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Beberapa hari yang lalu kita merayakan Earth Day (22 April), World Book Day
(23 April) dan World Intellectual Property Day (26 April).... Beberapa agenda di
Fakultas Hukum Universitas Airlangga turut serta mewarnai peringatan hari-

hari tersebut. Selamat Membaca edisi e-Newsletter minggu ini. 

Earth Day 2021
#RestoreOurEarth



Tantangan Regulasi
Pengaturan EBT

Kelompok Riset Hukum & Kebijakan
EBT, melangsungkan sebuah diskusi

Energy Conversation in 21st century
dengan mengangkat tema “Energi
Baru Terbarukan: Menata Jalan untuk
Kemandirian Energi” sebagai respon
atas adanya target Indonesia dalam
penggunaan EBT di tahun 2025. 

Diskusi ini dihadiri oleh tiga ahli
dalam bidang energi dan lingkungan,
yakni Dr. (Cand) Didik Sasono Setyadi,
S.H, M.H., (Kepala Divisi Formalitas,
Plt. Kepala Divisi Hukum, dan Ketua
One Door Service Policy SKK Migas),
Dr. Siti Hafsyah Idris (Dosen Faculty
of Law Universiti Teknologi MARA
Malaysia), dan Dr. (Cand) Indria
Wahyuni S.H., LL.M. (Dosen Fakultas
Hukum Universitas Airlangga). Baca
selengkapnya disini.

Berkelanjutan: Sebuah
Sumbangsih Pemikiran

Fakultas Hukum Universitas
Airlangga (FH UNAIR) Surabaya
bekerja sama dengan Lembaga Studi
dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
menyelenggarakan kegiatan Focus
Group Discussion (FGD) dalam
rangka mengidenti�kasi modalitas
dan hambatan P.T. Pertamina dalam
menjalani peran sebagai aktor
keberlanjutan dalam pelaksanaan
program mandatori B30.

FGD ini menghadirkan dua akademisi
sebagai pemantik diskusi yaitu Dr.
Alin Halimatussadiah, Kepala Kajian
Ekonomi Lingkungan FEB Universitas
Indonesia dan akademisi FH UNAIR,
dosen pengajar Hukum Lingkungan,
Franky Butar Butar, S.H., M.Dev.Prac.,
LL.M. Baca selengkapnya disini.

World Intellectual Property Day 2021
#InnovateForAGreenFuture

Forum Studi Bisnis (FSB) - Komunitas
Peradilan Semu (KPS)

Pentingnya Perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) Dalam Dunia Bisnis

Kak Kekayaan Intelektual merupakan
hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan
oleh kemampuan intelektual manusia. 

Dalam konteks hukum internasional, HKI telah diatur dalam berbagai sumber
hukum seperti konvensi internasional. Pengaturan tersebut menampakkan
bahwa HKI merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi,
dihormati, dan dipenuhi oleh pemerintah. Namun, kesadaran masyarakat
Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual dan aspek hukumnya masih
sangat memprihatinkan sehingga tak jarang mengakibatkan berbagai
permasalahan hukum hingga berujung sengketa di pengadilan.

Forum Studi Bisnis (FSB) dan Komunitas Peradilan Semu (KPS), berkolaborasi
menyelenggarakan webinar dengan tema “Pentingnya Perlindungan Hak
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Tantangan Terkini
Penegakan Tindak Pidana
Korupsi di Indonesia

Indonesia mengenal tindak pidana
korupsi sebagai suatu kejahatan luar
biasa atau yang biasa dikenal
extraordinary crime. Hal ini ditangani
secara serius oleh pembuat undang-
undang dan penegak hukum. Namun
dalam perjalanannya, penegakan
hukum tindak pidana korupsi
mengalami berbagai dinamika,
sejalan dengan berkembangnya
zaman. 

Kelas Alumni kali ini menghadirkan
YM Ansori, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc
Tindak Pidana Korupsi
(TIPIKOR) Mahkamah Agung RI dan
Dadang Trisasongko, Ketua Dewan
Etik Indonesia Corruption Watch
(ICW) membahas tentang
beberapa hambatan penegakan
hukum tindak pidana korupsi dan
gambaran beberapa hal yang dapat
dilakukan sebagai bentuk komitmen
negara untuk menguatkan
penegakan hukum tindak pidana
korupsi. Baca selengkapnya disini.

Aspek Tindak Pidana Korupsi
Pada Lembaga Perbankan
Milik Negara

Berdasarkan sejarah, korupsi di
Indonesia sudah ada dan merajalela
sejak sebelum kemerdekaan, yaitu
pada zaman kependudukan
VOC. Perusahaan yang digadang-
gadang sebagai perusahaan terbesar
di dunia pada masanya tersebut
nyatanya harus dibubarkan pada
penghujung abad XVIII karena
maraknya korupsi dengan
meninggalkan hutang yang besar. 

Masih dalam program Kelas Alumni,
isu tindak pidana  korupsi yang
dibahas dikaitkan dengan Lembaga
Keuangan Bank (BUMN). Kesempatan
kali ini menghadirkan alumni 2006
yakni Stefanus Angga Winarsa, S.H.,
M.H. (First Senior Manager PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk.) dan Argandy
Wahyuntoro, S.H.. M.H. (Kepala Sub
Seksi Penuntutan Tindak Pidana
Khusus, Kejaksaan Negeri
Jombang). Baca selengkapnya disini.

Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Bisnis”. Baca selengkapnya disini.

Kelas Alumni
Tindak Pidana Korupsi



Kabar Alumni

Abdul Nasir Maksum (1990):
Dari Aktif UKM, Demo,
Hingga Atur Strategi Tiap
Semester

Abdul Nasir Maksum, alumni FH
UNAIR saat ini menjabat sebagai
General Manager Human Capital PT Pamapersada Nusantara (PAMA). Semasa
dibangku perkuliahan, beliau termasuk mahasiswa yang memiliki jadwal padat
dengan berbagai kegiatan akademik maupun non akademik. Masuk FH UNAIR
tahun 1990, beliau aktif mengikuti UKM mulai dari Jujitsu, bulu tangkis hingga
bola voli di tingkat universitas. Pada tingkat fakultas, beliau disibukkan sebagai
aktivis kampus serta Ketua Bidang Minat dan Bakat BEM FH UNAIR. “Saya ini
dulu sering masuk Jawa Pos, wong suka ikut demo jamannya Pak Soeharto”,
canda Pak Nasir dalam sesi wawancaranya. Simak cerita seru beliau disini.

Student's Podium
Hope Helps

Hope Helps UNAIR, Bergerak
Bersama Antar Mahasiswa
Untuk Atasi Kekerasan
Seksual Di Wilayah Kampus
& Sekitarnya

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, bahkan di kampus
sekalipun. Beberapa peristiwa tentang kekerasan sekual di kampus juga marak
terjadi dan telah menjadi catatan buruk dalam penyelenggaraan kehidupan
akademik di kampus. Tentu ini menjadi permasalahan yang serius dan penting
untuk segera disikapi. Belum lagi, masih terdapat kampus yang masih belum
memiliki bentuk nyata perlindungan yang tegas dan ruang yang aman bagi
korban kekerasan seksual tersebut.

Berangkat dari hal tersebut, beberapa mahasiswa tergerak untuk melakukan
aksi nyata. Adalah beberapa mahasiswa dari Fakultas Hukum (FH) dan beberapa
dari fakultas lain seperti FISIP, Psikologi dan Fakultas Sains & Teknologi (FST)
Universitas Airlangga begerak bersama membentuk Hope Helps. Gerakan yang
saat ini sedang dalam proses pematangan, diharapkan akan memberikan bekal
kepada para relawannya ketika turun ke lapangan dalam mengadvokasi korban
kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Tujuan dari Hope Helps ini akan
menyediakan layanan cepat tanggap terhadap kekerasan seksual yang terjadi di
wilayah kampus dan sekitarnya. Tertarik bergabung dengan Hope
Helps? Silahkan klik disini untuk bergabung.

Global Partnership



Fakultas Hukum Universitas Airlangga -
Macquarie University Law School

FH UNAIR Perkuat
Kerjasama Tridharma
Perguruan Tinggi dengan
Macquarie University School
of Law

Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) kembali menegaskan
komitmennya dalam meningkatkan kegiatan Tridharma perguruan tinggi
bermitra dengan Macquarie University School of Law. Beberapa hal yang
dikerjasamakan kedua institusi adalah dalam bidang pendidikan dan riset.
Dalam bidang pendidikan, kedua institusi membahas tentang double degree
program di level undergraduate dan master program. Selain itu, dibahas pula
tentang student mobility. Baca selengkapnya disini.

CommUnity Care
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Fakultas
Hukum Universitas Airlangga

Dharma Wanita Persatuan
(DWP) Universitas Airlangga
& BNI 46 Bagi 1000 Paket
Sembako Untuk Masyarakat
& Anak Yatim di Lingkungan
UNAIR

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan berkah. Memanfaatkan
momen di Bulan Ramadhan ini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Universitas
Airlangga mengadakan kegiatan berbagi kepada yang membutuhkan di
lingkungan UNAIR. DWP UNAIR menyerahkan 1000 paket sembako kepada
masyarakat dan anak yatim. Kegiatan yang di dukung oleh BNI 46 ini secara
serempak dilakukan di seluruh lingkungan Universitas Airlangga. Baca
selengkapnya disini.

Law & Technology Corner



Pengawasan Penyiaran
Melalui Media Online
Sebagai Bentuk
Perlindungan Hak Warga
Negara Pada Ruang
Demokrasi Digital

Perkembangan teknologi informasi
yang semakin cepat pada dekade
terakhir yang membuat masyarakat
beralih dengan cepat menuju era
digitalisasi. Salah satunya adalah pada
bidang penyiaran yang semakin
bergeser menuju media online. 

Kondisi pandemi Covid-19 yang
terjadi juga membuat pemanfaatan
media online sebagai ruang digital
menjadi berkembang semakin pesat
sebagai sarana berekspresi dan
menyampaikan pendapat dalam
konteks negara demokrasi.
Perkembangan tersebut tentunya
juga harus diimbangi dengan
perkembangan hukum guna menjaga
kepentingan dan tertib masyarakat
sebagai pengguna dari berbagai
ancaman layaknya konten negatif. 

Nyatanya, aturan hukum yang
dimiliki saat ini sangat terbatas dan
belum mencakup perkembangan
penyiaran melalui media online
secara komprehensif. Hal tersebut
diungkapkan secara langsung oleh
Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
dalam pemaparannya yang
disampaikan pada sebuah webinar
yang diselenggarakan oleh Ahmad
Ibrahim Kulliyyah of Laws,
International Islamic University
Malaysia. Baca selengkapnya disini.

Merawat Kebebasan Pada
Ruang Siber Sebagai Upaya
Perlindungan Hak Asasi
Manusia Pada Negara
Demokrasi

Salah satu tujuan dari negara
demokrasi adalah untuk memberikan
perlindungan hak asasi manusia pada
seluruh warga negara pada setiap lini
kehidupan bermasyarakat. Tak
terkecuali hak atas kebebasan
berpendapat dan berekspresi yang
merupakan salah satu pilar penting
dalam demokrasi. 

Perkembangan teknologi informasi
yang terjadi, mendorong
terbentuknya ruang siber menjadi
ruang kebebasan berpendapat dan
berekspresi dalam konteks negara
demokrasi. Indonesia sebagai negara
yang kedaulatannya berada ditangan
rakyat sebagaimana diamanatkan
oleh konstitusi, membuat pemerintah
berkewajiban untuk menjamin
perlindungan terhadap kebebasan
untuk mengemukakan pendapat,
berekspresi, dan berdiskusi secara
terbuka, termasuk yang
diselenggarakan melalui ruang siber. 

Namun, kebebasan untuk
menyatakan pikiran dan pendapat di
ruang siber mengalami berbagai
ancaman serius pada beberapa tahun
terakhir ini, kritik terus bermunculan
salah satunya sebagaimana
disampaikan oleh Dr. Herlambang P
Wiratraman S.H., M.A. dalam sebuah
diskusi. Baca selengkapnya disini.
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World Book Day
#23April

Buku-buku karya dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang terbit pada
2021. Beberapa buku telah tersedia di Law Book Store (LBS) FH UNAIR.

Upcoming Event

Pojok Kampus Vol.6:
Welcome to Law School

Rabu, 26 April 2021
14.30 - 15.30 WIB

Zoom ID: 920 6693 9977
Passcode: FHBEST

Live at Youtube Channel FH UNAIR
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