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TIDAK ADA LARANGAN DARI PEMERINTAH UNTUK MEMBACA POSTER INI. KARENA, TIDAK MENYEBABKAN GANGGUAN KEHAMILAN 
ATAU JANIN, APALAGI IMPOTENSI. KALAU SERANGAN JANTUNG MUNGKIN. TAPI ISINYA TETAP SERIUS, SUMPAH SERIUS.

Awal tahun 2022, telah dilaksanakan 
Pemilihan Wakil Mahasiswa  Keluarga 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya (Pemilwa KM FEB 
UB) 2021. Undang-Undang (UU) Pemilwa 2021 
Bab I Pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa  Pemilwa 
merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan 
 mahasiswa berdasarkan AD/ART KM FEB UB. 
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa aktif S1 FEB 
UB berkesempatan untuk memilih para calon 
Ketua dan Wakil Ketua Badan  Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) serta Anggota 
 Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).

Adapun puncak rangkaian Pemilwa  berlangsung 
pada Senin, 03 Januari 2022.  Awalnya,  pemilihan 
dan perhitungan  suara  dijadwalkan tanggal 24 
Desember 2021.  Namun, karena banyak  peserta 
yang  belum mengembalikan  formulir, puncak 
acara pun  diundur hingga tanggal 03 Januari 
2022.  Keputusan ini sesuai dengan  pertimbangan 
 rektorat agar jadwal pelaksanaannya  bersamaan 
dengan Pemilihan Raya (Pemira) dan  Pemilwa 
fakultas lain. Seperti tahun lalu, Pemilwa 
KM FEB UB 2021 berlangsung secara  daring 
karena pandemi Covid-19 belum berakhir.

Pada tahun ini, mekanisme antara  pemilihan 
fakultas dan jurusan dibedakan. Sistem 
 pemilihan jurusan harus melakukan  registrasi 
terlebih  dahulu dengan mengakses tautan 
yang sudah disediakan oleh panitia. Setelah 
 registrasi  selesai, pemilih akan mendapatkan 
e-mail  verifikasi agar bisa melakukan log in 
dan  memilih ketua himpunan. Sementara itu, 
 sistem  pemilihan fakultas tidak perlu melakukan 
 registrasi. Pemilih dapat langsung memasukkan 
nomor induk mahasiswa dan password SIAM 
UB, kemudian dapat menggunakan hak suaranya.

Namun dalam pelaksanaannya, Pemilwa 
dari ketiga jurusan tidak luput dari  kendala. 
Ketua Pelaksana (Kapel) Pemilwa Jurusan 
 Akuntansi, Muhammad Hafiyyan N. Q., 
memaparkan  kendala yang terjadi yaitu tidak 
terkirimnya e-mail verifikasi otomatis kepada 
pemilih  karena sudah mencapai limit. Hal ini 
 mengakibatkan pemilih yang sudah  mendaftar 
tidak  dapat  mengetahui apabila e-mail  mereka 
sudah  terverifikasi atau belum. Hal serupa  
 terjadi di Jurusan Ilmu Ekonomi (JIE),  Rendi 
Renaldi, Kapel Pemilwa JIE, menyatakan 
 bahwa e-mail verifikasi  tersebut dianggap spam 
oleh sistem. Kendala lain terjadi pada  Jurusan 
 Manajemen yang mengalami  server  website 
down akibat  penumpukan pengakses dalam 
waktu bersamaan, ujar Muhammad Aldo S., 
Kapel  Pemilwa Manajemen. Akan tetapi, semua 
kendala tersebut dapat segera  diatasi oleh  ketiga 
Panitia Pemilwa Jurusan dengan  menyediakan 
crisis center melalui narahubung dan  platform 
Zoom Meeting. Selain itu,  panitia juga 
 melakukan publikasi melalui Instagram  terkait 
kendala e-mail verifikasi yang tidak  diterima 

pemilih. Panitia menjelaskan bahwa pemilih 
tidak perlu menunggu e-mail verifikasi sehingga 
dapat langsung melakukan pemungutan suara. 

Berbeda dengan Pemilwa Jurusan, 
 Muhammad Akmal F., Kapel Pemilwa KM 
FEB UB,  mengatakan terjadi permasalahan 
 antara panitia fakultas  dengan Pemira UB 
 mengenai pembukaan kotak  suara. “Pihak 
Pemira secara sepihak membuka  kotak  suara dari 
semua fakultas. Jadi, kalau dari  Pemilwa  fakultas 
sendiri  ingin  melakukan  perhitungan  suara saat 
Closing Ceremony, akan  tetapi pada sore hari 
 mungkin  mendekati jam lima pihak Pemira 
 tiba-tiba berubah  pikiran,” ujar Akmal.  Kapel 
Pemira UB 2021 beserta jajarannya  menyatakan 
bahwa pembukaan kotak suara   tersebut 
 terjadi karena instruksi Wakil Rektor Tiga.

Hasil akhir dari perhitungan suara  Pemilwa 
KM FEB UB 2021 adalah terpilihnya  Billy 
Chandra sebagai Ketua BEM dan  Fribieu 
 Kezia Victoria sebagai wakilnya dengan 
 perolehan sebanyak 1.280 suara. Berikut 
 adalah hasil akhir perhitungan suara dari 
 peserta yang terpilih menjadi Kahim setiap 
 jurusan dan Anggota DPM KM FEB UB 2022: 

Dari tujuh Anggota DPM FEB UB yang 
seharusnya terpilih, Panitia Pelaksana baru 
mengumumkan enam nama hingga Closing 
Ceremony selesai. Satu Anggota DPM yang 
belum diumumkan ialah Calon Independen. 
Akmal mengonfirmasi, “Untuk hasil DPM 
 Independen masih kita koordinasikan  dengan 
panitia dan dosen pihak kemahasiswaan 
 karena keputusannya ada di sana. Jadi, kami 
 belum bisa memberikan konfirmasi apa-apa.”

Adapun harapan dari Billy Chandra,  Ketua 
BEM FEB UB periode 2022,  “Harapannya 
 mungkin sesuai dengan sifat dari KM itu 
 sendiri yang terindependen, karena  penting 
banget di zaman yang sekarang ini kita  s aling 
 berkolaborasi dalam artian  bersinergis, tidak 
hanya dalam  tindakan tetapi juga  bagaimana 
 menyatukan berbagai kerangka pemikiran yang 
beda. Itu yang menjadi tugasku ke  depannya. Biar 
hari ini mungkin tidak  adanya lagi ego  sektoral 
di  masing-masing  lembaga kayak gitu.” Selain 
itu, Ketua BEM FEB UB  periode 2021,  Ananda 
P utra  A., turut  menyampaikan  harapannya 
 untuk  kepemimpinan KM FEB UB yang telah 
terpilih. “Harapanku yang  pertama adalah agar 
yang dijanjikan dan  ditawarkan  ketika  kampanye 
bukan hanya upaya  mendapatkan  banyak  suara. 
Namun, juga  harus direalisasikan dan bisa 
 dikembangkan. Tapi,  secara substansi harus 
 sesuai dengan apa yang dijanjikan.” Tak hanya itu, 
ia juga  berharap pada teman-teman yang terpilih 
nantinya bisa  menyatukan  berbagai pihak untuk 
 membawa KM FEB UB ke arah yang lebih baik. 

KM FEB pun turut  menyampaikan harapan 
mereka. Carissa Marisa Y.,  Mahasiswa  Jurusan 
Ilmu Ekonomi 2020,  mengharapkan  calon-calon 
 terpilih  dapat mengemban amanah sesuai visi 
misi yang  mereka bawakan. DPM, BEM, 
 Himpunan  Mahasiswa bisa  mewadahi  aspirasi 
dan lebih transparan kepada KM FEB UB. 
Terakhir, Akhdan Azizi,  Mahasiswa  Jurusan 
Akuntansi 2020,  mengatakan,  “Harapannya 
yang terpilih dalam eksekutif bisa  memfasilitasi 
kita buat tahap peralihan karena pasti  banyak 
penyesuaian baru lagi bagi  mahasiswa FEB 
UB.” Ia pun menambahkan agar  nantinya 
 legislatif dapat membuat produk hukum 
yang benar-benar relevan bagi KM FEB UB.
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