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BAB III 

 

PERSAMAAN SISTEM PEMILU INDONESIA-FILIPINA 

 

 

 Pada bab III penulis akan menganalisa tentang hasil dari persamaan sistem 

pemilihan umum antara Indonesia dan Filipina. Persamaan dari kepartaian yang 

terlibat didalam proses pemilihan umum. Pada pemilu Indonesia dan Filipina diikuti 

oleh multi partai sebagai representatif dari golongan atau kelompok tertentu. 

Persamaan selanjutnya ada pada mekanisme pemilihan, di mana pada mekanisme ini 

juga terdapat institusi penyelenggara pemilu, model pemilu dan proses pemungutan 

suara. Kemudian persamaan lainnya ada pada mekanisme penghitungan suara, pada 

mekanisme ini terdapat penghitungan ambang batas parlemen sebagai bentuk 

pembatas partai politik untuk masuk di lembaga legislatif, sementara pada teknik 

penentuan pemenang terdapat pada Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). 

  

3.1 Kepartaian  

Keterlibatan partai politik dalam pemilihan umum sudah ada sejak pemilu 

pertama, adanya partai politik sebagai ideologi yang mewakili suatu golongan 

tertentu dalam memperoleh kekuasaan politik yang didapat secara konstitusional guna 

dapat meneruskan roda pemerintahan. Partai poltik hadir dalam menciptakan keadilan 

bagi masyarakat secara merata serta ikut dalam ketertiban dunia. Indonesia dan 
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Filipina, dua negara di Asia Tenggara yang menerapkan multi partai pada setiap 

pergantian masa jabatan di pemilihan umum. 

 Hadirnya partai politik sebagai jembatan untuk mengusung calon kandidat 

yang duduk dilembaga pemerintahan. Calon-calon yang akan mengikuti pemilihan 

umum, terlebih dahulu diseleksi oleh partai politik sebelum nantinya dilakukan 

pendaftaran ke komisi pemilu. Untuk calon yang diusung oleh partai politik di 

Indonesia dan Filipina memiliki persamaan yaitu tahapan verifikasi pendataan yang 

dilakukan oleh partai politik. 

 

3.1.1 Pencalonan 

Dalam konteks pelaksanaan tahapan pendaftaran calon peserta pemilu, 

Indonesia dan Filipina memiliki persamaan dalam hal lembaga penyelenggara 

pemilu, lembaga tersebut yang menjalankan sistem pemilihan umum untuk 

mensosialisasikan dan melaksanakan tahapan-tahapan pemilu demi terlaksananya 

sistem pemerintahan yang demokratis. Jika di Indonesia dalam melaksanakan proses 

pemilu memiliki KPU (Komisi Pemilihan Umum), lembaga tersebut berperan dalam 

kesuksesan Indonesia untuk menyelenggarakan pemilihan umum. KPU sebagai badan 

independen yang mengatur berjalannya sistem pemilu bekerja sesuai visi dan misi 

yang diatur oleh undang-undang. Sifat nasional yang mencerminkan bahwa luas kerja 

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mencankup wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
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Lebih lanjut, KPU melaksanakan tugasnya menjelang pemilu dengan 

melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan terhadap partai politik yang akan 

maju pada pemilu legislatif dan eksekutif. Tahapan yang dijalankan, KPU 

memberikan informasi kerkait pendaftaran partai politik yang disosialisasikan serta 

diinformasikan melalui berbagai media cetak dan elektronik. Penyebarluasan 

informasi dilakukan agar organisasi parpol yang telah terdaftar di Pengadilan Tinggi 

yang memiliki ketetapan hukum berhak untuk mendaftar sebagai peserta pemilu. 

Selain itu, organisasi parpol memiliki keanggotaan yang telah di atur oleh undang-

undang peserta pemilu yaitu paling tidak memiliki pengurus 30 orang di 

Kabupaten/Kota di setiap provinsi Indonesia.83 

Kemudian, dari peserta yang telah melakukan pendaftaran maka KPU 

melakukan verifikasi terhadap parpol terdaftar tersebut. Verifikasi yang diadakan 

tersebut dilakukan secara terpusat yang berada di kantor KPU RI. Tujuan dari 

rangkaian menjelang pemilu tidak lain untuk memberi kesempatan bagi partai politik 

baru untuk mengikuti pemilu, disisi lain organisasi parpol serta sumber anggaran 

dana yang digunakan terkontrol dibawah pengawasan negara sesuai dengan aturan 

yang berlaku. Selanjutnya dokumen perizinan, keanggotaan, rekening pendanaan 

menjadi indikator KPU yang kemudian dijadikan patokan sebagai tahapan kelolosan 

parpol. Hasil dari pelaporan dokumen tidak hanya dilakukan pada tingkatan pusat, 

                                                           
83Marcus Prihadi, 2011, Syarat Pendirian Parpol Konstitusi, diakses pada 
http://nasional.kompas.com/read/2011/08/04/15443588/Syarat.Pendirian.Parpol.Konstitusional 
(27/2/2017 14.19  WIB)  

http://nasional.kompas.com/read/2011/08/04/15443588/Syarat.Pendirian.Parpol.Konstitusional
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melainkan juga pada tingkatan KPUD provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai kantor 

pembantu KPU pusat. 84 

Setelah parpol memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh undang-undang, 

kemudian KPU provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengecekan tahap kedua, di 

mana tahapan ini merupakan tahapan mencocokan dokumen yang sebelumnya telah 

didaftarkan ke KPU pusat. Verifikasi faktual tersebut membuktikan kebenaran terkait 

susunan parpol pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, selain itu unsur 

keterwakilan perempuan juga menjadi syarat dalam tahapan ini, kemudian domisili 

kantor tetap dan dokumen sah menjadi penentuan hasil akhir tersebut. Sehingga pada 

penetapan terakhir yang dilakukan oleh KPU, tahun 2004 telah menetapkan 24 partai 

politik yang maju menjadi peserta pemilu. Selanjutnya tahun 2009 KPU menetapkan 

jumlah peserta pemilu menjadi 38 partai politik. Kemudian tahun 2014, KPU 

menetapkan sejumlah 12 partai politik.85 

Sementara itu, di Filipina lembaga pemilu dilaksanakan oleh Comission On 

Election (Comelec). Hal yang sama juga dijalankan oleh Filipina, Comelec sebagai 

badan yang independen bebas dari kepentingan penguasa. Sehingga proses pemilu 

diharapkan dapat berjalan damai dan kredibel. Selain itu, berjalannya pemilu yang 

berkelanjutan, bebas, tertib dan jujur serta dapat dijalankan secara nasional serentak 

di Republik Filipina.86 

                                                           
84 Pasal 8 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2012 Verifikasi Perserta Parpol  
85 Lihat halaman 44-46, hasil pemilu legislatif yang menjadi dasar ambang batas parlemen. 
86 Max Gromping, 2015, Southeast Asian Elections Worst In The World, diakses pada 
http://www.newmandala.org/southeast-asian-elections-worst-in-the-world/ (28/2/2017 12.31 WIB) 

http://www.newmandala.org/southeast-asian-elections-worst-in-the-world/
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Hal yang sama juga dilaksanakan oleh Comelec Filipina, memiliki sistem 

yang serupa dalam mekanisme penetapan parpol. Aturan tersebut lebih dikenal 

dengan accreditation political party yang ingin maju pada pemilu Filipina. Pada 

mekanisme pendaftaran dan verifikasi parpol dilakukan di gedung Comelec Filipina, 

mengingat Comelec tidak memiliki kantor pembantu atau cabang pada provinsi.87 

Untuk perluasan informasi tentang pendaftaran parpol ke Komisi Pemilu, 

Comelec memanfaatkan situs portal dalam menyampaikan informasi seputar 

verifikasi partai-partai yang akan mengikuti pemilu. Jumlah partai yang mengikuti 

proses akreditasi terbagi menjadi dua, partai mayoritas dan partai minonitas. Jika 

partai kecil yang mendaftar tidak memenuhi syarat, partai-partai tersebut akan 

tergabung dalam koalisi partai dalam memenangkan pemilu. 88 

Kemudian, hasil dari akreditasi dinyatakan valid oleh Comelec jika dokumen 

kelengkapan tentang anggaran dana serta keanggotaan dari partai mayoritas maupun 

partai koalisi yang telah telah terpenuhi. Maka selanjutnya Comelec menetapkan 

status partai peserta pemilu yang kemudian disosialisaikan kepada masyarakat untuk 

mengikuti tahapan pemilu. Berdasarkan rangkaian pendafatran administrasi, secara 

mandiri Comelec menjalankan aturan tersbut hingga tahapan akhir tanpa adanya 

intervensi dari kelompok kepentingan, sebab kondisi tersebut tetap mengacu pada 

dasar artikel pemilu tahun 1986. Oleh karena itu, pada tahun 2004 Comelec telah 

melakukan akreditasi sejumlah 17 parpol, tahun 2010 Comelec kembali melakukan 
                                                           
87 Resolution Accreditaion Number 9984 tentang verifikasi ulang parpol 
88 Tina Santos, http://newsinfo.inquirer.net/715190/comelec-sets-accreditation-rules-for-political-
parties-in-2010 (1/3/2017 09.31  WIB) 

http://newsinfo.inquirer.net/715190/comelec-sets-accreditation-rules-for-political-parties-in-2010
http://newsinfo.inquirer.net/715190/comelec-sets-accreditation-rules-for-political-parties-in-2010
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akreditasi sebanyak 16 parpol dan tahun 2016 terdapat 27 parpol yang mengikuti 

pemilu.89 

 Untuk menjalankan tugas di bidangnya, baik itu KPU maupun Comelec di 

bantu oleh staf anggota yang berada di tingkat daerah atau distrik yang dibentuk 

sebagai kepanjangan tangan dari lembaga pemilu di tingkat pusat. Berbagai aspek 

yang berhubungan dengan sosialisasi politik menjadi tugas utama lembaga tersebut 

untuk menyampaikan hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara agar dapat 

tersalurkan melalui pemungutan suara ketika berlangsungnya pemilu.90 

Selanjutnya, parpol yang sudah menjadi peserta pemilu untuk kemudian 

mengadakan pendaftaran internal bagi anggota partai yang ingin menjadi anggota 

legislatif serta capres maupun cawapres. Untuk calon anggota legislatif, parpol 

melakukan kelas politik sebagai bentuk komitmen membawa visi dan misi dari parpol 

pengusung. Bertujuan memperjuangkan aspirasi rakyat, parpol dari berbagai 

golongan membentuk strategi kemenangan pada pemilu mendatang. 

Parpol besar dalam mengusung kandidat kadang kala melihat elektabilitas 

tokoh atau perseorangan tersebut dengan menimbang kebutuhan masayarakat, 

beberapa contoh figur yang sering ditunjukan kepada masyarakat adalah pernah 

berkarir dalam militer, tokoh agama, kalangan pengusaha, hingga berasal dari 

golongan sipil. Namun, dari berbagai profesi tidak sedikit masyarakat yang memilih 

                                                           
89 Lihat halaman 58-60, hasil pemilu legislatif 
90 Emily Citkowski, 1999, Indonesia's Fraud-Riddled Election, diakses pada https://www.solidarity-
us.org/node/910 (28/2/2017 14.39 WIB) 

https://www.solidarity-us.org/node/910
https://www.solidarity-us.org/node/910
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pemimpin yang sering menjadi bahan topik media sebab keberhasilan program yang 

bernah dilakukan oleh figur tersebut.91 

Oleh karena itu, baik itu calon legislatif maupun eksekutif yang diusung oleh 

parpol yang telah terpilih dengan berbagai pertimbangan dan pemantapan yang 

dilakukan oleh  parpol melalui berbagai kegiatan politik. Maka parpol tersebut 

mensosialisasikan kandidat kepada masyarakat untuk menyampaikan program atau 

mendengarkan aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kedepannya. Sehingga pola-

pola seperti itu telah menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh parpol menjelang 

pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilu Indonesia maupun Filipina. 

Sementara itu, dalam lingkup kerja lembaga penyelenggara pemilu 

dilaksanakan dalam waktu berbeda, yaitu pemilu lokal dan nasional. Waktu jeda yang 

berbeda untuk menyelenggarakan pemilu dilakukan dalam mengurangi beban dan 

volume pekerjaan dari penyelenggara pemilu. Jika hal ini dijalankan untuk 

melaksanakan pemilu serentak, mulai dari tingkal lokal hingga nasional, maka akan 

membuat pemilu yang tidak berkualitas, para partai politik hanya mengambil kader 

atau pasangan yang diusung untuk mengikuti pemilu tanpa adanya seleksi dan 

kapabilitas yang dimiliki calon peserta pemilu tersebut. Kemudian dari segi 

partisipasi pemilih, pemisahan antara pemilu lokal dan nasional akan memberikan 

kesempatan bagi masyarakat untuk mencari informasi tentang pejabat publik atau 

                                                           
91 Ibid. 
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wakil rakyat untuk mewakili Dapil pemilu. Dengan demikian, masyarakat akan lebih 

rasional untuk memberikan suaranya ketika saat pelaksanaan pemilu.92 

Secara khusus jika di Indonesia melaksanakan pemilu eksekutif (Presiden dan 

Wakil Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota) dan Legislatif yang terdiri atas dua 

kamar bikameral (DPR dan MPR) yang dilaksanakan secara terpisah dengan 

tenggang waktu tertentu.93 Kemudian, pada pemilu eksekutif menggunakan sistem 

pemenangan 50% + 1, jika kondisi calon yang mengikuti pemilu lebih dari dua 

pasang, namun jika hanya dua pasang maka sistem tersebut tidak berlaku. Secara 

konstitusi, masa jabatan dari pemenang pemilu keduanya memiliki perbedaan, jika 

konstitusi Indonesia telah mengatur masa jabatan pemenang pemilu lima tahun dan 

dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. Setelah dua kali menjabat, maka tidak 

diperbolehkan untuk dipilih kembali.94 

Sementara di Filipina menjalankan pemilian umum eksekutif (Presiden, wakil 

Presiden, dan Gubernur) dan legislatif yang terdiri atas dua kamar bikameral (Senat 

dan Kongres) dilakukan secara serentak. Semua pejabat yang dipilih ketika pemilu 

menggunakan sistem “the first past the post” atau yang menang dengan suara 

                                                           
92 Antara, 2015, LIPI: Pemilu Serentak Nasional-Lokal 2019 Perlu Dipisah, diakses pada 
http://www.harnas.co/2015/02/23/lipi-pemilu-serentak-nasional-lokal-2019-perlu-dipisah (28/2/2017 
18.22 WIB) 
93 Aturan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali 
Kota. Pasal 109 ayat (1) UU 8/2015 dan UUD 1945 hasil amandemen dan UU Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pemilu Presiden menyebutkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 50%+1 maka 
dinyatakan sebagai pemenang pemilu, diakses pada 
http://nasional.kompas.com/read/2014/06/06/1809036/Syarat.Menang.Pilpres.Multitafsir (28/2/2017 
18.56WIB) 
94 Fajar, 2010, Kenapa Masa Jabatan Presiden Perlu Dibatasi, diakses pada 
https://m.tempo.co/read/news/2010/08/19/078272307/kenapa-masa-jabatan-presiden-perlu-dibatasi  
(1/3/2017 07.26  WIB) 

http://www.harnas.co/2015/02/23/lipi-pemilu-serentak-nasional-lokal-2019-perlu-dipisah
http://nasional.kompas.com/read/2014/06/06/1809036/Syarat.Menang.Pilpres.Multitafsir
https://m.tempo.co/read/news/2010/08/19/078272307/kenapa-masa-jabatan-presiden-perlu-dibatasi
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terbanyak, maka akan langsung dinyatakan sebagai pemenang pemilu atau menjadi 

wakil rakyat ketika pemilu legislatif. Hal yang sama juga diberlakukan di Filipina, 

konstitusi Filipina mengatur masa jabatan pemenang pemilihan umum paling lama 

enam tahun dan dapat dipilih kembali pada periode selanjutnya. 95 

 
3.2 Mekanisme Pemilihan 

Berdasarkan pada mekanisme pemilihan umum, Indonesia dan Filipina 

dijalankan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang independent bebas dari 

kepentingan partai politik. Lembaga tersebut bertugas dalam menyiapkan urusan 

perencanaan urusan pemilu, urusan logistik hingga atahapan penghitungan suara. 

Semua tugas dari lembaga tersebut dibantu oleh daerah sebagai kepanjangan tangan 

dari pusat dalam pendistribusian logistik dan pelaksanaannya. 

 

3.2.1 Institusi Penyelenggara 

Kemudian, pada tahapan pemilihan umum Indonesia. Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia 

yang bersifat Nasional yaitu ruang lingkup atau wilayah kerja dari KPU mencakup 

seluruh NKRI, sementara itu sifat Tetap mencerminkan KPU sebagai lembaga yang 

menjalankan proses dari kegiatan pemilu secara berkesinambungan meskipun masa 

jabatan dari penggerak kelembagaan tersebut dibatasi,  dan Mandiri yaitu selama 

                                                           
95 Joel Rocamora, Philippine Political Parties, Political System and Political Reform, diakses pada 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan006915.pdf  (1/3/2017 08.56   
WIB) 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan006915.pdf
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menjalankan tugasnya sebagai KPU bebas dari pengaruh serta kepentingan politik. 

Hal ini sesuai dengan amanat reformasi yang bercita-cita untuk menjalankan pemilu 

yang kompetisi, sehat dan partisipatif.96 

Bergerak dalam menyediakan logistik keperluan pemilu. Logistik tersebut 

antara lain jumlah surat suara yang disesuaikan dengan jumlah DPT, standar bilik 

suara, hingga keperluan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu. 

Selanjutnya proses dari penghitungan suara juga menjadi bagian tanggungjawab 

KPU.97 

Sementara itu, pada pemilu Filipina di laksanakan oleh Comelec atau 

Comission on Election. Lembaga pemilu tersebut bertugas dalam menjalankan 

mekanisme pemilu yang diselenggarakan setiap enam tahun sekali. Berdirinya 

lembaga tersebut atas dasar kebutuhan Filipina dalam menjalankan serta 

mendistribusikan urusan logistik pemilu. Tahun 2004, pemilu yang digelar oleh 

Comelec masih menggunakan cara tradisional, namun tahun 2010 mekanisme 

pelaksanaan berganti menjadi cara yang lebih canggih yaitu menggunaan komputer. 

Hal tersebut tentu penditribusian lebih mudah bagi Comelec, sebab pemilu yang 

dilaksanakan menjadi pemilu digital pertama di Asia Tenggara.98 

 

 

                                                           
96 KPU, Tentang KPU, diakses pada http://www.kpu-kepahiangkab.go.id/about/tentang-kpu 
(15/04/2017 17.41 WIB) 
97 Ibid. 
98 The Commision on Election, Op.Cit. 

http://www.kpu-kepahiangkab.go.id/about/tentang-kpu
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3.2.2 Model Pemilu 

Lebih lanjut, pada pemilu legislatif DPR, DPD, dan DPRD  dilaksanakan 

dengan sistem proporsional terbuka. Hal tersebut sesuai dengan perubahan aturan 

sebelumnya, sebab pada tahun 2004, Indonesia menganut sistem proporsional 

tertutup. Sistem proporsional ini bertujuan untuk menghasilkan perwakilan parlemen 

yang representatif. Oleh karena itu, pemilih dan politisi dari partai politik 

menganggap jika pemilu dengan proporsional tertutup bertentangan dengan prinsip 

kebebasan demokrasi. 

Sementara itu, hal yang sama juga dirasakan oleh Filipina. Pemilu Kongres 

dan Senat, dilaksanakan dengan cara sistem proporsional terbuka. Sebab kasus 

kecurangan yang pernah terjadi masa Ferdinand Marcos bertentangan dengan bentuk 

transparansi. Sehingga, setelah itu pemilu Filipina dibuat lebih terbuka dengan 

menerapkan sistem proporsional terbuka. Pemilih tidak ingin lagi kepercayaan 

diciderai oleh wakil yang tidak dikenal yang dapat berdampak pada tidak merasa 

terwakili oleh anggota legislatif. 

Pemilu langsung diterapkan oleh kedua negara tersebut yang bertujuan agar 

rakyat dapat langsung memilih calon-calon yang diusung oleh partai politik, 

pemberian suara di maksudkan untuk menyerahkan amanat dari rakyat untuk 

pemerintah yang terpilih saat pemilu. Pelaksaan pemilu langsung diharapkan rakyat 

dapat berpartisipasi dalam menyuarakan hak politiknya. Sementara dalam 

pelaksanaan pemilu, Indonesia dan Filipina melaksanakan pemilu langsung. Sistem 
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tersebut diterapkan untuk membuka akses antara calon wakil rakyat dengan 

masyarakat dapat langsung berinterasi serta melaksanakan aspirasi rakyat ketika 

terpilih menjadi anggota legislatif. 

Pemilu proporsional merupakan bagian dari pemilihan yang berdasarkan pada 

presentasi perolehan kursi diparlemen. Partai politik yang mengikuti pemilu akan 

memperoleh sejumlah kursi yang disesuaikan dengan hasil rekapitulasi suara sah. 

Pada daerah dengan jumlah penduduk 1.000.000, akan diwakili maksimal 35 anggota 

dewan. Maka untuk memperoleh satu kursi, calon legislatif mewakili sekitar 28.572 

pemilih. Sehingga apabila pemilu tersebut diikuti oleh 10 partai politik, maka 

pembagian untuk suatu daerah partai A dengan perolehan 142.860 sama dengan 5 

kursi, partai B 428.580 sama dengan 10 kursi, partai C 85.716 sama dengan 3 kursi, 

partai D hingga J masing-masing memperoleh 1 kursi dengan perolehan partai D – J 

sejumlah 200.004, sisanya suara dianggap hangus karena tidak memenuhi standar 

perolehan suara. 

Sementara itu, bentuk proporsional terbuka lebih digunakan sebab pemilih 

akan langsung memilih nama-nama calon legislatif, bukan lagi memilih partai politik. 

Sistem ini juga memungkinkan bagi kandidat perempuan untuk terpilih dalam 

tahapan pemilu langsung. Melalui sistem ini juga partai politik dapat mengenalkan 

politisi perempuan untuk dapat mewakili kaum pemilih yang satu gender, sebab jika 

unsur wakil perempuan akan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan 

yang terpilih sebagai anggota legislatif. Kemudian pemilih akan lebih mengenal calon 
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legislatif yang mengikuti pemilu. Selain itu, kesempatan partai politik lebih terbuka 

lebar untuk mengikuti pemilu langsung yang menggunakan sistem proporsional 

terbuka. Kemudian, model proporsional lebih memainkan perannya sebagai badan 

perwakilan yang menjadi wadah bagi aspirasi rakyat. 

 
3.2.3 Metode Pemungutan Suara 

Kemudian, untuk media pemungutan suara dalam lembaran kertas yang 

berbentuk persegi dengan desain khusus. Surat suara merupakan salah satu jenis atau 

sarana dalam perlengkapan pemungutan suara di pemilu. Pemilih menggunakan  

kertas tersebut dengan menyalurkan haknya  dengan memberikan suara pada pemilu 

atau voting, di mana di dalamnya terdapat logo lembaga penyelenggara pemilu, nama 

calon, dan logo partai sebagai penanda ciri khas dari surat suara tersebut. 

 Sementara itu, kertas suara yang digunakan masih dalam keadaan tersegel dan 

belum terisi (belum dihitamkan kolom di Filipina atau belum dicoblos jika di 

Indonesia). Untuk satu surat suara hanya diperbolehkan digunakan satu kali untuk 

satu pemilih. Jika pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak, maka hal 

tersebut dapat berpengaruh pada penghitungan sebab surat suara yang rusak tidak 

diperkenankan untuk digunakan oleh pemilih. 

 Indonesia hingga sekarang masih menggunakan kertas suara dalam 

menyalurkan hak konstitusinya sebagai warga negara. Penggunaan media berupa 

kertas masih dianggap penting di indonesia, sebab hingga saat ini belum ada aturan 

yang mengatur untuk megubah media kertas dengan sarana yang lain. Sehingga 
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media kertas paling efektif dalam memilih pada pemilu DPR, DPD, DPRD serta 

pemilu Presiden.99 

 Sementara itu, meskipun di Filipina telah mengubah cara lama dalam 

menyalurkan aspirasi rakyat yang tradisional dengan sarana baru e-voting, namun 

kondisi tesebut tidak membuat negara dengan pemilu digital pertama di Asia 

Tenggara tersebut meninggalkan penggunaan kertas. Kertas sebagai sarana baru 

dalam menentukan anggota Kongres, Senat, Presiden dan wakil Presiden hanya 

mengalami perubahan desain. Hal tersebut dikarenakan untuk menyesuaikan dengan 

alat baru komputeryang digunakan untuk menghitung hasil suara pemilih.100 

 Berdasarkan pemaparan diatas, Indonesia dan Filipina sama-sama masih 

menggunakan kertas dalam pemilihan umum. Penggunaan kertas yang memudahkan 

pemilih menjadikan media kertas tetap dipertahankan hingga sekarang. Meskipun 

pada pemilu Filipina telah bertransformasi pada penggunaan sarana digital yang lebih 

modern dari pada yang dilaksanaan di Indonesia. 

 

3.3 Mekanisme Penghitungan 

 Sebelum pemenang pemilu ditentukan, ada aturan main dalam pelaksanaan 

yang harus diikuti oleh partai politik. Aturan tersebut berupa ambang batas yang 

terlebih dahulu telah masuk dalam bahasan di parlemen. Setelah ambang batas selesai 

dalam pembahasan, maka aturan tersebut dapat dilaksanakan dan disosialisasikan 
                                                           
99 Ishom Muhammad dkk, Implementasi Kontrol Integrasi E-Kiosk Untuk Pengamanan Sistem 
Pemunutan Suara, Op.Cit. 
100 Renne R.A dkk, 2010, Pemilu di Filipina Mirip Ujian Sekolah, Op.Cit. 
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oleh lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini dilaksanakan oleh komisi pemilu. 

Selanjutnya, dalam menghitung jumlah alokasi kursi juga termasuk dalam aturan 

sistem pemilu. Indonesia dan Filipina, memiliki persamaan di keduanya, yaitu dalam 

penentuan ambang batas dan cara penghitungan suara. Bilangan Pembagian Pemilih 

(BPP) telah menjadi bagian pemilu dikedua negara tersebut, sehingga dengan adanya 

aturan maka dapat mempermudah proses penghitungan. 

  

3.3.1 Ambang Batas (Threshold) 

Penerapan ambang batas atau Parliamentary Threshold  terhadap partai 

politik yang masuk ke parlemen sudah tepat jika terapkan. Mengingat 

penyederhanaan partai politik dibahas sebelum pemilu terlaksana. Pada penerapan 

aturan ini, semua partai politik berada di posisi yang sama, yaitu posisi yang setara 

antara partai satu dengan partai yang lainnya. Jika partai politik yang masuk 

diparlemen terlalu banyak, tentu hal tesebut tidak efektif.101  

 Lebih lanjut, aturan ambang batas yang dibuat hanya ditujukan pada pemilu 

legislatif. Kondisi tersebut sama diberlakukannya di Indonesia dan Filipina. Sebab 

aturan pada pemilu untuk partai politik yang menginginkan mengusung kandidat 

calon presiden maupun wakil presiden tidak memiliki aturan perundang-undangan, 

hanya saja jika menginginkan posisi yang kuat agar mendapat dukungan dari wakil 

                                                           
101 Siswanto/ Eko, 2009, Penerapan Ambang Batas Bagi Partai Diperlukan, diakses pada 
http://politik.news.viva.co.id/news/read/27046-penerapan-ambang-batas-bagi-partai-diperlukan 
(13/04/2017 20.12 WIB) 

http://politik.news.viva.co.id/news/read/27046-penerapan-ambang-batas-bagi-partai-diperlukan
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rakyat, koalisi antar partai politik perlu dilakukan. Tujuannya tidak lain untuk 

keseimbangan dalam penerapan kebijakan yang sejalan dengan amat dari rakyat. 

 

3.3.2 Cara Penentuan Pemenang 

Pada penentuan pembagian hasil kursi parlemen pada pemilu legislatif 

menggunakan aturan yang telah dibuat oleh KPU RI. Sementara itu, pembagian untuk 

calon anggota legislatif disesuaikan dengan jumlah penduduk yang tinggal pada suatu 

daerah. Sehingga jumlah anggota legislatif disetiap provinsi berbeda-beda. Aturan 

terkait pembagian kursi direvisi oleh DPR tahun 2009 yang tertuang pada mekanisme 

penentuan yang tertuang pada Peraturan KPU nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman 

Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum. Sehingga model 

penghitungan dapat dijelaskan dengan beberapa cara seperti dibawah ini. Sebelum 

menghitung Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) terlebih dahulu, KPU merujuk dengan 

membagi jumlah besaran suara partai politik yang lolos pada Parliamentary 

Threshold (PT) didalam suatu daerah pemilihan yang disesuaikan dengan jumlah 

jatah kursi yang tersedia.102 

Pada daerah pemilihan DKI Jakarta 1, misalnya terdapat 3.000.000 pemilih 

yang terdaftar sebagai DPT, kemudian suara untuk 10 partai politik yang lolos pada 

Parliamentary Threshold adalah 400.000. Kemudian dari hasil perolehan suara 

dihitung menggunakan rumusan BPP, dari 2.400.000 suara dibagi dengan jatah kursi 

                                                           
102 Sho/Aan, 2009, Cara Menghitung Perolehan Kursi di DPR dan DPRD, diakses pada 
http://news.detik.com/pemilu/1104340/caramenghitung-perolehan-kursi-parpol-di-dpr-dan-dprd/4 
(13/04/2017 18.34 WIB) 

http://news.detik.com/pemilu/1104340/caramenghitung-perolehan-kursi-parpol-di-dpr-dan-dprd/4
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paling banyak untuk DKI Jakarta 1 sejumlah 6 (jumlah kursi), jadi hasilnya 

ketemulah angka 400.000. artinya untuk partai politik yang ingin mendapat 1 kursi 

minimal harus memperoleh 400.000 suara sah. 

Kemudian, contoh pembagian kursi untuk daerah lain seperti halnya Jawa 

Timur 1 dengan jumlah DPT mencapai 1.000.000, dan terdiri dari 10 partai politik 

yang lolos yang ditetapkan oleh KPU RI. PKB memperoleh suara 210.000, PDI 

320.000, Demokrat 110.000, PAN 120.000, PKS 80.000, Nasdem 220.000, Golkar 

220.000, Hanura 70.000, PPP 90.000, PBB 60.000. Maka PKB mendapat 2 kursi 

dengan sisa suara 10.000, PDI mendapat 3 kursi dengan sisa suara 20.000, Demokrat 

mendapat 1 kursi dengan sisa suara 10.000, PAN 1 kursi dengan sisa suara 20.000. 

Sehingga dari 10 kursi yang direbutkan, 7 diantaranya telah memenuhi syarat 

Parliamentary Threshold dan masih sisa 3 kursi. Partai yang tidak memenuhi ambang 

batas diikutan melalui tahap dua, yaitu partai politik yang memperoleh sekurangnya 

50% dari perolehan BPP akan tetap memperoleh kursi dengan memberlakukan cara 

ranking untuk perolehan suara.103 

Sementara itu, jika terdapat partai politik dengan suara yang sama maka KPU 

menggelar rapat pleno terbuka yang akan dilakukan dengan cara mengundi sisa kursi 

tersebut. Mengenai rapat pleno pengundian terbuka hingga saat ini belum tertuang 

dalam aturan perundang-undangan, sehingga hasil tersebut teteap dianggap sah. 

Namun jika tidak ada partai politik yang memenuhi BPP sejumlah setengah dari 

100.000, maka hal tersebut akan dilakukan cara ketiga yaitu dengan ditarik pada 
                                                           
103 Ibid. 
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pemilu legislatif provinsi dan akan dilakukan penggabungan, dan kelebihan dari sisa 

suara tersebut akan dianggap hangus apabila sudah memenuhi kuota kursi. 

Selanjutnya jika terdapat dua calon anggota legislatif yang mendapat jumlah suara 

yang sama, namun kuota kursi sudah tidak ada lagi, maka hal tersebut akan 

diserahkan kepada partai politik yang bersangkutan. 

Lebih lanjut, untuk menentukan pemenang di pemilu legislatif Filipina, juga 

menerapkan hal yang sama mengenai suara pembagi pemilih yang dialokasikan 

dalam bentuk kursi legislatif. Pada daerah pemilihan di Cavite Filipina misalnya, 

terdapat 3.800.000 jumlah DPT yang terdaftar di Comelec. Kemudian pada pemilu 

Filipina diikuti oleh 10 partai politik yang lolos pada akreditasi (verifikasi di Filipina) 

yang dilakukan oleh Comelec. Selanjutnya, untuk ambang batas di Filipina adalah 

250.000 untuk dapat memperoleh 1 (satu) kursi diparlemen. Untuk jatah pembagian 

kursi di Cavite Filipina terdapat 14 kursi, jadi jika dihitung 3.600.000 dibagi ambang 

batas maka daerah pilihan tersebut paling tidak untuk mendapat 1 kursi harus 

mendapat 250.000 suara sah.104 

Pada percontohan kedua terdapat pada daerah pemilihan Batangas Filipina 

yang memiliki 2.900.000 jumlah DPT. Berdasarkan 10 partai yang mengikuti pemilu 

Filipina, LDP mendapat suara 190.000, Liberal 790.000, Lakas Kampi 270.000, 

Lakas 280.000, Nacionalista 250.000, Una 280.000, Nup 260.000, Npc 210.000, 

Christian-Muslim 260.000, National State 210.000. Maka dari perolehan tersebut 

                                                           
104 UU Pemilu legislatif Filipina, The 1987 Constitution Of The Republic Of The 
Philippines – Article VI  
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yang memenuhi ambang batas adalah 8 partai politik. Kemudian untuk jumlah suara-

suara yang melebihi pada jumlah minimal memperoleh satu kursi akan hanguskan 

oleh Comelec. Sebab aturan yang digunakan calon dengan jumlah perolehan suara 

terbanyak dinyatakan menang oleh komisi pemilihan Filipina. Pada pembagian 

jumlah kursi legislatif di Filipina juga berbeda-beda di setiap daerah, oleh karena itu 

kebutuhan dari setiap daerah pemilihan akan disesuaikan dengan jumlah penduduk. 


