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PRAKATA 

 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan YME. berkat limpahan rahmat dan karunia yang 

diberikan maka terselesaikanlah Buku Panduan PEMIRAMA BEM Fakultas Universitas 

Pelita Bangsa yang akan direalisasikan pada waktu yang telah dijadwalkan. 

Buku Panduan PEMIRAMA ini disusun untuk memberikan arah pengembangan 

karakter mahasiswa yang jelas dengan capaian yang terukur. Panduan disusun sesuai 

kebutuhan untuk meningkatkan  kualitas pelayanan kepada mahasiswa.   

Peran strategis program pengembangan karakter mahasiswa melalui semangat 

demokrasi untuk melakukan PEMIRAMA dalam mengembangkan potensi mahasiswa 

untuk menjadi manusia yang demokratis dan beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, 

berakhlak mulia, inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur dan adil serta 

bertanggung jawab sehingga dibutuhkan panduan yang mampu mengakomodir peran 

strategis program pengembangan karakter mahasiswa. 

Ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam 

penyusunan panduan PEMIRAMA BEM Fakultas, yaitu; Wakil Rektor Bidang 

Kemahasiswaan dan Alumni, Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni serta Wakil Dekan 

Bidang Kemahasiswaan.  Demikian Buku Panduan ini disusun, semoga bermanfaat. 

 

 

 

 

 Direktur Kemahasiswaan dan Alumni  

Universitas Pelita Bangsa 

 

 

 

 

R.R Wening Ken Widodasih, SH., MM 

NIK. 21.0819.002 
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PENDAHULUAN 

 

Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum untuk memilih 

pemimpin maupun wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Indonesia 

sebagai salah satu negara demokrasi, juga melaksanakan pemilihan umum. Salah satu hal 

yang menjadi perhatian dari pemilihan umum di Indonesia adalah kerumitan dan besarnya 

biaya untuk melaksanakannya. Termasuk di dalamnya adalah peluang kecurangan yang 

lebih besar, baik dari perhitungannya maupun dalam menyalurkan hak suaranya. 

Dibutuhkan usaha agar pemilu dapat terlaksana efektif, efisien hemat biaya tanpa 

meninggalkan asas LUBER dan JURDIL. 

Di lingkungan perguruan tinggi Pemilu juga diterapkan dikalangan mahasiswa yang 

disebut dengan istilah PEMIRAMA. PEMIRAMA ini merupakan salah satu bentuk 

representasi penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa. 

Melalui event inilah kita bisa mulai mengenal dan belajar secara langsung mengenai 

penerapan demokrasi. Baik panitia, peserta, maupun civitas academika lainnya yang 

terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam event ini kita akan merasakan 

betapa berharganya nilai yang telah diwariskan secara turun temurun dari para pendahulu 

kita yang tentunya haruslah kita kembangkan dan lestarikan nilai-nilanya. Berbicara 

mengenai pemilihan tentulah erat kaitannya dengan pelaksanaan dan penghayatan 

demokrasi, yang dalam hal ini terselenggara di tingkat universitas. Penghayatan demokrasi 

tersebut menjadi penting tidak lain karena di universitaslah para putra putri terbaik bangsa 

dilahirkan yang tentunya diharapkan dapat menjawab tantangan masa depan. 

Belakangan ini Pemilu di Indonesia yang diharapkan menjadi bentuk ideal sebagai 

sarana pencapaian demokrasi menemukan berbagai permasalahannya, dimulai dari 

perpolitikan yang tidak sehat dari para calon hingga kisruh mengenai hasil pemilu itu 

sendiri yang membuat masyarakat semakin merasa tidak mengerti apa sebenarnya tujuan 

ideal dari demokrasi. 

Pemilu sendiri merupakan bentuk demokrasi langsung di mana seseorang memilih 

langsung calon yang akan menjadi pemimpin mereka. Cara demokrasi langsung tersebut 

bukanlah hal yang baru kita kenal, sejak zaman romawi sistem pemilihan pemimpin dengan 

cara langsung telah diterapkan, pada saat itu Kaisar Romawi menerapkannya dalam 

kerangka “Lex Regia” dimana dalam pemilihan umum menjadi simbolisasi dari rakyat 

yang menyerahkan/mewakilkan kekuasaanya pada raja dan raja memiliki kekuasaan atas 

rakyatnya. Pada zaman menengah kita dapat menjumpai hubungan demokrasi antara para 

tuan tanah, pada saat itu ada hubungan perjanjian diantara mereka yang melahirkan 

konstruksi perwakilan sehingga pada akhirnya kita mengenal teori perjanjian 

masyarakat/pactum yang dikemukakan Johannes Alyhusius dari golongan 

Monarchomachen. Dengan teori ini raja atau pemimpin dianggap telah melakukan kontrak 

sosial kepada rakyatnya dengan mekanisme pengangkatan. 

Seiring perkembangan zaman tentunya mekanisme pengangkatan tidak lagi bisa 

dilakukan. Demokrasi dengan melakukan fungsi kenegaraan secara langsung pun sudah 

tidak lagi memungkinkan, hal tersebut dikarenakan struktur masyarakat yang semakin 

heterogen dan jumlahnya yang sudah semakin banyak. Maka dari itu kita akhirnya 

mengenal sistem pemilihan pemimpin dengan metode Pemilihan langsung dengan 

konstruksi demokrasi keterwakilan. Hal inilah yang menjadi landasan dari pelaksanaan 

PEMIRAMA UPB dimana PEMIRAMA mempunyai arti yang sangat bermakna yaitu 
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sebagai sarana pembelajaran politik di sebuah kampus dalam menerapkan demokrasi 

keterwakilan dalam lingkupnya yang menganut nilai-nilai demokrasi. 

Salah satu hal yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan PEMIRAMA ini adalah 

keterlibatan seluruh civitas di kampus. Dimana sejatinya nilai demokrasi mengandung arti 

dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka pelaksanaan event ini haruslah merefleksikan nilai 

tersebut secara utuh. PEMIRAMA merupakan milik mahasiswa secara keseluruhan, bukan 

milik panitia ataupun sekelompok orang saja. Tingkat partisipasi aktif mereka merupakan 

salah satu parameter seberapa baik event ini terselenggara, semakin tinggi tingkat 

partisipasinya menandakan nilai-nilai yang diterapkan merupakan nilai yang relevan. Oleh 

karena itu, PEMIRAMA seharusnya mengangkat nilai-nilai luhur dan penegasan bahwa 

PEMIRAMA adalah suatu keniscayaan mengingat perannya yang begitu penting sebagai 

proses pembelajaran politik di kampus, serta pengingatan bahwa PEMIRAMA bukanlah 

ajang untuk bermain-main, karena begitu berartinya tingginya nilai luhur yang dikandung. 

Didasarkan pada hal diataslah kami berusaha menjawab tantangan dinamika 

kehidupan demokrasi mahasiswa pada PEMIRAMA UPB yakni kami mengangkat nilai 

dasar: apresiasi, awasi, kritisi, dan KLOP. Pemberian apresiasi pada para calon wakil yang 

mencalonkan diri perlu dilakukan karena walau bagaimanapun merekalah yang telah 

memberanikan diri dan berkomitmen untuk mencalonkan untuk nantinya menjadi 

representasi dari aspirasi mahasiswa. Dengan nilai apresiasi ini juga ada rasa saling 

menghargai diantara para calon. Sehingga diharapkan kontestasi berjalan secara positif dan 

sehat. Awasi dan kritisi juga merupakan nilai yang ingin kami bangun agar pengawasan 

dan evaluasi selalu ada dalam rangkaian PEMIRAMA UPB yang membuat seluruh civitas 

akademika UPB secara aktif dapat berkontribusi, dan yang terakhir adalah “KLOP” yakni 

sebagai bentuk dari pernyataan sikap seseorang dalam memilih dan menentukan pilihan 

yang tepat. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

1.1. Dalam Ketentuan Umum ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum Raya Mahasiswa, selanjutnya disebut PEMIRAMA, adalah wujud 

pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil serta sesuai dengan nila-nilai Budaya Akademik. 

2. PEMIRAMA Fakultas adalah kegiatan untuk memilih pasangan Ketua & Wakil BEM 

Fakultas. 

3. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya 

pemungutan suara. 

4. Pemilih adalah mahasiswa aktif UPB dan sedang menempuh jenjang S1atau D3. 

5. Peserta PEMIRAMA adalah pasangan calon Ketua dan calon Wakil Ketua BEM 

Fakultas yang telah didaftar dan disahkan oleh Panitia PEMIRAMA Tingkat Fakultas 

dan mendapat rekomendasi dari Dekan untuk menjadi Peserta PEMIRAMA. 

6. Pasangan peserta PEMIRAMA adalah dua orang calon yang bersepakat dicalonkan 

sebagai ketua dan wakil ketua BEM Fakultas. 

7. Kampanye PEMIRAMA adalah kegiatan Peserta Pemira untuk mensosialisasikan 

visi, misi dan progam kerja Peserta PEMIRAMA kepada pemilih guna mendapatkan 

dukungan. 

8. Steering Committee (SC) dalam istilah Bahasa Indonesia disebut Panitia Pengarah 

PEMIRAMA 

9. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DIRMAWA) adalah organisasi otonom di 

tingkat Universitas yang disahkan dengan SK Rektor. 

 

 

BAB II  

ASAS DAN PENYELENGGARAAN PEMIRAMA 

 

2.1. PEMIRAMA dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia,jujur, dan adil serta sesuai dengan nilai-nilai Budaya Akademik. 

2.2. PEMIRAMA diselenggarakan untuk memilih pasangan Ketua & Wakil Ketua BEM 

Fakultas. 

2.3. Panitia PEMIRAMA terdiri atas perwakilan pengurus organisasi mahasiswa atau 

mahasiswa  yang mengajukan diri dan mendapat rekomendasi dari Dekan dan diketahui 

oleh Dirmawa. 

2.4. Tahapan penyelenggaraan PEMIRAMA meliputi :  

1. Pemutakhiran daftar pemilih; 

2. Pendaftaran Peserta PEMIRAMA; 

3. Penetapan Peserta PEMIRAMA; 

4. Penetapan nomor urut Peserta PEMIRAMA 

5. Penetapan TPS; 

6. Masa kampanye; 

7. Masa tenang; 

8. Pemungutan dan perhitungan suara;  

9. Penetapan hasil PEMIRAMA. 

2.5. Jadwal penyelenggaraan PEMIRAMA Fakultas ditetapkan oleh Dekan dan telah mendapat 

persetujuan DIRMAWA. 

2.6.  Lembaga Penyelenggara PEMIRAMA Fakultas adalah Kepanitiaan Pemira Fakultas yang 

bertanggung jawab kepada Dekan serta DIRMAWA dan dalam koordinasi Warek II. 
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BAB III  

STEERING COMMITTEE (SC) 

3.1. SC bertanggungjawab dalam menggagas, menyusun dan menjabarkan konsep dan materi 

PEMIRAMA dengan baik, detail dan berkualitas sebagai pedoman secara keseluruhan 

dalam Penyelenggaraan PEMIRAMA dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan.  

3.2. Deskripsi Kerja SC :  

1. Berkoordinasi dengan Dekan dan DIRMAWA dalam menyusun dan menjabarkan 

konsep dan materi kegiatan PEMIRAMA.  

2. Menggagas dan menjabarkan konsep dari kegiatan PEMIRAMA.  

3. Membuat dan menyusun deskripsi konsep dan materi kegiatan PEMIRAMA.  

4. Berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Panitia PEMIRAMA dalam 

menjalankan konsep dan materi dari kegiatan PEMIRAMA.  

5. Mengarahkan dan mengontrol Panitia PEMIRAMA dalam menjalankan konsep dan 

materi PEMIRAMA dalam membuat dan menyusun Peraturan dan Tata tertib 

kepanitiaan:  

a. Peraturan dalam persiapan pelaksanaan kegiataan dan;  

b. Peraturan untuk pelaksanaan kegiataan PEMIRAMA. 

6. Membuat Job Description Panitia;  

7. Mempublikasikan tentang tema, konsep, materi, peraturan dan job description kepada 

panitia PEMIRAMA.  

8. Memberikan pilihan alternatif solusi atas masalah yang ditemukan dalam kepanitiaan 

PEMIRAMA.  

9. Menjabarkan materi dan konsep yang berkaitan dengan tema dari kegiatan 

PEMIRAMA  kepada Ketua Panitia PEMIRAMA dan Divisi Acara PEMIRAMA. 

10. Memantau kerja Panitia PEMIRAMA dan Kegiatan PEMIRAMA pada pelaksanaan 

kegiatan.  

11. Pengurus SC membuat  Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  rangkaian acara 

kegiatan PEMIRAMA.  

12. Bersama seluruh Panitia PEMIRAMA mengevaluasikan keseluruhan rangkaian acara 

kegiatan PEMIRAMA. 

 

 

 

BAB IV 

HAK MEMILIH 

 

4.1. Mahasiswa yang mempunyai hak pilih adalah mereka yang pada saat pemungutan suara 

namanya tercantum dalam daftar pemilih yang disahkan oleh Dekan. 

4.2. Pemutakhiran Daftar Pemilih :  

1. Panitia PEMIRAMA mengumumkan daftar pemilih pemira selambat – lambatnya 7 

(tujuh) hari sebelum pemungutan suara. 

2. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Panitia PEMIRAMA 

wajib diketahui dan disetujui oleh Dekan. 
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BAB V 

PERSYARATAN DAN PENETAPAN PESERTA PEMILIHAN RAYA 

MAHASISWA (PEMIRAMA) 

 

5.1. Peserta PEMIRAMA  

1. Peserta PEMIRAMA adalah pasangan calon Ketua dan calon Wakil Ketua BEM 

Fakultas.  

2. Calon Peserta PEMIRAMA wajib hadir pada saat pendaftaran calon Peserta 

PEMIRAMA di PTS pada waktu yang telah ditentukan oleh Panitia PEMIRAMA. 

3. Panitia PEMIRAMA menyelesaikan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan 

calon Peserta PEMIRAMA  selambat – lambatanya 1 (satu) hari setelah penutupan 

pendaftaran; 

4. Calon Peserta PEMIRAMA yang lolos verifikasi ditetapkan dan diumumkan sebagai 

Peserta PEMIRAMA oleh Panitia PEMIRAMA dan dilaporkan kepada Dekan 

tembusan ke DIRMAWA. 

 

5.2. Persyaratan Calon Peserta PEMIRAMA adalah sebagai berikut : 

1. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;  

2. Tercatat sebagai mahasiswa aktif mulai semester 3 (Tiga) sampai semester 5 (lima); 

3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,00 (tiga);  

4. Lulus Program Pengenalan Lingkungan Kampus (PPLK); 

5. Sehat jasmani dan rohani; 

6. Pernah mejadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan internal UPB; 

7. Menandatangani PAKTA INTEGRITAS dari Dekan; 

8. Memiliki integritas, rasa tanggung janji (commitment) dan moralitas yang tinggi; 

9. Berwawasan luas dan jauh ke depan dalam rangka mengembangkan Organisasi 

Kemahasiswaan sesuai visi, misi dan tujuan Universitas; 

10. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan atau kegiatan yang bertentangan 

dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

11. Tidak sedang berstatus menjabat dalam kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan lain 

baik internal maupun eksternal; 

12. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara; 

13. Berperilaku baik dan tidak mempunyai catatan kriminal di lingkungan UPB yang 

dibuktikan dengan surat berperilaku baik yang dikeluarkan oleh Dekan dari Fakultas 

yang bersangkutan; 

14. Telah atau sanggup mengikuti diklat Kepemimpinan Organisasi Kemahasiswaan yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni; 

15. Aktif sebagai anggota Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/ Universitas; 

16. Calon Ketua BEM harus mendapatkan surat rekomendasi berstempel dan tanda tangan 

persetujuan dari Dekan sekaligus tanda pemberian persetujuan untuk mendaftar 

sebagai calon peserta PEMIRAMA. 

 

5.3. Persyaratan Administrasi : 

1. Mengisi formulir yang disediakan 

2. Melampirkan foto copy KTM atau Surat Keterangan Mahasiswa aktif yang di 

keluarkan oleh Biro Administrasi Akademik. 

3. Menyerahkan foto berwarna memakai jas almamater UPB ukuran 4 x 6 sebanyak 2 

lembar. 

4. Melampirkan transkrip terbaru yang disahkan oleh Dekan atau Wakil Dekan. 
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5. Melampirkan bukti-bukti SK Rektor atau SK Dekan tentang ormawa yang pernah 

diikuti. 

6. Melampirkan Surat Pernyataan dukungan dari Ormawa di Lingkungan Fakultas. 

 

5.4. Persyaratan disertakan dengan Map berwarna : 

1. Hijau untuk calon BEM FAI 

2. Merah untuk calon BEM FipHum 

3. Biru untuk calon BEM FATEK 

4. Kuning untuk calon BEM FEB  

 

BAB VI 

VARIFIKASI CALON PESERTA PEMILIHAN RAYA MAHASISWA 

 

6.1. Verifikasi Peserta PEMIRAMA 

1. Panitia PEMIRAMA melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran 

dokumen persyaratan administrasi bakal calon Peserta PEMIRAMA yang telah 

lengkap. 

2. Apabila kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon tidak terpenuhi, 

maka Panitia PEMIRAMA akan  mengembalikan dokumen persyaratan administrasi 

bakal calon Peserta PEMIRAMA  kepada yang bersangkutan.  

3. Bakal calon peserta PEMIRAMA yang belum melengkapi dokumen persyaratan 

administrasi bakal calon peserta PEMIRAMA, diberikan waktu 2 (dua) hari untuk 

melengkapi dokumen yang dibutuhkan terhitung sejak dokumen dikembalikan. 

4. Panitia PEMIRAMA berwenang mendiskualifikasi bakal calon yang terbukti 

memalsukan atau menggunakan dokumen palsu. 

6.2. Berita Acara  Kelengkapan Syarat dan Administrasi Calon Peserta PEMIRAMA 

Panitia wajib membuat Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Syarat dan Administrasi    

Calon Peserta PEMIRAMA yang sudah lengkap untuk dilaporkan kepada SC. 

6.3. Penetapan Peserta Pemira 

Penetapan Peserta Pemira setelah masing-masing lembaga memiliki minimal 2 pasang 

calon peserta. 

6.4. Panitia PEMIRAMA mengumumkan secara tertulis hasil penetapan Peserta PEMIRAMA 

ke segenap civitas akademika UPB. 

 

 

 

BAB VII 

KAMPANYE 

 

7.1. Kampanye PEMIRAMA 

Kampanye PEMIRAMA dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan 

bagian dari pendidikan organisasi mahasiswa yang berkeadaban. 

1. Kampanye PEMIRAMA dilaksanakan oleh Peserta PEMIRAMA sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan oleh Panitia PEMIRAMA. 

2. Kampanye sebagaimana dimaksud pada 7.1 dapat berupa tulisan, suara, gambar, atau 

suara dan gambar (video); 

3. Kampanye diikuti oleh peserta kampanye. 
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7.2. Materi dan Masa Kampanye  

1. Materi kampanye Pasangan Peserta PEMIRAMA meliputi visi, misi, dan program 

kerja. 

2. Waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia 

PEMIRAMA. 

 

7.3. Larangan dalam Kampanye 

Pelaksanaan dan peserta kampanye dilarang: 

1. Menggunakan fasilitas ruang perkuliahan. 

2. Mencemarkan nama baik dan/atau menghina perseorangan atau lembaga; 

3. Menghasut dan mengadu domba; 

4. Mengancam dan/atau melakukan, menganjurkan kekerasan baik secara verbal 

maupun non verbal; 

5. Mengganggu ketertiban umum; 

6. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon pemilih; 

7. Menjanjikan atau memberikan uang atau barang berharga lainya kepada peserta 

kampanye. 

8. Bekerjasama dengan organisasi atau lembaga eksternal. 

 

7.4. Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye 

1. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan 

kampanye sebagaimana dimaksud No. 7.3 oleh pelaksanaan dan peserta kampanye, 

maka Panitia PEMIRAMA wajib melaporkan kepada SC untuk diberikan sanksi.  

2. Sanksi berupa: 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pembatalan sebagai peserta 

 

7.5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye 

1. Panitia PEMIRAMA menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan 

kampanyre PEMIRAMA; 

2. Pemasangan alat peraga kampanye PEMIRAMA oleh pelaksana kampanye 

sebagaimana dimaksud di nomor 1 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, 

estetika, kebersihan dan keindahan lingkungan kampus; 

3. Ketentuan sebagaimana pada Nomor 7.5. diatur lebih lanjut dalam peraturan 

Kepanitiaan PEMIRAMA. 

 

7.6. Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemira 

1. SC wajib mengawasi pelaksanaan kampanye PEMIRAMA; 

2. Pengawasan oleh SC serta tidak lanjut Panitia PEMIRAMA terhadap temuan atau 

laporan yang diterima tidak mempengaruhi jadwal pelaksanaan kampanye 

sebagaimana yang telah ditetapkan. 
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BAB VIII 

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA 

 

8.1 Perlengkapan Pemungutan Suara  

1. Panitia PEMIRAMA bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar 

serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. 

2. SC melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia 

PEMIRAMA mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan 

suara. 

 

 

BAB IX 

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA 

 

9.1 Pemungutan suara 

1. Pemungutan suara PEMIRAMA diselenggarakan secara serentak di semua TPS yang 

telah disediadakan Panitia PEMIRAMA. 

2. Pemungutan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara  (TPS)  

3. Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB (11.30 - 

12.30 WIB istirahat shalat Dzuhur). 

4. Sebelum memberikan suara, pemilih harus menunjukan tanda pengenal (KTM/KRS) 

atau bukti yang menunjukkan mahasiswa aktif UPB yang sesuai dengan daftar pemilih 

yang telah ditetapkan oleh Panitia PEMIRAMA. 

5. Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih dan tidak boleh diwakilkan. 

6. Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh Panitia PEMIRAMA 

bahwa yang bersangkutan telah memberikan hak memilihnya. 

7. Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Steering Comitee 

8. Panitia PEMIRAMA bertanggungjawab atas persiapan dan pelaksanaan pemungutan 

suara di TPS. 

9. Panitia PEMIRAMA wajib membuat Berita Acara Pemungutan Suara. 

 

9.2 Penghitungan Perolehan Suara 

1. Penghitungan perolehan suara dilakukan mulai pukul 13.15 WIB secara langsung 

melalui TPS  

2. Penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang jelas dengan 

memperlihatkan perolehan suara secara langsung oleh system polling yang terdapat 

pada TPS. 

3. Penghitungan suara di setiap TPS disaksikan oleh 1 (satu) saksi yang berasal dari 

masing-masing peserta PEMIRAMA. 

4. Perolehan suara dilakukan secara terbuka pada  TPS. 

5. Penghitungan perolehan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan 

tulisan yang jelas dan terbaca. 

6. Panitia PEMIRAMA wajib memberikan 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemungutan 

Suara Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing kepada Saksi peserta 

PEMIRAMA dan SC pada hari yang sama. 

7. Berita Acara Pemungutan Suara Hasil Penghitungan Perolehan Suara wajib ditanda 

tangani oleh Anggota Panitia PEMIRAMA yang sedang bertugas di TPS  dan Saksi 

Peserta PEMIRAMA yang hadir. 

8. Panitia PEMIRAMA wajib mengumumkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara. 
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9.3 Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara 

1. Pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan perolehan suara disetiap TPS  

dilakukan oleh SC 

2. SC wajib membuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan 

Suara. 

3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 9.3 dilakukan terhadap kemungkinan adanya 

pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh Panitia PEMIRAMA dalam 

melakukan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara. 

4. Penyampaian laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau 

kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara dapat diajukan kepada SC. 

5. Pengajuan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dapat diajukan kepada SC 

untuk ditindaklanjuti apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan. 

 

 

BAB X 

PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN PERSELISIHAN HASIL PEMIRAMA 

 

 

10.1 Penanganan Laporan Pelanggaran PEMIRAMA :  

1. SC menerima laporan pelanggaran PEMIRAMA pada setiap tahapan penyelenggaraan     

PEMIRAMA yang disampaikan oleh: 

a. Mahasiswa UPB yang mempunyai hak pilih. 

b. Saksi peserta PEMIRAMA, atau 

c. Peserta PEMIRAMA. 

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada Nomor 10.1 disampaikan secara tertulis kepada 

SC dengan paling sedikit memuat: 

a. Nama dan alamat Pelapor 

b. Pihak terlapor, 

c. Waktu dan tempat kejadian perkara dan, 

d. Uraian kejadian. 

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada Nomor 10.1 disampaikan paling lama 1 (satu) 

hari sejak terjadinya pelanggaran PEMIRAMA. 

4. SC wajib mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima. 

5. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada Nomor 10.1 terbukti kebenarannya, SC 

wajib menindaklanjuti laporan paling lama 1 (satu) hari setelah laporan diterima. 

6. Dalam hal SC memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut 

sebagaimana pada Nomor 3 dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah laporan diterima. 

7. SC wajib membuat Laporan Pelanggaran Administrasi PEMIRAMA untuk dilaporkan 

kepada Dekan dan diteruskan ke DIRMAWA. 

8. Apabila terjadi Pelanggaran pidana pada saat penyelenggaraan PEMIRAMA, SC wajib 

melaporkan kepada pihak yang berwajib. 

 

10.2 Perselisihan Hasil PEMIRAMA 

1. Perselisihan hasil PEMIRAMA adalah perselisihan antara Panitia PEMIRAMA 

Fakultas dan Peserta PEMIRAMA mengenai Hasil Perolehan Suara PEMIRAMA. 

2. Perselisihan Hasil Perolehan Suara PEMIRAMA sebagaimana dimaksud pada Nomor 

1 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi calon 

terpilih atau perolehan kursi Peserta PEMIRAMA. 
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3. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil PEMIRAMA, Peserta 

PEMIRAMA dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil 

penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemira. 

4. Peserta PEMIRAMA  mengajukan permohonan kepada SC sebagaimana dimaksud 

pada Nomor 1 paling lama 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan 

penetapan perolehan suara hasil PEMIRAMA oleh Panitia PEMIRAMA. 

5. Panitia PEMIRAMA wajib menindaklanjuti putusan SC. 

 

 

BAB XI 

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA (PEMIRAMA) 

 

11.1  Hasil PEMIRAMA terdiri atas hasil penghitungan suara pasangan Ketua & Wakil Ketua 

BEM Fakultas. 

11.2  Penetapan Hasil PEMIRAMA adalah Hasil Pemungutan Suara yang ditetapkan oleh 

Panitia PEMIRAMA melalui sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh SC, Peserta 

PEMIRAMA dan Saksi Peserta PEMIRAMA. 

11.3  Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilaporkan Panitia PEMIRAMA kepada Dekan 

untuk ditetapkan sebagai pasangan Ketua Dan Wakil Ketua BEM Fakultas. 

 

 

 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

 Ketentuan Penutup sebagai berikut : 

1. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

2. Apabila terdapat pasal-pasal dalam peraturan ini yang tidak sesuai dengan terdapat 

tambahan pasal yang dirasa perlu ditambahkan, maka dapat dilakukan peninjauan kembali 

dan revisi. 
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PENUTUP 

 

Demikian Buku Panduan PEMIRAMA BEM Fakultas UPB ini dibuat, kedepan kami 

beserta tim berharap agar proses demokrasi mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa 

mampu menjadi penggerak dan menjadi solusi konkret dalam dinamika demokrasi 

Indonesia. Aamiin   

 

 

Tim Penyusun 

 

 

 

 

Kantor : 

Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni  

Universitas Pelita Bangsa 

Gedung B Kampus Cikarang, Kabupaten Bekasi   

Telp: 0851 5880 4981 
Email: kemahasiswaan@pelitabangsa.ac.id 
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LAMPIRAN (Disadur dari Buku Pedoman Organisasi dan Pembinaan Mahasiswa) 

 

Ketentuan  BEM FAKULTAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembentukan,Pembekuan dan Penutupan Organisasi Kemahasiswaan



 

 
  
 


