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Pada penghujung tahun 2020,  
Pemilihan   Wakil Mahasiswa Keluarga 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Universi  tas Brawijaya (Pemilwa KM FEB 
UB) telah dilaksanakan. Berdasarkan  
Undang-Undang Pemilwa 2020, kegiatan ini 
merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan  
mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar/ 
Anggaran  Rumah Tangga KM FEB UB. 
Agenda  yang dilaksanakan mencakup pemilihan  
Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB secara 
berpasangan dan Anggota DPM FEB UB. Ada-
pun yang dapat berpartisipasi sebagai pemilih 
adalah Mahasiswa Aktif S1 FEB UB yang mem-
punyai hak untuk memilih dalam Pemilwa KM 
FEB UB 2020.

Rangkaian pemilihan dalam Pemilwa KM 
FEB UB 2020 diselenggarakan pada Rabu, 30  
Desember 2020. Kegiatan ini dilaksanakan  
selama sehari dan dimulai pukul  08.00 
hingga 17.00 WIB. Pelaksanaan Pemilwa  
tahun ini berbeda dengan tahun-tahun  
sebelumnya, perbedaan paling signifikan adalah  
perubahan sistem pemilihan yang menjadi  
daring. Seperti yang disampaikan oleh Fahmi 
Nabil Ramadhani    , selaku Koordinator Divisi  
Acara   Pemilwa KM FEB UB, pelaksanaan  
secara daring disebabkan karena munculnya  
pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). 
Ia juga menambahkan, bahwa kegiatan ini  
tidak  dapat ditunda hingga perkuliahan  
kembali luring karena akan menyebabkan  
kekosongan kepengurusan.

Adapun sistematika pemilihan dalam  
Pemilwa  KM FEB UB 2020, yaitu pemilih 
mengakses pranala https://pemira.ub.ac.id yang 
dapat diakses menggunakan NIM dan kata sandi  
SIAM.  Selanjutnya, pemilih dapat menekan 
tombol start, dan laman daftar calon yang dike-
hendaki akan terpampang. Setiap laman akan 
diberikan sesi yang berakhir setiap 30 detik un-
tuk sang pemilih menentukan pilihannya.

Tak dapat dipungkiri, penggunaan sistem 
daring ini tidak lepas dari kendala. Sesuai yang 
disampaikan oleh Fikri Alamsyah, selaku  
Ketua Panitia Pengawas Pemilwa KM FEB UB,   
kendala ini bukan berupa sistem yang 
down, melainkan adanya error. Kejadian ini  
mengakibatkan proses pemilihan menjadi tertun-
da. “Pemilih bukannya tidak bisa memilih, tapi 
tertunda di satu cabang pemilihan. Di situ mereka  
hanya tertunda dan dapat kembali berjalan ketika  
sistemnya kembali normal,” tuturnya. Ia 
pun menambahkan, panitia tidak dapat  
mengatur ulang sistem di tengah-tengah pemi-
lihan karena hal ini akan menyebabkan pemili-
han yang sudah berjalan harus diulang kembali. 
Maka dari itu, diberi imbauan kepada pemilih 
untuk menunggu selama kurang lebih 30–60 
menit hingga server kembali normal.

Pada akhir rangkaian acara Pemilwa KM FEB 
UB 2020, diselenggarakan Closing Ceremony 
sebagai wadah pengumuman calon yang terpi-
lih. Acara ini diadakan melalui Zoom Meeting 
di hari yang sama pada pukul 18.45 WIB. Pada 
rangkaian acara Closing Ceremony terdapat 
pula kendala teknis berupa error-nya Zoom 
Meeting. Seperti yang diutarakan oleh Fikri,  
“Kendala ini bukan berasal dari sinyal pani-
tia ataupun dari sinyal-sinyal yang lainnya.  
Melainkan disebabkan oleh Zoom-nya yang  
error. Sebab, ketika Zoom baru saja dimulai, itu 
sudah ada 300 orang yang langsung masuk. Hal 
ini mengakibatkan Zoom butuh penyesuaian dan 

yang dilakukan panitia adalah menunggu Zoom 
itu kembali untuk penyesuaian.” Fikri menya-
takan,  panitia memperkirakan jumlah partisipan 
dalam Closing Ceremony adalah sebanyak 300 
orang, “Namun, tiba-tiba ternyata peminat dari 
yang di Zoom justru banyak,” tambahnya. Oleh 
karena itu, panitia pun memfasilitasi kembali 
dengan Zoom Meeting yang berkapasitas seribu 
orang sebagai tindak lanjut. Namun, pada Zoom 
Meeting yang kedua tetap terdapat kendala se-
lama kurang lebih satu jam disebabkan media 
yang down sehingga membutuhkan waktu kem-
bali untuk penyesuaian.

Hasil akhir dari penghitungan suara  
Pemilwa KM FEB UB 2020 adalah terpi-
lihnya  ketua-ketua himpunan mahasiswa juru-
san di FEB UB. Rinciannya adalah Adityama 
Rozan dengan perolehan 286 suara berhasil 
menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan  
Manajemen. Kemudian, Yudhistira Jannata  
Muhammad Isa yang memperoleh 461 su-
ara berhasil  terpilih sebagai Ketua Himpunan  
Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Serta, Salman 
Alfarsi A.Q. yang mendapat 713 suara ber-
hasil menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa  
Jurusan Ilmu Ekonomi. Selanjutnya, untuk hasil  
akhir pemilihan anggota DPM FEB UB, ter-
dapat Aldo Haris Ananta memperoleh 413 suara 
dan Noorsy Zidna Nabiela yang memperoleh 
229 suara berhasil menjadi Anggota DPM FEB 
UB Jurusan Manjemen. Lalu, M. Farras Mufid  

dengan perolehan 373 suara dan  
Dhanang Dharmarendra yang mendapat 234 
suara berhasil menjadi Anggota DPM FEB UB  
Jurusan Akuntansi. Sementara itu, Billy  
Chandra Wijaya R. memperoleh 676 suara dan 
Whanda Nitasari dengan perolehan 137 su-
ara berhasil menjadi Anggota DPM FEB UB  
Jurusan Ilmu Ekonomi. Tak ketinggalan, M. Rashid  
Sastrawinata   dengan 1.859 suara pun menjadi 
Anggota DPM Independen FEB UB. Tak luput 
pula, pasangan Ananda Putra Aryasatya dengan 
Rezha Arsis Krisandy Putra yang memperoleh 
1.527 suara berhasil memegang amanat sebagai 
Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB.

Terdapat harapan yang dipaparkan oleh para 
calon terpilih yang akan menempuh tanggung 
jawab kedepannya. Seperti yang dipaparkan 
oleh Ananda Putra Aryasatya, selaku Ketua 
BEM FEB UB 2021, “melihat kondisi riil saat 
ini, tentunya beberapa problem yang ada dapat 
terselesaikan. Entah itu benar-benar hilang atau 
memang diminimalisir. Intinya, ketika menyele-
saikan sebuah masalah, kita harus mencoba 
menggali akarnya terlebih dahulu, dan untuk 
ke depannya kami harap KM FEB UB akan 
menjadi lebih baik dengan cara menyelesaikan  
berbagai permasalahan dari akar-akarnya.  
Sisanya, tentu banyak kondisi yang  
tentunya butuh koordinasi dan sinergisitas. Itu  
tentun ya tidak hanya pada  
stakeholder-stakeholder di tatanan KM, tapi 
juga stakeholder di luar tatanan  FEB UB dan 
UB. Itu menjadi harapan kami, bahwasanya 
bisa saling bahu-membahu dalam rangka mem-
berikan kebermanfaatan,” tuturnya. Selain itu, 
ada pula harapan dari Bisma Fajrianto, selaku 
Ketua BEM FEB UB periode sebelumnya. Ia 
berharap, semua yang berhasil mengemban  
tanggung jawab baru bisa menguatkan  
pundaknya untuk menghadapi tekanan dan tum-
puan ke depan. Semangat berbenah dan melakukan  
pola-pola yang sudah ditetapkan supaya KM 
FEB UB dan seluruh civitas akademika dapat 
berjalan harmonis dan seirama untuk kemajuan 
FEB UB.

.

Tahun Baru, Harapan Baru

Fista, Andhimas (CO), Vina,  
Muhammad, Sonia, Zaenal

Indikator/Vina


