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Konstitusionalitas Noken:

Pengakuan model pemilihan masyarakat adat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia1

Yance Arizona2

Pada negara yang pluralistic seperti Indonesia, konstitusi juga harus mencerminkan watak dan praktik 

yang menghargai keberagaman social di dalam masyarakat. Gagasan inilah yang dikenal dengan 

konstitusi pluralis, yaitu gagasan yang menaruh perhatian terhadap keberagaman system social dan 

system hukum yang ada dalam suatu negara. Putusan MK yang menjadikan model noken memiliki nilai 

konstitusional dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai salah satu 

putusan yang berupaya menjadikan konstitusi Indonesia sebagai konstitusi pluralis.   
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I. Pengantar

Apa jadinya bila mekanisme pemilihan yang dipakai pada negara-negara demokrasi modern 

diterapkan pada masyarakat adat? Kita menemukan jawabannya di Kabupaten Yahukimo, 

Provinsi Papua. Pada pemilu tahun 2009, masyarakat di Kabupaten Yahukimo terlibat dalam 

pemilu, namun dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan mekanisme adat. Pencontrengan 

kertas suara diwakilkan kepada kepala-kepala suku. Pencontrengan tidak dilakukan di dalam 

bilik suara dan kertas suara yang dicontreng tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, 

tapi dimasukkan ke dalam tas khas orang Papua yang disebut “Noken.” Gubernur Papua, 

Barnabas Suebu dalam satu kesempatan menyebutkan bahwa penggunaan noken sebagai 

pengganti kotak suara itu sendiri sudah berlangsung sejak pemilu 1971.3

                                                            
1 Tulisan diterbitkan dalam Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas Volume III Nomor 1, Juni 2010. 
Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia. Halaman 109-132.
2 Peneliti pada Learning Center HuMa. Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Program Pascasarjana 
Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
3 Pemilu di Pedalaman Bisa Gunakan “Noken”, Papua Pos. Jumat, 20 Februari 2009 
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Tata cara yang demikian ini dikenal dengan pemilihan model noken yang merupakan sistem 

pemilihan secara adat. Model pemilihan ini terungkap dalam persidangan Mahkamah 

Konstitusi ketika terjadi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan 

oleh Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, S.T. Model pemilihan ini menarik dibahas ditengah 

perubahan sistem pemilu di Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Tulisan ini menganalisa konstitusionalitas pemilihan model noken tersebut. Untuk menjelaskan 

hal tersebut, tulisan ini terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan noken. 

Kemudian meletakkan pemilihan model noken ini dalam tiga konteks, yaitu sistem pemilu, 

paham konstitusionalisme Indonesia dan dengan konteks perjuangan hak-hak masyarakat adat 

di Indonesia.

II. Makna Noken bagi Orang Papua

Noken adalah sebutan untuk (kantong) tas khas 

buatan orang Papua. Tas ini merupakan hasil 

kerajinan tangan khas Papua yang dibuat dari 

kulit kayu.  Noken biasanya tergantung di 

kepala atau leher perempuan Papua yang 

digunakan untuk membawa hasil bumi, babi, 

atau bahkan untuk menggendong bayi. 

Bagi orang Papua, Noken juga dimaknai sebagai simbol kehidupan yang baik, perdamaian dan 

kesuburan. Karena itu, kantong (tas) yang dijalin dari kulit kayu ini punya kedudukan penting 

dalam struktur budaya orang Papua. Tidak sembarang orang dapat menjalin kulit kayu 

menjadi noken. Hanya perempuan Papua yang boleh membuat noken, dan perempuan Papua 

yang belum bisa menjalin kulit kayu menjadi noken sering dianggap belum dewasa dan belum 

layak menikah. Namun saat ini banyak perempuan Papua yang sudah tidak mahir lagi 
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membuat noken karena berbagai alasan, dan kemahiran menjalin kulit kayu menjadi noken 

tidak lagi dijadikan syarat ukuran kedewasaan perempuan Papua untuk dinikahi. Sementara 

laki-laki, secara adat tidak diperbolehkan sama sekali membuat noken karena noken dianggap 

sebagai sumber kesuburan kandungan seorang perempuan. 

Ratusan Suku Papua punya cara sendiri-sendiri untuk menyebut kantung dari kulit kayu ini. 

Warga Suku Dani menyebut noken ‘su’, suku Biak menyebut noken ‘inokson’, Suku Moor 

menyebut noken ‘Aramuto’. Suku Marind di Kabupaten Merauke menyebut noken ‘Mahyan’.

Apa pun sebutannya dan jenis kulit pohon yang dipakai, noken tetap punya makna yang sakral 

dan penting dalam struktur budaya warga Suku Papua.4

Bagi orang-orang di Yahukimo, noken tidak saja berguna untuk membawa hasil bumi dan juga 

sebagai simbol kebudayaan. Dalam beberapa kali pemilu, baik pemilu presiden maupun 

pemilu legislatif, noken dipakai sebagai tempat untuk meletakkan kertas suara yang sudah 

dicoblos/dicontreng. Salah satu penyebab mengapa penduduk Yahukimo memasukkan kertas 

suara yang sudah digunakan ke dalam noken adalah karena daerah ini seringkali terlambat 

mendapatkan logistic pemilu. Sehingga noken menjadi wadah yang paling mudah untuk 

mengumpulkan kertas suara.

III. Konstitusionalitas Noken dalam Sistem Pemilu di Indonesia

Sebagai suatu model pemilihan, model noken mempertegas peranan adat dalam membangun 

demokrasi. Pemilihan model noken dilakukan terlebih dahulu dengan musyawarah antara 

kepala-kepala suku dengan masyarakat. Masyarakat melakukan musyawarah untuk 

menentukan partai apa dan siapa yang akan dipilih menjadi wakil mereka di parlemen. Setelah 

dilakukan musyawarah, kepala suku ditugaskan untuk mewakili pemilih melakukan 

                                                            
4 Noken dan Perempuan Papua, http://budayapapua.wordpress.com/2009/06/12/noken-dan-perempuan-
papua/ diakses tanggal 18 Maret 2010.
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penyontrengan. Kertas yang sudah dicontreng tersebut dimasukkan ke dalam noken 

berdasarkan pilihan yang sudah disepakati. 

Sementara itu, masyarakat menyiapkan lubang yang 

cukup besar yang diisi dengan batu dan ditaruh babi 

serta umbi-umbian dan kayu bakar. Setelah babi dan 

umbi-umbian masak, maka mulailah rakyat berpesta ria.

Bagi masyarakat Yahukimo, pemilu itu identik dengan 

pesta gembira. Alasannya, menurut Kepala Suku, 

Pemilu tidak boleh meninggalkan permusuhan di antara 

mereka. Masyarakat Yakuhimo tidak mau terpecah-

belah karena berbedanya pilihan.5 Oleh sebab itu, 

mereka bermusyawarah terlebih dahulu mengenai siapa 

atau partai mana yang akan dipilih.

Pemilihan model Noken ini terungkap dalam sidang perkara nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 di 

Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh dua orang pemohon, yaitu Pdt. Elion Numberi dan 

Hasbi Suaib, S.T. Sebenarnya yang dipersoalkan oleh dua pemohon ini adalah tentang 

perselisihan hasil pemilu untuk anggota DPD, jadi bukan konstitusionalitas noken sebagai 

model pemilihan. Namun, mau tidak mau, pemilihan model noken ini terkait langsung dengan 

sahnya pemilihan dan jumlah suara yang diperselisihkan. Jadi, ketika suara yang didapat dari 

pemilihan model noken dinyatakan sah, maka secara implisit pemilihan model noken diakui 

sebagai salah satu tata cara pemilihan yang konstitusional.

Beberapa kalangan mempersoalkan pemilihan model noken ini karena model ini tidak lazim 

dan bertentangan dengan tata cara pemilu yang diatur oleh UU No. 10 Tahun 2008 tentang 

                                                            
5 Ahmad Sodiki, Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo, Jurnal Konstitusi, Volume 
6, Nomor 2, Juli 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

“Tidak. Bukan tidak 

mendapatkan tapi memang ini 

sudah pemilihannya bukan 

pemilihan contreng, yang ini, 

tapi ini sudah pemilihan 

“noken”, adat.”

Hasbi Suaib, dalam sidang 
PHPU 19 Mei 2009.
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Pemilu Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu). Hasbi Suaib mempersoalkan 

model noken ini karena kemudian membuat dia tidak mendapat suara pada satu wilayah yang 

disana ada banyak pendukungnya. 

Setidaknya ada dua hal yang perlu dicermati dalam mengaitkan pemilihan model noken 

dengan sistem pemilu di Indonesia sebagaimana diatur di dalam UU Pemilu, yaitu: (1) terkait 

dengan asas pemilu yang dilakukan dengan efektif dan efisien secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil; dan (2) dengan ketentuan-ketentuan tentang tata cara pemungutan 

suara di dalam UU Pemilu. Dua hal tersebut perlu dicermati sebab dalam pemilihan model 

noken, individu warga negara tidak melakukan penyontrengan langsung, melainkan 

diwakilkan kepada kepala suku. Lalu peralatan dalam pemilu seperti kotak suara diganti 

dengan noken sebagai tempat untuk mengumpulkan kertas suara. Noken yang dijadikan 

tempat mengumpulkan suara itu jumlahnya tergantung kepada berapa calon yang mendapat 

suara dari satu tempat pemungutan suara.

Di dalam putusan terhadap permohonan yang diajukan oleh dua pemohon tersebut, MK tidak 

menyatakan secara eksplisit penilaiannya tentang konstitusionalitas model noken sebagai 

bagian dari tata cara pemungutan suara di dalam pemilu. Hal ini karena yang dipersoalkan 

oleh pemohon adalah tentang PHPU, bukan pengujian undang-undang (PUU). Namun 

putusan MK dalam perkara PHPU ini punya implikasi terhadap konstitusionalitas ketentuan 

yang terdapat di dalam UU Pemilu. 

Diakuinya secara implisit pemilihan model noken ini menjadi tata cara yang sah dalam 

penyelenggaraan pemilu oleh Mahkamah Konstitusi membuat kita berpikir ulang tentang 

struktur sosial di dalam masyarakat yang harus direspons oleh setiap perubahan hukum. Hal 

ini merupakan objek kajian yang sering ditelaah dengan optik sosiologi hukum dan antropologi 

hukum. Dengan pendekatan ini, konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam 

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara mendapatkan kontekstualisasi pada 
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lapangan sosial yang beragam. Selain melihatnya sebagai suatu pengakuan, putusan demikian 

ini juga mencerminkan komiten dalam membangun demokrasi di negara yang pluralistic 

seperti Indonesia. Demokrasi selalu menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang 

kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.6

IV. Noken, Struktur Sosial dan Mandat 

Terkait dengan relasi hukum dengan struktur sosial tersebut, Emil Durkheim (1858-1917) 

seorang perintis kajian-kajian sosial terhadap hukum membedakan masyarakat dalam dua 

kelompok yang berbeda satu sama lain. Pembedaan dua kelompok sosial yang dikembangkan 

oleh Durkheim di dalam buku The Division of Labor and Society (1893) ini menjadi dasar-dasar 

dalam kajian sosiologi hukum sebab Durkheim menjelaskan hubungan antara tipe kelompok 

sosial dengan tipe hukum yang dianutnya. 

Dua kelompok sosial tersebut adalah masyarakat solidaritas mekanis (mechanical solidarity) dan 

kelompok lainnya yaitu masyarakat solidaritas organis (organic solidarity). Pada dasarnya 

pembedaan yang dilakukan oleh Durkheim ini dilakukan untuk membedakan masyarakat 

berdasarkan corak produksinya, yaitu perbedaan antara masyarakat agraris dengan masyarakat 

industri. Corak produksi menjadi titik pijak Durkheim sebab pada masa itu baru muncul 

industrialisasi sebagai akibat dari revolusi industri setelah ditemukannya mesin uap oleh James 

Watt.7 Namun dalam perkembangannya pembedaan dua kategori itu dipakai untuk 

membedakan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern berikut dengan tipe 

hukum yang digunakannya.

                                                            
6 Jimly Asshiddiqie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Materi yang disampaikan dalam studium general
pada acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 
Desember 2005.
7 Tokoh Ilmuwan dan Penemu, James Watt, http://www.ceritakecil.com/tokoh-ilmuwan-dan-
penemu/James-Watt-2, diakses tanggal 18 Maret 2010.
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Tabel

Perbedaan Masyarakat Solidaritas Mekanis dengan Masyarakat Solidaritas Organis

Mechanical Solidarity Organic Solidarity

Homogenitas Heterogenitas

Kolektivitas tinggi Individual

Masyarakat sangat terstruktur Masyarakat egaliter

Hubungan personal Hubungan interpersonal

Spiritualisme Materialisme

Hukumnya represif Hukumnya restriktif

Masyarakat solidaritas mekanis masih bersifat homogen dan dalam bekerja masih dengan 

kolektivitas yang tinggi. Struktur sosial di dalam masyarakatnya masih terstratifikasi antara 

penguasa dan kawula serta hubungan antara masyarakatnya masih bersifat personal. 

Spiritualitasnya masih tinggi sehingga mengutamakan harmoni daripada kompetesi dan tipe 

hukumnya represif sebab adanya patronase di dalam masyarakat. Sebaliknya, masyarakat 

solidaritas organis sudah terdiri dari berbagai latar belakang sosial sehingga bersifat heterogen. 

Individualitas di dalamnya sudah lebih kuat, pola komunikasinya interpersonal dan 

masyarakatnya egaliter. Pandangan yang dianutnya adalah materialisme yang menganggap 

semua hal bisa dipertukarkan dengan materi secara terukur. Tipe hukumnya restriktif untuk 

menjaga ketahanan sosial. 

Berdasarkan pembedaan dua tipologi sosial di atas, Ahmad Sodiki menyampaikan bahwa 

model demokrasi yang diterapkan oleh masyarakat Yahukimo merupakan model demokrasi 

pada masyarakat solidaritas mekanis. Karena masyarakatnya sangat terstruktur dan ada 

hubungan patron-client antara komunitas dengan kepada suku, maka yang paling mempunyai 

peran dalam setiap kebijakan komunitas adalah kepada suku. Namun, biasanya keputusan 

tersebut selalu dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah menjadi penting sebab dengan hal 

itu solidaritas antara warga komunitas dengan kepala suku bisa terjalin. Penyimpangan-
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penyimpangan dan konflik di dalam masyarakat solidaritas mekanis dianggap sebagai 

“penyakit” yang harus diobati agar tidak menganggu harmoni di dalam masyarakat. Soal 

pengambilan keputusan, apabila ada komunitas masyarakat adat yang dalam pengambilan 

keputusannya tidak dilalui dengan musyawarah, maka komunitas tersebut akan rentan 

menjadi korban tirani para pimpinan komunitas yang sifatnya sudah oligarkis, bukan 

demokratis lagi.

Selain dibedah dengan tipologi masyarakat a la Durkheim, persoalan pemilihan model noken 

ini juga bisa dikaitkan dengan teori mandat.8 Abu Daud Busroh dalam buku Ilmu Negara 

menjelaskan ada tiga teori mandat, yaitu mandat imperative, mandat bebas, dan mandat

representatif. Pertama, Mandat Imperatif. Dalam model ini calon atau wakil terikat pada 

perintah dari konstituen. Orang yang diberi mandat tidak boleh lari dari apa yang sudah 

dimandatkan. Mandat imperatif ini lebih dekat dengan model pengutusan daripada pemilihan. 

Mandat imperatif bisa dilakukan pada kelompok-kelompok sosial yang solidaritas di dalamnya 

masih kuat. Hubungan yang personal dan intens antara pihak yang menerima mandat dengan 

yang memberikan mandat menjadi syarat terpenting agar aspirasi yang disalurkan memang 

benar-benar diperjuangkan oleh penerima mandat.

Kedua, Mandat Bebas. Calon atau wakil bisa 

bertindak bebas setelah konstituen memberikan 

suara kepadanya. Tidak ada kewajiban orang yang 

diberi mandat untuk mengikuti instruksi dari 

konstituen, sehingga tidak ada 

pertanggungjawaban individual kepada 

konstituen. Dalam model ini, antara cara 

mendapatkan mandat dengan cara melaksanakan 

mandat dipisahkan. Dalam demokrasi, model ini 

                                                            
8 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, cetakan kelima, Bumi Aksara, Jakarta, 2008. Hal. 144-145

MANDAT
BEBAS

MANDAT
REPRESENT

ATIF 

MANDAT 
IMPERATIF

TEORI 
MANDAT
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muncul dalam bentuk pembedaan antara komunikasi politik pada masa kampanye dengan 

komunikasi politik dalam pelaksanaan program-program pemerintahan bila penerima mandat

sudah menduduki posisi pemerintahan.

Ketiga, Mandat Representatif. Dalam model ini hubungan antara konstituen dengan penerima 

mandate setelah memberikan mandat tidak lagi kepada individu orang yang menerima 

mandat, melainkan kepada institusi dimana orang yang diberi mandat bertugas. Model ini 

yang berlaku umum pada negara-negara demokrasi modern. Dalam pemilu legislatif yaitu 

kepada institusi parlemen. Pertanggungjawaban tidak lagi berada pada individu, tetapi sudah 

digantikan oleh parlemen.

Bila dikaitkan dengan tiga model mandat di atas, model manakah yang paling dekat dengan 

mekanisme dalam masyarakat adat? Untuk urusan keseharian, pada komunitas masyarakat 

adat biasanya terdapat lembaga yang ditugaskan menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatan. 

Jabatan pada lembaga adat ini bila tidak diperoleh berdasarkan garis keturunan, maka akan 

dipilih oleh tokoh-tokoh kunci di dalam masyarakat berdasarkan kemampuan yang 

dimilikinya. Karena stratifikasi sosial yang bertingkat, keputusan tertentu akan diambil oleh 

pimpinan adat. Namun dalam banyak hal, masyarakat selalu diajak bermusyawarah sebelum 

memutuskan sesuatu. Sehingga setiap kalangan di dalam masyarakat dapat menyampaikan 

pendapatnya. Inilah yang menjadi ciri dari demokrasi yang sudah sejak lama hidup di dalam 

masyarakat di Indonesia yang disebut dengan “musyawarah.”

Musyawarah menjadi inti dari demokrasi di dalam masyarakat adat. Mekanisme ini dilakukan 

untuk mengejar substansi dari demokrasi itu sendiri. Musyawarah juga merupakan tampilan 

dari demokrasi deliberatif yang digagas oleh Jurgen Habermas seorang filsuf berkebangsaan 

Jerman. Di dalam musyawarah, semua orang didengar pendapatnya. Perbedaan pendapat dan 

kritik menjadi cara untuk menjernihkan persoalan. Mekanisme yang demikian ini dilakukan 

agar dalam menghadapi pihak luar masyarakat punya satu pandangan, punya satu suara. 
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Musyawarah menjadi salah satu jawaban mengapa masyarakat adat bisa bertahan sampai hari 

ini. Bila proses musyawarah tidak lagi dipakai sebagai cara dalam memutuskan suatu 

persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, maka suatu komunitas menjadi rentang 

jatuh pada oligarki lembaga yang ada di masyarakat. Dan hal ini juga bisa menjadi muasal 

ketidak percayaan masyarakat terhadap institusi lokal.

Lalu dalam berurusan dengan pihak luar, masyarakat adat lebih cenderung 

mendelegasikannya kepada pemuka-pemuka adat dan tokoh masyarakat dari komunitasnya.  

Bila dianggap tidak cukup dengan lembaga adat yang ada, maka akan ditambah dengan pihak-

pihak lain dari komunitas yang ditentukan secara musyawarah. Karena musyawarah menjadi 

inti dari demokrasi dalam masyarakat adat, maka setiap delegasi harus 

mempertanggungjawabkan mandat yang diterimanya dari masyarakat. Bila mandat yang 

diberikan itu hanya untuk mengurusi hal-hal tertentu, maka yang berlaku adalah mandat

imperatiif. 

Ada perbedaan mendasar antara model demokrasi pada masyarakat adat atau masyarakat 

timur pada umumnya dengan model demokrasi barat atau demokrasi modern. Perkembangan 

demokrasi modern di Eropa yang sejalan dengan semangat individualisme lebih 

mengutamakan keputusan setiap individu dalam menentukan siapa wakilnya. Prinsip ini yang 

dikenal dengan one man one vote. Asumsi dasarnya adalah asumsi liberalisme, yaitu yang paling 

tahu apa yang terbaik untuk diri seseorang adalah dirinya sendiri. Sehingga setiap orang bebas 

menentukan pilihannya.

Meskipun beranjak dari individualisme, demokrasi modern juga berbicara tentang struktur 

politik Negara yang harus diisi. Pengisian tersebut harus ditentukan melalui suara setiap 

individu yang ada di dalam negara. Gagasan ini berkembang cukup kuat pada masa JJ. 
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Rousseau abad 18. Suara-suara tersebut dikumpulkan menjadi sebuah keputusan bersama. 

Dengan begitulah kedaulatan rakyat didapat. 

Satu abad dengan JJ Rousseou, di Inggris hadir seorang filsuf Jeremy Bentham. Pandangan 

Bentham tentang utilitarianisme banyak mempengaruhi perkembangan demokrasi di Eropa. 

Ungkapan Bentham yang terkenal: "the greatest good for the greatest number of people" menjadi 

mantra bahwa demokrasi itu adalah urusan kuantitas, soal mayoritas atau soal suara 

terbanyak.9 Pandangan ini kemudian yang dipakai untuk menentukan mengisi lembaga 

perwakilan dan tapi juga dalam pengambilan keputusan yang lebih dikenal dengan sebutan 

voting.

Kembali untuk menjelaskan hubungan antara putusan MK dengan sistem pemilu. Saat ini, 

terutama sejak refomasi 1998, tentu sangat disadari bahwa pengembangan demokrasi di 

Indonesia sedang “menari-nari” dengan alunan lagu liberal-individualisme. Demokrasi 

dimaknai sebagai pemilihan. Hampir semua jabatan publik ingin diisi melalui pemilihan 

langsung oleh rakyat. Namun, lewat putusan MK yang secara implisit mengakui pemilihan 

model noken ini, ada warna lain dalam demokrasi di Indonesia. MK melakukan terobosan 

hukum yang mencoba mendamaikan antara kesadaran hukum adat yang dimiliki oleh 

masyarakat Yahukimo dengan sistem pemilu yang berlaku untuk mengisi lembaga perwakilan 

di Indonesia. Kalau menggunakan tipologi Durkheim, maka putusan ini mencoba 

mendamaikan ketegangan-ketegangan antara masyarakat solidaritas mekanis dengan 

masyarakat solidaritas organis. 

V. Konstitusi Pluralis

Sepanjang literature yang dapat ditelusuri, istilah konstitusi pluralis (constitutional pluralism) 

diperkenalkan oleh Neil Walker melalui tulisannya yang berjudul The Idea of Constitutional 

                                                            
9 Jeremy Bentham, http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham, diakses tanggal 18 Maret 2010.
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Pluralism.10 Dalam artikel tersebut, Walker menjelaskan bahwa konteks kemunculan gagasan 

konstitusi pluralis merupakan kritik terhadap konstitusi modern (modern constitution) yang 

selama ini menjadi mainstream dalam kajian konstitusi.

Terdapat empat kritik yang diajukannya. Pertama, konstitusi yang berwatak pluralis 

melontarkan kritik terhadap karakter banyak konstitusi yang melanjutkan tradisi kerangka 

pemikiran yang statis, sehingga tidak mampu menjelaskan dan bertindak sebagai wadah bagi 

arus mekanisme kekuatan politik, sosial, dan ekonomi untuk menyelamatkan negara. Kedua,

konstitusi yang pluralis memfokuskan pada bahaya apa yang disebut constitutional fetishism, 

yaitu suatu ilusi konstitusi yang tidak semestinya –paling tidak– menghalangi pandangan pada 

mekanisme yang lain. Konstitusi dianggap sebagai ‘jimat’ dan sebagai satu-satunya yang 

mampu menyelesaikan semua permasalahan di dalam masyarakat. Ketiga, normative bias dari 

konstitusi modern yakni adanya tendensi menguntungkan kepentingan dan nilai-nilai tertentu 

di atas yang lain dan gagal memberikan kedudukan yang seimbang bagi semua kepentingan 

dan nilai yang seharusnya diakomodasi. Kempat, ideological exploitation dari konstitusi modern 

menjadikan konstitusionalisme sebagai sumber ideologi dan kecenderungan membungkus 

kepentingan, ide, dan inspirasi dalam pakaian konstitusi, bukan karena komitmen pada ukuran 

normatif tertentu di dalam konstitusionalisme.

Istilah konstitusi pluralis baru digunakan dalam satu decade terakhir sebagai salah satu 

diskursus dalam penyatuan negara-negara di Eropa menjadi Uni Eropa (European Union). 

Memang penyatuan Eropa bergerak atas dasar kepentingan ekonomi para negara-negara eropa, 

namun di dalam diskursus tersebut, persoalan hukum terutama terkait dengan konstitusi juga 

dibahas.

                                                            
10 Neil Walker, The Idea of Constitutional Pluralism, European University Institute (EUI) Working 
Document Law No. 2002/1. 
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Masing-masing negara di Eropa sudah punya konstitusi yang berbeda satu sama lain. Hal ini 

karena dalam pengembangannya, konstitusi selalu beranjak dari kepentingan nasional suatu 

bangsa. Ada dimensi nasionalistik dari setiap konstitusi. Hal ini sejalan dengan doktrin supreme 

law in the land yang menghendaki konstitusi sebagai aturan tertinggi dari suatu bangsa. Dengan 

adanya kebutuhan untuk menyatukan negara-negara Eropa menjadi suatu persatuan (union) 

baru, maka dibutuhkan suatu konstitusi yang lebih tinggi. Konstitusi Uni Eropa yang sedang 

dirancang diharapkan bisa mengakomodasi perbedaan-perbedaan diantara negara anggota Uni 

Eropa. 

Gagasan ini yang kini sedang dikembangkan lebih jauh. Bila di Uni Eropa konstitusi pluralis 

dipakai untuk mengakui keberagaman konstitusi masing-masing negara anggota Uni Eropa, 

maka dalam konteks lain di dalam suatu negara yang majemuk, konstitusi dipakai untuk 

mengakui keberagaman masing-masing aturan sosial yang dipakai oleh masyarakat dalam 

mengatur dirinya sendiri. Jadi, ide kunci dari konstitusi pluralis adalah soal pengakuan atau 

“rule of recognition” terhadap orde-orde hukum yang berlaku pada suatu negara11

Dalam konteks Indonesia, maka konstitusi harus mengakui keberagaman hukum dan 

keberagaman sosial di Indonesia. Gagasan ini sebenarnya sesuai dengan falsafah Bhineka 

Tunggal Ika yang merupakan fondasi pokok berdirinya Republik Indonesia. 

Kalau ingin ditelisik, gagasan konstitusi pluralis ini sudah melekat di dalam konstitusi 

Indonesia. Pengakuan keberagaman itu dapat dilihat pada berbagai pokok bahasan seperti 

agama, etnis, bahkan ideologi. Namun yang akan dijelaskan pada bagian ini adalah pengakuan 

atas keberagaman masyarakat di Indonesia dalam kaitannya dengan pengakuan keberadaan 

dan hak-hak masyarakat adat.

                                                            
11 Ahmad Sodiki, Loc. Cit
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Secara normative, corak konstitusi pluralis Indonesia 

tergambar dalam beberapa ketentuan, antara lain: Pasal 

18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan 

ayat (2) UUD 1945. Ketiga rumusan konstitusi itu bila 

dilihat dari sistematika penyusunan konstitusi 

menggunakan pendekatan yang berbeda-beda.

Pasal 18B ayat (2) menggunakan pendekatan tata 

pemerintahan. Hal ini terkait dengan otonomi komunitas 

masyarakat adat dalam sistem pemerintahan di 

Indonesia. Karena itulah Pasal 18B ayat (2) ini masuk 

dalam bab tentang Pemerintahan Daerah di dalam UUD 

1945. Dalam sejarah penyusunan bab ini, perdebatan 

yang muncul adalah pendapat dari dua ahli hukum 

Indonesia pada sidang BPUPKI, yaitu M. Yamin dengan 

Soepomo. Kedua-duanya sepakat bahwa struktur 

pemerintahan asli berdasarkan asal usul diakui menjadi 

bagian dari pemerintahan bawahan yang menopang 

pemerintahan republik yang baru lahir. Pemerintahan 

asli berdasarkan asal usul yang dimaksudnya adalah 

Desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga 

di Palembang, Huta dan Kuria di Tapanuli, Gampong di 

Aceh dan pemerintahan nama-nama lainnya. Dengan 

pendekatan ini, maka masyarakat adat adalah kesatuan 

sosial yang tergabung dalam unit pemerintahan 

berdasarkan asal usul.

Pasal 18B ayat (2)

Negara mengakui dan menghormati 

kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang 

diatur dalam undang-undang.

Pasal 28I ayat (3)

Identitas budaya dan hak masyarakat 

tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan 

peradaban.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Negara memajukan kebudayaan 

nasional Indonesia di tengah 

peradaban dunia dengan 

menjamin kebebasan masyarakat 

dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai 

budayanya. 

(2) Negara menghormati dan 

memelihara bahasa daerah 

sebagai kekayaan budaya 

nasional.
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Pendekatan kedua adalah pendekatan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Pasal 28I ayat 

(3) UUD 1945. Ketentuan ini berada dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia. Kalau ditelusuri, 

norma dalam Pasal 28I ayat (3) hampir sama dengan Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2009

tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang satu tahun lahir lebih dahulu sebelum 

amandemen Pasal 28I ayat (3). Lebih jauh lagi, Pasal 6 ayat (2) UU HAM merupakan 

pengadopsian dari Pasal 42 Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.12

Pendekatan HAM terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat berkembang lebih maju 

pada level internasional setelah ditetapkannya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat 

Adat pada tahun 2007. Pendekatan ini memberikan implikasi bahwa pemerintah harus 

memajukan, melindungi dan memenuhi hak masyarakat adat atas identitas budayanya.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan kebudayaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 ayat 

(1) dan ayat (2) UUD 1945. Pendekatan kebudayaan yang dalam pelaksanaan pemerintahan 

lebih banyak diperankan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memposisikan 

kebudayaan masyarakat adat sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Dengan demikian, 

keberagaman budaya masyarakat Indonesia merupakan karakter utama dari kebudayaan 

nasional.

Dikaitkan dengan tiga pendekatan tersebut, maka putusan MK yang secara implisit mengakui 

pemilihan model noken adalah pendekatan baru dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat. 

Pendekatan baru ini adalah pendekatan politik kepada masyarakat adat untuk terlibat dalam 

pemilu menggunakan mekanisme yang berkembang di dalam komunitasnya. 

Sebenarnya, selain pengakuan pada mekanisme pemilihan yang digunakan masyarakat adat, 

ada aspek lain yang juga muncul terkait dengan upaya memajukan hak-hak masyarakat adat 

sejak reformasi tahun 1998. Salah satunya adalah dengan adanya ketentuan tentang legal 

                                                            
12 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara 
Universitas Indonesia, Jakarta. 2008. Hal. 28. 
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standing masyarakat adat untuk menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang di 

Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tentang legal standing ini terdapat di dalam UU No. 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sampai saat ini sudah beberapa pengujian undang-undang yang dilakukan atas nama 

masyarakat adat kepada Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang tersebut 

kebanyakan terkait dengan pemekaran daerah dan penentuan ibu kota kabupaten. Belum ada 

satupun dari permohonan pengujian undang-undang tersebut dikabulkan oleh Mahkamah 

Konstitusi, bahkan belum ada legal standing masyarakat adat yang dinyatakan memiliki 

kompetensi untuk menjadi pemohon oleh mahkamah konstitusi. Salah satu faktor yang 

menyebabkannya adalah belum adanya ketentuan perundang-undangan yang implementatif 

mengidentifikasi siapa yang disebut dengan masyarakat adat. 

Terlepas dari persoalan dalam mengimplementasikannya, setidaknya sudah ada dua aspek 

baru pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia, pertama 

adalah pendekatan hukum untuk menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang yang 

merugikan hak konstitusional masyarakat adat. Dan yang kedua adalah pendekatan politik 

yang mengakui model pemilihan masyarakat adat sebagaimana dalam pengalaman masyarakat 

adat di Yahukimo. Kedua-duanya merupakan pedekatan formal dalam membangun hubungan 

antara negara dengan masyarakat adat. 

VI. Konteks Perjuangan Hak Masyarakat Adat

Dalam satu decade terakhir ada kemajuan dalam pengakuan terhadap masyarakat adat, 

setidaknya dilihat dari munculnya berbagai peraturan perundang-undangan baik pada level 

nasional maupun level daerah yang mengakui keberadaan dan hak-hak masyarkat adat. 

Namun pengakuan yang hadir dari negara tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan 

mendasar di dalam masyarakat adat.
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Persoalan mendasar bagi masyarakat adat adalah persoalan hak atas sumberdaya alam. 

Sebagian pakar menyebut hak masyarakat adat atas sumerdaya alam ini sebagai hak ulayat. 

Pada intinya hak ulayat adalah hak atas wilayah dimana masyarakat menggantungkan 

kehidupannya dari alam, baik sebagai petani maupun sebagai nelayan. 

Hubungan masyarakat adat dengan wilayah kehidupannya merupakan salah satu faktor untuk 

mengidentifikasi masyarakat. Tanah, air dan laut tempat mereka hidup merupakan identitas 

mereka sebagai masyarakat adat. Jadi bila tanah mereka dirusak atau dirampas oleh pihak luar, 

maka hal itu merupakan ancaman terhadap identitas masyarakat adat. 

Banyak konflik yang terjadi di wilayah kehidupan masyarakat adat. Terutama dengan 

masuknya investasi dari pihak luar. Seringkali para pengusaha ‘merampas’ tanah masyarakat 

adat dengan menggunakan instrument hukum negara dan mengabaikan aturan-aturan lokal 

tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini yang menjadi muasal dari 

banyaknya konflik yang berlangsung sampai hari ini di wilayah masyarakat adat. Jadi, konteks 

perjuangan hak masyarakat adat adalah perjuangan untuk mempertahankan dan merebut 

kembali wilayah kehidupannya dari pihak luar baik itu dari swasta maupun dari penguasaan 

oleh instansi pemerintah. 

Meskipun faktanya keberadaan masyarakat adat di Indonesia sudah ada sejak lama bahkan 

sebelum republik berdiri, namun masyarakat adat sebagai suatu identitas politik belum lama 

muncul di Indonesia. Kehadiran masyarakat adat sebagai suatu identitas politik yang muncul 

dalam beberapa decade terakhir di Indonesia merupakan kritik atas pola pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah. Terutama pembangunan a la Orde Baru yang mengutamakan 

pertumbuhan ekonomi makro dan stabilitas sosial-politik untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi. 
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Kehadiran masyarakat adat sebagai suatu gerakan tidak saja terjadi di Indonesia, tapi juga 

menjadi gejala umum di berbagai negara seperti Australia, Kanada, Filipina, Cina, dan negara-

negara Amerika Latin. Atas kesadaran diri bahwa mereka menjadi korban pembangunan, maka 

sejak pertengahan dekade 1960-an masyarakat adat (indigenous peoples) sudah memainkan 

forum-forum Internasional sebagai media perjuangan bersama. Baru pada tahun 1982 Komisi 

Hak Asasi Manusia membentuk Working Group on Indigenous Peoples (WGIP) atau Kelompok 

Kerja untuk Masyarakat Adat yang disetujui oleh Dewan Sosial dan ekonomi PBB. Kelompok  

Kerja  ini  merupakan  salah  satu  forum  PBB  yang  terbesar  di bidang  hak  asasi  manusia 

yang pernah ada.  Selain  mendukung  dan  mendorong  dialog  antara pemerintah dengan 

masyarakat adat, Kelompok Kerja memiliki dua tugas utama:13

1. Meninjau  kembali  pembangunan  nasional  yang  menyangkut  pemajuan  dan 

perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar masyarakat adat; dan

2. Mengembangkan  standar  internasional  yang  berkaitan  sehubungan  dengan  hak 

masyarakat adat dengan  mempertimbangkan  baik  persamaan  maupun perbedaan 

situasi dan aspirasi mereka di seluruh dunia. 

Kemudian pada tanggal 12 September Majelis Umum PBB mengesahkan United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) atau Deklarasi PBB tentang Hak-Hak 

Masyarakat Asli/Masyarakat Adat. Deklarasi ini merupakan buah panjang dari perjuangan 

masyarakat adat pada level internasional. Pasal 25 UNDRIP yang menyebutkan hubungan 

masyarakat adat dengan wilayah kehidupannya berbunyi sebagai berikut: 

“Indigenous peoples have the right to maintain and strengthen their distinctive spiritual relationship 
with their traditionally owned or otherwise occupied and used lands, territories, waters and coastal 
seas and other resources and to uphold their responsibilities to future generations in this regard.”

“Masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan dan mengembangkan hubungan 
khas mereka baik secara spiritual maupun material dengan tanah, teritori, air dan wilayah-

                                                            
13 Lembar Fakta HAM, Edisi III, (Jakarta: KomnasHAM, tanpa tahun), hlm. 123
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wilayah lepas pantai, dan sumber-sumber lainnya dan meningkatkan tanggung jawab 
mereka akan nasib generasi masa depan.” (Terjemahan bebas oleh Penulis)

Selain pengakuan terhadap hak-hak masyarakat atas wilayah kehidupannya, UNDRIP yang 

rumusannya komprehensif juga mendorong Pemerintah untuk memenuhi dan mengakui hak-

hak masyarakat di bidang politik dan hukum dalam Artikel 13 angka 2 yang berbunyi:

“States shall take effective measures to ensure that this right is protected and also to ensure that 
indigenous peoples can understand and be understood in political, legal and administrative 
proceedings, where necessary through the provision of interpretation or by other appropriate means.”

“Negara harus melakukan tindakan yang efektif untuk memastikan bahwa hak-hak ini 
dilindungi dan juga untuk memastikan bahwa masyarakat adat dapat memahami dan 
dipahami di dalam politik, pelaksanaan hukum dan administrasi, dimana dibutuhkan 
melalui penafsiran ketentuan atau melalui pemaknaan yang tepat” (Terjemahan bebas oleh 
Penulis)

Agaknya putusan MK terkait dengan konstitusionalitas pemilihan model noken ini sejalan 

dengan amanat di dalam UNDRIP meskipun MK tidak menyebutkan hal ini di dalam 

putusannya. Sehingga dapat dimaknai bahwa putusan MK ini hadir sebagai suatu inisiatif 

untuk mengakui mekanisme demokrasi di dalam masyarakat adat berdasarkan kebutuhan 

sosial, bukan berdasarkan tuntutan normatif tertentu dari luar. 

Putusan MK yang secara implisit mengakui model demokrasi lokal ini belum cukup memenuhi 

tuntunan masyarakat adat selama ini. Dikatakan belum cukup karena pengakuan terhadap 

mekanisme demokrasi lokal ini tidak berimplikasi kepada pengakuan dan pemenuhan hak-hak 

masyarakat adat atas wilayah kehidupannya. Dengan kata lain, pengakuan ini masih bersifat 

parsial dan belum menyentuh persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat adat. 

Meskipun demikian, putusan ini patut diapresiasi sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh 

MK untuk mengembangkan instrumen hukum bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat. 

Selain itu juga bagi pengembangan diskursus pengakuan hukum terhadap masyarakat adat 
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dalam upaya mewarnai kebijakan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat lainnya baik 

yang sudah ada maupun yang sedang digagas oleh berbagai instansi pemerintah. 

VII. Penutup

Bila karakter putusan MK dapat dibedakan secara diametral antara putusan yang konservati di 

satu sudut dan putusan yang progresif pada sudut yang lain, maka Putusan MK Nomor

perkara nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 yang mengakui mekanisme pemilihan model noken di 

Yahukimo dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif. Dikatakan progresif karena 

melalui putusan ini MK mengembangkan suatu instrument baru yang belum banyak 

dibicarakan sebagai instrument pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak 

masyarakat adat.

Selama ini, instrumen hukum yang banyak dipakai dalam pengakuan terhadap keberadaan dan 

hak-hak masyarakat adat adalah peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 sampai 

dengan peraturan daerah. Beberapa daerah memang mengembangkan pengakuan terhadap 

keberadaan dan hak-hak masyarakat melalui keputusan kepala daerah (keputusan bupati) dan 

juga terdapat beberapa putusan pengadilan umum yang menangani permasalah yang terkait 

dengan masyarakat adat. 

Namun pengadilan umum acap kali tidak bisa diandalkan mengembangkan suatu terobosan 

hukum bagi pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat karena masih 

sangat didominasi oleh paradigma legal-positivistik. Pandangan yang legal-positivistik ini 

beranjak dari asumsi bahwa undang-undang yang bersifat umum selalu dapat diterapkan pada 

setiap kondisi sosial di dalam masyarakat, bahkan masyarakat yang memiliki keunikan. Selain 

soal paradigmatik ini, pengadilan di Indonesia masih banyak mengalami persoalan “ketidak-

jujuran” dengan masih maraknya mafia peradilan dan hakim-hakim yang bisa disuap dalam 

menangani kasus yang punya nilai ekonomis tinggi. Dan dalam banyak hal, kasus-kasus yang 
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dihadapi oleh masyarkat acapkali adalah kasus tanah yang dalam pandangan “kapitalis” dapat 

dikonversi dengan nominal rupiah. 

Putusan MK juga dikatakan progresif karena putusan ini merupakan putusan pertama yang 

dikeluarkan oleh MK dalam pengakuan terhadap masyarakat adat. Dalam hal ini dilakukan 

secara implicit lewat kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. 

Dalam analisanya terhadap putusan MK yang mengakui model pemilihan oleh masyarakat 

adat di Yahukimo ini, Ahmad Sodiki salah seorang hakim konstitusi mengembangkannya lebih 

luas dengan gagasan konstitusi pluralis. Menurutnya, karakter konstitusi Indonesia adalah 

konstitusi pluralis yang seharusnya bisa dikembangkan lebih jauh untuk mengakui beragaman 

yang ada di dalam republik. Dengan pengakuan atau “rule of recognition,” konstitusi Indonesia 

dapat menjadi konstitusi yang hidup dan responsive terhadap keberagaman (responsive 

constitution). Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa konstitusi memiliki 

akar dan benar-benar menjadi bagian dari sistem hidup masyarakat, dipraktikkan dan 

berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat (the living constitution).14

                                                            
14 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hukum Tata Negara Adat, Makalah disampaikan sebagai bahan 
Keynote Speech pada Seminar Nasional tentang Konstitusi Kesultanan-Kesultanan Islam di Jawa Barat 
dan Banten. UIN Gunung Djati, Bandung, 5 April 2008.
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