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Pesta demokrasi merupakan istilah yang tak 
asing didengar oleh masyarakat  Indonesia. 
Tidak hanya dalam lingkup negara, pes

ta demokrasi juga dapat dirayakan dalam ta
taran kampus. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
 Universitas Brawijaya (FEB UB) ikut mera
yakan pesta tersebut melalui Pemilihan Wakil 
Mahasiswa Keluarga Mahasiswa  (PEMILWA 
KM) FEB UB. Hal ini pun disepakati oleh 
 Anindita Virgia  Fanny Sazuli selaku Koor
dinator Divisi (Kodiv) Acara PEMILWA KM 
FEB UB 2018 yang me ngatakan bahwa kegia
tan ini merupakan wadah pesta demokrasi untuk 
memilih calon Ketua dan Wakil Ke tua Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB UB, tujuh 
anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) 
FEB UB dari setiap jurusan, serta DPM Inde
penden. “Tujuan diadakannya PEMILWA yaitu 
agar terpilih nya pemim pinpemimpin baru yang 
ada di FEB UB.  Di sini kita juga memberi edu
kasi politik dari ranah  fakultas,” tutur  Farhan 
Hariadi  Pratama, selaku Ketua  Pelaksana 
(Kapel) PEMILWA KM FEB UB 2018. 

Rangkaian acara PEMILWA KM FEB UB 
tahun ini berjalan tidak sesuai dengan timeline 
pertama yang telah ditetapkan oleh panitia. 
Grand Launching yang seharusnya dilak
sanakan pada tanggal 26 November 2018 
diundur menjadi tanggal 27 November 
2018. “Pendaftaran itu kan ada dua, pe
ngambilan form dan verifikasi. Nah, 
di pengambilan form itu kita meng 
extend khusus untuk DPM karena DPM 
 Independennya sendiri belum ada,” jelas 
Anindita. Kemunduran ini berdampak pada 
timeline yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal tersebut menghasilkan timeline baru 
yang diawali dengan Opening  Ceremony 
pada tanggal 8 November 2018 di B ase
men FEB UB. Rangkaian selanjutnya 
berupa Fit and Proper (FnP) Tulis pada 
tanggal 22 November 2018 dan FnP 
Lisan yang dilaksanakan pada tanggal 
2326 November 2018. Menariknya, 
FnP Tulis maupun Lisan pada tahun ini 
dilaksanakan secara terpisah antara calon 
Ketua dan Wakil Ketua BEM. “Berkaitan de
ngan FnP Ketua dan Wakil Ketua BEM yang 
dipisah, biar kita tahu kapabilitas setiap orang 
seperti apa,” ungkap  Farhan. Puncak pesta 
demokrasi KM FEB UB yakni pemilihan dan 
pencoblosan yang dilakukan pada tanggal 5 
Desember 2018. Rangkaian PEMILWA KM  
FEB UB 2018 pun ditutup dengan Closing 
 Ceremony pada hari yang sama, setelah dilaku
kannya penghitungan suara hasil pemilihan.

Proses pemilihan dan pencoblosan  diawali 
dengan open gate pada pukul 08.15 di Basemen 
FEB UB. Saat ini, pelaksanaan  PEMILWA dan 
Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) diseleng
garakan secara serentak. Hal tersebut pun di
jelaskan oleh Anindita, “PEMILWA sama 
 Pemira berbarengan itu karena surat keputus
an dari Wakil Rektor yang menghasilkan in
struksi dari Wakil Dekan III bahwa kita harus 
me nyatu dengan Pemira.” Sistem verifikasi 
pada tahun ini pun berbeda dengan tahun se
belumnya. Tahun kemarin, nama mahasiswa 
yang telah memilih akan dihighlight secara 
manual. Sedangkan pada tahun ini, verifika
si dilakukan  dengan cara scan Kartu Tanda 
Mahasiswa (KTM) atau KTM Sementara.

Pembaruan di tahun ini tidak hanya dalam 
hal tersebut. Sistem pemilihan kini dilakukan 
dengan cara parsial, yaitu melalui  electronic 
vote (E-vote) dan coblos. “Sistem  pemilihan kita 

di sini dibagi menjadi dua ya, ada  E-vote dan 
ada yang seperti biasa dalam bentuk kotak suara. 
E-vote sendiri dilakukan untuk pemilihan DPM  
UB,   Eksekutif Mahasiswa  UB,  Presiden BEM,  
sama DPM Independen. Sisanya Kahim  (Ketua 
Himpunan) dan DPM Jurusan melalui surat 
suara seperti biasa,” tutur Muhammad Sabiq 
Al Faqih, salah satu anggota DPM FEB UB.

Namun, sangat disayangkan pada pelaksa
naan PEMILWA KM FEB UB tahun ini juga 
muncul beberapa kendala. Pemi lihan yang 
dilakukan secara serentak dari seluruh penjuru 
fakultas menyebabkan sistem Pengembangan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi pusat ti
dak dapat bekerja maksimal. Hal ini menim
bulkan server down berulang kali pada saat 
proses pemilihan di PEMILWA FEB UB. Pani
tia pun tidak dapat memberikan solusi apapun 
terkait kendala tersebut karena seluruh sistem 
bergantung pada pusat. Muhammad Husaimi 
 Rafsanjani, Ketua Panitia Pengawas, menang
gapi, “Ini pertama kali FEB menggunakan 
E-vote serta Pemira dan PEMILWA  diadakan  
secara bersamaan. Hal itu wajar jika terjadi 

server down berkalikali karena belum dilaku
kan evaluasi terhadap kendalakendala yang  
ada,” tuturnya. Server down tersebut menye
babkan waktu pelaksanaan open gate menjadi 
mundur dari yang telah ditetapkan. “Untuk open 
gate ngaret beberapa menit dikarenakan server 
down di Manajemen, ada komputer yang be
lum siap. Kita sepakati memang tidak dilakukan 
pembukaan terlebih dahulu,” ungkap Husaimi. 

Selain itu, kendala yang harus dihadapi yai
tu adanya koordinasi yang minim antar panitia 
Pemira dengan panitia PEMILWA KM FEB UB. 
Hal tersebut membuat calon pemilih yang bera
da di dalam maupun yang akan masuk ke Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) tidak diperkenankan 
masuk. Hal ini dikarenakan ada bebe rapa per
syaratan yang harus diverifikasi terlebih dahulu. 
Hasbunallah Imam Alam, selaku Asisten  Kodiv 
Acara menjelaskan, “Untuk beberapa keputus an 
dari Pemira itu memang ada yang tidak sesuai 
dengan yang awalnya di sampaikan oleh media 
lain. Seperti tadi pagi Pemira menginstruksikan 
kepada kami bahwa KTM atau KTM Sementara 
harus memakai pasfoto bahkan setelah ada KTP 
ataupun SIM. Padahal yang disetujui dan ditan
datangani oleh Kapel di Pasal 10 sama Pasal 11 
itu terdapat penjelas an seperti yang dijelaskan 
pada  tatib (tata  ter tib),” jelasnya. Terkait permas
alahan tersebut, solusi yang dilakukan oleh pani
tia  yaitu dengan melakukan komunikasi yang 

lebih intens antar panitia Pemira dan PEMILWA.
Proses penghitungan suara dilakukan di dua 

tempat, yaitu Gedung Widyaloka dan Base
men FEB UB dan dihadiri oleh panitia Pemira 
UB, panitia PEMILWA KM FEB UB, pani
tia PEMILWA jurusan, dan panitia pengawas. 
Perhitungan ini dibagi berdasarkan nomor 
urut TPS. Proses penghitungan suara calon 
Ketua dan Wakil Ketua BEM serta DPM In
dependen dilakukan di Gedung Widyaloka. 
Hasil akhirnya dimenangkan oleh pasangan 
Tazki Theosofi dan Yafida Farikhatul dengan 
persentase sebesar 51,47%, sedangkan untuk 
DPM Independen dimenangkan oleh Ferdian 
 Syariffudin dengan persentase sebesar 50,40%.

Di hari yang sama panitia pun melakukan 
penghitungan suara untuk DPM Jurusan dan 
Kahim tepatnya di Basemen FEB UB. Hasil 
penghitungan suara untuk Kahim Jurusan Ilmu 
Ekonomi (IE) dimenangkan oleh Emir Khairy 
dengan perolehan suara sebanyak 327 suara. Se
dangkan untuk Kahim Jurusan Manajemen di
menangkan oleh Muhammad Afif Fauzan de ngan 
perolehan suara sebanyak 255 suara. Hasil peng
hitungan suara untuk DPM IE diperoleh hasil ke
menangan  untuk Diovanka Darmawan dengan 
jumlah suara sebanyak 293 suara.  Sedangkan 

untuk DPM Akuntansi dimenangkan oleh 
 Mohammad Bahrun Nasihin dengan peroleh
an suara sebanyak 182. Untuk DPM Mana
jemen dimenangkan oleh Lorenzo Paulus de

ngan perolehan suara sebanyak 160.  Sedangkan 
untuk pemilihan Kahim Jurusan Akuntansi 

belum dapat dilaksanakan pada hari tersebut. 
Berakhirnya rangkaian acara PEMILWA 

KM FEB UB 2018 ini menghadirkan beberapa 
harapan bagi caloncalon pemimpin yang terpi
lih. Seperti yang diungkapkan oleh  mahasiswa 
Jurusan IE angkatan 2017, M. Ibnu menyam
paikan harapannya, agar pemimpin yang terpi
lih mampu merealisasikan  programprogram 
yang telah dijanjikan. Harapan lain pun 
muncul dari mahasiswa Akuntansi  angkatan 
2018, Arden Ashido, “Untuk pemimpin 

yang terpilih, jangan sampai lupa janji yang 
di awal, visi misinya selalu diterapin dan tetap 
me ngayomi KM FEB UB ini,” ungkapnya. Se
lain itu,  Demas Naufal Hakim, mahasiswa Ju
rusan Manajemen angkatan 2017 turut menyu
arakan harapannya agar pemimpin terpilih ke 
depannya dapat membenahi KM FEB terkait 
pelayanan kemahasiswaan dan infrastruktur. 

Selain  harapan yang banyak ditujukan un
tuk calon terpilih, terdapat harapan untuk pelak
sanaan PEMILWA KM FEB UB ke depan nya. 
Muhamad Dicky Kusnadi selaku Ketua BEM 
mengungkapkan, “Memilih secara rasional ada
lah suatu bentuk mengapresiasi diri kita dalam 
memilih.” Masih beriringan dengan Dicky, Dwi 
Agung Sabekti selaku Ketua DPM juga men
gungkapkan harapannya agar PEMILWA KM 
FEB UB tahun ini bisa menjadi pembelajaran. 
Dengan begitu mahasiswa FEB UB dapat sema
kin dewasa dalam berdemokrasi dan berpolitik.
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