
 
KETUA DEWAN MAHASISWA JUSTICIA 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA 
 

PERATURAN DEWAN MAHASISWA JUSTICIA 
NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 
PEMILIHAN RAYA MAHASISWA  

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA DEWAN MAHASISWA JUSTICIA 

 
Menimbang     : a. bahwa Pemilihan Raya adalah salah satu tahapan yang 

sangat penting untuk menjaga kontinuitas budaya 
demokrasi yang sehat di Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada; 

 b. bahwa guna mewujudkan kedaulatan mahasiswa 
dalam kelembagaan Dewan Mahasiswa Justicia yang 
demokratis, Pemilihan Raya dilaksanakan secara 
langsung oleh mahasiswa;  

 c. bahwa dalam rangka memenuhi asas kepastian 
hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Raya, perlu 
dibentuk Peraturan Dewan Mahasiswa Justicia; 

 d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Dewan Mahasiswa Justicia tentang 
Pemilihan Raya; 

Mengingat       : 1. Anggaran Dasar Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah Mada; 

 2. Anggaran Rumah Tangga Dewan Mahasiswa Justicia 
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

PERWAKILAN LEMBAGA SEMI OTONOM 
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA 

dan 
KETUA PENGURUS HARIAN DEWAN MAHASISWA JUSTICIA 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA 
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MEMUTUSKAN: 
 

  
Menetapkan    : PERATURAN DEWAN MAHASISWA JUSTICIA NOMOR 1 

TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN RAYA MAHASISWA 
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA. 

  
  

BUKU KESATU 
KETENTUAN UMUM 

 
BAB I 

PENGERTIAN ISTILAH 
 

Pasal 1 
 

 Dalam Peraturan Dewan Mahasiswa Justicia ini yang 
dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Raya Mahasiswa yang selanjutnya disebut 
Pemira, adalah proses pemilihan Ketua Pengurus Harian 
Dewan Mahasiswa Justicia. 

2. Dewan Mahasiswa Justicia yang selanjutnya disebut 
DEMA Justicia adalah lembaga otonom yang 
berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada. 

3. Anggaran Dasar DEMA Justicia yang selanjutnya disebut 
AD adalah peraturan dasar DEMA Justicia. 

4. Anggaran Rumah Tangga DEMA Justicia yang 
selanjutnya disebut ART adalah peraturan yang dibentuk 
sebagai penjabaran AD. 

5. Sidang Umum adalah forum pemegang kekuasaan 
tertinggi dari DEMA Justicia sebagaimana dimaksud pada 
AD. 

6. Ketua Pengurus Harian DEMA Justicia yang selanjutnya 
disebut Ketua DEMA Justicia, adalah Anggota DEMA 
Justicia yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan 
terpilih melalui mekanisme Pemira dan telah dilantik 
melalui Sidang Umum. 

7. Pemilih adalah setiap orang yang terdaftar sebagai 
mahasiswa aktif program sarjana (S1) Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada. 

8. Perwakilan Tetap Lembaga Otonom dan Lembaga Semi 
Otonom Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang 
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selanjutnya disebut Perwakilan LO dan LSO, adalah 
perwakilan tetap masing-masing Lembaga Otonom dan  
Lembaga Semi Otonom yang memiliki kewenangan untuk 
membahas, menyetujui, mengesahkan, dan 
melaksanakan Peraturan DEMA Justicia bersama dengan 
Ketua DEMA Justicia. 

9. Rapat Pleno adalah rapat dalam rangka pengambilan 
keputusan. 

10. Rapat Pleno Bersama adalah rapat yang diinisiasi oleh 
Perwakilan Tetap LO dan LSO serta dihadiri oleh KPRM, 
Banwasra, dan Mahkamah Pemira. 

11. Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa yang selanjutnya 
disebut KPRM, adalah lembaga penyelenggara Pemira 
yang bersifat ad hoc dan independen. 

12. Badan Pengawas Pemira yang selanjutnya disebut 
Banwasra, adalah lembaga independen dan bersifat ad 
hoc yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira. 

13. Mahkamah Pemira adalah lembaga independen dan 
bersifat ad hoc yang bertugas menyelesaikan sengketa 
yang terjadi dalam Pemira. 

14. Panitia Pemira adalah panitia pelaksana teknis Pemira. 
15. Bakal Calon Ketua DEMA Justicia adalah Anggota DEMA 

Justicia yang mendaftarkan diri untuk menjadi calon 
Ketua DEMA Justicia. 

16. Calon Ketua DEMA Justicia yang selanjutnya disebut 
Calon, adalah Bakal Calon Ketua DEMA Justicia yang 
telah dinyatakan lolos verifikasi dan ditetapkan oleh 
KPRM. 

17. Tim Sukses adalah tim pendukung Calon yang 
didaftarkan pada saat pendaftaran Bakal Calon. 

18. Simpatisan adalah seluruh pihak yang mendukung 
Calon. 

19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS 
adalah lokasi dilaksanakannya pemungutan suara. 

20. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disebut KTM, 
adalah kartu yang menjadi bukti bagi Pemilih untuk 
dapat menggunakan hak pilihnya. 

21. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan 
Pemilih untuk memilih Calon. 

22. Debat Publik adalah salah satu bentuk Kampanye untuk 
memaparkan materi Kampanye. 
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23. Masa Tenang adalah masa ketika semua pihak dilarang 
melakukan aktivitas Kampanye dalam bentuk apapun 
sebelum pemungutan suara. 

24. Uji Publik adalah penilaian-penilaian oleh seluruh unsur 
terhadap tahapan Pemira yang telah dilaksanakan. 

25. Perselisihan Hasil Pemira adalah sengketa yang muncul 
dari penetapan hasil Pemira oleh KPRM. 

26. Peradilan Pemira adalah serangkaian proses untuk 
memutuskan sengketa yang dilaksanakan oleh 
Mahkamah Pemira dalam rangka mengadili Perselisihan 
Hasil Pemira dan pelanggaran Pemira. 

27. Hari adalah hari kalender. 
 

BAB II 
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
 Pemira dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil.  
  

Pasal 3 
 

 Penyelenggara Pemira berprinsip: 
a. mandiri; 
b. jujur; 
c. adil; 
d. kepastian hukum; 
e. tertib penyelenggara Pemira; 
f. kepentingan umum; 
g. keterbukaan; 
h. proporsionalitas; 
i. profesionalitas; 
j. akuntabilitas; 
k. efektivitas; dan 
l. efisiensi. 

 
Pasal 4 

 
 Pemira bertujuan: 

a. mewujudkan sarana demokrasi di lingkungan 
kampus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; 

b. mewujudkan DEMA Justicia yang aspiratif; 



- 5 - 
 

 
 

c. menjaga eksistensi DEMA Justicia di tengah 
masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada; dan 

d. melakukan regenerasi kepemimpinan di DEMA 
Justicia. 

 
 

BUKU KEDUA 
PENYELENGGARA PEMIRA 

 
BAB I 

ALAT KELENGKAPAN 
 

Pasal 5 
 

 Alat kelengkapan Pemira terdiri atas: 
a. KPRM; 
b. Banwasra; dan 
c. Mahkamah Pemira. 

 
 

BAB II 
KOMISI PEMILIHAN RAYA MAHASISWA 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 6 
 

 (1) Wilayah kerja KPRM meliputi penyelenggaraan Pemira 
di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 

(2) Dalam menyelenggarakan Pemira, KPRM bebas dari 
pengaruh pihak manapun berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 

(3) Tata kerja KPRM diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
KPRM. 
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Bagian Kedua 
Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan 

 
Pasal 7 

 
 KPRM berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas 

Gadjah Mada. 
 

Pasal 8 
 

 (1) Jumlah anggota KPRM sebanyak 7 (tujuh) orang. 
(2) Anggota KPRM tidak merangkap sebagai anggota 

Banwasra, Mahkamah Pemira, Panitia Pemira, 
dan/atau Tim Sukses. 

(3) Keanggotaan KPRM terdiri atas seorang ketua 
merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota. 

(4) Ketua KPRM dipilih dari dan oleh anggota. 
(5) Setiap anggota KPRM mempunya hak suara sama. 
(6) KPRM bersifat ad hoc. 

 
Pasal 9 

 
 (1) Ketua KPRM bertugas: 

a. memimpin Rapat Pleno KPRM dan seluruh 
kegiatan KPRM; 

b. bertindak untuk dan atas nama KPRM; 
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan 

dan kegiatan KPRM; dan 
d. menandatangani seluruh Peraturan dan 

Keputusan KPRM. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPRM 

bertanggungjawab kepada Rapat Pleno KPRM. 
 

Bagian Ketiga 
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban 

 
Pasal 10 

 
 (1) KPRM bertugas: 

a. membentuk Panitia Pemira. 
b. merencanakan program dan anggaran serta 

menetapkan jadwal; 
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c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPRM dan 
Panitia Pemira; 

d. menyusun dan menetapkan pedoman yang 
bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan 
berdasarkan Peraturan Dema Justicia Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Pemilihan Raya Mahasiswa 
Fakultas Hukum Universitas Gadjah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, 
mengendalikan, dan memantau semua tahapan; 

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data 
akademik dari fakultas dan menetapkannya 
sebagai daftar Pemilih; 

g. menetapkan Calon; 
h. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan 

suara dengan membuat berita acara 
penghitungan suara; 

i. membuat berita acara penghitungan suara serta 
wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 
Pemira dan Banwasra;  

j. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemira 
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan 
wewenang KPRM kepada masyarakat Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah Mada; dan 

k. melakukan evaluasi kerja dan membuat laporan 
pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira. 

 (2) KPRM berwenang: 
a. menerbitkan Peraturan dan/atau Keputusan 

KPRM 
b. menetapkan dan mengumumkan Calon terpilih; 
c. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan 

perlengkapan Pemira;  
d. menindaklanjuti dengan segera temuan dan 

laporan pelanggaran administratif yang 
disampaikan oleh Banwasra; dan 

e. memberikan sanksi administratif kepada anggota 
KPRM dan/atau Panitia Pemira yang terbukti 
melakukan tindakan pelanggaran administratif. 

 (3) KPRM berkewajiban: 
a. bersikap netral dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya; 
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan 

Pemira secara tepat waktu; 
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c. memperlakukan Calon secara adil dan setara; 
d. memelihara arsip dan dokumen Pemira serta 

mengelola barang inventaris KPRM; 
e. membuat berita acara pada setiap rapat pleno 

KPRM dan ditandatangani oleh ketua dan anggota 
KPRM; 

f. menyediakan data hasil Pemira; 
g. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemira 

kepada Ketua DEMA Justicia, dan menyampaikan 
tembusannya kepada Banwasra serta 
mengumumkannya kepada Sidang Umum;  

h. melaksanakan putusan Rapat Pleno Bersama;  
i. menindaklanjuti putusan Banwasra dalam hal 

terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan 
oleh Panitia Pemira; dan 

j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh 
peraturan lain mengenai Pemira. 

 
Bagian Keempat 

Mekanisme Pengambilan Keputusan  
 

Pasal 11 
 

 Pengambilan keputusan KPRM dilakukan dalam Rapat 
Pleno KPRM. 

  
Pasal 12 

 
 (1) Rapat Pleno KPRM adalah sah apabila dihadiri oleh 

seluruh anggota KPRM yang dibuktikan dengan daftar 
hadir. 

(2) Rapat Pleno KPRM dilaksanakan dengan prinsip 
musyawarah untuk mufakat. 

(3) Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan Rapat 
Pleno KPRM diambil berdasarkan suara terbanyak. 

 
Pasal 13 

 
 (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), Rapat Pleno ditunda 
selama 30 (tiga puluh) menit. 

(2) Dalam hal Rapat Pleno telah ditunda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai 
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kuorum, Rapat Pleno dilanjutkan tanpa 
memperhatikan kuorum. 

 
Pasal 14 

 
 (1) Rapat Pleno dipimpin oleh ketua KPRM. 

(2) Apabila ketua KPRM berhalangan hadir, Rapat Pleno 
dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara 
aklamasi. 

 
Pasal 15 

 
 (1) Ketua KPRM wajib menandatangani penetapan hasil 

Pemira yang diputuskan di Rapat Pleno dalam waktu 
paling lama 1 (satu) Hari. 

(2) Dalam hal penetapan hasil Pemira tidak 
ditandatangani Ketua KPRM dalam waktu 1 (satu) 
Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu 
anggota menandatangani penetapan hasil Pemira 
pada Hari tersebut. 

(3) Dalam hal tidak ada anggota KPRM menandatangani 
penetapan hasil Pemira, maka penetapan hasil 
Pemira ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemira 
pada Hari tersebut. 

 
Bagian Kelima 

Pertanggungjawaban 
 

Pasal 16 
 
 (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan 

kewajibannya, KPRM memberikan laporan 
pertanggungjawaban kepada Ketua DEMA Justicia 
serta mengumumkannya kepada Sidang Umum. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditembuskan kepada Banwasra dan Mahkamah 
Pemira. 
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BAB III 
Panitia Pemira 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 17 
 
 (1) Panitia Pemira terdiri atas: 

a. panitia inti; dan 
b. staf panitia. 

(2) Panitia inti terdiri atas: 
a. ketua; 
b. sekretaris; 
c. bendahara; 
d. koordinator acara; 
e. koordinator kesekretariatan; 
f. koordintaor hubungan masyarakat dan publikasi; 
g. koordinator keamanan; 
h. koordinator konsumsi; 
i. koordinator perlengkapan dan perizinan; dan 
j. koordinator desain, dekorasi, dan dokumentasi. 

(3) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan 
kewajibannya, panitia inti dibantu oleh staf panitia. 

(4) Staf panitia dipilih oleh panitia inti melalui rekrutmen 
terbuka. 

(5) Pengangkatan dan pemberhentian Panitia Pemira 
dilakukan oleh KPRM. 

 
Bagian Kedua 

Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban 
 

Pasal 18 
 
 (1) Panitia Pemira bertugas: 

a. menempelkan daftar Calon dan contoh kertas 
surat suara di sekitar TPS; 

b. melaksanakan pemungutan suara di TPS; 
c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan 

laporan yang disampaikan oleh saksi, Calon, 
dan/atau masyarakat pada Hari pemungutan 
suara; 
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d. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak 
suara setelah penghitungan suara dan setelah 
kotak suara disegel; 

e. membuat berita acara pemungutan suara; dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

KPRM sesuai dengan peraturan mengenai Pemira. 
 (2) Panitia Pemira berwenang: 

a. mengadakan evaluasi kerja pelaksanaan Pemira 
bersama dengan KPRM dan Banwasra; dan 

b. melaksanakan kewenangan lain yang diberikan 
oleh KPRM sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

 (3) Panitia Pemira berkewajiban: 
a. menyerahkan berita acara pemungutan suara 

kepada saksi dan KPRM; dan 
b. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh 

KPRM sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

 
Bagian Ketiga 
Persyaratan 

 
Pasal 19 

 
 (1) Syarat untuk menjadi Panitia Pemira adalah: 

a. Anggota DEMA Justicia; 
b. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, 

dan adil; 
c. sehat jasmani dan rohani; 
d. berkomitmen serta memiliki loyalitas pada tugas, 

kewenangan, dan kewajibannya; 
e. mampu bersikap mandiri dan tidak memihak 

dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan 
kewajibannya;  

f. tidak merangkap sebagai anggota KPRM, anggota 
Banwasra, Mahkamah Pemira, dan/atau Tim 
Sukses; dan 

g. bersedia mengucapkan sumpah/janji sebelum 
menjalankan tugas sebagai Panitia Pemira. 

(2) Syarat untuk menjadi Panitia Pemira lebih lanjut 
diatur dalam Peraturan KPRM. 
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Bagian Keempat 
Pemberhentian Panitia Pemira 

 
Pasal 20 

 
 (1) Pemberhentian Panitia Pemira antar waktu karena: 

a. meninggal dunia; atau 
b. diberhentikan. 

 
 (2) Panitia Pemira diberhentikan antar waktu karena: 

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Panitia 
Pemira; 

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode 
etik; 

c. tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 
(tiga) Hari atau berhalangan tetap. 

d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana; 

e. tidak menghadiri rapat koordinasi yang menjadi 
tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali 
berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau 

f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat 
Panitia Pemira dalam mengambil keputusan dan 
penetapan sebagaimana ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPRM. 

 
Pasal 21 

 
 (1) Pemberhentian Panitia Pemira yang telah memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (1), didahului dengan verifikasi KPRM atas 
rekomendasi Banwasra atau pengaduan Anggota 
DEMA Justicia. 

(2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Panitia Pemira memiliki hak untuk 
memberikan pembelaan. 



- 13 - 
 

 
 

(3) Dalam hal Panitia Pemira yang dinyatakan tidak 
terbukti bersalah, KPRM melakukan rehabilitasi 
nama Panitia Pemira yang bersangkutan. 

 
Pasal 22 

 
 Dalam hal penyelenggaraan Pemira telah berakhir, KPRM 

wajib memberhentikan Panitia Pemira secara seluruhnya 
setelah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada 
Ketua DEMA Justicia serta mengumumkannya kepada 
Sidang Umum. 

 
 

BAB IV 
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN RAYA 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 23 
 

 (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemira dilakukan oleh 
Banwasra. 

(2) Banwasra bersifat ad hoc. 
 

Bagian Kedua 
Kedudukan, Susunan, Keanggotaan 

 
Pasal 24 

 
 Banwasra berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas 

Gadjah Mada. 
 

Pasal 25 
 
 (1) Jumlah anggota Banwasra sebanyak 5 (lima) orang. 

(2) Anggota Banwasra tidak diperkenankan merangkap 
sebagai anggota KPRM, Mahkamah Pemira, Panitia 
Pemira, dan/atau Tim Sukses. 

(3) Banwasra terdiri atas seorang Ketua Banwasra 
merangkap anggota Banwasra. 

(4) Ketua Banwasra dipilih dari dan oleh anggota 
Banwasra. 
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(5) Setiap anggota Banwasra mempunyai hak suara yang 
sama. 

 
Bagian Ketiga 

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban 
 

Pasal 26 
 
 (1) Banwasra bertugas: 

a. menyusun standar tata laksana pengawasan 
Penyelenggaraan Pemira; 

b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap 
Pelanggaran;  

c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemira, 
yang terdiri atas: 
1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan 

Pemira; 
2. perencanaan pengadaan logistik oleh Panitia 

Pemira; 
3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemira; dan 
4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam 

Penyelenggaraan Pemira sesuai dengan 
ketentuan Peraturan DEMA Justicia; 

d. mengawasi pelaksanaan tahapan 
penyelenggaraan Pemira yang terdiri atas: 
1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data 

akademik dari fakultas; 
2. pencalonan yang berkaitan dengan 

pendaftaran dan verifikasi calon Ketua DEMA 
Justicia; 

3. penetapan Calon; 
4. pelaksanaan Kampanye; 
5. pengadaan logistik Pemira dan 

pendistribusiannya; 
6. pelaksanaan pemungutan suara dan 

penghitungan suara hasil Pemira di TPS; 
7. pergerakan surat suara dan berita acara 

penghitungan suara dari tingkat TPS sampai 
ke KPRM; 

8. proses rekapitulasi hasil penghitungan 
perolehan suara oleh KPRM; 

9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan 
suara ulang; dan 
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10. proses penetapan hasil Pemira. 
e. menerima laporan dugaan pelanggaran Pemira 

atau pelanggaran administratif; 
f. menyelidiki dan menyidik laporan atau temuan 

dugaan pelanggaran Pemira atau pelanggaran 
administratif  yang diterima; 

g. memanggil dan meminta keterangan pihak yang 
berkaitan dengan laporan maupun temuan atas 
dugaan pelanggaran Pemira atau pelanggaran 
administratif; 

h. memutus dan membuat keputusan ada atau 
tidaknya pelanggaran Pemira atau pelanggaran 
administratif dari suatu laporan atau temuan; 

i. melimpahkan perkara pelanggaran Pemira kepada 
Mahkamah Pemira; 

j. memberikan putusan sanksi kepada KPRM 
terhadap Panitia Pemira yang terbukti melakukan 
tindakan pelanggaran administratif dan 
mengawasi tindak lanjut pelaksanaannya; 

k. melaksanakan putusan Rapat Pleno Bersama; 
dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

 (2) Banwasra berwenang: 
a. memberikan rekomendasi kepada KPRM untuk 

menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan 
sanksi atas pelanggaran administratif yang 
dilakukan oleh Panitia Pemira; 

b. memberikan rekomendasi kepada pihak yang 
berwenang atas temuan dan laporan terhadap 
tindakan apabila mengandung unsur tindak 
pidana; dan 

c. melaksanakan kewenangan lain yang diberikan 
oleh peraturan perundang-undangan. 

 (3) Banwasra berkewajiban: 
a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya; 
b. menerima dan menindaklanjuti laporan atau 

temuan yang berkaitan dengan dugaan adanya 
pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan; 

c. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh 
peraturan mengenai Pemira. 
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Bagian Keempat 
Mekanisme Pengambilan Keputusan 

 
Pasal 27 

 
 Keputusan Banwasra yang berkaitan dengan ada atau  

tidaknya suatu pelanggaran administratif atau 
pelanggaran Pemira  terhadap temuan dan/atau laporan 
yang diterima, ditentukan melalui Rapat Pleno Banwasra. 

 
Pasal 28 

 
 (1) Rapat Pleno Banwasra adalah sah apabila dihadiri 

oleh seluruh anggota Banwasra yang dibuktikan 
dengan daftar hadir. 

(2) Rapat Pleno Banwasra dilaksanakan dengan prinsip 
musyawarah untuk mufakat. 

(3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, keputusan 
Rapat Pleno Banwasra diambil berdasarkan suara 
terbanyak. 

 
Pasal 29 

 
 (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), Rapat Pleno ditunda 
selama 30 (tiga puluh) menit. 

(2) Dalam hal Rapat Pleno telah ditunda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai 
kuorum, Rapat Pleno dilanjutkan tanpa 
memperhatikan kuorum. 

 
Pasal 30 

 
 (1) Rapat Pleno dipimpin oleh ketua Banwasra. 

(2) Apabila ketua berhalangan, Rapat Pleno dipimpin 
oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi. 
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Bagian Kelima 
Pertanggungjawaban 

 
Pasal 31 

 
 (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan 

kewajibannya, Banwasra memberikan laporan 
pertanggungjawaban kepada Ketua DEMA Justicia 
serta mengumumkannya dalam Sidang Umum. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditembuskan kepada KPRM dan Mahkamah Pemira. 

 
BAB V 

MAHKAMAH PEMIRA 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 32 

 
 (1) Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemira atau 

Pelanggaran Pemira dilakukan oleh Mahkamah 
Pemira melalui mekanisme Peradilan Pemira. 

(2) Hukum Acara yang berlaku dalam sidang Peradilan 
Pemira, diatur lebih lanjut melalui Peraturan 
Mahkamah Pemira. 

(3) Mahkamah Pemira bersifat ad hoc dan independen. 
 
 

Bagian Kedua 
Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan 

 
Pasal 33 

 
 Mahkamah Pemira berkedudukan di Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada. 
 

Pasal 34 
 
 (1) Jumlah anggota Mahkamah Pemira sebanyak 3 (tiga) 

orang; 
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(2) Anggota Mahkamah Pemira tidak diperkenankan 
merangkap sebagai anggota KPRM, Banwasra, Panitia 
Pemira dan/atau Tim Sukses. 

(3) Mahkamah Pemira terdiri atas  
a. seorang Ketua merangkap anggota; dan  
b. 2 (dua) orang anggota. 

(4) Ketua Mahkamah Pemira dipilih dari dan oleh 
anggota Mahkamah Pemira. 

(5) Setiap anggota Mahkamah Pemira mempunyai hak 
suara yang sama. 

(6) Mahkamah dilengkapi dengan 1 (satu) alat 
kelengkapan, yaitu seorang Panitera Mahkamah. 

 
Bagian Ketiga 

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban 
 

Pasal 35 
 

 (1) Mahkamah Pemira bertugas: 
a. Menerima laporan pelanggaran Pemira dari 

Banwasra; 
b. menerima laporan Perselisihan Hasil Pemira dari 

Calon; 
c. memeriksa dan mengadili pelanggaran Pemira; 
d. memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil 

Pemira; 
e. menandatangani putusan setelah dilakukan 

Peradilan Pemira; 
f. menguji peraturan yang dikeluarkan oleh Alat 

Kelengkapan Pemira terhadap Peraturan DEMA 
Justicia;  

g. melaksanakan putusan Rapat Pleno Bersama; 
dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

 (2) Mahkamah Pemira berwenang: 
a. melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak 

terkait dugaan pelanggaran Pemira atau 
Perselisihan Hasil Pemira; 

b. melakukan kajian dan pembahasan atas dugaan 
pelanggaran Pemira dan Perselisihan Hasil 
Pemira; 
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c. melakukan konsultasi dan meminta masukan 
dari pihak yang dianggap memiliki kapasitas 
untuk memberikan masukan atas dugaan 
pelanggaran Pemira atau Perselisihan Hasil 
Pemira; 

d. melakukan tindakan lain yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan dugaan pelanggaran Pemira atau  
Perselisihan Hasil Pemira sejauh tidak melanggar 
peraturan perundang-undangan; dan 

e. membentuk Peraturan Mahkamah Pemira yang 
berkaitan dengan hukum acara sidang 
pelanggaran Pemira dan Perselisihan Hasil 
Pemira. 

 (3) Mahkamah Pemira berkewajiban: 
a. bersikap netral dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya; 
b. menerima dan menindaklanjuti laporan sesuai 

peraturan mengenai Pemira; 
c. menyampaikan hasil putusan kepada pelapor dan 

terlapor atas persidangan pelanggaran Pemira; 
dan 

d. menyampaikan hasil putusan kepada pihak  
berselisih atas Perselisihan Hasil Pemira dan 
mengumumkannya kepada publik. 

 
Bagian Keempat 

Pertanggungjawaban 
 

Pasal 36 
 

 (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan 
kewajibannya, Mahkamah Pemira memberikan 
laporan pertanggungjawaban kepada Ketua DEMA 
Justicia serta mengumumkannya dalam Sidang 
Umum. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditembuskan kepada KPRM dan Banwasra. 
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BAB VI 
KODE ETIK 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 37 
 

 (1) KPRM, Banwasra dan Mahkamah Pemira secara 
bersama-sama menyusun dan menyetujui kode etik 
untuk menjaga kemandirian, integritas, dan 
kredibilitas anggota KPRM, Banwasra, Mahkamah 
Pemira, dan Panitia Pemira. 

(2) Dalam hal penyusunan kode etik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), KPRM, Banwasra dan 
Mahkamah Pemira dapat mengikutsertakan Ketua 
DEMA Justicia dan/atau Perwakilan LSO jika 
dianggap perlu. 

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh seluruh 
anggota KPRM, Banwasra, Mahkamah Pemira, dan 
Panitia Pemira. 

 
Bagian Kedua 

Penyeleseaian Pelanggaran Kode Etik 
 

Pasal 38 
 
 (1) Laporan dugaan pelanggaran kode etik diberikan 

kepada Perwakilan Tetap LO dan LSO. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan oleh Peraturan Banwasra. 
(3) Dalam hal laporan dugaan pelanggaran kode etik 

diterima, Perwakilan Tetap LO dan LSO 
menyelenggarakan Rapat Pleno Bersama. 

(4) Rapat Pleno Bersama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) wajib dihadiri oleh pihak pelapor, pihak 
terlapor, anggota KPRM, anggota Banwasra, dan 
anggota Mahkamah. 

(5) Rapat Pleno Bersama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) bertujuan untuk memeriksa dan mengadili 
atas laporan dugaan pelanggaran kode etik.  
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BAB VII 
MEKANISME PEMILIHAN 

ANGGOTA KPRM, BANWASRA, DAN MAHKAMAH PEMIRA 
 

Bagian Kesatu  
Persyaratan 

 
Pasal 39 

 
 Syarat untuk menjadi calon anggota KPRM, Banwasra, 

dan Mahkamah Pemira adalah: 
a. Anggota DEMA Justicia; 
b. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan 

adil; 
c. sehat jasmani dan rohani; 
d. bersedia bekerja penuh waktu; dan 
e. mampu bersikap mandiri dan tidak memihak dalam 

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya. 
 

Bagian Kedua 
Pemilihan Anggota 

 
Pasal 40 

 
 (1) Perwakilan Tetap LO dan LSO bertugas 

melaksanakan seluruh tahapan seleksi calon anggota 
KPRM, Banwasra, dan Mahkamah Pemira. 

(2) Perwakilan Tetap LO dan LSO bersifat ad hoc. 
 

Pasal 41 
 
 (1) Anggota KPRM, Banwasra, dan Mahkamah Pemira 

diseleksi dari hasil rekrutmen terbuka. 
(2) Perwakilan Tetap LO dan LSO melakukan rekrutmen 

terbuka calon anggota KPRM, Banwasra, dan 
Mahkamah Pemira untuk selanjutnya dilakukan 
pemilihan anggota sesuai dengan kuota yang diatur 
dalam Peraturan DEMA Justicia ini. 

(3) Perwakilan Tetap LO dan LSO dilarang mencalonkan 
diri sebagai calon anggota KPRM, Banwasra, dan 
Mahkamah Pemira. 



- 22 - 
 

 
 

(4) Calon anggota KPRM, Banwasra, Mahkamah Pemira 
terpilih, ditetapkan oleh Perwakilan Tetap LO dan 
LSO. 

 
 

Pasal 42 
 

 (1) Perwakilan Tetap LO dan LSO melaksanakan 
tugasnya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. 

(2) Untuk memilih calon anggota KPRM, Banwasra, dan 
Mahkamah Pemira, Perwakilan Tetap LO dan LSO 
melakukan tahapan kegiatan: 
a. melakukan penerimaan terbuka; 
b. melakukan seleksi administrasi bakal calon 

anggota KPRM, Banwasra, dan Mahkamah 
Pemira; dan 

c. melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada 
calon anggota KPRM. Banwasra, dan Mahkamah 
Pemira. 

 
Pasal 43 

 
 Perwakilan Tetap LO dan LSO melakukan uji kepatutan 

dan kelayakan dengan mempertimbangkan kuota 
masing-masing alat kelengkapan Pemira untuk 
menentukan anggota KPRM, Banwasra, dan Mahkamah 
Pemira terpilih. 

 
Pasal 44 

 
 Ketua DEMA Justicia menetapkan anggota KPRM, 

Banwasra, dan Mahkamah Pemira terpilih dengan 
Keputusan Ketua DEMA Justicia. 

 
Bagian Ketiga 
Sumpah/Janji 

 
Pasal 45 

 
 a. Sebelum menjalankan tugas, anggota KPRM, 

Banwasra, dan Mahkamah Pemira terpilih 
mengucapkan sumpah/janji. 
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b. Sumpah/janji anggota KPRM, Banwasra, dan 
Mahkamah Pemira dilakukan oleh Ketua Dema 
Justicia. 

 
 

Bagian Keempat 
Pertanggungjawaban 

 
Pasal 46 

 
 Perwakilan Tetap LO dan LSO bertanggungjawab 

langsung kepada Ketua DEMA Justicia dalam hal 
melakukan pemilihan anggota KPRM, Banwasra, dan 
Mahkamah Pemira. 

 
BAB VIII 

BERAKHIRNYA MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN 
KPRM. BANWASRA, DAN MAHKAMAH PEMIRA 

 
Bagian Kesatu 

Berakhir Masa Jabatan 
 

Pasal 47 
 
 Masa jabatan anggota KPRM, Banwasra, dan Mahkamah 

Pemira berakhir setelah memberikan laporan 
pertanggungjawaban kepada Ketua DEMA Justicia serta 
mengumumkannya kepada Sidang Umum. 

 
Bagian Kedua 
Pemberhentian 

 
Pasal 48 

 
 (1) Anggota KPRM, Banwasra, dan Mahkamah Pemira 

berhenti antar waktu karena: 
a. meninggal dunia; atau 
b. diberhentikan. 

 (2) Anggota KPRM, Banwasra, dan/atau Mahkamah 
Pemira diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf b, apabila: 
a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota 

KPRM, Banwasra, dan/atau Mahkamah Pemira; 
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b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode 
etik; 

c. tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan secara berturut-turut selama 7 
(tujuh) Hari atau berhalangan tetap; 

d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap; 

e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas 
dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-
turut tanpa alasan yang jelas;  

f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat 
KPRM dalam mengambil keputusan; atau 

g. dijatuhi sanksi pemberhentian oleh Rapat Pleno 
Bersama. 

 (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua DEMA 
Justicia atas persetujuan Perwakilan Tetap LSO. 

 (4) Penggantian anggota KPRM, Banwasra, dan 
Mahkamah Pemira yang berhenti sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota 
KPRM, Banwasra, dan/atau Mahkamah Pemira 
berdasar urutan peringkat hasil rekrutmen yang 
dilakukan oleh Perwakilan Tetap LO dan LSO. 

 
Bagian Ketiga 

Mekanisme Pemberhentian 
 

Pasal 49 
 

 (1) Pemberhentian anggota KPRM, Banwasra, dan 
Mahkamah Pemira sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 ayat (2) didahului dengan verifikasi Ketua 
DEMA Justicia atas rekomendasi Rapat Pleno 
Bersama. 

(2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), anggota KPRM, Banwasra, dan 
Mahkamah Pemira memiliki hak untuk membela diri 
pada mekanisme yang ditetapkan oleh Peraturan 
DEMA Justicia ini. 

(3) Dalam hal anggota KPRM, Banwasra, dan/atau 
Mahkamah Pemira yang dinyatakan tidak terbukti 
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bersalah, Ketua DEMA Justicia melakukan 
rehabilitasi nama anggota KPRM, Banwasra, 
dan/atau Mahkamah Pemira yang bersangkutan. 

 
 

BAB IX 
Keuangan 

 
Pasal 50 

 
 Anggaran KPRM, Panitia Pemira, Banwasra, dan 

Mahkamah Pemira bersumber dari dana kemahasiswaan 
dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

 
 

 
BUKU KETIGA 

PENYELENGGARAAN PEMIRA 
 

BAB I 
UMUM 

 
Pasal 51 

 
 Pemira diselenggarakan oleh KPRM. 

 
Pasal 52 

 
 Pengawasan penyelenggaraan Pemira dilakukan oleh 

Banwasra. 
 

Pasal 53 
 

 (1) Tahapan penyelenggaraan Pemira meliputi: 
a. pemutakhiran daftar Pemilih; 
b. pendaftaran Calon; 
c. penetapan Calon; 
d. masa Kampanye; 
e. Masa Tenang; 
f. pemungutan dan penghitungan suara; 
g. penetapan hasil Pemira; 
h. Uji Publik; dan 
i. penetapan Calon terpilih. 
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(2) Penetapan Calon terpilih sebagaimana dimaksud 
dalam Ayat 1 huruf i, paling lambat dilaksanakan 3 
(tiga) Hari sebelum dilaksanakannya Sidang Umum. 

 
BAB II 

TEMPAT DAN WAKTU 
 

Pasal 54 
 

 (1) Pemira bertempat di Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada. 

(2) Pemira dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali. 
(3) Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan tahapan 

Pemira diatur lebih lanjut melalui Keputusan KPRM. 
 

BAB III 
PERSYARATAN CALON 

 
Pasal 55 

 
 Persyaratan Calon terdiri atas: 

a. Anggota DEMA Justicia; 
b. bukan anggota partai politik; 
c. minimal telah menempuh 4 (empat) semester dan 

maksimal sedang menempuh semester 7 (tujuh); 
d. mempunyai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh 

puluh lima); 
e. bersedia mencalonkan diri sebagai Ketua DEMA 

Justicia; 
f. bersedia menaati seluruh peraturan dalam 

Pemira; 
g. bersedia dan wajib menonaktifkan diri dari 

jabatan struktural dalam lembaga 
kemahasiswaan di lingkungan Universitas Gadjah 
Mada sejak mendaftarkan diri sebagai Calon; 

h. bersedia untuk tetap menjadi mahasiswa program 
sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada selama menjabat sebagai Ketua DEMA 
Justicia; 

i. memiliki visi, misi, dan konsep program kerja 
dalam melaksanakan kelembagaan DEMA 
Justicia; 
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j. tidak sedang menjabat sebagai KPRM, Panitia 
Pemira, Banwasra, atau Mahkamah Pemira; 

k. memiliki Tim Sukses beranggotakan 3 (tiga) orang 
Anggota DEMA Justicia; 

l. memiliki dukungan minimal 100 (seratus) 
mahasiswa yang dibuktikan dengan fotokopi KTM 
Anggota DEMA Justicia dan dilampirkan tanda 
tangan dari pemilik KTM pada fotokopi KTM 
tersebut;  

m. dukungan minimal 100 (seratus) mahasiswa yang 
dibuktikan dengan fotokopi KTM Anggota DEMA 
Justicia sebagaimana dimaksud dalam huruf l, 
harus memuat dukungan minimal 3 (tiga) 
pengurus dan/atau anggota dari sekurang-
kurangnya 5 (lima) Lembaga Otonom dan/atau  
Lembaga Semi Otonom; dan 

n. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan 
oleh KPRM.  

 
BAB IV 

PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN BAKAL CALON 
 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran Bakal Calon 

 
Pasal 56 

 
 (1) Bakal Calon mendaftarkan diri secara langsung 

sebagai Calon kepada KPRM dan/atau Panitia Pemira 
dan wajib didampingi oleh 3 (tiga) orang Tim Sukses 
masing-masing. 

(2) Pendaftaran Bakal Calon meliputi rangkaian 
pengambilan dan pengembalian berkas pendaftaran. 

(3) Bakal Calon berkewajiban untuk menandatangani 
surat pernyataan telah mengambil dan akan 
mengembalikan berkas sesuai dengan batas waktu 
yang ditentukan dalam Peraturan KPRM. 

(4) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dalam waktu 3 
(tiga) Hari. 
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Pasal 57 
 

 Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 56 dilengkapi dengan persyaratan: 

a. fotokopi KTM; 
b. surat pernyataan diri bukan sebagai anggota 

partai politik; 
c. daftar riwayat hidup dan profil singkat setiap 

Bakal Calon; 
d. transkrip nilai yang dikeluarkan bagian akademik 

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; 
e. surat pernyataan kesediaan untuk mencalonkan 

diri sebagai Calon; 
f. surat pernyataan kesediaan untuk menaati 

seluruh peraturan dalam Pemira; 
g. surat keterangan menonaktifkan diri dari jabatan 

struktural dalam lembaga kemahasiswaan di 
lingkungan Universitas Gadjah Mada; 

h. surat pernyataan kesediaan untuk tetap menjadi 
mahasiswa program sarjana (S1) Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada selama menjabat 
sebagai Ketua DEMA Justicia; 

i. surat keterangan pengalaman organisasi dari 
pimpinan organisasi terkait; 

j. dokumen yang berisi visi, misi, dan konsep 
program kerja dalam melaksanakan fungsi Ketua 
DEMA Justicia; 

k. esai yang tema dan ketentuannya ditetapkan oleh 
KPRM; 

l. surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai 
KPRM, Panitia Pemira, Banwasra, atau 
Mahkamah Pemira; dan 

m. fotokopi KTM pendukung Bakal Calon dan 
lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
huruf l dan m. 

 
Bagian Kedua 

Verifikasi Bakal Calon 
 

Pasal 58 
 

 (1) KPRM melakukan verifikasi terhadap kelengkapan 
dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi 
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Bakal Calon paling lambat 24 (dua puluh empat) jam 
setelah masa pendaftaran berakhir. 

(2) KPRM memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi 
kepada Bakal Calon dan/atau Tim Sukses dalam 
masa verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 59 

 
 (1) Dalam hal persyaratan administrasi Bakal Calon 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 belum 
lengkap, KPRM memberikan kesempatan kepada 
Bakal Calon dan/atau Tim Sukses untuk 
memperbaiki dan/atau melengkapi serta 
mengembalikan kepada KPRM selambat-lambatnya 
24 (dua puluh empat) jam sejak masa verifikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) 
berakhir. 

(2) Setelah Tim Sukses dan/atau Bakal Calon 
melengkapi berkas yang kurang lengkap, KPRM 
melakukan verifikasi terhadap berkas tersebut 
selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak 
berkas diserahkahkan kembali kepada KPRM. 

 
 

Bagian Ketiga 
Penetapan Calon 

 
Pasal 60 

 
 (1) KPRM menetapkan dan mengumumkan nama-nama 

yang telah memenuhi syarat sebagai Calon selambat-
lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah masa 
verifikasi berakhir. 

(2) KPRM mengumumkan hasil penetapan Calon 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk 
Keputusan KPRM. 

(3) Penetapan Calon oleh KPRM bersifat final dan 
mengikat. 
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Pasal 61 
 

 (1) KPRM menetapkan nomor urut Calon setelah 
pengumuman nama-nama Calon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1). 

(2) Penetapan nomor urut Calon dilakukan secara ambil 
acak dalam Rapat Pleno KPRM dan wajib dihadiri oleh 
seluruh Calon. 

(3) Rapat KPRM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
juga harus dihadiri oleh Banwasra, Mahkamah 
Pemira, Panitia Pemira, Tim Sukses Calon, dan 
Simpatisan Calon. 

(4) Hak suara dan hak bicara dalam Rapat Pleno KPRM 
hanya dimiliki oleh Calon, Tim Sukses, KPRM, 
Banwasra. 

(5) Mahkamah Pemira, Simpatisan, dan Panitia Pemira 
hanya memiliki hak bicara. 

(6) KPRM mengumumkan secara luas nama-nama dan 
nomor urut Calon setelah Rapat Pleno KPRM. 

 
Bagian Keempat 

Pengunduran Diri Calon 
 

Pasal 62 
 

 (1) Calon dapat mengundurkan diri dengan mengajukan 
surat pengunduran diri disertai alasan tertentu. 

(2) Surat pengunduran diri Calon diajukan kepada 
KPRM. 

(3) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPRM. 

 
 

BAB V 
TIM SUKSES 

 
Pasal 63 

 
 Syarat Tim Sukses terdiri atas: 

a. Anggota DEMA Justicia; 
b. mendaftarkan diri secara langsung bersama Bakal 

Calon; 
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c. tidak sedang menjabat sebagai KPRM, Banwasra, 
Mahkamah Pemira, Panitia Pemira, dan/atau Tim 
Sukses Calon lainnya; dan 

d. diakui sebagai Tim Sukses dari Calon yang 
membentuknya. 

 
Pasal 64 

 
 (1) Pendaftaran Tim Sukses dilakukan secara bersamaan 

dengan pendaftaran Bakal Calon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2). 

(2) Pendaftaran Tim Sukses dilengkapi dengan 
persyaratan: 
a. fotokopi KTM; 
b. surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai 

KPRM, Banwasra, Mahkamah Pemira, dan/atau 
Panitia Pemira; dan 

c. surat pernyataan kesediaan menjadi Tim Sukses 
Calon. 

 
BAB VI 

KAMPANYE 
 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Kampanye 

 
Pasal 65 

 
 (1) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, 

dan bertanggung jawab, serta merupakan bagian yang 
tidak terlepaskan dari pendidikan politik civitas 
akademika Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada. 

(2) Masa Kampanye dilakukan dalam waktu paling lama 
5 (lima) Hari. 

 
Pasal 66 

 
 (1) Pelaksana Kampanye terdiri atas Calon, Tim Sukses 

dan Simpatisan. 
(2) Peserta Kampanye adalah Anggota DEMA Justicia. 
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Bagian Kedua 
Materi Kampanye 

 
Pasal 67 

 
 (1) Materi Kampanye berasal dari pemaparan visi, misi, 

konsep program kerja dan esai Calon yang 
dipertanggungjawabkan di depan publik. 

(2) Dalam rangka pendidikan politik, KPRM wajib 
memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye yang 
meliputi daftar nama, foto, nomor urut dan esai 
Calon. 

 
Bagian Ketiga 

Metode Kampanye 
 

Pasal 68 
 

 (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 
dapat dilakukan melalui:  
a. pertemuan terbatas; 
b. tatap muka atau dialog; 
c. penyebaran melalui media sosial maupun media 

elektronik; 
d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; 
e. debat publik tentang materi Kampanye Calon; 

dan/atau 
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan 

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan KPRM. 

 
Pasal 69 

 
 (1) Debat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 

ayat (1) huruf e dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 
(satu) kali. 

(2) Peserta debat terdiri atas panelis yang terdiri dari 
orang-orang yang direkomendasikan KPRM kepada 
Panitia Pemira serta tamu dan undangan Anggota 
DEMA Justicia. 



- 33 - 
 

 
 

(3) Moderator debat publik dipilih oleh KPRM dari 
kalangan akademisi yang mempunyai integritas, 
jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah 
satu Calon. 

(4) Debat publik mengundang 3 (tiga) orang panelis yang 
berasal dari dosen dan/atau unsur lain yang memiliki 
keahlian di bidangnya. 

(5) Selama dan sesudah berlangsung debat publik, 
moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, 
dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian dan 
materi setiap Calon. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan 
debat publik diatur dalam Peraturan KPRM. 

 
BAB VII 

MASA TENANG 
 

Pasal 70 
 

 Masa Tenang dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari 
sebelum hari pertama pemungutan suara. 

 
Pasal 71 

 
 Saat dimulainya Masa Tenang, seluruh sarana dan 

prasarana Kampanye baik fisik maupun digital wajib 
sudah dibersihkan oleh Panitia Pemira, Calon, dan/atau 
Tim Suksesnya. 

 
BAB VIII 

PEMUNGUTAN SUARA 
 

Bagian Kesatu 
Perlengkapan Pemungutan Suara 

 
Pasal 72 

 
 KPRM bertanggungjawab dalam merencanakan 

kebutuhan dan menetapkan standar pengadaan 
perlengkapan dan logistik pemungutan suara. 

 
 
 



- 34 - 
 

 
 

Pasal 73 
 

 (1) Jenis perlengkapan dan logistik pemungutan suara 
terdiri atas: 
a. surat suara; 
b. kotak suara; 
c. alat pencoblos; 
d. bilik pemungutan suara; 
e. segel; 
f. TPS; dan 
g. tinta. 

(2) Pengadaan perlengkapan dan logistik pemungutan 
suara dilakukan oleh Panitia Pemira. 

 
Pasal 74 

 
 (1) Surat suara memuat foto, nama, dan nomor urut 

Calon. 
(2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dicap secara khusus dan ditandatangani oleh Ketua 
Panitia Pemira dan Ketua Banwasra. 

 
Bagian Kedua 

Pelaksanaan Pemungutan Suara 
 

Pasal 75 
 

 Pemungutan suara Pemira dilaksanakan selama 3 (tiga) 
Hari setelah Masa Tenang. 

 
Pasal 76 

 
 (1) Lokasi TPS ditentukan di tempat yang mudah 

dijangkau, memperhatikan aspek geografis serta 
menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya 
secara langsung, bebas, dan rahasia. 

(2) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS diatur dalam 
Peraturan KPRM. 

(3) Jumlah surat suara di TPS sama dengan jumlah 
Pemilih yang tercantum di dalam daftar Pemilih 
ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar Pemilih 
sebagai cadangan. 
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(4) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) dimuat dalam berita acara. 

(5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) diatur dalam Peraturan KPRM. 

 
Pasal 77 

 
 (1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, Panitia 

Pemira melakukan kegiatan yang terdiri atas:  
a. penyiapan TPS; 
b. pengumuman dengan menempelkan contoh surat 

suara Calon; dan 
c. pengumuman mekanisme pemungutan suara.  

(2) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, 
Panitia Pemira melakukan kegiatan yang terdiri atas: 
a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara; 
b. rapat pemungutan suara; dan 
c. pelaksanaan pemungutan suara. 

 
Pasal 78 

 
 (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia 

Pemira: 
a. membuka kotak suara; 
b. mengosongkan seluruh isi kotak suara; 
c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; 
d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan 

peralatan; 
e. Memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan 
f. menandatangani surat suara yang akan 

digunakan oleh Pemilih. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a dan huruf b hanya dilakukan pada 
pemungutan suara Hari pertama. 

(3) Tim Sukses, Banwasra, dan Anggota DEMA Justicia 
berhak menghadiri kegiatan Panitia Pemira 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Ketua Panitia Pemira wajib membuat dan 
menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut 
ditandatangani oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota 
Panitia Pemira dan/atau Tim Sukses masing-masing 
Calon yang hadir. 
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Pasal 79 
 

 (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh 
KPRM dan disaksikan oleh Banwasra dan Tim Sukses. 

(2) Pemberian suara diberikan oleh Pemilih. 
(3) Pengawasan pemungutan suara dilakukan oleh 

Banwasra. 
 

Pasal 80 
 

 (1) Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 
dengan menunjukkan KTM. 

(2) Dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukkan KTM, 
Pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya 
dengan menunjukkan KTM sementara atau Surat 
Tanda Kehilangan KTM dari pihak Kepolisian 
Republik Indonesia. 

 
Pasal 81 

 
 (1) Dalam hal memberikan suara, Pemilih diberi 

kesempatan oleh Panitia Pemira berdasarkan urutan 
kehadiran Pemilih. 

(2) Apabila Pemilih menerima surat suara rusak 
dan/atau cacat sehingga tidak memenuhi standar, 
maka Pemilih berhak meminta surat suara pengganti 
kepada Panitia Pemira dan Panitia Pemira wajib 
memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali 
dan mencatat surat suara yang rusak dan/atau cacat 
dalam berita acara. 

 
Pasal 82 

 
 (1) Pemberian suara untuk Pemira dilakukan dengan 

memberikan 1 (satu) lubang pada kotak yang berisi 
nama, nomor atau gambar salah satu Calon dengan 
menggunakan alat pencoblos. 

(2) Surat suara dinyatakan sah apabila memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Pemilih tidak diperkenankan membubuhkan tulisan, 
gambar, dan/atau coretan lain pada surat suara. 

(4) Surat suara yang terdapat tulisan, gambar, dan/atau 
coretan lain dinyatakan tidak sah. 
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Pasal 83 
 

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

 
Pasal 84 

 
 (1) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib 

dan bertanggung jawab. 
(2) Panitia Pemira, KPRM dan Banwasra bertanggung 

jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara 
tertib dan lancar. 

 
BAB IX 

PENGHITUNGAN SUARA 
 

Pasal 85 
 

 (1) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada Hari 
ketiga pemungutan suara. 

(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib dilakukan dan selesai di tempat yang 
selanjutnya ditentukan Panitia Pemira. 

 
Pasal 86 

 
 Sebelum melaksanakan penghitungan suara, Panitia 

Pemira menghitung: 
a. jumlah Pemilih yang memberikan suara 

berdasarkan salinan daftar Pemilih; 
b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; 
c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh 

Pemilih karena rusak; dan 
d. sisa surat suara cadangan. 

 
Pasal 87 

 
 (1) Penghitungan suara dilakukan oleh KPRM dengan 

dibantu oleh Panitia Pemira. 
(2) Penghitungan suara dilakukan secara demokratis dan 

transparan di hadapan Calon, perwakilan Banwasra, 
perwakilan Mahkamah Pemira, perwakilan Tim 
Sukses, Ketua DEMA Justicia serta saksi-saksi. 
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(3) KPRM mengesahkan hasil penghitungan suara Pemira 
dihadapan Calon, perwakilan Banwasra, perwakilan 
Mahkamah Pemira, perwakilan Tim Sukses, Ketua 
DEMA Justicia serta saksi-saksi. 

  
Pasal 88 

 
 (1) Surat suara dinyatakan sah apabila: 

a. surat suara dicap secara khusus dan 
ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemira dan 
Ketua Banwasra; 

b. memiliki satu lubang dan berada pada kotak yang 
berisi nama, nomor atau gambar salah satu Calon; 
dan 

c. berada dalam kotak suara Pemira. 
(2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak 

memenuhi persyaratan surat suara sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

 
BAB X 

PENETAPAN HASIL PEMIRA 
 

Pasal 89 
 

 KPRM menetapkan hasil Pemira dalam Rapat Pleno 
secara terbuka paling lambat 24 (dua puluh empat) jam 
setelah penghitungan suara selesai dilakukan. 

 
 

BAB XI 
UJI PUBLIK 

 
Pasal 90 

 
 (1) Uji Publik dimaksudkan sebagai penilaian publik 

terhadap seluruh unsur Pemira dalam hal adanya 
dugaan pelanggaran Pemira dan/atau Perselisihan 
Hasil Pemira. 

(2) Uji publik dilakukan selama 3 (tiga) Hari setelah 
penetapan hasil Pemira. 

(3) Dugaan pelanggaran Pemira sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan kepada Banwasra. 
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(4) Perselisihan Hasil Pemira sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan kepada Mahkamah Pemira oleh 
Calon. 

 
BAB XII 

PENETAPAN CALON TERPILIH 
 

Pasal 91 
 

 (1) Penetapan Calon terpilih dilakukan paling lambat 24 
(dua puluh empat) jam setelah masa Uji Publik 
berakhir. 

(2) Dalam hal terdapat permohonan pemeriksaan 
terhadap Perselisihan Hasil Pemira, maka penetapan 
Calon terpilih dilakukan paling lambat 24 (dua puluh 
empat) jam setelah Mahkamah Pemira membacakan 
putusan. 

(3) Penetapan Calon terpilih dalam keadaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) maupun ayat (2) dilakukan 
oleh KPRM dalam Rapat Pleno terbuka. 

(4) Penetapan Calon terpilih oleh KPRM bersifat final dan 
mengikat. 

 
Pasal 92 

 
 Calon terpilih dilantik menjadi Ketua DEMA Justicia 

dalam Sidang Umum. 
 
 

BUKU KEEMPAT 
PELANGGARAN, PERSELISIHAN, DAN SANKSI 

 
BAB I 

PELANGGARAN 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 93 

 
 Pelanggaran terdiri atas: 

a. pelanggaran Pemira; 
b. pelanggaran administratif; dan 
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c. pelanggaran kode etik. 
 

Bagian kedua 
Pelanggaran Pemira 

 
Pasal 94 

 
 Pelanggaran Pemira terdiri atas: 

a. menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya; 
b. melanggar larangan Kampanye; 
c. terbukti melakukan tindakan kecurangan dalam 

pelaksanaan Kampanye; 
d. mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu 

jalannya Kampanye; 
e. terbukti dengan sengaja atau karena kelalaiannya 

mengakibatkan terganggunya tahapan 
penyelenggaraan Pemira; 

f. melakukan Kampanye di luar waktu yang 
ditentukan; 

g. secara sengaja pada saat pemungutan suara 
menjanjikan dan/atau memberikan uang 
dan/atau atau materi lainnya kepada Pemilih 
supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau 
memilih Calon tertentu; 

h. menggunakan kekerasan dan/atau ancaman 
dalam bentuk apapun dan/atau dengan 
menggunakan kekuasaan dan/atau menghalang-
halangi seseorang yang akan menggunakan hak 
pilihnya; 

i. melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan 
ketertiban dan ketentraman pelaksanaan Pemira; 

j. menggagalkan Pemira; 
k. merusak atau menghilangkan kotak suara yang 

sudah disegel; 
l. menyebabkan rusak, berubah atau hilangnya 

berita acara pemungutan dan penghitungan 
suara; atau 

m. melanggar peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. 
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Pasal 95 
 

 Larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
94 huruf b dilarang: 

a. menggunakan media Kampanye yang 
bertentangan dengan Peraturan DEMA Justicia, 
Peraturan KPRM, dan/atau Keputusan KPRM; 

b. melakukan Kampanye yang bertentangan dengan 
norma hukum, agama, kesopanan dan 
kesusilaan;  

c. mengancam melakukan kekerasan dan 
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada 
pihak lain; 

d. melakukan kegiatan yang membahayakan 
keutuhan Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada; 

e. menghina agama, suku, ras, golongan, Peserta 
Pemira yang lain; 

f. menggunakan alat peraga kampanye yang 
berlebihan sehingga mengganggu fasilitas dan 
kebersihan publik maupun Fakultas Hukum 
UGM; 

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga 
kampanye Peserta Pemira lain; 

h. menggunakan tempat ibadah untuk keperluan 
kampanye;  

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau 
atribut Peserta Pemira lain selain dari gambar 
dan/atau atribut Peserta Pemira yang 
bersangkutan; 

j. memindahkan maupun merusak media 
Kampanye Calon lain pada masa Kampanye; 
dan/atau 

k. mengganggu ketertiban umum. 
 

Pasal 96 
 

 (1) Laporan dugaan pelanggaran Pemira diserahkan 
kepada Banwasra untuk dilakukan pemeriksaan 
awal. 

(2) Pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya  
pelanggaran Pemira dalam laporan dugaan tersebut. 
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(3) Apabila dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan 
Banwasra dinyatakan terdapat pelanggaran Pemira, 
laporan dugaan dilimpahkan kepada Mahkamah 
untuk kemudian disidangkan. 

(4) Putusan Mahkamah Pemira mengenai pelanggaran 
Pemira wajib diputus dalam waktu paling lambat 3 
(tiga) Hari setelah pelimpahan laporan oleh Banwasra. 

(5) Putusan Mahkamah Pemira mengenai pelanggaran 
Pemira bersifat final dan mengikat. 

(6) Putusan Mahkamah Pemira mengenai pelanggaran 
Pemira wajib disampaikan kepada publik. 

 
Bagian Ketiga 

Pelanggaran Administratif 
 

Pasal 97 
 

 (1) Pelanggaran administratif Pemira meliputi 
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau 
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi 
pelaksanaan Pemira dalam setiap tahapan 
Penyelenggaraan Pemira. 

(2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak termasuk pelanggaran Pemira dan 
pelanggaran kode etik. 

 
Pasal 98 

 
 (1) Penyelesaian pelanggaran administratif dilakukan 

oleh Banwasra. 
(2) Banwasra melakukan Penyelesaian pelanggaran 

administratif paling lama dalam waktu 3 (tiga) Hari. 
(3) Hak mengajukan permohonan pemeriksaan dugaan 

pelanggaran administratif melekat pada Calon, Tim 
Sukses, Simpatisan dan/atau Pemilih yang merasa 
dirugikan atas pelanggaran tersebut. 

(4) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran administratif 
sebelum masa Uji Publik, maka permohonan 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat diajukan kepada Banwasra sebelum masa Uji 
Publik. 

(5) Keputusan Banwasra terhadap pelanggaran 
administratif bersifat final dan mengikat. 
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Bagian Keempat 
Pelanggaran Kode Etik 

 
Pasal 99 

 
 Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemira merupakan 

pelanggaran terhadap kode etik yang ditentukan oleh 
peraturan bersama KPRM, Banwasra dan Mahkamah 
Pemira. 

 
Pasal 100 

 
 Penyelesaian pelanggaran kode etik sesuai dengan pasal 

38 Peraturan DEMA Justicia dan diatur lebih lanjut 
dalam peraturan Bersama KPRM, Banwasra, dan 
Mahkamah Pemira. 

 
BAB II 

PERSELISIHAN HASIL PEMIRA 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 101 

 
 (1) Pemohon adalah Calon. 

(2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap 
penetapan hasil Pemira oleh KPRM. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
hanya dapat diajukan dalam masa Uji Publik. 

 
Pasal 102 

 
 Dalam Permohonan yang diajukan, pemohon wajib 

menguraikan dengan jelas tentang: 
a. kesalahan hasil penghitungan suara yang 

diumumkan oleh KPRM dan hasil penghitungan 
yang benar menurut pemohon; dan 

b. permintaan untuk membatalkan hasil 
penghitungan suara yang diumumkan oleh KPRM 
dan menetapkan hasil penghitungan suara yang 
benar menurut pemohon. 
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Pasal 103 
 

 (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
101 dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Pemira. 

(2) Mahkamah Pemira wajib menyampaikan 
permohonan kepada KPRM selambat-lambatnya 24 
(dua puluh empat) jam sebelum sidang pertama di 
mulai. 

 
Bagian Keempat 
Peradilan Pemira 

 
Pasal 104 

 
 (1) Dalam hal Mahkamah Pemira berpendapat bahwa: 

a. pemohon dan/atau permohonannya tidak 
memiliki dasar hukum; 

b. pemohon error in persona; dan/atau 
c. permohonan mengandung cacat atau obscuur 

libel, 
maka amar putusan menyatakan permohonan tidak 
dapat diterima. 

(2) Dalam hal Mahkamah Pemira berpendapat bahwa 
permohonan beralasan, maka amar putusan 
menyatakan permohonan dikabulkan. 

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Pemira 
menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara 
yang diumumkan oleh KPRM dan menetapkan hasil 
penghitungan suara yang benar. 

(4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, maka amar 
putusan menyatakan permohonan ditolak. 

(5) Hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Pemira 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah 
Pemira. 

 
Pasal 105 

 
 (1) Putusan Mahkamah Pemira mengenai Perselisihan 

Hasil Pemira wajib diputus dalam waktu paling 
lambat 3 (tiga) Hari setelah masa Uji Publik berakhir. 

 (2) Putusan Mahkamah Pemira mengenai Perselisihan 
Hasil Pemira bersifat final dan mengikat. 
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 (3) Putusan Mahkamah Pemira mengenai Perselisihan 
Hasil Pemira wajib disampaikan kepada publik. 

 
 

BAB III 
SANKSI 

 
Pasal 106 

 
 (1) Sanksi Pelanggaran dapat berupa: 

a. peringatan; 
b. melakukan permintaan maaf kepada pihak yang 

dirugikan; 
c. melakukan permintaan maaf kepada publik; 
d. pengurangan masa Kampanye; dan/atau 
e. pencabutan status Calon atau status Calon 

terpilih. 
(2) Penentuan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku 

pelanggaran ditentukan lebih lanjut dalam peraturan 
KPRM, Banwasra, dan Mahkamah Pemira. 

 
Pasal 107 

 
 Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan 

Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 dapat 
dikenakan sanksi berupa: 

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye 
melanggar larangan walaupun belum terjadi 
gangguan; dan/atau 

b. penghentian kegiatan Kampanye. 
 
 

BUKU KELIMA 
PENUTUP 

 
BAB I 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 108 
 
 KPRM, Banwasra, dan Mahkamah Pemira dibentuk 

paling lama 5 (lima) Hari kerja sejak peraturan DEMA 
Justicia ini ditetapkan. 
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Pasal 109 

 
 Panitia inti Pemira ditetapkan paling lama 5 (lima) Hari 

sejak KPRM disumpah. 
 

Pasal 110 
 
 Guna melaksanakan tugas, wewenang, dan 

kewajibannya, KPRM dapat bekerja sama serta 
memperoleh bantuan dan fasilitas dari KPU (Komisi 
Pemilihan Umum) dan KPUM (Komisi Pemilihan Umum 
Mahasiswa) Universitas Gadjah Mada, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 111 

 
 Dalam hal penyelenggara Pemira tidak dapat 

menjalankan tugas, wewenangan, dan kewajibannya, 
Ketua DEMA Justicia serta Perwakilan Tetap LO dan LSO 
mengambil langkah yang diperlukan agar penyelenggara 
Pemira dapat melaksanakan tugas, kewenangan, dan 
kewajibannya seperti semula. 

 
 

BAB II 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 112 

 
 Dalam hal tidak terdapat Calon setelah dilaksanakan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, 
maka jabatan Ketua DEMA Justicia akan diatur melalui 
mekanisme Sidang Umum. 

 
Pasal 113 

 
 (1) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon tunggal pada 

Pemira, Calon tunggal tersebut dilawankan dengan 
nama dan foto kosong. 

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
kemenangan diraih oleh Calon tunggal, Calon tunggal 
tersebut ditetapkan sebagai Calon terpilih. 
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(3) Dalam hal sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), 
kemenangan diraih oleh nama dan foto kosong, maka 
jabatan Ketua DEMA Justicia dipilih melalui 
mekanisme Sidang Umum DEMA Justicia. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 114 
 
 Pada saat Peraturan DEMA Justicia ini mulai berlaku, 

maka: 
a. Peraturan DEMA Justicia Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada; dan 

b. Peraturan DEMA Justicia Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Pemilihan Raya 
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 115 
 
 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan DEMA Justicia ini 

harus ditetapkan paling lama 13 (tiga belas) Hari 
terhitung sejak Peraturan DEMA Justicia ini 
diundangkan.  

 
Pasal 116 

 
 Peraturan DEMA Justicia ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 






