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BAB II 

GAMBARAN UMUM PEMILU INDONESIA-FILIPINA 

 

 

Pada bab II ini, penulis akan membahas tentang latar belakang sistem 

pemilihan umum Indonesia dan Filipina. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah 

kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila maka dilaksanakannya pemilihan 

umum dengan jangka waktu lima tahun dan dapat dipilih selama dua periode. Amanat 

Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam peraturan pemilihan umum untuk 

memilih DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan wakil Presiden. Mengingat memiliki 

sejarah yang sama pernah dipimpin oleh rezim otoriter, namun Filipina dalam hal 

pemilihan umum terus mengembangkan dan berinovasi dalam pelaksanaan pemilu 

untuk memilih anggota Kongres, Senat, Presiden dan wakil Presiden. Teknologi 

berbasis komputer menjadi cara bagi Filipina untuk mengikuti perkembangan 

teknologi di dunia. 

Sementara, pelaksanaan di Indonesia dan Filipina diikuti oleh multi partai 

sebagai wadah bagi golongan-golongan yang tergabung dalam satu ideologi atau 

kelompok yang terorganisir. Melalui lembaga penyelenggara pemilu, kedua negara 

tersebut terus memperbaiki dan mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam menggunakan hak politiknya. Sejatinya penggunaan hak politik sebagai bentuk 

kebebasan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat di pemilu dalam kebebasan 
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berpendapat yang dituangkan melalui pemberian suara ketika pemilihan umum 

berlangsung. 

 

2.1 Deskripsi Pemilihan Umum Indonesia 

Secara universal pemilihan umum adalah salah satu bentuk dari pemerintahan 

demokrasi, pemilihan umum juga dianggap sebagai penyerahan kedaulatan dari 

rakyat kepada orang atau partai yang dipercayai, di mana pemilihan umum dijadikan 

sebagai alat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan roda 

pemerintahan. Pemerintahan yang terbentuk melalui pemilihan umum diharapkan 

memiliki legitimasi yang kuat terhadap jalannya pemerintahan serta dapat 

menjalankan tugas pemerintahan yang diembannya dengan baik. Hal tersebut 

dilaksanakan, karena rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung, oleh sebab 

itu adanya pemilu dilakukan untuk memerintah suatu negara dalam jangka waktu 

tertentu. Untuk itu, pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil. Meskipun era reformasi lebih sering bergani kebijakan dalam 

menentukan sistem pemilu, namun  dapat dipahami bahwa nilai-nilai demokratis 

dapat diwujudkan melalui representatif proporsional yang dianggap lebih adil dari 

pada sistem mayotarian yang berkembang era Orde Baru. Melalui sistem ini pulalah, 

sebuah partai akan memiliki daerah basis massa yang absolut.47 

 

                                                           
47Indra Pahlevi, 2015, Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proposional Dan Mayotarian, Jakarta: P3I 
Sekjend DPR RI, hal. 12-16. 
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2.1.1 Kelembagaan Penyelenggara Pemilu RI 

Sejak kemerdekaan, Republik Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali 

pemilihan umum.48 Pemilihan umum yang terjadi di Indonesia pada awalnya 

ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat dan anggota 

konstituante pada tahun 1955. Namun, pemilu pada tahun 2004 menunjukkan adanya 

perubahan. Perubahan pemilihan umum tersebut di tandai dengan dikeluarkannya 

undang-undang untuk memilih DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan wakil presiden 

secara langsung.49 

Rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya terhadap 

berjalannya pemerintahan. Setelah revolusi kemerdekaan yang terjadi pada tahun 

1953, ditahun yang sama presiden Soekarno menandatangani keputusan presiden 

tentang Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), panitia tersebut dibentuk untuk 

menjalankan tugasnya dalam menyiapkan dan menyelenggarakan pemilu tahun 1955. 

Selama kepemimpinan di bawah presiden Soekarno, panitia pemilihan Indonesia 

mengalami dinamika yang terjadi di internal PPI. Hal tersebut dikarenakan politik 

dalam negaeri Indonesia yang tidak stabil, kondisi keamanan negara yang masih 

kurang kondusif serta beberapa daerah yang masih dirundung kekacauan. Akibatnya 

pemilu yang seharusnya berjalan lima tahun, pada tahun 1960 tidak lagi dilanjutkan. 

Kemudian, kondisi tersebut berdampak pada presiden Soekarno yang membubarkan 
                                                           
48 Pemilu Indonesia tahun 1955 (masa Orde Lama), pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 
(masa Orde Baru), pemilu tahun, 1999, 2004, 2009, 2014 (masa reformasi). 
49 Undang-Undang Dasar No.12 tahun 2003, tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden 
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hasil pemilu tahun 1955 (memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota 

konstituante) setelah anggota legislatif menolak Rancangan Anggaran Pengeluaran 

Biaya Negara (RAPBN) dan mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959 tentang 

pembentukan DPR dan MPR Sementara, di mana semua anggota dipilih langsung 

oleh presiden Soekarno.50  

Sementara itu setelah MPRS mengangkat Soeharto sebagai presiden 

menggantikan Soekarno. Pada tahun 1970 Panitia Pemilihan Indonesia kemudian di 

rubah oleh presiden Soeharto dengan nama Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU). 

LPU selama 29 tahun telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara 

pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diikuti oleh 

tiga partai pengusung yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai 

Demokrasi Indonesia. Setelah Soeharto lengser, posisi presiden digantikan oleh B.J 

Habibie diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat itu 

menjabat sebagai wakil. Kemudian pada tahun 1999 LPU ditransformasikan kembali 

dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 1999 yang disahkan oleh 

presiden BJ Habibie.51 

Secara kelembagaan, KPU sekarang telah mengalami tiga kali perubahan. 

Perubahan pertama terjadi pada tahun 1999-2001, di era presiden BJ Habibie KPU 

berjumlah 53 orang, di mana lembaga tersebut diisi dari berbagai kalangan tokoh 

                                                           
50 Republika, 2015, Hari ini 5 Maret: Soekarno Membubarkan DPR Hasil Pemilu 1955, diakses pada 
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/03/05/mj682b-hari-ini-5-maret-soekarno-
membubarkan-dpr-hasil-pemilu-1955  (12/01/2017 10.31 WIB) 
51 Kepres BJ Habibie, No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/03/05/mj682b-hari-ini-5-maret-soekarno-membubarkan-dpr-hasil-pemilu-1955
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/03/05/mj682b-hari-ini-5-maret-soekarno-membubarkan-dpr-hasil-pemilu-1955
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masyarakat Indonesia yang netral terhadap pemerintahan Orde Baru. Pemilu yang 

terjadi pada tahun 1999, tidak hanya memilih anggota DPR dan MPR yang baru, 

melainkan pemilu tersebut juga memilih presiden dan wakil presiden yang baru. 

Selanjutnya, perubahan kedua KPU terjadi pada tahun 2001-2007 di bawah presiden 

Abdurrahman Wahid.52 Dari keanggotaan yang berjumlah 53, berkurang menjadi 11 

orang yang terdiri dari akademisi dan LSM. Sementara itu, tahun 2007-2012 KPU di 

bawah kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami perubahan 

jumlah anggota yang terus menurun hingga berjumlah 7 orang, terdiri dari anggota 

KPU provinsi, akademisi, peneliti dan pejabat birokrat.53 

Penyempurnaan terhadap lembaga pemilihan umum, dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia.54 Selama proses penyelenggaraan 

berlangsung, KPU dituntut untuk independen dan non-parisan. Sifat dari 

penyelenggara ini adalah nasional artinya mencerminkan ruang lingkup kerja dan 

tanggung jawabnya yang mencangkup wilayah (Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI), kemudian bersifat tetap artinya meskipun masa jabatan dibatasi namun 

tugasnya dapat dijalankan secara berkesinambungan dan selanjutnya bersifat  mandiri 

yang artinya secara tugas pokok dan fungsi, penyelenggara pemilu bebas dari 

pengaruh pihak mana lain yang dapat merugikan proses pemilu. Dalam 

                                                           
52 Keppres Abdurrahman Wahid,  No 70 tahun 2001 tentang Perubahan Struktur KPU RI 
53 Keppres Susilo Bambang Yudhoyono, No 101 tentang Perubahan KPU tahun 2007 
54 KPU, Sejarah KPU, diakses pada http://kpu.blitarkab.go.id/?page_id=146 (26 Desember 2016 10.48 
WIB) 

http://kpu.blitarkab.go.id/?page_id=146
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menyelenggarakan proses pemilu, KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu 

memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.55 

 

2.1.2 Lahirnya Lembaga Baru Pemilu RI 

Lebih lanjut, dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengawasi berjalannya pemilu di wilayah NKRI.56 

Bawaslu menjadi satu paket badan pemilu yang dibentuk untuk mengawasi 

pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus 

pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Selain itu, KPU 

mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu 

yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 bagian. 

Terbentuknya lembaga pengawasan terhadap pemilu bukan tanpa alasan, 

kejadian terhadap pelanggaran pemilu tahun 1977 merupakan awal mula terjadinya 

distrust terhadap penguasa yang didominasi oleh partai Golkar dan Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Usulan tersebut pada akhirnya mendapat 

respon dari pemerintah dan DPR terhadap kejadian tersebut dengan membentuk 

Panitian Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) pada tahun 1980. 

Sementara itu, untuk mengurangi campurtangan penguasa. Panwaslak Pemilu 

dipisahkan dari LPU yang sebelumnya menjadi satu  struktur dibawah Departemen 

Dalam Negari (sekarang Kementerian Dalam Negeri). Perbaikan terhadap 

                                                           
55 Ibid. 
56 Bawaslu, Sejarah Pengawasan Pemilu, diakses pada http://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-
pengawasan-pemilu ( 26 Desember 2016 13.21 WIB) 

http://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu
http://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu
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pengawasan terus dilakukan, hingga pada tahun 2003 disahkan terkait perubahan 

nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). 

Lebih lanjut, perubahan terhadap Panwaslu selanjutnya dilakukan oleh 

pemerintah. Tahun 2007, kembali mengalami perubahan nama yang sebelumnya 

Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Disahkannya undang-undang 

tentang pengawasan terhadap pemilu, menjadi kemandirian Bawaslu untuk 

menentukan kewenangan pengawasan terhadap jalannya pemilu. Wewenang terhadap 

pelanggaran pemilu juga menajadi tanggung jawab Bawaslu untuk menyelesaikan 

sengketa pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu seperti politik uang, pencurian 

suara, dan lain-lain Bawaslu sebagai badan pengawas dapat mendiskualifikasi peserta 

pemilu. Pembatalan peserta atas pelanggaran tersebut, dapat menekan kasus 

pelanggaran yang muncul ketika menjelang pemilu. Selain itu,  dapat memberikan 

efek jera kepada peserta pemilu yang lain dan memastikan pemilu dapat berjalan 

demokratis serta bebas dari praktik-praktik pelanggaran pemilu. Untuk itu, kasus-

kasus pelanggaran yang terjadi diselesaikan melalui sidang pleno yang dibahas dalam 

rapat internal Badan Pengawas Pemilu.  
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Sumber : Bawaslu RI 

 

2.1.3 Mekanisme Pemilihan Umum 

Sistem pemilihan umum merupakan metode atau cara yang mengatur untuk 

memilih wakil-wakil rakyat yang ditetapkan berdasarkan Daerah Pilihan (Dapil). 

Pada sistem pemilu di Indonesia mempunyai dimensi yang kompleks yang harus 

dipenuhi untuk menjalankan jalannya pemilihan umum. Pertama, penyuaraan atau 

hasil dari suara rakyat yang diberikan kepada calon anggota legislatif. Jenis 

penyaluran suara dibedakan menjadi dua jenis yaitu melalui partai politik atau calon. 

Kedua, besaran distrik atau luas wilayah yang akan diwakili oleh seorang calon 

anggota legislatif. Besaran distrik yang terdapat pada pemilu legislatif akan 

menentukan tingkat kompetisi dari partai politik. Karena semakin banyak partai dan 

calon akan berpengaruh terhadap kursi yang dominan di parlemen. Jika distrik 

tersebut semakin kecil juga akan membuat kompetisi semakin ketat untuk 

merebutkan suara rakyat. 
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Lebih lanjut yang ketiga, adanya batas pendistrikan, artinya batas tersebut 

diberikan untuk jumlah anggota legislatif yang akan mewakili suatu daerah dengan 

porsi yang sama berdasarkan jumlah penduduk. Keempat, ambang batas atau 

threshold yaitu suatu bembatasan jumlah partai politik yang masuk di parlemen. 

Tujuan dari ambang batas parpol yaitu untuk menjadikan parlemen tetap multi partai 

sesuai dengan undang-undang namun membatasi jumlah partai. Kelima, jumlah kursi 

legislatif. Jumlah kursi legislatif menentukan luas daerah berdasarkan 

Kota/Kabupaten di sebuah provinsi. Hal tersebut telah diatur berdasarkan konstitusi 

Indonesia. Sehingga kondisi tersebut berdampak pada sistem pemilihan umum di 

Indonesia yang menganut sistem proporsional tertutup 2004 dan proporsional terbuka 

2009 & 2014.57 

Pada tahun 2004, sebagai tahun kedua pemilu masa reformasi yang didahului 

pemilu pertama tahun 1999. Tahun 1999 dan 2004 Indonesia menganut sistem pemilu 

proporsional tertutup, sistem ini merupakan hasil dari jumlah surat suara yang masuk 

kemudian dikonversikan pada calon yang layak untuk menjadi wakil rakyat pada 

Dapil akan ditentukan berdasarkan nomor urut  oleh partai pengusung. Alokasi kursi 

diperoleh dari jumlah penduduk yang diwakili di pulau Jawa, namun kondisi tersebut 

tidak berlaku di pulau lain. Hal tersebut dilakukan karena luar pulau Jawa jumlah 

penduduknya lebih sedikit dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Namun pada 

tahun 2008 pemilu di Indonesia dimodifikasi menjadi sistem pemilu proposional 

                                                           
57 Sigit Pamungkas, 2009, Perilaku Pemilih, Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fisipol 
UGM, hal. 39. 
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terbuka. Atas usulan tersebut sistem pemilu di Indonesia diwarnai dengan dinamika 

pembahasan undang-undang pemilu.58 

Proses dalam metode pemungutan suara, pemerintah Indonesia masih dilema 

dengan keputusan metode pemilihan yang tepat untuk digunakan. Hal tersebut terlihat 

dari aturan yang berubah-ubah ketika menjelang pemilu tiba. Seperti halnya pada 

tahun 2004, metode yang digunakan untuk pemilu adalah dengan menggunakan 

metode mencoblos tanda gambar calon legislatif maupun calon untuk pasangan calon 

presiden dan wakil presiden. Pemungutan suara yang dilakukan dengan cara 

mencoblos ini sudah dilaksanakan sejak zaman Soeharto hingga pada pemilu tahun 

2004. Sementara itu pemilu pada 2009 saja pemungutan suaranya dilakukan dengan 

cara mencontreng.59 

Gagasan untuk mengubah aturan pemilu kembali muncul, pada tahun 2014 

mencoblos kembali digunakan untuk memilih calon elit politik yang maju pada 

pemilu legislatif dan presiden serta wakil presiden. Sistem coblos saat Pemilu 2014 

dipilih untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan suaranya, karena sistem 

contreng berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada Pemilu 2009 lalu dirasa kurang 

berhasil karena banyak masyarakat yang kurang familiar. Hal tersebut dibuktikan, 

dengan meningkatnya kertas suara tidak sah akibat kesalahan pada saat mencontreng, 

                                                           
58 Muhammad Doni & Fahmi Arisandi, 2014, Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan 
Perwakilan Rakyat Proporsional daftar Terbuka, dalam Jurnal Hukum Nasional, Jakarta: Universitas 
17 agustus 1945, Volume 3 Nomor 1, hal. 104-106. 
59 Nur Muhamad, 2014, KPU: Coblos Nomor/Nama Caleg Cukup Satu Titik, diakses pada 
http://www.antaranews.com/berita/418296/kpu-coblos-nomornama-caleg-cukup-satu-titik (15/01/2017 
14.18 WIB) 

http://www.antaranews.com/berita/418296/kpu-coblos-nomornama-caleg-cukup-satu-titik
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jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2004. Oleh karena itu, pemerintah melalui 

KPU kembali menggunakan metode moncoblos pada saat pemilu 2014.60 

Sementara itu, penghitungan suara di pemilihan umum Indonesia masih 

menggunakan cara manual. Cara tersebut dilakukan dengan menggunakan surat suara 

kertas, berarti resiko jika terjadi kesalahan mencetak juga sangat tinggi, mengingat 

surat suara disesuaikan dengan jumlah daftar pemilu tetap yang terdaftar di KPU. 

Resiko lain yang dihadapi ketika pemilu berlangsung juga berdampak pada jumlah 

surat suara yang lebih dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Meskipun begitu, 

pemerintah Indonesia sendiri belum ada upaya untuk mengarahkan metode 

penghitungan dengan menggunakan e-voting. Selain untuk mempermudah 

perhitungan hal tersebut juga dapat mengurangi penyalahgunaan e-voting dari pihak 

yang tidak bertanggungjawab.61 

 

2.2 Partai Politik Indonesia 

Partai politik dapat dikatakan sebagai suatu kelompok yang terorganisir dan 

memiliki orientasi dalam mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai yang sama. Tujuan dari 

didirikan partai politik yaitu untuk mendapatkan kekuasaan yang sah secara 

konstitusional. Adanya partai politik digunakan sebagai sarana komunikasi politik. 

Komunikasi tersebut dilakukan untuk menyebarluaskan rencana dan kebijakan yang 
                                                           
60 Rusla, 2009, Jumlah Suara Sah Pemilu 2009 Menurun, diakses pada 
http://www.antaranews.com/berita/140508/jumlah-suara-sah-pemilu-2009-menurun (15/01/2017 15.07 
WIB) 
61 Ishom Muhammad Drehem, Supeno Djanali dan Baskoro Adi Pratomo, 2016, Implementasi Kontrol 
Integritas E-Kiosk untuk Pengamanan Sistem Pemungutan Suara secara Elektronik (E-Voting), dalam 
Jurnal Teknik Informatika, Surabaya: Institut Teknologi Surabaya, Volume 5, No.1, hal 1, diakses 
pada http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/viewFile/14250/2545 (18 /02/2017 07.43 WIB) 

http://www.antaranews.com/berita/140508/jumlah-suara-sah-pemilu-2009-menurun
http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/viewFile/14250/2545
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dikeluarkan oleh para elit politik. Sementara, partai politik juga digunakan sebagai 

sarana dalam mensosialisasikan politik pada masyarakat. Untuk itu, sosialisasi 

dilakukan secara berangsur-angsur dalam ceramah politik, kursus kader dan 

sebagainya. 

Sementara itu, sejak pertama pemilu Indonesia tahun 1955 telah diikuti oleh 

multi partai sebagai bentuk representatif dari rakyat. Representatif tersebut dilihat 

dari luas wilayah Indonesia yang memiliki multi kultur, suku dan agama. Oleh karena 

itu, multi partai di Indonesia dianggap sebagai perwakilian dari suatu golongan yang 

tergabung dalam suatu organisasi partai politik. Sehubungan dengan 

diselenggarakannya pemilu setiap lima tahun sekali, jumlah partai terbanyak terjadi 

masa kepemimpinan presiden B.J Habibie.62 Meningkatnya jumlah partai-partai 

tersebut merupakan tuntutan era reformasi yang berdampak pada bermunculan partai-

partai baru sebagai partai politik yang memperjuangkan kepentingan rakyat. 

Munculnya partai-partai tersebut tidak diperhitungkan secara cermat oleh pemerintah, 

sehingga pada kemunculan partai yang begitu banyak hingga berjumlah 48 partai 

politik yang mendaftar ke lembaga peyelenggara pemilu untuk mengikuti pemilihan 

umum tahun 1999.63 

                                                           
62 Agun Gunandjar, Sistem Multi Partai Di Indonesia, dalam Paper Hukum Tata Negara, diakses pada 
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/83-sistem-multipartai-di-indonesia.html ( 23/01/2016 
12.45 WIB) 
63 Bawono Kumoro, 2013, Menakar Kualitas Institusionalisasi Partai Politik dalam Sistem Multipartai 
Di Indonesia, diakses pada http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/890-menakar-
kualitas-institusionalisasi-partai-politik-dalam-sistem-multipartai-di-indonesia (08/12/2016 11.26 
WIB) 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/83-sistem-multipartai-di-indonesia.html
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/890-menakar-kualitas-institusionalisasi-partai-politik-dalam-sistem-multipartai-di-indonesia
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/890-menakar-kualitas-institusionalisasi-partai-politik-dalam-sistem-multipartai-di-indonesia
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Ketika menjelang pendaftaran pemilu tahun 2004, peserta pemilu dari partai 

politik yang lolos seleksi terdapat 24 partai. Hal tersebut disebabkan oleh DPR yang 

mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi undang-udang tentang 

penyederhanaan dan pengurus partai politik yang sekurang-kurangnya memiliki 

pengurus minimal 50% dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Berdasarkan 24 

pendaftar partai politik, hanya 5 partai yang menjadi dominan. Kelima partai tersebut 

nantinya dapat mengusung pasangan calon Presiden dan wakil Presiden.64 

 

Tabel 2.1 Data Pemilu tahun 2004 

No Nama Partai Jumlah Suara Kursi 

1 Golkar 24.461.104 (21.58%) 128 

2 PDI Perjuangan 20.710.006 (18.53%) 109 

3 PKB 12.002.885 (10.57%) 52 

4 PPP 9.226.444 (8.15%) 58 

5 Demokrat 8.437.868 (7.45%) 55 

Sumber: Diolah dari KPU RI 

 

Tahun 2009 Indonesia kembali menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilu 

yang diselenggaran dengan cara proporsional terbuka menjadikan pemilu tahun 2009 

mengalami kenaikkan jumlah partai politik yang lolos pada tahapan pemilihan umum. 

Partai-partai tersebut terdiri dari 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal 

                                                           
64 YYT dkk, 2002, Dipastikan Parpol Peserta Pemilu 2004 Menurun, diakses pada 
http://news.liputan6.com/read/45708/dipastikan-parpol-peserta-pemilu-2004-menurun (16/02/2017 
10.04 WIB) 

http://news.liputan6.com/read/45708/dipastikan-parpol-peserta-pemilu-2004-menurun
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asal Aceh. Meskipun begitu, Demokrat sebagai partai baru dapat menggeser posisi 

dominan dari partai Golkar yang telah lama berkuasa di Indonesia. Naiknya partai 

Demokrat sebagai basis partai utama pada periode 2009 hingga 2014, menjadikan 

partai tersebut unggul dari pada partai-partai yang lainnya. 

 

Tabel 2.2 Data Pemilu tahun 2009 

No Nama Partai Jumlah Suara Kursi 

1 Demokrat 21.655.295 (20.85%) 148 

2 Golkar 15.031.497 (14.45%) 106 

3 PDI Perjuangan 14.576.388 (14.03%) 94 

4 PKS 8.204.946 (7.88%) 57 

5 PAN 6.273.462 (6.01%) 46 

Sumber : Diolah dari KPU RI 

 

Sementara itu, posisi partai yang unggul pada pemilu tahun 2014 kembali 

berubah. Posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan 

memperoleh suara terbanyak, sehingga menjadikannya unggul diparlemen maupun di 

pemerintahan. Demokrat dan Golkar yang pernah unggul terus digeser posisinya 

untuk mendominasi kursi diparlemen.  

 

Tabel 2.3 Data Pemilu tahun 2014 

No Nama Partai Jumlah Suara Kursi 
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1 PDI Perjuangan 23.681.417 (19.95%) 109 

2 Golkar 18.432.312 (14.75%) 91 

3 Gerindra 14.760.317 (11.81%) 73 

4 Demokrat 12.728.913 (10.19%) 61 

5 PAN 11.402.957 (7.59%) 49 

Sumber: Diolah dari KPU RI 

 

Hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI mulai dari pemilu 2004, 

2009, dan 2014 terdapat dinamika jumlah partai politik yang terlibat dalam 

berlangsungnya pemilihan umum. Tahun 2004, jumlah multi partai terdapat 24 parpol 

yang terlibat. Sementara itu, KPU RI menyatakan bahwa pada tahun 2009 jumlah 

parpol yang terdaftar sebagai peserta pemilu mengalami kenaikkan, dari 24 parpol 

pada 2004 menjadi sebanyak 44 partai pada tahun 2009. Lebih lanjut, 2014 

mengalami penurunan jumlah partai. Dari 44 parpol pada tahun 2009, berkurang 32 

dan tertinggal 12 partai. Keduabelas partai tersebut diantaranya partai nasional dan 

ditambah 3 partai lokal asal provinsi Aceh. 

Perubahan kuantitatif jumlah partai politik juga dapat berpengaruh terhadap 

jalannya pemerintahan. Tabel 2.1, 2.2 dan tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa ketiga 

masa mengalami dinamika jumlah partai politik serta mengalami perubahan jumlah 

pemilih yang masuk masuk ke partai politik. Dengan demikian jika ditinjau secara 

keseluruhan maka pemilu yang terjadi di tahun 2004, 2009 hingga 2014 mengalami 

perubahan dari proporsional tertutup di tahun 2004 menjadi proporsional terbuka di 

tahun 2009 dan 2014. 
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Jumlah partai politik yang mendaftar ke KPU di Indonesia menjadi salah satu 

pilihan masyarakat ketika pemilu berlangsung. Banyaknya partai politik, menjadi 

varian tersendiri dalam memilih partai. Meskipun begitu, jumlah partai yang terus 

berganti berdampak pada masyarakat. Bisa saja rakyat tidak akan percaya pada partai 

politik yang ada pada saat pemilihan umum digelar oleh KPU. 

 

2.3 Deskripsi Pemilihan Umum Filipina 

2.3.1 Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Filipina 

Dalam konteks Filipina, lembaga penyelenggara pemilu diselenggarakan oleh 

Komisyon sa Halalan atau Comission on Elections (Comelec). Lembaga tersebut 

bertugas untuk menegakkan aturan dan menyelenggarakan pemilihan umum di 

Filipina.65 Komisi Pemilihan Umum Filipina Comelec didirikan pertama kali pada 

tahun 1940 yang didasari oleh amandemen tahun 1935 Konstitusi Filipina . Sebelum 

dibentuk Comelec, pengawasan atas pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan oleh 

bidang hukum The Executive Bureau di bawah Departemen Dalam Negeri Republik 

Filipina. Pada pemilihan umum pertama, yaitu memilih presiden, anggota legislatif 

dan elit politik level provinsi maupun kota. Pemilu yang berlangsung melibatkan 

anggota Majelis Nasional yang dinilai semata-mata oleh Komisi Pemilu Filipina 

terdiri dari tiga hakim dari Mahkamah Agung dan enam anggota Majelis Nasional.66 

                                                           
65 Kongres Filipina Election Laws of Philippines Undang-Undang Republik No. 2874 tentang 
penyelenggaraan pemilihan umum nasional. 
66 Gazette, Ang Komonwelt ng Pilipinas, diakses pada http://www.gov.ph/ang-komonwelt-ng-pilipinas/ 
(20/02/2017 17.31 WIB) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_Philippines&usg=ALkJrhhcCX7siXF4Y-q6-HFIoOi7rYrZJQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/National_Assembly_of_the_Philippines&usg=ALkJrhjO2hO_ktklT8T1F_Tnl7EKIna5Ug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_Philippines&usg=ALkJrhiEeT7Rqd-8t72ZcHGvlRzzm55jHg
http://www.gov.ph/ang-komonwelt-ng-pilipinas/
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Pada pembentukan pertama, Comelec dipimpin oleh seorang ketua dan dua 

orang anggota. Masa awal kepemimpinan Comelec mengalami permasalahan di 

lembaga tersebut, sebab Comelec belum berhasil dalam penyelenggaraan tugasnya 

sebagai lembaga pemilihan umum di tahun 1940. Sehingga, satu tahun kemudian 

posisi ketua dan anggota Comelec dirubah dengan merujuk pada perubahan konstitusi 

Commonwealth atau persemakmuran dari Amerika UU nomor 657 yang mengatur 

tentang reorganisasi komisi pemilihan umum Filipina. Di tahun 1962, struktur dari 

Comelec kembali dirubah dengan menambah satu anggota untuk memimpin lembaga 

penyelenggara pemilihan umum.67 

Struktur kekuasaan Comelec rentan terhadap pengaruh jalannya pemilihan 

umum. Sementara hal tersebut terjadi pada masa kepemimpinan dari presiden Marcos 

tahun 1965. Sebab penyalahgunaan wewenang presiden Marcos untuk menekan 

keindependenan dari lembaga pemilu menjadi masalah internal yang berdampak pada 

ketidak percayaan masyarakat Filipina terhadap Comelec. Sehingga, membuat hasil 

pemilu yang terus mengeluarkan hasil pemenangan untuk Ferdinand Marcos. Oleh 

karena itu, Marcos berkuasa sebagai presiden terlama di Filipina selama 21 tahun.68 

Lebih lanjut, posisi dari Comelec kembali stabil pasca revolusi EDSA yang 

menumbangkan presiden Ferdinand Marcos.69 Sementara itu, di bawah pemerintahan 

Corizon Aquino, Comelec kembali menjalankan asas jujur dan adil. Untuk badan 

                                                           
67 The Commission on Elections (Comelec), 2017, Historical Background, diakses pada 
http://www.comelec.gov.ph/?r=AboutCOMELEC/HistoricalBackground (28/01/2017 00.49 WIB) 
68 Govph, The Fall Of Dictatorship, diakses pada http://www.gov.ph/featured/the-fall-of-the-
dictatorship/ (28/01/2017 02.33 WIB) 
69 Lihat pada BAB I 

http://www.comelec.gov.ph/?r=AboutCOMELEC/HistoricalBackground
http://www.gov.ph/featured/the-fall-of-the-dictatorship/
http://www.gov.ph/featured/the-fall-of-the-dictatorship/
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pengawas pemilu Filipina tidak diatur dalam peraturan pemilihan umum, namun 

Comelec diberikan hak otoritas untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum. 

Sengketa pemilu sejak 1987 secara penuh ditangani oleh Comelec melalui bidang 

hukum yang mengatur dan menyelesaikan hasil pemilu ketika terjadi permasalahan di 

hasil perhitungan. Demikian pula dengan masa jabatan, yang mana struktur dari 

anggota Comelec juga turut diganti.70 

 

2.3.2 Mekanisme Pemilu Filipina  

Model pada pemungutan suara, yang dilaksanakan pada pemilu tahun 2004 

dan 2007 berbeda dengan pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh Comelec 

pada tahun 2010. Tahun 2004 dan 2007, masyarakat Filipina masih menggunakan 

sistem manual, di mana untuk menentukan pilihan rakyat dengan cara menuliskan 

calon yang dipilih saat pemilu berlangsung. Sementara itu, dalam perhitungan surat 

suara juga masih menggunakan cara manual dalam menentukan pemenang pemilu di 

Filipina.71 

Meskipun pada pemilu sebelumnya masih menggunakan cara manual yang 

rawan terhadap kecurangan, pada tahun 2010 pemerintah Filipina berupaya dengan 

mengubah cara pemilu dengan menggunakan sistem elektronik atau e-voting.72 

Perubahan tersebut merupakan hal baru bagi pemilihan umum di Filipina yang 

                                                           
70 Colemec Historical Background, Op.Cit. 
71 Lawrence Sulendra, 2007, Philippine Elections 2007: Rot In The System, diakses pada 
http://cpcabrisbane.org/Kasama/2007/V21n2/IOM-RotInTheSystem.htm (18/01/2016 11.54 WIB) 
72 Undang-Undang republik nomor 8436 tentang penggunaan sistem pemilu otomatis tahun 1997. 

http://cpcabrisbane.org/Kasama/2007/V21n2/IOM-RotInTheSystem.htm
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menggunakan scan dalam perhitungan surat suara. Sementara itu, keberhasilan 

pemilu digital 2010 menjadikan cara tersebut kembali dilaksanakan pada pemilihan 

umum tahun 2013 dan 2016.73 

Sistem e-voting telah mengubah menjadi demokrasi digital baru, dengan 

sistem baru yang mirip dengan ujian sekolah. Penggunaan hak pilih masyarakat 

Filipina dengan cara mengisi salah satu dari sejumlah kolom nama kandidat presiden, 

wakil presiden, dan anggota parlemen (Senat dan DPR), yang telah tercetak di sebuah 

kertas khusus. Setelah mengisi surat suara, kertas itu kemudian akan dipindai (scan) 

dengan suatu perangkat komputer, yang langsung mendata pilihan masyarakat 

Filipina ke dalam bank data yang wadahi oleh Comelec.74 

Lebih lanjut, penentuan pemenang pada hasil pemilu Filipina adalah dengan 

“the first past the post” . Hal tersebut mengacu aturan pemilihan umum pada Article 

VI Philippines. Syarat pemenang bahwa bagi peserta pemilu dengan suara banyak, 

maka peserta pemilu tersebut dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Meskipun suara 

yang diperoleh saat pemilu kurang dari 50% dari suara yang telah ditetapkan oleh 

Comelec. Aturan pemilu tersebut sebelum dilaksanakan, Comelec sebagai lembaga 

penyelenggara pemilu akan melakukan sosialisasi terkait pemilu. Sosialisasi tersebut 

ditujukan untuk calon kandidat dan juga partai politik pengusung. Sehingga ketika 

                                                           
73 Aries Hegina, 2016, FAQ: 2016 Philippine National And Local Elections,  diakses pada 
http://newsinfo.inquirer.net/784014/faq-2016-philippine-national-and-local-elections (18/01/2016 
16.43 WIB) 
74 Renne R.A Kawilarang dan Harriska Farida Adiati, 2010, Pemilu di Filipina Mirip Ujian Sekolah, 
diakses pada http://dunia.news.viva.co.id/news/read/149995-pemilu-di-filipina-mirip-dengan-ujian-
sekolah (18/01/2016 11.35 WIB) 

http://newsinfo.inquirer.net/784014/faq-2016-philippine-national-and-local-elections
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/149995-pemilu-di-filipina-mirip-dengan-ujian-sekolah
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/149995-pemilu-di-filipina-mirip-dengan-ujian-sekolah
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pemilu langsung dijalankan, diharapkan tidak ada lagi permasalahan aturan yang 

diperdebatkan. 

Kemudian pada pelaksanaan pemilu di Filipina, pemerintah mengadopsi 

sistem proporsional terbuka. Melalui Mahkamah Agung, sistem proporsional 

digunakan untuk memperluas basis demokrasi parlementer, di mana calon yang 

terpilih adalah calon yang benar-benar dekat dengan rakyat serta mampu untuk 

menampung bentuk aspirasi yang disampaikan.75 

 

2.4 Partai Politik Filipina 

Sistem partai politik yang diterapkan di Filipina mirip dengan Indonesia yang 

menggunakan multipartai hingga berjumlah puluhan. Kondisi ini telah berlangsung 

sejak awal pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 1938 oleh Comelec. Partai-

partai yang berkembang banyak serta memiliki kepentingan, secara terorganisir 

dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan dan menampung aspirasi masyarakat untuk 

diwakili. Secara umum multi partai dianggap sebagai cara yang efektif untuk 

mewakili keinginan rakyat yang memiliki keberagaman suku dan agama di Filipina. 

Sehingga sistem multi partai tepat jika digunakan di Filipina.76  

                                                           
75 Eve Robert, 2009, Philippines To Extend Use Of Proportional Representation, diakses pada 
http://www.fairvote.org/philippines-to-extend-use-of-proportional-representation (23/02/2016 12.31 
WIB) 
76Budi Setiawanto, 2013, Multipartai Dalam Sistem Presidensial, diakses pada 
http://www.antaranews.com/berita/405505/multipartai-dalam-sistem-presidensial (02/02/2017 11.31 
WIB) 

http://www.fairvote.org/philippines-to-extend-use-of-proportional-representation
http://www.antaranews.com/berita/405505/multipartai-dalam-sistem-presidensial
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Hal yang sama juga di terapkan di Filipina, multi partai yang mengikuti 

pemilu pertama tahun 1940 merupakan jembatan penghubung antara masyarakat 

dengan pemerintah ketika Filipina melepaskan dari jajahan Spanyol yang kemudian 

di merdekakan oleh Amerika Serikat.77 Comelec hadir sebagai lembaga 

penyelenggara pemilu pertama yang dibentuk tahun 1935 oleh pemerintah Filipina. 

Pemilu tahun 1938 (Commonwealth 1940 terlepas dari kolonial USA) tersebut 

merupakan pemilu dengan jumlah partai politik terbanyak sepanjang sejarah Filipina 

yaitu sejumlah 98 serta pada pemilu berikutnya tahun 1941 mengalami penurunan 

menjadi 95 partai politik. Hadirnya partai politik yang begitu banyak disebabkan oleh 

keinginan masyarakat yang membentuk partai politik untuk memperjuangkan hak-

haknya pasca kolonialisme Amerika. Tentu saja antusiasme dari masyarakat disambut 

baik oleh pemerintah Filipina.78 Sementara itu, pada pemilu yang digelar ditahun-

tahun berikutkan mengalami pasang surut partai politik hingga masa kepemimpinan 

Ferdinand Marcos, sehingga ditahun 1987 partai politik terlepas dari banyang-

banyang diktator.79 

Lebih lanjut, ketika pemilu legislatif Filipina tahun 2004, yang memimilih 

anggota kongres dan senat diikuti oleh 17 partai politik. Berdasarkan hasil pemilu  

tahun 2004, House Of Representative of Republic Philippines atau anggota kongres 

                                                           
77 Sebelumnya tahun 1907, Filipina telah menyelenggarakan pemilu yang diikuti oleh 32 partai politik 
yang tergabung untuk memilih anggota kongres yang saat itu Filipina masih berada di bawah kolonial 
Amerika. 
78 Julio Teehankee, 2017, Electoral Politics in the Philippines, dalam artikel hal. 152-62, diakses 
dalam http://library.fes.de/pdf-files/iez/01361006.pdf (02/19/2017 08.45 WIB) 
79 Lihat halaman 54 

http://library.fes.de/pdf-files/iez/01361006.pdf
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terdapat sejumlah 201 dan 12 anggota Senat. Namun hanya 13 partai politik yang 

menduduki lembaga legislatif Filipina tersebut. Semenata itu, tahun 2007 pemilu 

Filipina kembali diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif. Pada pemilu 

tersebut jumlah partai politik yang terlibat pemilu menurun yaitu sejumlah 16 partai 

politik dan hanya 12 partai politik yang berhak masuk ke parlemen Filipina, dimana 

partai Lakas memperoleh kursi terbanyak sejumlah 89 kursi dan partai Lingkod 

Taguig serta partai KBL masing-masing mendapatkan satu kursi. Kemudian untuk 

pemilu senat, terdapat 11 partai politik yang mendaftar ke Comelec untuk menjadi 

peserta pemilu, namun hanya 8 partai politik yang mengisi kursi senat dengan 12 

anggota untuk masa jabatan tiga tahun. 

 

Tabel 2.4 Data Pemilu tahun 200480 

No Nama Partai Jumlah Suara Kursi 

1 Partai Lakas 80.684.233 93 

2 Partai  Nationalist 
People's Coalition 

132.793.971 54 

3 Partai Liberal 30.008.158 34 

4 Partai LDP  Laban ng 
Demokratikong Pilipino 

21.908.470 11 

5 Partai  Nationalist 47.386.394 5 

Sumber : Diolah dari Comelec Filipina 

 
                                                           
80 Republic of the Philippines, Election Guide, diakses pada 
http://www.electionguide.org/countries/id/171/ (02/02/2017 13.56 WIB) 
 

http://www.electionguide.org/countries/id/171/
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Tahun 2010, rakyat Filipina kembali memilih anggota kongres dan senat. 

Untuk partai politik yang mendaftar ke Comelec sebanyak 10 partai politik, namun 

hanya 8 partai politik yang berhak mendapatkan 287 kursi tersebut. Sementara untuk 

pemilu Senat yang mendaftar ke Comelec sebanyak 16 partai politik, namun hanya 7 

partai politik yang mendapat kursi untuk Senat. Kemudian, tahun 2013 Comelec 

kembali menyelenggarakan pemilu legislatif. Pemilu tersebut diikuti oleh 21 partai 

politik. Berdasarkan real count Comelec, partai Liberal unggul 110 kursi di Kongres 

atas partai lain, sementara partai Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP) / Struggle 

of Democratic Filipinos hanya memperoleh 2 kursi. House Of Representative of 

Republic Philippines tersebut melaksanakan masa tugas selama tiga tahun. Selain itu, 

untuk pemilu senat diikui oleh 15 partai politik dan hanya 7 partai politik yang 

memperoleh kursi Senat untuk masa tugas enam tahun. 

 

Tabel 2.5 Data Pemilu tahun 201081 

No Nama Partai Jumlah Suara Kursi 

1 Lakas Kampi CMD coalition 15.552.401 115 
2 Lakas (People Power-Partner 

of Free Filipinos-Christian 
Muslim Democrats) 

6.350.310 42 

3 Liberal 3.604.266 24 
4 Partai Nacionalista 3.512.975 23 
5 Partai UNA (United 

Nationalist Alliance) 
2.468.335 11 

Sumber : Dioalah dari Comelec Filipina 

                                                           
81 Ibid. 
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Kemudian pemilu legislatif tahun 2016, Comelec melaksanakan kembali 

menggelar pemilu langsung. Terdapat 27 partai politik yang mengikuti pemilu 

kongres, jumlah kursi yang diperebutkan oleh partai politik sebanyak 289 kursi dan 

hanya 18 partai politik yang memperoleh suara terbanyak. Sementara pemilu senat 

diikuti oleh 15 partai politik untuk menjadi anggota Senat Filipina masa peiode 2016-

2022. Namun dari 15 partai politik tersebut tidak semuanya bisa masuk ke Senat, 

hanya 8 partai politik yang memperoleh suara terbanyak untuk mengisi 12 kursi yang 

tersedia.  

Tabel 2.6 Data Pemilu tahun 201682 

No Nama Partai Jumlah Suara Kursi 

1 Liberal 15.552.401 108 
2 Partai NPC (Nationalist 

People’s Coalistion) 
6.350.310 42 

3 Partai NUP (National Unity 
Party) 

3.604.266 25 

4 Partai Nacionalista 3.512.975 19 
5 Partai Lakas-Christian Muslim 

Democrats 
2.468.335 14 

Sumber : Diolah dari Comelec Filipina 

 

 

 

 

                                                           
82 Ibid. 


