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Globalisasi kehidupan politik, kehidupan pribadi dan profesional, penyebaran dan perkembangan 
demokrasi di seluruh dunia sampai dengan meningkatnya migrasi dengan berbagai alasan serta latar 
belakang yang berbeda. Memiliki kontribusi untuk meningkatkan minat hak untuk memilih dalam 
pemilu bagi pengungsi, diplomat, anggota angkatan bersenjata yang bekerja di luar negeri dan 
orang lain yang sementara atau secara permanen tinggal di luar negara mereka sendiri. Sementara 
konstitusi di banyak negara yang menjamin hak untuk memilih bagi semua warga negara, dalam 
kenyataannya pemilih yang berada di luar negara asal mereka ketika Pemilu berlangsung sering 
kehilangan haknya untuk memilih karena kurangnya prosedur yang memungkinkan mereka untuk 
menggunakan hak tersebut.

Buku panduan ini diproduksi oleh International IDEA dan Institusi Pemilu Nasional Meksiko, 
membahas isu-isu teoritis dan praktis di sekitar pemilu eksternal atau pemungutan suara luar negeri
yang disertakan dengan beberapa contoh bagaimana pemilu eksternal diimplementasikan di berbagai 
negara. Dalam Lampiran A dan peta dunia menunjukkan detail ketentuan untuk pemilu eksternal 
di 115 dari 214 negara dan wilayah terkait yang dipelajari, di mana di dalamnya menggambarkan 
siapa yang berhak untuk ikut pemilu eksternal, sampai mana pemilu eksternal berlaku, dan metode 
pemilihan seperti apa yang digunakan dalam pemilu eksternal.

“Buku ini adalah sumber daya yang unik dan tepat pada waktunya, di mana di dalamnya meliputi kunci 
bidang politik, bidang hukum, dan komponen operasional pemilu eksternal. Buku ini segera akan menjadi 
buku yang menjadi bacaan wajib bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi yang tertarik dalam 
fenomena yang kurang dieksplorasi tapi berkembang pesat yang menghubungkan bidang demokrasi dan 
migrasi. Kasusnya adalah tingkat utama, konten serta penyusunannya sudah mencakup semua isu kritis 
dalam pilihan yang bijaksana dan seimbang. Saya tidak bisa merekomendasikan hal ini cukup kuat.”

Jeremy Grace, Konsultan Pemilu dan Penasihat Senior, IOM

“Setiap langkah yang menggarisbawahi prinsip hak pilih universal dengan mencoba untuk memperluas 
hak pemilu merupakan perkembangan yang baik. Buku Panduan International IDEA: Memberikan Suara
dari Luar Negeri - adalah prestasi yang cukup baik dan cukup memberikan kontribusi untuk aspek proses 
pemilihan.”

Gerald Mitchell, Kepala Dinas Pemilu, OSCE
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