




" Kami ingin agar bangsa ini mengetahui bahwa kami membawa misi yang bersih 

dan suci. Bersih dari ambisi pribadi., Bersih dari kepentingan dunia. Dan bersih dari 

hawa nafsu." 

(Risalah Pergerakan. Hasan Albana) 

 

 PEMIRA UI merupakan salah satu bentuk representasi penerapan nilai-nilai 

demokrasi dalam kehidupan kita.Melalui event inilah kita bias mulai mengenal 

dan belajar secara langsung mengenai penerapan demokrasi.Baik panitia, 

peserta, maupun civitas academica 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. Berbicara 

mengenai pemilihan umum tentulah erat kaitannya dengan pelaksanaan dan 

penghayatan demokrasi, khususnya di tingkat universitas. 

 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 system pemilihan pemimpin 

dengan metode pemilihan langsung dengan konsturksi demokrasi 

keterwakilan.Hal inilah yang menjadi landasan dari pelaksanaan PEMIRA IKM UI 

di mana Pemira mempunyai arti yang sangat bermakna yaitu sebagai sarana 

pembelajaran politik di sebuah kampus dalam menerapkan demokrasi 

keterwakilan dalam lingkup kampus  yang  menganut nilai-nilai demokrasi. 
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Nama Acara

Tema Acara

Suaramu, 
Untuk Indonesia!!

Pemilihan Raya IKM UI 
2012
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Grand Launching
9 Oktober

Debat Kandidat

 Pemura

Pelantikan Kandidat                                   
Terpilih  

5-23 November

28 November

4-14 Desember

7 Januari 2013
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Grand Launching
 Bertujuan untuk  publikasi kepada masa UI khususnya 

sivitas akademika bahwa Pemira IKM UI 2012 sudah dimulai. 

Grand Launching ini akan diisi oleh berbagai acara, di 

antaranya pelepasan 14 burung merpati sebagai simbolisasi 14 

fakultas yang ada di UI sekaligus simbolisasi dari bersihnya 

demokrasi yang diusung. Akan diperkenalkan pula ke-14 

maskot Pemira yang berbeda tiap fakultasnya. Selain itu akan 

diisi oleh hiburan berupa penampilan musik bengkel.

Hari / Tanggal : Selasa / 9 Oktober 2012

Waktu   : 16.00 - selesai

Tempat   : Taman Lingkar Perpustakaan Pusat UI

 Sarana perkenalan kandidat ke setiap fakultas. Roadshow 

akan dilaksanakan selama lima hari setiap minggunya selama 

tiga minggu. Tidak hanya pemaparan visi misi kandidat tetapi 

juga akan disediakan waktu di mana mahasiswa di fakultas 

dapat mengekslpor lebih lagi melalui debat publik. 

Antusiasme mahasiswa di fakultas biasanya akan terlihat pada 

sesi ini.

Hari / Tanggal : 5 – November 2012

Waktu   : 15.00 – selesai

Tempat   : Tiap-tiap Fakultas di UI
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 Debat kandidat merupakan agenda yang berlangsung setelah 

roadshow kandidat. Di sini kandidat yang merupakan calon ketua 

dan wakil ketua BEM UI akan berhadapan dalam wadah pertarungan 

intelektual guna menggali lebih dalam lagi sejauh mana kapasitas 

para kandidat dalam memimpin sivitas akademika UI selama satu 

tahun ke depan. Hadirnya para panelis serta pembungkusan materi 

ke dalam beberapa mosi akan lebih membantu mahasiswa dalam 

mengenali calon pemimpinnya.  

Hari / Tanggal : 28 November 2012

Waktu   : 16.00 – 21.00

Tempat   : Taman Lingkar Perpustakaan Pusat UI

Debat Kandidat

 Inilah agenda yang dapat dikatakan terpenting dan menjadi 

sorotan dalam Pemira kali ini. Bagaimana tidak, tahun ini Pemira UI 

menggunakan sistem E-Vote (Electronic Vote) yang merupakan E-

Vote pertama di kalangan akademisi.Dengan mengusung asas 

Lumber Jurdil serta bertemakan Awasi, Apresiasi, Kritisi, dan Klik, 

Pemira memberikan warna berbeda dalam pesta demokrasi yang 

akan menjadi role model bagi pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat 

yang lebih tinggi lagi di Indonesia di era yang serba terkomputerisasi 

seperti sekarang dan kedepannya.

Hari / Tanggal : 4 – 14 Desember 2012

Waktu   : 8.00 – selesai

Tempat   : TPS di Tiap-tiap Fakultas

Pemungutan Suara 
(Pemura)
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Para kandidat  yang telah terpilih akan 

dilantik di hadapan sivitas akademika UI. 

Para kandidat terdiri dari ketua dan wakil 

ketua BEM UI, anggota DPM UI, dan 

anggota MWA unsur mahasiswa

Hari / Tanggal : 7 Januari 2013

Waktu    : 15.00 – selesai

Tempat   : Gedung Pusgiwa UI

Pelantikan 
Kandidat Terpilih
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Anggaran Dana
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