
 

 

KETUA DEWAN MAHASISWA JUSTICIA 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA 

  

PERATURAN DEWAN MAHASISWA JUSTICIA 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG PERUBAHAN ATAS 

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 penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)       
yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi       
Kesehatan Dunia (World Health Organization) yang terjadi di        
sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di        
Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan       
menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah        
ditetapkan sebagai bencana nasional; 



  c. bahwa beberapa ketentuan penyelenggaraan pemilihan Ketua      
Pengurus Harian Dewan Mahasiswa Justicia berdasarkan      
Peraturan Dewan Mahasiswa Justicia tentang Pemilihan Raya       
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah        
ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Mahasiswa Justicia Nomor       
1 Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud     
dalam huruf a , huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan            
Dewan Mahasiswa Justicia tentang Perubahan atas Peraturan       
Dewan Mahasiswa Justicia Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan        
Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,       
huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan         
Mahasiswa Justicia tentang Pemilihan Raya; 

Mengingat : 1. Pasal 12 Anggaran Dasar Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas         
Hukum Universitas Gadjah Mada; 

  2. Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 12 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 

 

MEMUTUSKAN: 

  

   



Menetapkan : PERATURAN DEWAN MAHASISWA JUSTICIA NOMOR 1      
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN      
DEWAN MAHASISWA JUSTICIA NOMOR 1 TAHUN 2019       
TENTANG PEMILIHAN RAYA MAHASISWA FAKULTAS     
HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA. 

 
Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Dewan Mahasiswa Justicia Nomor 1         
Tahun 2019 , diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 11, angka 12, angka 13, angka 19,               
dan angka 26 diubah dan angka 28 ditambah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai             
berikut:  

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Dewan Mahasiswa Justicia ini yang dimaksud dengan: 

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

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 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 diberikan tugas dan wewenang dalam         
penyelenggaraan Pemira berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. 

12. Badan Pengawas Pemira yang selanjutnya disebut Banwasra adalah lembaga         
independen dan bersifat ad hoc yang diberikan tugas dan wewenang dalam           
penyelenggaraan Pemira berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. 

13. Mahkamah Pemira adalah lembaga independen dan bersifat ad hoc yang          
bertugas memutus penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Pemira dan         
diberikan tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam         
peraturan ini. 

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 atau          
menu dalam platform digital tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 

20. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disebut KTM, adalah kartu identitas          
mahasiswa yang dimiliki oleh Pemilih. 

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

22. Debat Publik adalah salah satu bentuk Kampanye untuk memaparkan materi          
Kampanye. 



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 yang bertujuan untuk menyelesaikan         
Perselisihan Hasil Pemira yang dilaksanakan oleh Mahkamah Pemira. 

27. Hari adalah hari kalender. 
 

28. Penyelenggara Pemira adalah KRPM, Banwasra, dan Mahkamah Pemira 
 

 
2. Ketentuan Pasal 10 huruf d, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

  

  (1) KPRM bertugas: 
a. membentuk Panitia Pemira. 
b. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; 
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 2020         
tentang Perubahan atas 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; 
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. 

 
 
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 17 
 

(2)   Panitia inti terdiri atas: 



a. ketua; 
b. sekretaris; 
c. bendahara; 
d. koordinator acara; 
e. koordinator kesekretariatan; 
f. koordinator hubungan masyarakat dan publikasi; 
g. koordinator keamanan; 
h. koordinator konsumsi; 
i. koordinator perlengkapan dan perizinan;  
j. koordinator desain, dekorasi, dan dokumentasi; dan 
k. koordinator informasi dan teknologi. 
 

 
 

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan d diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 18 

 
(1)   Panitia Pemira bertugas: 

a. mempublikasikan daftar Calon dan sistem pemungutan suara; 
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; 
d. menjaga hasil pemungutan suara setelah penghitungan suara dan setelah         

sistem pemungutan suara ditutup; 
e. membuat berita acara pemungutan suara;  
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPRM sesuai dengan         

peraturan mengenai Pemira; dan 
g. Melakukan edukasi kepada pemilih di lingkup Fakultas Hukum terkait          

sistem pemungutan suara daring. 
 

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

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 persiapan TPS serta sistem pemungutan suara; 
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. persiapan TPS serta sistem pemungutan suara; 
6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemira; 
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 
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. 
 

6. Ketentuan Pasal 55 huruf l dan m diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

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; 

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 KTM Anggota DEMA Justicia dan ketentuan lebih lanjut diatur          
dalam Peraturan KPRM; 

m. dukungan minimal 100 (seratus) mahasiswa yang dibuktikan dengan 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. 
 

7. Ketentuan Pasal 57 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 57 
 

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

 
a. hasil scan fotokopi KTM dan dilampirkan tanda tangan Bakal Calon; 
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. KTM pendukung Bakal Calon dan lampiran sebagaimana dimaksud        

dalam Pasal 55 huruf l dan m. 
 

8. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 64 
 

(2)   Pendaftaran Tim Sukses dilengkapi dengan persyaratan: 
a. hasil scan fotokopi KTM dan dilampirkan tanda tangan Tim Sukses; 
b. surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai KPRM, Banwasra,        

Mahkamah Pemira, dan/atau Panitia Pemira; dan 
c. surat pernyataan kesediaan menjadi Tim Sukses Calon. 

 
9. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 73 
 

(1) Ketentuan terkait TPS serta sistem pemungutan suara ditetapkan oleh KPRM. 
 

10. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 74 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut terkait surat suara diatur dalam Peraturan KPRM 



 
11. Ketentuan Pasal 76 ayat (1), (3), (4), dan (5) dihapus.  
 

Pasal 76 
 

(1) Dihapus 
(2)  Lokasi, bentuk dan tata letak TPS diatur dalam Peraturan KPRM. 
(3) Dihapus 
(4) Dihapus 
(5) Dihapus  

 
 
 
 
 
 

12. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 78 

 
(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemira mempersiapkan TPS         

dan memeriksa kesiapan sistem pemungutan suara sebelum penghitungan        
suara. 

(2)   Dihapus. 
 

13. Ketentuan Pasal 80 dihapus. 
14. Ketentuan Pasal 81 dihapus. 
15. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) diubah dan ayat (2), (3), dan (4) sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 82 
 

(1) Sistem pemberian dan keabsahan suara untuk Pemira diatur lebih lanjut dalam            
Peraturan KPRM. 

(2)   Dihapus. 
(3)   Dihapus. 
(4)   Dihapus. 
 
 



16. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 85 
 

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

17. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 88 

 
(1) Keabsahan surat suara diatur dalam Peraturan KPRM 

 

 
 
18. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

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; dan/atau 
k. menyebabkan rusak, berubah, atau hilangnya berita acara pemungutan dan         

penghitungan suara. 

 



 
4. Ketentuan Pasal 95 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
 

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 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. 
 

19. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 99 

  

  Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemira merupakan pelanggaran terhadap        
kode etik yang ditentukan dengan peraturan bersama KPRM, Banwasra, dan          
Mahkamah Pemira. 

 
20. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 



Pasal 100 

  

  Penyelesaian pelanggaran kode etik sesuai dengan pasal 38 Peraturan DEMA          
Justicia dan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bersama KPRM, Banwasra, dan           
Mahkamah Pemira. 

 
21. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 114 

  

  Pada saat Peraturan DEMA Justicia ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang            
merupakan peraturan pelaksanaan dari: 

a. Peraturan DEMA Justicia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan         
Raya Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; dan 

b. Peraturan DEMA Justicia Nomor 2 Tahun 2019 tentang        
Penyelenggaraan Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas      
Gadjah Mada; 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan         
dalam Peraturan DEMA Justicia ini. 
 
 

22. Ketentuan Pasal 116 dihapus 

  



Pasal II 
Peraturan Dewan Mahasiswa Justicia ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini        
dengan penempatannya dalam Arsip Dewan Mahasiswa Justicia dan        
dipublikasikan kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Gadjah        
Mada. 

 
 

  Disahkan di Sleman 
Pada tanggal 28 September 2020 

  

  KETUA PENGURUS HARIAN 
DEMA JUSTICIA, 

 

  

  AISHA JASMINE AZZAHRA 

  

 
Diundangkan di Sleman 
Pada tanggal 28 September 2020 

  

SEKRETARIS EKSEKUTIF 
DEMA JUSTICIA 

  

  
 
 

  
NAMIRA SINAR AULIA 

  

ARSIP DEWAN MAHASISWA JUSTICIA TAHUN 2020 

 
 


