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"Dengan keyakinan bahwa seluruh sivitas akademika UI mempunyai kebijaksanaan dan
keinginan untuk maju bersama sebagai satu keluarga, dan dengan kesadaran untuk
menghormati Putusan PTUN No. 37/G/2012/PTUN-Jkt, tanggal 11 September 2012, maka
berdasarkan keputusan rapat paripurna tanggal 18 September 2012, Majelis Wali Amanat
Universitas Indonesia periode 2012-2013 memutuskan untuk:
(1) Memfasilitasi tercapainya islah (perdamaian) antara pihak yang berbeda pendapat (penggugat
dan para tergugat), dan mengusahakan agar hasil islah dapat disahkan di pengadilan sehingga
berkekuatan hukum.
(2) Menunda kelanjutan proses Pemilihan Rektor UI periode 2012-2017. Cyber campaign interaktif
tetap berlangsung sampai tgl 27 September, tetapi proses berikutnya (seleksi di SAU dan MWA)
mengalami penundaan yang disesuaikan dengan hasil keputusan islah dan penetapan PTUN.

Cyber campaign
Cyber campaign adalah sarana kampanye melalui Internet yang disediakan oleh
Panitia Khusus Pemilihan Rektor sebagai media untuk Bakal Calon Rektor (BCR)
mempersuasi dan meyakinkan pemilih (SAU dan MWA) akan visi, misi, dan
program-programnya. Kampanye melalui media Internet juga memberi
kesempatan kepada BCR untuk memperkenalkan diri dan program kerjanya ke
seluruh sivitas UI. Walaupun pemilihan Rektor di UI dilakukan oleh SAU dan MWA,
tetapi kampanye melalui media dapat memberikan kesempatan pada sivitas UI
untuk berinteraksi dengan peserta pemilihan, termasuk menyalurkan aspirasinya.
Kegiatan yang termasuk dalam cyber campaign dapat dilihat di
http://pemilihanrektor.ui.ac.id/content/cyber-campaign-0
Diharapkan partisipasi seluruh sivitas akademika dengan cara:
1. Memberikan komentar di web
•
Bagi sivitas akademika UI, komentar dapat dikirimkan dengan menggunakan akun sso (yaitu akun UI yang digunakan oleh sivitas
academica untuk mengakses semua system di UI, seperti SIPEG dan SIAK NG).
•
Masyarakat luas juga dapat mendaftar untuk mendapatkan akun, dengan cara: (1) mengisi formulir di website pemilihan rektor; (2)
meng-upload scan KTP; (3) meng-upload photo; (4) menunggu maksimal 1 x 24 jam untuk aktifasi dari panitia; (5) notifikasi akan
dikirim melalui email.
2. Mengirimkan email ke tanggapanmasyarakat@ui.ac.id
3. Mengirimkan tweets melalui Twitter @pilrekUI.
Keterangan selengkapnya dapat dilihat di http://pemilihanrektor.ui.ac.id/content/cyber-campaign-0
Informasi lengkap mengenai alur, tata cara, dan tanggal-tanggal penting pada
Pemilihan Rektor UI dapat dilihat di situs http://pemilihanrektor.ui.ac.id
atau hubungi kami melalui telepon: 021-4040 9929
email: pemilihanrektor@ui.ac.id, twitter: @pilrekUI
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