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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Demokrasi secara sederhana dapat dipahami sebagai pemerintahan dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara sistem kenegaraan, kekuasaan pada 

pokoknya diakui yang berasal dari rakyat, karena pada dasarnya rakyat yang 

menentukan dan memberi arah kehidupan bagi kenegaraan.1 Dalam sebuah 

kondisi yang ideal, demokrasi merupakan sesuatu yang dicita-citakan oleh banyak 

negara. Berakhirnya Perang Dingin selanjutnya menjadikan demokrasi menjadi 

sebuah fenomena global dan banyak diperbincangkan sebagai salah satu persoalan 

yang universal.2 

Hal tersebut di atas, menjadikan banyak negara mengadopsi sistem 

pemerintahan yang demokratis. Globalisasi membuat demokrasi semakin banyak 

diadopsi oleh banyak negara dan beberapa negara bertransformasi dari sistem 

otoriter menjadi demokrasi penuh ditandai dengan penyelenggaraan sistem 

pemilihan umum yang demokratis. Selain itu, pemilu telah menjadi tagline serta 

wacana politik oleh berbagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme 

sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat, termasuk dua negara 

demokrasi di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Filipina. 
                                                           
1 Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Perpustakaan 
Nasional RI, hal. 14. 
2 Muhammad  Nasir Badu, 2016, Demokrasi dan Amerika Serikat, dalam Jurnal Ilmu Politik, 
Makassar: Universitas Hassanuddin, Volume 1, No. 11, hal. 5-8, diakses dalam 
journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/126/pdf ( 30/09/2016 10.29 WIB) 
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Dalam konteks Indonesia, tiga puluh dua tahun pemerintahan Soeharto 

yang mengedepankan politik dan keamanan, membuat bangsa Indonesia hidup 

dalam otoritarianisme. Meskipun begitu rakyat Indonesia hidup dalam 

keterjaminan dalam negeri. Hal itu dibuktikan dengan suksesnya perkembangan 

GDP Indonesia yang mencapai, 1000 US dollar.3 Capaian yang lebih tinggi pada 

masa Soeharto, Indonesia telah sukses dalam swasembada pangan, bahkan 

pemerintah juga melakukan ekspor beras ke luar negeri.  

Meskipun banyak sukses yang dicapai, pemerintahan Soeharto tetap 

memiliki kekurangan. Maraknya korupsi yang terjadi membuat pembangunan 

yang dilaksanakan tidak merata, kesenjangan yang terjadi antara daerah dan pusat 

membuat pemerintah daerah merasa tidak puas, terutama di wilayah bagian Timur 

Indonesia. Lebih lanjut, pemerintah cenderung membungkam kritik serta menekan 

oposisi untuk menyuarakan pendapatnya. Tidak hanya itu, kebebasan pers dalam 

pemberitaan juga turut ikut dalam intervensi yang tidak lepas dari pembatasan 

pemberitaan.  

Puncak dari ketidakpuasan rakyat terhadap rezim otoriter Soeharto terjadi 

pasca peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 

Mei 1998. Tragedi ini memicu terjadinya peristiwa anarkis di Ibukota dan di 

beberapa kota lainnya pada tanggal 13 hingga 14 Mei 1998, yang menimbulkan 

banyak korban jiwa maupun material di gedung DPR/MPR Senayan Jakarta. 

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berdemonstrasi menuntut rezim 

Soeharto. Gerakan mahasiswa tersebut menuntut untuk dilaksanakannya reformasi 
                                                           
3 Hill H., 2010, Keajaiban Orde Baru, diakses pada   
http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/keajaiban-orde-baru/item247 
(16/10/2016 16.25 WIB) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Trisakti
https://id.wikipedia.org/wiki/12_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/12_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/1998
https://id.wikipedia.org/wiki/13_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/14_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/1998
http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/keajaiban-orde-baru/item247
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birokrasi. Tidak cukup sampai di situ, gerakan yang terjadi pada Mei 1998 penuh 

dengan peristiwa yang menewaskan para aktivis mahasiswa, dari peristiwa 

tersebut dapat dikatakan sebagai lahirnya era reformasi. 

Kejadian itu bermula dari krisis yang terjadi pada 1997, yang membuat 

perekonomian dalam negeri menjadi tidak stabil. Pola pemerintahan sentralisasi 

yang mengatur seluruh bidang kehidupan berbangsa diatur secara terpusat oleh 

pemerintah, sehingga peran dari pemerintah pusat yang menentukan segala aspek. 

Hingga terjadilah krisis kepercayaan, sosial dan politik, melahirkan gerakan-

gerakan yang mengatasnamakan rakyat tersebut, menginginkan Soeharto untuk 

mundur dari kursi presiden.4 

Menanggapi gerakan mahasiswa, Soeharto menjadikan militer sebagai alat 

bagi pemerintahan untuk menstabilkan kondisi politik keamanan dalam negeri 

yang kacau karena aksi mahasiswa terjadi di mana-mana. Tragedi 1998, menjadi 

bukti bahwa terjadi praktik kekerasan yang dilakukan oleh negara, dan 

menjadikannya sejarah yang kelam bagi penegakkan HAM di Indonesia. 

Kejadian-kejadian yang muncul seperti, Tragedi Tri Sakti, Semanggi, dan 

lainnya.5 

Akibatnya, gerakan yang bersumber dari ibu kota telah menyebar hingga 

ke beberapa daerah di luar Jawa. Kerusuhan tersebut membuat pemerintahan 

Soeharto membentuk komite 9 (sembilan) untuk menyelesaikan persoalan yang 

                                                           
4 Wahyu Hidayat, 2013, Tragedi Semanggi, diakses pada  
http://www.tempo.co/topik/masalah/131/Tragedi-Semanggitempobr130 (02/10/2016 09.45 WIB) 
5 Ibid. 

http://www.tempo.co/topik/masalah/131/Tragedi-Semanggitempobr130
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terjadi di dalam negeri.6 Namun, pada pembentukan tim sembilan tersebut tidak 

ada yang sedia menduduki posisi tersebut, hingga Soeharto pada 20 Mei 1998, 

mengumumkan pengunduran diri dan meninggalkan kursi yang diduduki selama 

32 tahun.7 

Sementara hal yang sama juga dirasakan Filipina, di bawah pemerintahan 

Ferdinan Edralin Marcos yang otoriter menjabat selama 20 tahun dari tahun 1965 

hingga 1986. Akibat dari kekuasaan yang otoriter, Marcos menggunakan 

jabatannya untuk mendirikan rezim yang membolehkannya tetap menjabat 

presiden hingga periode ke empat kalinya. Sehingga Marcos menjadi leluasa 

dalam memimpin Filipina ketika menjadi presiden.8 

Selama kepemimpinan Marcos, Filipina mengalami swasembada pangan, 

hingga produksi beras yang melimpah membuat pemerintah Filipina melakukan 

ekspor beras ke luar negeri. Secara ekonomi dalam keadaan stabil, namun kondisi 

tersebut tidak berlangsung lama. Pada tingkat sosial masyarakat, terjadi 

kesenjangan antara yang kaya dengan miskin karena isu korupsi yang berkembang 

di tubuh pemerintahan Ferdinand Marcos, sehingga hal tersebut menyebabkan 

munculnya kejahatan dan kerusuhan sipil di seluruh negeri. 9 

Lebih lanjut, aturan (regulasi) serta prosedur kewarganegaraan dijalankan 

dengan prinsip pengawasan yang menggunakan kekerasan di bawah rezim. 
                                                           
6 Yus Ariyanto, 2014, Soeharto Lengser Sebelumnya Terjadi Apa Di Istana, diakses pada 
http://news.liputan6.com/read/2052549/21-mei-1998-soeharto-lengser-sebelumnya-terjadi-apa-di-
istana (02/10/2016 09.32 WIB) 
7 Ibid. 
8 Ervan Handoko, 2014, "From Hero to Zero", Para Diktator yang Dijungkalkan Rakyatnya, 
dikases pada 
http://internasional.kompas.com/read/2014/02/25/1814400/.From.Hero.to.Zero.Para.Diktator.yang.
Dijungkalkan.Rakyatnya (28/11/2016 12.37 WIB) 
9 William H. Overholt, 1986, The Rise and Fall of Ferdinand Marcos, dalam Jurnal Ekonomi, 
California: Universuty of California, Volume 26, No. 11, hal 10 

http://news.liputan6.com/read/2052549/21-mei-1998-soeharto-lengser-sebelumnya-terjadi-apa-di-istana
http://news.liputan6.com/read/2052549/21-mei-1998-soeharto-lengser-sebelumnya-terjadi-apa-di-istana
http://internasional.kompas.com/read/2014/02/25/1814400/.From.Hero.to.Zero.Para.Diktator.yang.Dijungkalkan.Rakyatnya
http://internasional.kompas.com/read/2014/02/25/1814400/.From.Hero.to.Zero.Para.Diktator.yang.Dijungkalkan.Rakyatnya
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Tindakan rezim otoriter dipengaruhi oleh tingkat penilaian sendiri (self) terhadap 

lawan atau oposisi. Kondisi ini memicu gejolak politik dalam negeri, yang 

memunculkan kelompok-kelompok menentang rezim Marcos di bawah pimpinan 

oleh senator Benigno Aquino.10 

Tahun 1983 terjadi peristiwa yang menggemparkan bangsa Filipina. 

Benigno Aquino, pemimpin opisisi meninggal dunia karena ditembak mati setelah 

dirinya kembali dari pengasingan yang pada saat itu berupaya menggulingkan 

diktator Marcos.11 Pembunuhan tersebut menjadi pemicu terjadinya gerakan 

massa yang disebut revolusi EDSA. Gerakan ini membuat kesadaran rakyat 

Filipina untuk bersatu dalam satu wadah gerakan untuk menumbangkan rezim. 

Lahirnya gerakan rakyat tersebut dibangkitkan oleh paham nasionalisme, kondisi 

sosial dan ekonomi, yang selanjutnya menuntut pemerintahan dari rakyat. 12 

Lebih lanjut, revolusi EDSA terjadi pada 1986, salah satu pemicunya 

adalah Marcos melalui jabatannya telah menghilangkan sebagian dari hak suara 

masyarakat Filipina yang cenderung pro terhadap Corazon Aquino13, rivalnya 

pada pemilu presiden. Selain itu, Marcos berupaya mengganti anggota Comelec14 

untuk berbuat curang dan memenangkannya kembali sebagai presiden. Hingga 
                                                           
10 Alexa, 2009, The Philippines Under Ferdinand Marcos, diakses pada, 
http://www.oocities.org/collegepark/pool/1644/marcosera.html, (13/10/2016 10.21 WIB). 
11 Ni Kumara, 2015, 21-8-1983 Pemimpin Oposisi Benigno, diakses pada  
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/663727-21-8-1983-pemimpin-oposisi-benigno-aquino-jr-
dibunuh (02/10/2016 19.12 WIB)  
12 EDSA singkatan dari Epifanio de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila yang 
merupakan tempat aksi demonstrasi berlangsung. Hal yang menarik adalah meskipun gerakan 
People Power disebut sebagai revolusi besar di Filipina, namun berlangsung damai. Demonstrasi 
massal dengan jutaan orang ini berlangsung selama empat hari di Metro Manila dengan tujuan 
untuk mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan pengangkatan Corazon Aquino 
sebagai presiden. 
13 Maria Corazon Cojuangco Aquino atau Cory Aquino, Istri dari Benigno Aquino Senator di 
Filipina masa kepemimpinan Ferdinand Marcos. 
14 Comelec atau Commission of Elections Republic of Philippines (Lembaga Penyelenggara 
Pemilu di Filipina). 

http://www.oocities.org/collegepark/pool/1644/marcosera.html
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/663727-21-8-1983-pemimpin-oposisi-benigno-aquino-jr-dibunuh
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/663727-21-8-1983-pemimpin-oposisi-benigno-aquino-jr-dibunuh
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pada akhirnya membuat Corazon Aquino, menentang hasil pemilu tersebut serta 

mendorong terjadinya people power secara damai yang dilakukan selama empat 

hari berturut-turut pada tanggal 22 Februari hingga 25 Februari 1986.15 Gerakan 

People Power disebut sebagai revolusi terbesar di Filipina yang membuat Marcos 

pada akhirnya diturunkan dari jabatannya sebagai presiden dalam revolusi EDSA 

tahun 1986.16 

Secara umum, lahirnya gerakan-gerakan rakyat yang berulang di Filipina 

hingga EDSA II17, merupakan wujud dari ketidakpuasan rakyat terhadap 

pemerintahan yang berlangsung. Rakyat Filipina merasa adanya konspirasi yang 

terjadi antara elite politik, pebisnis, petinggi militer, Katolik Kardinal, dan turut 

terlibat campur tangan asing dalam berlangsungnya pemerintahan hingga masa 

kepemimpinan Joseph Estrada.18 

Ketika rezim otoriter runtuh, Indonesia dan Filipina mulai memasuki 

demokratisasi. Hal ini ditandai dengan kebebasan sosial-politik. Indonesia dan 

Filipina secara perlahan melaksanakan demokrasi dalam berbagai aspek 

kehidupan, kebebasan telah membuat rakyat mendapatkan ruang yang lebih baik 

                                                           
15AP/NK, 2009, Bekas Presiden Filipina Corazon Aquino Meninggal, diakses pada  
https://m.tempo.co/read/news/2009/08/01/118190180/bekas-presiden-filipina-corazon-aquino-
meninggal (03/10/2016 19.12 WIB) 
16 Luky Djani, 2009, "People Power" dan Pergantian Rezim, diakses pada 
http://news.liputan6.com/read/252457/quotpeople-powerquot-dan-pergantian-rezim (03/10/2016 
19.38 WIB) 
17Revolusi EDSA kembali terjadi selama empat hari 17-20 Januari 2001 yang berlangsung damai 
untuk menggulingkan presiden ke-13 Filipina, Joseph Estrada. Revolusi ini terjadi karena kasus 
korupsi  yang merusak pemerintahan dengan melibatkan elite politik, bisnis, petinggi militer dan 
Katolik Kardinal Jaime Sin. Pemerintahannya dijatuhkan rakyat dalam revolusi people power yang 
dikenal dengan nama Revolusi EDSA II. Sementara itu, untuk menggantikan posisi presiden 
Filipina selanjutnya, Gloria Arroyo (wakil presiden) yang diangkat menjadi presiden ke-14 
Filipina pasca EDSA II. 
18 Sophia Dedace, 2010, Joseph Estrada and his 'final performance' in Philippine politics, diakses 
pada http://www.gmanetwork.com/news/story/190151/news/specialreports/joseph-estrada-and-his-
final-performance-in-philippine-politics (16/10/2016 16.21 WIB) 

https://m.tempo.co/read/news/2009/08/01/118190180/bekas-presiden-filipina-corazon-aquino-meninggal
https://m.tempo.co/read/news/2009/08/01/118190180/bekas-presiden-filipina-corazon-aquino-meninggal
http://news.liputan6.com/read/252457/quotpeople-powerquot-dan-pergantian-rezim
http://www.gmanetwork.com/news/story/190151/news/specialreports/joseph-estrada-and-his-final-performance-in-philippine-politics
http://www.gmanetwork.com/news/story/190151/news/specialreports/joseph-estrada-and-his-final-performance-in-philippine-politics
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untuk berekspresi. Selain itu, masyarakat juga diberikan hak secara penuh dalam 

memberikan hak suaranya untuk memilih di pemilihan umum sebagai bentuk 

partisipasi politik masyarakat.19 

Pada tingkatan partisipasi politik tersebut, dapat mencerminkan kualitas 

demokrasi sebuah negara. Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, 

terdorong oleh keyakinan bahwa melalui pemilihan umum kepentingan mereka 

dapat tersalurkan. Hal tersebut erat kaitannya dengan kesadaran politik 

masyarakat. Semakin tinggi tingkatan yang dilakukan oleh pemilih maka semakin 

baik kualitas demokrasi yang dihasilkan.20 

Selain itu, Indonesia dan Filipina telah melaksanakan pemilu yang 

demokratis. Pemilu langsung dari rakyat dilaksanakan oleh Filipina pada 1986 

yang memenangkan Corizon Aquino sebagai presiden Filipina ke-11 selanjutnya 

pemilu diadakan kembali pada, 1992, 1998, 2001, 2004, 2010 dan 2016 yang 

memilih Presiden dan wakil Presiden secara terpisah.21 Sementara di Indonesia 

mengadakan pemilu secara demokratis pada tahun 1999, yang memenangkan 

Abrurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Puteri melalui pemilu yang dipilih 

oleh DPR.22 Serta pada tahun 2004 baru mengadakan pemilihan umum langsung 

dari rakyat yang menjadi momentum kemenangan periode pertama dan pada 2009 

                                                           
19 Ismoko Wijaya dan Rini Elly Setyo, 2009, Rakyat Indonesia Sedang Surplus Kebebasan, 
diakses pada http://politik.news.viva.co.id/news/read/63458-rakyat-indonesia-sedang-surplus-
kebebasan (02/10/2016 18.56 WIB) 
20 Denden Faturohman dan Wawan Sobari, 2004, Pengantar Ilmu Politik, Malang : UMM Press, 
hal. 280-283. 
21Egidius Patnistik, 2011, Cory Aquino Dan Arroyo, dikases pada 
http://internasional.kompas.com/read/2011/11/23/0857211/Cory.Aquino.dan.Arroyo  (02/10/2016 
19.13 WIB) 
22 Subue Tjahjono, 2015, Jalan Berliku Politik Megawati, diakses pada 
http://print.kompas.com/baca/polhuk/politik/2015/06/26/Jalan-Berliku-Politik-Megawati 
(07/01/2016 10.19 WIB) 

http://politik.news.viva.co.id/news/read/63458-rakyat-indonesia-sedang-surplus-kebebasan
http://politik.news.viva.co.id/news/read/63458-rakyat-indonesia-sedang-surplus-kebebasan
http://internasional.kompas.com/read/2011/11/23/0857211/Cory.Aquino.dan.Arroyo
http://print.kompas.com/baca/polhuk/politik/2015/06/26/Jalan-Berliku-Politik-Megawati
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kemenangan kedua Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden ke-6, sementara 

pada tahun 2014 pemilihan umum di Indonesia kembali dilaksanakan. Pemilihan 

umum yang terjadi di kedua negara tersebut merupakan bagian dari pesta 

demokrasi tanpa adanya paksaan yang dipilih langsung oleh rakyat dengan diikuti 

oleh multi partai, bebas, adil dan bertanggung jawab. 23 

Lebih lanjut, penelitian ini merupakan penelitian komparatif yang 

membandingkan tentang demokrasi Indonesia dan Filipina melalui pemilihan 

umum. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis mengambil 

judul Perbandingan Demokrasi Antara Indonesia dan Filipina (sudi pada sistem 

pemilihan umum). Alasan penulis mengkaji Indonesia dan Filipina dikarenakan 

kedua negara di Asia Tenggara tersebut memiliki latar belakang yang sama dalam 

sejarah perjalanan menuju negara demokrasi, yakni melalui people power. 

Meskipun keduanya memiliki sisi berbeda dalam mekanisme sistem pemilihan 

umum di dalamnya, namun memiliki kesamaan pada proses pemilihan umum 

serta sistem multi-partai yang digunakan. Selain itu, kedua negara di Asia 

Tenggara ini lebih matang demokrasinya dibanding negara lain di kawasan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah, 

Bagaimana perbandingan sistem pemilihan umum antara Indonesia dan Filipina? 

 

 
                                                           
23 Mad/Mpr, 2014, Melihat Perbandingan Pilpres 2004, 2009 dan 2014, diakses pada  
http://news.detik.com/berita/2645367/melihat-perbandingan-pilpres-2004-2009-dan-2014 
(02/10/2016 19.43 WIB) 

http://news.detik.com/berita/2645367/melihat-perbandingan-pilpres-2004-2009-dan-2014
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk membandingkan 

demokrasi Indonesia dan Filipina. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan 

bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah dikedua negara 

tersebut memiliki perbedaaan dalam pelaksaan pemilu. Selain itu, dari data yang 

di analisis, kemudian dapat dilihat melalui tabel hasil perbandingan pemilu untuk 

melihat persamaan dan perbedaan. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membandingkan sistem pemilihan umum 

di antara Indonesia dan Filipina, selain untuk melihat corak atau ciri pemilu yang 

dikembangkan oleh kedua negara tersebut di kawasan Asia Tenggara dan 

menjelaskan kualitas dari pelaksanaan pemilu Indonesia dan Filipina. 

b. Manfaat Akademik 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan referensi baru, literatur 

maupun kepustakaan bagi peneliti lain di kemudian hari. Selain itu, dapat 

mengetahui mengenai perbandingan sistem pemilihan umum dalam studi Ilmu 

Hubungan Internasional 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu ini penulis menganalisis beberapa penelitian 

untuk menjadi bahan pertimbangan perbedaan antara penelitian penulis dengan 

penelitian lainnya yang pernah dilakukan sebelumnya dengan topik demokrasi. 

Penelitian terdahulu pertama berjudul “Challenges to Southeast Asia’s 

Democratization Processes: A case study on Indonesia, the Philippines, and 

Thailand” oleh Gatra Priyandita dari Australian National University pada tahun 

2014.24 Penelitian ini menekankan pada tantangan demokrasi yang berlangsung di 

Filipina, Thailand, dan Indonesia, serta liberalisasi politik Malaysia, Singapura, 

dan Kamboja. 

Priyandita dalam menjelaskan penelitiannya menggunakan metode 

komparatif-historis, di mana hal tersebut digunakan untuk menilai internal 

validitas terhadap argumen dan untuk mengidentifikasi apakah ada yang 

memperkuat atau memperlemah proses demokratisasi di Filipina, Thailand dan 

Indonesia. Teori yang dikemukakan oleh Robert Dahl tentang demokrasi 

digunakan untuk melihat fenomena proses tantangan demokrasi yang dihadapi 

oleh negara-negara di Asia Tenggara. Priyandita memaparkan penelitiannya 

berfokus pada kelangsungan hidup demokrasi di Asia Tenggara, hal tersebut 

tampak bahwa pendekatan normatif demokrasi lebih baik untuk menjawab 

tantangan yang dihadapi oleh ketiga negara tersebut. Bertujuan untuk melihat 
                                                           
24 Gatra Priyandita, 2014, ”Challenges to Southeast Asia’s Democratization Processes: A case 
study on Indonesia, the Philippines, and Thailand”, Australian National University, diakses pada 
https://openresearch-
repository.anu.edu.au/bitstream/1885/16177/1/Priyandita%20Thesis%202014.pdf (15/10/2016 
21.59 WIB) 

https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/16177/1/Priyandita%20Thesis%202014.pdf
https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/16177/1/Priyandita%20Thesis%202014.pdf
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persamaan kelangsungan hidup demokrasi di wilayah tersebut, yang secara 

tradisional berfokus pada periode transisi demokrasi. Dengan melihat bermasalah 

dari tahun 2000 dan 2010, maka dapat diteliti faktor-faktor yang menyebabkan 

perlambatan dan penghentian proses demokratisasi.25 

Topografi politik Asia Tenggara beragam dan rumit. Priyandita 

menjelaskan tiga jenis bentuk pemerintahan di Asia Tenggara. Negara dengan 

pemerintahan otoriter seperti Brunei, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Negara 

dengan moderat pemilu otoritarianisme seperti, Kamboja, Malaysia, dan 

Singapura, dan negara dengan demokrasi yang cacat seperti, Indonesia, Filipina, 

Thailand, termasuk negara baru Timor-Leste. Selama Gelombang Ketiga terjadi, 

kawasan di Asia Tenggara bertransformasi menjadi politik radikal ada di empat 

negara: Filipina (1986), Thailand (1992), Kamboja (1993), dan Indonesia 

(1998). Namun, hanya tiga negara yaitu Filipina, Thailand, dan Indonesia sistem 

politiknya yang telah secara signifikan melakukan liberalisasi setelah masa 

pemerintahan otoriter berakhir.26 

Dalam tulisannya, Priyandita menyimpulkan hasil dari proses demokrasi di 

tiga negara berbeda, ketiganya terdapat hubungan sipil-militer dan partai politik 

yang lemah menimbulkan ancaman terbesar bagi lembaga-lembaga demokrasi di 

semua negara di Asia Tenggara. Konflik etnis yang terjadi Asia Tenggara 

menjadikan bentuk pemerintah yang demokrasi menjadi lemah karena kurangnya 

upaya pemerintah dalam merespon konflik tersebut.  

                                                           
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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Penelitian Priyandita menjadi rujukan sebagai penelitian terdahulu karena 

memiliki fokus kajian yang sama tentang yaitu, tentang demokrasi di Asia 

Tenggara. Namun yang membedakannya dengan penulis terletak pada variabel, di 

mana penulis melihat fenomena perbandingan demokrasi yang terjadi antara 

Indonesia dan Filipina melalui pemilihan umum, sedangkan Fenomena yang 

diteliti oleh Priyandita tentang tantangan demokrasi yang dihadapi oleh negara di 

kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina dan Thailand. Meskipun 

demikian, teori atau konseptual yang digunakan untuk menganalisa fenomena 

sama yaitu tentang demokrasi. 

Selanjutnya penelitian kedua, yang berjudul  The Stakes of Politics And 

Electoral Administration: A Comparative Study Of Southeast Asian Democracies 

oleh Takeshi Kawanaka merupakan Ide Discussion Paper No. 536 dari Institute of 

Developing Economies Jepang pada tahun 2015.27 Kanakawa menjelaskan bahwa 

pemilihan umum memainkan peran yang penting dalam stabilitas politik pasca-

demokratisasi, dan administrasi pemilu adalah kunci untuk proses pemilihan. 

Berdasarkan konstitusi yang berlaku di negara masing-masing, komisi pemilihan 

umum memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, lembaga 

tersebut mencoba untuk membuat sistem pemilihan umum secara netral. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kawanaka menggunakan metode 

komparatif, di mana peneliti membandingkan administrasi dalam pemilihan 

umum yang dilakukan negara-negara Indonesia, Filipina dan Thailand. Selain itu, 

data tersebut didapat melalui studi pustaka (library reseach). Sementara penulis 
                                                           
27 Takeshi Kawanaka, 2015, The Stakes Of Politics And Electoral Administration: A Comparative 
Study Of Southeast Asian Democracies, Ide Discussion Paper, Jepang: Institute of Developing 
Economie, No. 536, hal. 1-9. 



 

13 

 

dalam mengkaji fenomena melalui konsep Electoral administration. Penulis juga 

menjelaskan bahwa dalam membangun administrasi pemilu diperlukan netralitas 

dari penyelenggara.28 

Kawanaka memaparkan bahwa di dalam pemilihan umum terdapat 

interaksi yang strategis dari para pemain politik. Dalam hal ini, sifat administrasi 

pemilu dianggap sebagai hasil dari interaksi mereka. Sementara, jenis awal 

administrasi pemilu terlihat untuk menentukan jenis di periode berikutnya. 

Bahkan jika menganggap jalur sejarah penting, perhitungan hasil dari pemain 

utama dan interaksi dapat mempengaruhi proses evolusi dari lembaga.29 

Kawanaka menyimpulkan dalam karyanya, jika administrasi pemilu sangat 

penting dalam konsolidasi demokrasi sejak ditanamkannya kepercayaan 

masyarakat dalam pemilu, karena proses pemilu merupakan kunci untuk 

membentuk legitimasi dan stabilitas. Hal ini juga berlaku di negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara. Sifat dari administrasi pemilu sebagai akibat dari 

interaksi strategis antara pemain politik. Sebaliknya, wujud dari intensitas dapat 

menjadi protes terhadap kecurangan pemilu. Sementara intensitas yang tinggi 

terjadi di Thailand dan Filipina. 

Penelitian Kawanaka menjadi rujukan sebagai penelitian terdahulu karena 

memiliki fokus kajian yang sama tentang yaitu, tentang demokrasi. Namun yang 

membedakannya dengan penulis terletak pada variabel, di mana penulis melihat 

fenomena perbandingan demokrasi yang terjadi antara Indonesia dan Filipina 

melalui pemilihan umum, sedangkan Fenomena yang diteliti oleh Kawanaka 

                                                           
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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tentang perbandingan model administrasi pemilihan umum yang ada di Indonesia, 

Filipina dan Thailand. Meskipun demikian, penulis sama-sama menggunakan 

metode perbandingan untuk menganalisa fenomena sama yaitu tentang pemilihan 

umum. 

Kemudian penelitian ketiga, yang berjudul “The Architecture of 

Authoritarianism Southeast Asia and the Regeneration of Democratization 

Theory” oleh Dan Slater merupakan sebuah jurnal yang dipublikasikan Taiwan 

Journal of Democracy, Volume 2, No. 2, hal. 1-22 pada tahun 2006.30  Penelitian 

ini menjelaskan tentang bentuk dari otoritarianisme yang terjadi di kawasan Asia 

Tenggara dan regenerasi dari teori demokrasi. Hal ini juga memunculkan 

pendapat bahwa rezim otoritarianisme di Asia Tenggara cenderung menjadi kuat 

ketika demokratisasi di kawasan melemah. 

Penelitian terdahulu tersebut menggunakan teori demokrasi dalam 

mengkaji bentuk otoritarianisme negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, 

Slater juga menjelaskan bahwa nilai-nilai demokrasi yang muncul di dalam 

bentuk pemerintahan otoriter di Asia Tenggara lebih mudah cenderung 

melemahkan bentuk pemerintahan dari rakyat. Sehingga ketika terjadi pelemahan 

maka diperlukan konsolidasi demokrasi. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga 

stabilitas dalam negeri.31 

Pola seperti transisi demokrasi atau otoriter yang diterapkan, menunjukkan 

variasi yang berbeda-beda di Asia Tenggara. Dua negara di wilayah Asia 

                                                           
30 Dan Slater, 2006, The Architecture of Authoritarianism Southeast Asia and the Regeneration of 
Democratization Theory”, merupakan sebuah jurnal Demokrasi yang dipublikasikan Taiwan 
Journal of Democracy, Volume 2, No. 2, hal. 1-22. 
31 Ibid. 
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Tenggara ini dapat dianggap sebagai demokrasi elektoral (Indonesia dan Filipina). 

Sementara yang ketiga ada pada Thailand, negara tersebut memperlihatkan 

prosedur demokratis yang tidak stabil, hal tersebut disebabkan oleh kudeta militer 

yang bertujuan untuk menghilangkan sosok polarisasi dari Thaksin Shinawatra 

sebagai perdana menteri. Lebih lanjut, empat negara-negara Asia Tenggara 

lainnya tanpa ragu menunjukkan bentuk pemerintahan yang otoritarianisme 

seperti, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Brunei. Sementara itu, fitur yang 

kompetitif otoriter terjadi pada negara Malaysia, Kamboja, dan Singapura.32 

Slater menyimpulkan bahwa bentuk dari sistem pemerintahan di kawasan 

Asia Tenggara berbeda. Perbedaan tersebut terjadi akibat adanya pengaruh dari 

jajahan negara lain ketika Perang Dunia. Asia Tenggara seperti bentuk dari 

miniatur dunia, di mana hal tersebut terlihat dari varian dalam sistem 

kepemimpinan di masing-masing negara. Oleh karena itu, Dan Slater 

membandingkan bentuk otoriter dan transisi demokrasi di Asia Tenggara.  

Penelitian yang dipaparkan oleh Dan Slater dijadikan sebagai penelitian 

terdahulu karena memiliki fokus kajian yang sama tentang tentang demokratiasi 

dan bentuk kepemimpinan rezim otoriter. Sementara, yang membedakan 

penelitian Slater dengan penulis terletak pada variabel, di mana penulis melihat 

fenomena perbandingan demokrasi yang terjadi antara Indonesia dan Filipina 

melalui pemilihan umum, sedangkan fenomena yang diteliti oleh Dan Slater pada 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Meskipun demikian, teori atau 

                                                           
32 Ibid. 
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konseptual yang digunakan untuk menganalisa fenomena sama yaitu tentang 

demokrasi yang berkembang di Asia Tenggara. 

Dalam penelitian keempat, berjudul “New Forms of Voter Mobilization in 

Southeast Asia” Oleh Hedman, Eva-Lotta E dan Andreas Ufen merupakan 

Journal of Current Southeast Asian Affairs pada tahun 2010.33 Penelitian ini 

menjelaskan tentang pemilihan umum dan partai politik yang berada di Asia 

Tenggara. Negara-negara di kawasan dalam sistem kepartaian menunjukkan 

menurunnya partisipasi politik dari masyarakat.  

Hedman, Eva-Lotta E dan Andreas Ufen menggunakan metode 

komparatif, yang membandingkan strategi partai politik menjelang pemilihan 

umum. Selain itu, penulis ini mengumpulkan data dari studi literatur, di mana 

data-data diperoleh dan dianalisa. Selain itu, untuk menjelaskan hasi dari 

penelitian ini menggunakan Game Theory and Mathematical dalam memaparkan 

model teknologi informasi dan komunikasi terhadap strategi kampanye pemilu di 

negara Asia Tenggara.34 

Negara di kawasan Asia Tenggara telah lama membuat terobosan dalam 

promosi kampanye pemilihan umum melalui media elektronik dan cetak. Iklan-

iklan tersebut dibuat untuk menaikan ratting partai politik menjelang pemilihan 

umum. Secara umum, kondisi tersebut terjadi tidak hanya skala nasional namun 

pada tingkatan daerah juga melakukan promosi hal yang sama. Promosi tersebut 

mempengaruhi bentuk perubahan mobilisasi pemilih, di mana masyarakat harus 

                                                           
33 Hedman, Eva-Lotta E dan Andreas Ufen, 2010, New Forms of Voter Mobilization in Southeast 
Asia, Journal of Current Southeast Asian Affairs, GIGA: German Institute of Global and Area 
Studies, Institute of Asian Studies, Hamburg University Press No. 4, hal. 3-9. 
34 Ibid. 
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memahami dinamika pemilu yang terjadi. Selain itu, bentuk promosi tersebut 

dapat berfungsi untuk memodifikasi dan memperkuat, bukan kemudian mengganti 

dan melemahkan kampanye yang dilakukan oleh bakal calon.35 

Hedman, Eva-Lotta E dan Andreas Ufen menyimpulkan bahwa munculnya 

opini publik terjadi karena adanya perubahan yang berhubungan mobilisasi 

pemilih di Asia Tenggara. Hal tersebut berpengaruh pada pergeseran fokus dari 

pemilih menjelang pemilihan umum. Munculnya opini publik sebagai fenomena 

di sirkulasi yang lebih besar sebagai wacana politik dan fakta sosial politik di 

kawasan dan masyarakat sipil, dengan popularitas yang dimiliki calon, bukan 

konstruksi dan pemeliharaan mesin politik, melainkan dipandang sebagai semakin 

efektif dan modus yang menentukan mobilisasi pemilih. 

Penelitian yang jelaskan oleh Hedman, Eva-Lotta E dan Andreas Ufen 

dijadikan sebagai penelitian terdahulu karena memiliki fokus kajian yang sama 

tentang pemilihan umum dan partai politik. Sementara, yang membedakan 

penetian Hedman, Eva-Lotta E dan Andreas Ufen dengan penulis terletak pada 

variabel, di mana penulis melihat fenomena perbandingan demokrasi yang terjadi 

antara Indonesia dan Filipina melalui pemilihan umum, sedangkan Fenomena 

yang diteliti oleh Hedman, Eva-Lotta E dan Andreas Ufen pada negara di Asia 

Tenggara. Selain itu, teori atau konseptual yang digunakan untuk menganalisa 

fenomena juga berbeda. 

Lebih lanjut, penelitian kelima yang berjudul “Voter Turnout in 

Democratizing Southeast Asia: A Comparative Analysis of Electoral Participation 

                                                           
35 Ibid. 
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in Five Countries” Oleh Scot Schraufnagel, Michael Buehler, dan Maureen 

Lowry-Fritz dari University of London pada tahun 2014.36 Penelitian ini 

mengeksplorasi tentang faktor penentu jumlah pemilih di lima negara di Asia 

Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kelima 

negara tersebut menunjukkan ada yang paling demokratis di kawasan Asia 

Tenggara dengan menentukan jumlah pemilih. 

 Dalam menjelaskan variabel, Scot Schraufnagel, Michael Buehler, dan 

Maureen Lowry-Fritz mengunakan metode deduktif, yang menganalisa hal-hal 

yang bersifat umum menjadi khusus. Selain itu, data tersebut diperoleh melalui 

studi pustaka (library reseach). Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan teori 

demokrasi dalam mengkaji fenomena tingkat partisipan politik dalam pemilihan 

umum. Asia Tenggara dijadikan objek penelitian karena memiliki corak yang 

berbeda dengan kawasan lainnya.37 

Scot, Michael dan Maureen mengalisa perbandingan partisipasi pemilu di 

lima negara. Mereka meneliti partisipan pemilih melelui indikator seperti, 

institusional, demografi, keragaman politik, geografis, dan kondisi ekonomi. Hasil 

dari indikator yang dikemukakan menunjukkan adanya peningkatan partisipasi 

politik masyarakat. Berdasarkan beberapa indikator, dapat ditarik hipotesa bahwa 

jumlah pemilih sering digunakan sebagai tolak ukur negara demokrasi. 

Penelitian yang dijelaskan oleh Scot dan kawan-kawan dijadikan penulis 

sebagai penelitian terdahulu karena sama dalam menjelaskan nilai-nilai 
                                                           
36 Scot Schraufnagel, Michael Buehler, Maureen Lowry-Fritz, 2014, “Voter Turnout in 
Democratizing Southeast Asia: A Comparative Analysis of Electoral Participation in Five 
Countries”, University of London, diakses pada http://michaelbuehler.asia/wp-
content/uploads/2014/01/SchraufnagelBuehlerFritzenToD.pdf (15/10/2016 22.47 WIB) 
37 Ibid. 

http://michaelbuehler.asia/wp-content/uploads/2014/01/SchraufnagelBuehlerFritzenToD.pdf
http://michaelbuehler.asia/wp-content/uploads/2014/01/SchraufnagelBuehlerFritzenToD.pdf
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demokrasi. Sementara, yang membedakan penelitian Scot dan kawan-kawan 

dengan penulis adalah pada variabel, di mana penulis melihat fenomena 

perbandingan demokrasi yang terjadi antara Indonesia dan Filipina melalui 

pemilihan umum, sedangkan pada peneliti sebelumnya membandingkan bentuk 

demokrasi yang diimplementasikan jumlah pemilih pada pemilihan umum. 
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1.5 Landasan Teori / Konsep 

1.5.1 Sistem Politik 

Chilcote dalam karyanya Teori Perbandingan Politik, menjelaskan teori 

sistem menurut David Easton yang dibagi menjadi empat tahap. Masing-masing 

dari tahap tersebut dijelaskan dalam karyanya The Political System.38 Pertama, 

adanya unit dan batas-batas suatu sistem politik. Artinya, sistem politik yang 

dijelaskan Easton terdapat unit-unit yang terhubung antara satu dengan yang lain 

serta dapat menggerakkan roda kerja sistem politik (pemerintah yang dipilih 

melalui pemilihan umum). Kedua, perlunya Input-output. Input merupakan 

                                                           
38 Ronald H. Chilcote, 2010, Teori Perbandingan Politik, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 199-200. 
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masukan yang muncul dari masyarakat ke dalam sistem politik yang berupa 

tuntutan dan dukungan (partisipasi pemilih). Dalam hal ini masyarakat menuntut 

kepada sekelompok kepentingan dalam sistem politik, sementara dukungan yang 

dimaksud adalah bentuk dari upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan dari 

sistem politik tersebut, agar sistem yang sudah ada dapat terus berjalan. Lebih 

lanjut, hasilnya dapat dikeluarkan menjadi sebuah output sistem politik yang 

berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Ketiga, diferensiasi 

dalam sistem. Artinya, Sistem yang sudah baik harus memiliki pembedaan dan 

pemisahan kerja dalam sistem politik. Oleh karena itu, perlu banyak lembaga 

untuk mengatur sistem pemerintahan termasuk didalamnya terdapat lembaga 

pemilihan umum. Keempat, adanya integrasi dalam sistem. Integrasi adalah 

terhubunganya lembaga satu dengan yang lainnya (komisi pemilihan umum, 

partai politik, kelompok masyarakat).39 

 

1.5.2 Sistem Pemilu 

Reynolds dalam karyanya Merancang Sistem Pemilihan Umum, 

berpendapat bahwa pemilihan umum menggunakan metode suara-suara yang 

digunakan untuk mendapatkan kursi-kursi kekuasaan bagi para kandidat. Pemilu 

dikatakan penting apabila, wakil rakyat bekerja untuk rakyat dalam proses 

pembuatan kebijakan. Pemilihan umum di dalam negara diikuti oleh partai politik 

yang mewakili kepentingan bagi warga negara. Jadi pemilu dianggap baik jika 

sistem mampu mengakomodasi kepentingan berbeda namun dengan satu tujuan 

                                                           
39 David Easton, 1957, An Approach to The Analysis Of Political System, Maryland: The Johns 
Hopkins University Press, hal. 384-391 
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yang sama yaitu melaksanakan proses pembuatan kebijakan, kebijakan tersebut 

bisa bermacam-macam salah satunya tentang pelaksanaan pemilu.40 Sementara 

Nohlen dalam karyanya Electoral Systems, mendefinisikan pemilihan umum ke 

dalam dua pengertian. Pertama, dalam arti luas yaitu segala bentuk proses yang 

berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilih serta perilaku yang 

ditunjukan oleh pemilih. Kedua, dalam arti sempit bahwa pemilu merupakan 

bentuk dari pemilih yang dikeluarkan melalui pemberian suara, di mana suara-

suara yang diberikan ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat 

publik.41 

Sementara itu, menurut Faturohman dan Sobari tentang kepartaian di 

golongan menjadi tiga bentuk. Pertama, bentuk partai tunggal, di mana hal 

tersebut dapat menjalankan mesin politik yang efektif. Partai tunggal juga 

berupaya untuk menjaga ideologi masyarakat di bawah pengawasan dan kekuatan 

ideologi partai. Kedua, sistem dua partai, sistem dua partai dapat ditemukan pada 

pemerintahan presidensial atau parlementer. Jika salah satunya menjadi pemenang 

di pemilihan umum, maka lawannya akan menjadi partai oposisi yang loyal 

mengawal pemerintahan. Ketiga, sistem multi-partai, di dalam multi-partai yang 

dominan lebih banyak. Partai-partai tersebut merupakan representasi dari ideologi 

rakyat.42 

Berdasarkan pemaparan penggolongan jenis partai diatas, Indonesia dan 

Filipina mengadopsi sistem multi-partai. Kondisi tersebut cenderung membuat 

                                                           
40 Andrew Reynolds, Merancang Sistem Pemilihan Umum, dalam Seta Basri, 2011, Pengantar 
Ilmu Politik, Jogjakarta: Indie Book Conter, hal. 125. 
41 Ibid., hal. 126. 
42 Denden Faturohman dan Wawan Sobari, Op. Cit., hal. 280-283.  
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koalisi antar partai untuk membentuk pemerintahan pasca pemilu. Sistem multi-

partai merupakan salah satu praktek demokrasi, di mana hal tersebut dapat 

menciptakan demokrasi yang berjalan dengan baik. Selain itu, multi-partai juga 

menjadi pemersatu wilayah geografis, seperti halnya Indonesia dan Filipina 

sebagai negara kepulauan dengan cakupan wilayah yang luas.43 

Maka model sistem politik yang di paparkan oleh Easton adalah yang 

paling mendekati dalam membandingkan demokrasi Indonesia dan Filipina 

melalui pemilihan umum. Sementara proses pemilu dipengaruhi oleh  masyarakat, 

di mana pemilih menjadi penentu dalam perkembangan negara demokrasi. Selain 

itu, rakyat menginginkan diselenggarakannya pemilihan umum sebagai bentuk 

kedaulatan rakyat, yang diikuti oleh multi-partai. Lebih lanjut, untuk mengkaji 

demokrasi pada Indonesia dan Filipina, masyarakat memiliki akses keterbukaan 

sebagai kontrol bagi negara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dijelaskan 

tentang sistem dan proses pemilihan umum yang ditransformasikan menjadi 

penentu pejabat publik maupun kursi di parlemen, dengan metode dan aturan yang 

berlaku di kedua negara tersebut. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43U.S Department, 2015, Democracy Southeast Asia, diakses pada 
http://www.state.gov/j/drl/rls/rm/2015/249788.html (02/10/2016 21.03 WIB) 

http://www.state.gov/j/drl/rls/rm/2015/249788.htm
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian comparative – 

analysis.44 Metode komparatif adalah cara untuk membandingkan antara berbagai 

variabel yang muncul ketika penelitian dilakukan dengan menetapkan indikator 

untuk menghubungkan serta menguji masalah yang akan dipecahkan.45 Metode 

komparatif analisis ini ditekankan pada suatu penemuan hubungan empiris antara 

variabel, metode ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perbedaan dan 

persamaan, dengan cara membandingan sistem pemilihan umum Indonesia dan 

Filipina. Dalam hal ini peneliti akan mencari jawaban dengan menganalisa fakta 

yang terjadi. Perbandingan demokrasi antara Indonesia dan Filipina menjadi 

penelitian yang dikaji oleh penulis. Peneliti meneliti masalah yang sedang terjadi 

di kedua negara tersebut sekaligus dapat juga membandingkannya kasus secara 

mendetail tentang latar belakang serta ruang lingkup dengan fenomena yang ada. 

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu tahap di mana penulis melakukan 

suatu penelitian terhadap sumber yang relevan dengan permasalahan yang hendak 

dipecahkan. Penulis menggunakan studi kepustakaan (library research) dan 

pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, 

artikel, berita online dan data-data yang bersumber dari website resmi yang dapat 

                                                           
44 Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 65 
45 Ibid., hal. 38 
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dipertanggungjawabkan, di mana semua sumber tesebut dimanfaatkan untuk 

mengolah data yang diperlukan. 

 

1.6.3 Teknik Analisa Data  

Teknik analisa ini memiliki peran yang sangat penting dalam meneliti 

sebuah penelitian, karena hal tersebut dapat digunakan untuk membandingkan 

sebuah fenomena.46 Dalam konteks ini, peneliti mencari jawaban dengan 

menganalisa fakta yang terjadi, yaitu melalui kepartaian, mekanisme pemilihan 

dan penghitungan suara antara Indonesia dengan Filipina yang dijadikan indikator 

perbandingan untuk dianalisa persamaan dan perbedaannya. Hal tersebut menarik 

untuk diteliti karena untuk melihat perbedaan corak atau ciri di antara keduanya. 

 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Peneliti memberi batasan terhadap ruang lingkup penelitian agar 

pembahasan masalah yang diteliti tidak keluar dari permasalahan yang sudah 

ditentukan. Batasan waktu yang ditentukan penulis di Indonesia pada tahun 2004-

2014. Pada tahun 2004 karena pemilu pertama rakyat untuk memilih presiden, 

wakil presiden, anggota parlemen secara langsung yang diikuti oleh multi-partai 

setelah amandemen ke-4 UUD 1945 dengan sistem pemungutan menggunakan 

surat suara, sementara tahun 2014 kembali diselenggarakan pemilu sebagai 

lanjutan kedaulatan rakyat Indonesia pasca selesainya masa jabatan pejabat publik 

                                                           
46 Moh. Nasir, 2011, Metode Penelitian, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, hal. 84-85 
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dan anggota dewan. Lebih lanjut, batasan waktu pemilu di Filipina pada tahun 

2004-2016. Tahun 2004 karena pemilu yang dilakukan pasca revolusi EDSA II 

dan pada tahun 2016 merupakan agenda rutin pesta demokrasi pasca selesainya 

masa jabatan pejabat publik dan anggota dewan di Filipina. Lebih lanjut, pemilu 

yang berlangsung di Filipina memilih presiden dan wakil presiden secara terpisah, 

anggota senat dan anggota parlemen yang diikuti multi-partai dengan sistem 

pemungutan suara yang dilakukan secara digital. Hal tersebut dikarenakan pasca 

kepemimpinan rezim otoriter tersebut perlu dibangunnya rezim demokratis yang 

meliputi nilai, norma dan institusi demokrasi serta pengkonsolidasian rezim 

demokratis baru. 

b.  Batasan Materi 

Materi yang dijelaskan oleh penulis fokus terhadap demokrasi Indonesia 

dan Filipina pasca kepemimpinan rezim otoriter, hingga munculnya konsolidasi 

demokrasi yang ditandai dengan sistem pemilihan umum. Dalam penulisan ini 

juga menjelaskan tentang kepartaian, mekanisme pemilihan dan mekanisme 

penghitungan suara. Sehingga dari hasil perbandingan dapat dilihat kualitas 

demokrasi di kedua negara tersebut. Hal ini dilakukan agar penelitian yang 

dilakukan tidak meluas, namun akan berpusat pada kajian yang diteliti serta 

menjadikan dasar penulisan yang bersifat analisis kualitatif. 

 

1.7 Argumen Dasar 

Argumen dasar penulisan ini meneliti tentang perbandingkan sistem 

pemilihan umum, mengacu pada konseptual yang dikemukakan oleh David 
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Easton tentang sistem politik sebagai roda kerja dilaksanakannya pemilihan 

umum. Berdasarkan latar belakang yang sama, pernah dikuasai oleh rezim otoriter 

Indonesia dan Filipina dalam pelaksanaan pemilihan umum mengalami tekanan 

oleh rezim untuk terus memenangkan pemilu. Sehingga rezim tersebut berkuasa 

hingga puluhan tahun. Namun, berakhirnya rezim membuat sistem pemilihan 

umum berubah kearah yang lebih baik. Pada pemilihan umum Indonesia yang 

dilaksanakan pada tahun 2004-2014 dan Filipina yang dilaksanakan pada tahun 

2004-2016, dapat dikaji melalui tiga pendekatan indikator yaitu kepartaian, 

mekanisme pemilihan dan mekanisme penghitungan suara. Penulis akan meneliti 

tiga indikator tersebut, sehingga hasilnya dapat dilihat melalui persamaan dan 

perbedaan sistem pemilihan umum. Pemilu memang tidak bisa dihilangkan dari 

bentuk pemerintahan yang demokrasi. Seperti halnya Indonesia dan Filipina 

sebagai negara di Asia Tenggara yang memiliki corak demokrasi berbeda 

dibanding negara lain di kawasan. 
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