistem Noken) 

Pemilihan umum merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi. 

Istilah yang memiliki maksud sama dengan kata demokrasi dapat  ditentukan dalam 

UUD 1945 pasal 1 ayat (2) dalam anak kalimat yang berbunyi “kedaulatan berada 

ditangan rakyat” dan pasal 18  ayat (4) dalam anak kalimat “ dipilih secara 

demokratis”. Paham negara demokratis ini sudah diterapkan hampir   diseluruh   

negara   dimuka bumi ini, baik pada kerajaan atau republik. Paham demokratis ini 

banyak diikuti karena demokrasi sendiri  didasari  oleh  nilai-nilai positif dan 

mengandung Unsur-unsur moral Universal. Demokrasi di Indonesia adalah 

demokrasi yang dibingkai dengan norma-norma konstitusi  (UUD  pasal  1  ayat  2). 

Oleh  karena  itu,  agar  derap demokrasi dapat berputar sesuai sumbu  konstitusi,  

maka  demokrasi itu harus dijaga. Pelaksanaan  demokrasi konstitusi terlihat dalam 

kegiatan pemilihan umum, pembentukan aturan pelaksanaan kewenangan lembaga 
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negara. Dalam penyelenggaraan pemilu dapat muncul  sengketa  pemilu  yang 

terbagi dalam tiga pelanggaran, yaitu pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran    

administrasi    pemilu, dan pelanggaran penghitungan suara. Pelanggaran   

penghitungan inilah yang akan di nilai dan diluruskan  oleh  mahkamah konstitusi 

apabila ada permohonan. Penilaian MK terhadap hasil rekapitulasi KPU merupakan 

penilaian konstitusional yang akan menilai dari sisi prosedural formal dan kebenaran 

materinya. Suatu rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU adalah benar jika 

syarat formal (prosedur) dan materilnya adalah benar. Dalam menangani 

perselisihan hasil penghitungan ini akan ditetapkan hasil penghitungan suara yang 

benar menurut mahkamah.165 

Lalu bagaimana dengan keabsahan pelaksanaan pemilihan umum  dengan  

model kesepakatan warga dalam sistem pemilihan umum di Indonesia  jika dikaitkan 

dengan asas- asas pemilihan umum yang ditetapkan dalam konstitusi Indonesia ??. 

seperti yang kita ketahui Mahkamah Konstitusi dengan putusan     Nomor 47-

81/PHPU.A-VII/2009 yang dibacakan pada sidang MK tanggal 9 juni 2009 

memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem 

kolektif (kesepakatan warga atau aklamasi). Namun  apakah  dengan  disahkan nya 

pemilihan dengan model masyarakat adat memberikan dampak yang baik terhadap 

perkembangan demokrasi dalam masyarakat ?? 

Dengan ditetapkannya pemungutan suara pada pemilu dengan model 

kesepakatan warga sebagai sistem yang sah dalam pemilu di masyarakat Yahukimo, 

sebenarnya adalah bentuk dari pencabutan hak individu masyarakat  untuk  memilih 

                                                           
165 Jimly Ashidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme....., Op Cit, hlm.312 



 
 

cxxi 
 
 

wakilnya secara langsung. Seharusnya pengakuan terhadap masyarakat adat dan 

kesatuan hukum adatnya tidak serta merta menjadikan hak-hak masyarakat secara 

Individu Untuk memilih calon sesuai dengan hati nuraninya sendiri menjadi 

dikesampingkan. Karena Indonesia adalah negara Demokrasi yang menginginkan 

pemilihan dengan One Man One Vote. Pembudayaan, pemasyarakatan, dan 

pendidikan hukum (law socialization and law education) dalam  arti  luas  sering  

dianggap tidak penting. Padahal, tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan 

pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma 

hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Oleh karena itu, agenda pembudayaan, 

pemasyarakatan, dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam 

rangka perwujudan ide negara hukum dimasa depan. Beberapa faktor yang terkait 

dengan soal ini adalah (a) pembangunan dan pengelolaan sistem dan informasi 

hukum yang berbasis teknologi informasi (information technology); (b) peningkatan 

upaya publikasi, komunikasi dan sosialisasi hukum; (c) pengembangan pendidikan 

dan pelatihan hukum; dan (d) pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan 

dibidang hukum.166 

Sistem noken untuk saat ini tidak efektif untuk diterapkan. Mengapa 

demikian, (1) seiring dengan pengaruh arus modernisasi, adat-istiadat semakin hari 

semakin terdegradasi. Masyarakat adat setempat tergantung pada produk budaya 

luar. Disaat adanya ketergantungan, harga barang melambung tinggi, akses pasar 

dan daya beli masyarakat semakin minim. Kondisi seperti ini otomatis telah 

melemahkan kekuatan masyarakat, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari 

                                                           
166 Jafrianto, Eksistensi Pemilihan Dengan Model ...Op.Cit., hlm. 9 
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pihak lain, terutama pemerintah daerah. Disaat-saat tersebut, para politikus 

pragmatis  memanfaatkan  waktu dan kesempatan untuk memberikan bantuan beras, 

supermi, pakaian, perumahan,  dsb.  Dengan pendekatan seperti ini tentu sudah 

melemahkan peran Bigman yang notabennya adalah pria bijaksana, indipenden, dan 

adil. Tanpa mempertimbangkan kematangan berpikir dan   bertindak seorang calon 

pemimpin, Bigman menggunakan kekuasaannya untuk memilih pemimpin yang 

memberikan imbalan kepadanya. (2) pemimpin lokal Papua yang ingin bersaing 

dipentas pemilihan umum legislatif dan eksekutif rata- rata tidak dimatangkan 

melalui proses pendidikan inisasi adat yang tersistematis. 

Padahal melalui proses pendidikan tersebut, dapat menciptakan para 

pemimpin yang kuat secara intelektualitas, emosional dan spritualitas. Karena rata-

rata tidak melalui proses tersebut, kematangan berpikir dan bertindak pemimpin 

Papua semakin lemah, diperparah dengan moralitasnya yang semakin hari semakin 

hancur, seperti kasus korupsi, minum mabuk, judi, kejahatan, dsb. Dengan demikian, 

sangat sulit untuk menentukkan para pemimpin yang jujur, adil dan bermoral baik. 

Jika para pria berwibawa tanpa memilih, dan yang dipilih adalah pemimpin yang 

tidak mempunyai fondasi ilmu, iman dan moral maka jelas                                          

akan melecehkan kewibawaan, kesakralan, martabat, harga dirinya. 

Selain itu, kesucian noken yang notabennya adalah sumber penghidupan, 

sumber inspiratif, penopang dan penjala pikiran manusia, penyatuan kehidupan 

sebuah keluarga yang harmonis, menunjukkan keberadaan dan jati diri seorang 

wanita dilecehkan. Sistem noken ini berjalan baik jika melalui prosesi adat yang 
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tersistematis, dengan ini tentunya proses pemilihan pemimpin melalui seleksi alam, 

tanpa ada pengaruh sistem atau akulturasi budaya. Karena sejak dulu kala, waktu 

adat istiadat  masih alami,  menjadi pria berwibawa tidak segampang sekarang, 

karena semua melalui proses seleksi alam yang dibentuk melalui sistem pendidikan 

adat. Dengan itu, dapat menciptakan pemimpin yang berpengetahuan, jujur, adil, dan 

bertanggungjawab. Kearifan lokal itu yang harusnya diangkat kemudian 

dilegalisasikan. (3) Jika dilihat dari konteks demokrasi era sekarang, maka sistem 

noken jelas-jelas melanggar aturan perundang-udangan karena sampai  sejauh  ini  

belum ada regulasi yang mengatur tentang sistem noken.167 

Prinsip demokrasi harusnya merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna 

menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila 

Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta     memahami dan 

Penyelenggaran Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu 

yang berkualitas, seperti yang diamanatkan   dalam   UU   No   15 tahun 2011. 

Sehingga jika merujuk pada aturan hukum tersebut  maka sistem noken tidak 

dibenarkan. Terlepas dari itu, dalam lingkup budaya, seorang Bigman tidak melalui 

proses pemilihan, tetapi lebih pada pengakuan masyarakat karena kepandaian, 

kecerdasan, kebijaksanaan, dan kesejahteraannya. Sehingga seorang Bigman tidak 

memiliki kewengan  untuk  menentukan pilihan mewakili banyak orang. Hanya 

dalam kasus-kasus tertentu, misalnya pada suku Dani, peran kepala suku sangat 

strategis karena mengandung asas feodalisme. Dengan demikian,  kepala suku 

                                                           
167 Ibid, hlm. 10 
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memiliki kewenangan  untuk mewakili    banyak    orang    dalam melakukan 

pemilihan.168 

Untuk memastikan bahwa seluruh  warga  negara  yang memiliki hak pilih 

dapat menggunakan hak pilih dapat menggunakan hak nya tentu diperlukan prosedur 

tertentu. Prosedur juga diperlukan untuk menghindari kemungkinan kecurangan 

pemilu yang bertentangan dengan asas luber dan jurdil,  semisal  kemungkinan 

seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selain itu,  prosedur  

juga  diperlukan sebagai satu kesatuan perencanaan penyeleggaraan pemilu terkait 

dengan logistk pemilu, penentuan pembagian TPS, serta distribusi logistik. Namun 

demikian pembentukan prosedur tidak boleh menghalangi hal yang substansial, yaitu 

memenuhi hak pemilih untuk memilih.169 

Jadi pada kesimpulan nya saya mengutip komentar Mexsasai Indra dalam 

bukunya “Dinamika Hukum Tata Negara” tentang asas Langsung dalam pasal 23E 

ayat 1 UUD 1945 berarti dalam menentukan hak pilihnya rakyat tidak dapat 

digantikan atau diwakilkan oleh siapapun kecuali dirinya sendiri, karena hak untuk 

memilih secara langsung menggunakan  hati nurani  masing- masing  individu  

pemilih merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi Negara Republik 

Indonesia.170 

Pemerintah perlu memfasilitasi sosialisasi tentang penggunaan hak pilih 

dengan asas LUBER dan JURDIL di beberapa kabupaten yang  masih menggunakan 

                                                           
168http://komapo.org/index.php/berita/lokal/36-sospol/584--kontroversi-peran-bigman-dalam 

pemilihan-sistem-noken-di-papua-.html, diakses, tanggal, 4 mei 2018 pukul 00.17 WIB 
169 Mexsasai   Indra, Dinamika Hukum Tata Negara......, hlm. 284 
170 Ibid., hlm. 285 
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sistem kesepakatan warga atau aklamasi dalam pemilihan umum, agar lambat laun 

akan terjadinya keseragaman tatacara pemilihan umum diseluruh provinsi di 

Indonesia. Jika dilihat dalam kacamata Pemilu lansung yang ada di Indonesia saat 

ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Noken adalah tas khas Papua, yang mempunyai fungsi sosial yaitu 

mengidentifikasi asa suku karena corak, bentuk, dan pewarnaan pada noken 

dari setiap suku berbeda – beda. Noken juga mempunyai fungsi ekonomi, 

yaitu sebagai penyimpan bahan makanan untuk keperluan mendesak. Namun 

dalam urusan pemilu atau Pilkadaa, noken adalah sebuah sistem. Ada dua 

pola yang dipakai dalam sistem ini. Pola pertama, pilihan suara seluruh 

anggota suku, diwakilkan kepada kepala suku masing – masing. Pola kedua, 

Noken berfungsi sebagai pengganti kotak suara. Di mana kertas suara 

pemilih, dimasukan kedalam noken yang digantung sesuai jumlah partai 

pasangan calon. Mekanisme noken atau ikat dapat berdasarkan musyawarah 

bersama atau otoritas kepala suku yang merupakan representasi keputusan 

masyarakat. Sistem noken dalam pemberian suara sudah dikenal sejak masa 

referendum, unuk Pemilu di Indonesia sistem Noken digunakan pada pemilu 

terakhir yaitu pemilu 2009 dan kini diakui oleh saksi KPU di MK pada 

pilpres 2014. 

2. Meninjau apa yang telah menjadi putusan sengketa pilpres, yang menjadi 

poin gugatan adalah DPKTB yang terjadi di Papua, hal ini sangat wajar jika 

ditinjau dari sistem Noken di Papua. Akan tetapi jika pelanggaran yang 

terjadi di lapangan dijadikan sebagai landasan untuk pengajuan gugatan pada 
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MK selaku penegak konstitusi, maka secara konsep konstituonal, sistem 

noken yang ada di Papaua  tidak bertentangan dengan asas demokrasi jika 

kita tinjau dari putusan MK sebelumnya yakni. Pertama, penerapan sistem 

noken yang bermasalah, berdasarkan putusan MK No. 

6/32/PHPU.DPD./XII/2012 tertanggal 25 Juni 2012, sistem Noken tidak 

dapat dilaksanakan di tempat yang selama ini tidak menggunakan sistem 

noken. Hanya 16 kabupaten di daerah Pegunungan Tengah yang dapat 

menggunakan sistem noken ini. 

3. Teranglah bahwa, sistem noken yang ada di Papua, jika ditinjau dari 

perspektif pemilihan secara langsung sesuai dengan ketentuan yang dijadikan 

acuan KPU amatlah berrtentangan dengan konsep LUBER dan JURDIL, 

namun yang menjadi titik untuk berangkat dalam skala yang lebih luas ialah 

adanya keterbatasan dalam berbagai aspek untuk terimplementasinya konsep 

Pemilu langsung berbasis LUBER dan JURDIL. Oleh karena itu, dibutuhkan 

suatu proses yang harus disegerakan untuk dimulainya sosialisasi adanya 

sistem pemilihan lansung, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek 

penunjang yang amat penting dalam proses terwujudnya demokrasi secara 

lansung di bumi papua, sebagaimana yang telah disinggung yakni : kearifan 

lokal, ekonomi, informatif dan terjangkau. 

B. Saran 

1. Konsep keterwakilan akan hilang secara lambat laut jika ada dukungan 

dalam hal implementasi konsep pemilu yang berlandaskan LUBER dan 
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JURDIL. Dukungan dapat dilakukan dengan upaya penyadaran akslerasi 

pembangunan dan percepatan pemerataan ekonomi terutama di daerah 

pegunungan papua. 

2. Independensi seorang hakim MK haruslah tetap dijaga sehingga segala 

putusan yang dikeluarkan selalu menjadi rujukan dan landasan hukum yang 

bagi terwujudnya keadilan yang subtantif. Sehingga proses politik yang 

membutuhkan effort yang besar hakim MK selalu dapat menjaa marwah 

institusinya. 

3. Dibutuhkan proses waktu yang tidak sedikit untuk mensegerakan konsep 

pemilihan secara langsung, namun yakinlah bahwa dengan berlandasakan 

adanya hak memilih secara individu dengan tanpa paksaan serta pikiran 

jernih, pemerataan pembagunan di bumi papua sebagaimana yang diharapkan 

dapat terlaksana. 
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