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Congraduations!

Menjadi lulusan terbaik dan berprestasi tentunya
merupakan kebanggan tersendiri. Penggelaran Periode
Juni 2021 ini masih berlangung dimasa pandemi Covid-
19. Merayakan sebagai lulusan dan wisudawan tentu
jauh berbeda ketika dimasa normal. Segala sesuatu
seperti terbatasi, namun hal ini demi kebaikan kita
bersama. 

Di momen yang berbahagia ini, Fakultas Hukum
Universitas Airlangga melalui Unit Sistem Informasi dan
Kehumasan turut berbangga dengan meluncurkan
Historia sebagai sarana kami ikut berbahagia
merayakan kelulusan putra putri terbaik bangsa, para
Ksatria Airlangga. 

Historia ini merupakan booklet yang berisi tentang para
lulusan terbaik dan lulusan berprestasi Fakultas Hukum
Universitas Airlangga disetiap periode Penggelaran
Lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Historia
dikelola oleh Unit Sistem Informasi dan Kehumasan dan
terbit selama periode Penggelaran Lulusan. 

Kenapa Historia? Karena kami ingin momen ini menjadi
bagian sejarah kalian dan kita!

Sampai jumpa di Penggelaran Lulusan periode
selanjutnya!.

DARI REDAKSI



Assalamu’alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera 
untuk kita semua.

Yang terhormat,
- Ketua Badan Pertimbangan Fakultas, Prof Dr. Didik Endro Purwoleksono.
- Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga, Komisariat Fakultas Hukum, Dr. M. Yusni yang
dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris IKA UNAIR Komisariat Fakultas Hukum
Bapak Djoko Sartono, S.H., M.H
- Para Wakil Dekan, Wakil Dekan I Dr. Enny Narwati; Wakil Dekan II Dr. M. Syaiful Aris S.H.,
LL.M; dan Wakil Dekan III, Dr. Maradona, S.H., LL.M
- Para Ketua Program Studi: 
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum: Prof Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum: Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan: Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum: Amira Paripurna, S.H., LL.M, Ph.D
- Ketua dan Sekretaris Departemen, dan Para Ketua Bagian.
- Yang kami hormati pula para orang tua dan keluarga lulusan yang berbahagia.
- Dan tentunya yang kita banggakan Para Lulusan program sarjana, magister dan doktor
yang hari ini dikukuhkan.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang
atas seijinnya jua lah kita semua dapat berkumpul dan menghadiri penggelaran hari ini
dalam keadaan sehat wal afiat. Dan shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi
Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu tamu undangan
dan para lulusan yang digelarkan - baik yang hadir secara langsung di ruang Pancasila,
maupun secara daring.

PIDATO DEKAN 
PENGGELARAN
LULUSAN PROGRAM
SARJANA, MAGISTER
DAN DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
AIRLANGGA



Penggelaran adalah tradisi pada Fakultas Hukum yang kita cintai Bersama ini
dalam melepas lulusannya. Sama seperti Ketika anda pertama kalinya datang dan
bergabung di Fakultas ini, anda diterima dan disambut dengan harapan-harapan
mulia menuntut ilmu dan menyelesaikan studi dengan baik. Maka hari ini setelah
menempuh perkuliahan, dan melakukan penelitian dan publikasi sebagai tugas
akhir, Saudara-saudara kami kukuhkan dengan penggelaran ini. 

Penggelaran ini menjadi pertanda bahwa anda akan siap mengamalkan ilmu yang
saudara dapatkan. Ingat bahwa anda adalah sedikit dari begitu banyak rakyat
Indonesia yang berkesempatan untuk duduk di perguran tinggi, yang oleh karena
itu Saudara termasuk sedikit dari kaum terpelajar di negeri ini. Sebagai kaum
terpelajar, saudara mengemban amanat untuk menggunakan ilmu yang saudara
miliki bagi kemajuan kehidupan bangsa, dan mewujudkan masyarakat yang adil
dan beradab. -- ilmu harus diamalkan… amal harus dengan ilmu… --

Bapak Ibu tamu undangan dan para lulusan yang digelarkan hari ini,

Penggelaran hari ini, agak sedikit berbeda dari Penggelaran sebelumnya yang juga
dalam situasi pandemi. Penggelaran hari ini dilakukan dengan protokol yang lebih
ketat, dimana lulusan yang hadir langsung lebih dibatasi lagi jumlahnya. Tentunya
kita masih sama-sama prihatin karena pandemi covid-19 belum berakhir. Bahkan
saat ini Indonesia sedang dilanda Gelombang ke-2 dari pandemi ini. Baik karena
varian baru Delta maupun karena kelengahan kita dalam menjaga protokol
Kesehatan, kita akhirnya masih harus memperpanjang lagi kewaspadaan. Meskipun
banyak yang memprediksi gelombang ke-2 ini akan lebih berat daripada
sebelumnya, namun tentunya kita semua berharap agar keluarga kita, sahabat dan
orang-orang yang kita cintai senantiasa diberikan keselamatan dan Kesehatan. 

Bapak Ibu hadirin dan para lulusan yang berbahagia.

Tidak terasa saat ini berarti sudah 3 semester penuh kami para dosen, mahasiswa,
dan tendik menjalani pembelajaran secara daring. Kelas-kelas, diskusi, ujian,
penyusunan tugas akhir, penelitian, pengabdian masyarakat, dan rapat-rapat
semua dilakukan secara daring. Banyak yang menyampaikan bahwa kelas daring
ini kurang efektif dalam membentuk Yuris-yuris yang terampil dan siap
menghadapi tantangan permasalahan hukum di masyarakat. Ilmu hukum adalah
ilmu yang mengandung konsep dan sekaligus terapan secara bersamaan. Oleh
karenanya diperlukan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa agar konsep
yang diberikan dapat dijelaskan sesuai konteksnya dan dengan ekspresi yang tepat,
tidak cukup hanya dengan membaca materi dan mendengar suara.



Untuk itu ijinkan saya menyampaikan pidato singkat dengan tema “Pendidikan Tinggi
Hukum berkualitas”. Pendidikan tinggi hukum di Surabaya telah dirintis sejak tahun
1952, yang selanjutnya bergabung Bersama sama Pendidikan kedokteran dan
kedokteran gigi menjadi Universitas Airlangga di tahun 1954. Ini artinya, sudah sekitar
69 tahun sejak Pendidikan tinggi hukum pertamakali dijalankan dan mendidik
pegawai pemerintahan, jaksa, hakim, notaris dan pengacara. Artinya juga, anda yang
hari ini dikukuhkan dalam penggelaran ini, merupakan hasil dari proses panjang dari
pencarian, percobaan dan implementasi penyelenggaraan Pendidikan tinggi hukum
yang berkualitas.

Apa yang kita nikmati saat ini, baik fasilitas, kurikulum dan metode pembelajarannya,
tentu tidak dilahirkan dalam semalam. Perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan
masyarakat, kemajuan teknologi, transaksi ekonomi, dan kompleksitas yang
mengikutinya tentu mempengaruhi bagaimana hukum dibentuk, hukum dijalankan,
hukum ditegakkan dan hukum dihapuskan atau lahir dalam bentuk baru. Semua
faktor-faktor tersebut tentunya juga Pendidikan tinggi hukum pun juga sama,
bagaimana hukum dipelajari, dilatih dan dikembangkan melalui penelitian dan
pengabdian masyarakat.

Namun di atas semua evolusi dan perkembangan yang kita rasakan selama 69 tahun
ini, yang paling penting adalah memastikan diselenggrakannya Pendidikan tinggi
hukum yang berkualitas. Membangun Pendidikan tinggi hukum yang berkualitas
memerlukan banyak hal, diantaranya dosen yang berkualitas dengan reputasi
akademik unggul, alumni/lulusan dengan reputasi kerja yang baik, fasilitas penunjang,
dan budaya serta integritas akademik yang kuat. Bila dibandingkan dengan Fakultas
Hukum dan Universitas terbaik lainnya di dunia, dengan reputasi Pendidikan tinggi
berkualitas yang telah diakui, kita patut bergembira karena kita telah ada pada level
yang sama. 

Anda yang hari ini dikukuhkan melalui pengelaran ini, patut merasa bangga karena
anda adalah lulusan dari Fakultas Hukum terbaik di dunia, kita saat ini berada pada
Ranking 250-300 dunia. Lebih dari itu, anda semua adalah lulusan pertama Universitas
Airlangga dengan Ranking 465 dunia. Tentu ini tidak hanya akan menjadi kebanggaan
bagi diri anda dan keluarga, namun juga semangat untuk terus menjadi yang terbaik,
dan semangat untuk terus menjaga nama baik almamater.

Tentu saja, tercapainya Ranking dunia ini bukanlah akhir dari upaya kita untuk terus
meningkatkan kualitas Pendidikan tinggi hukum. Sustainable Development Goals
(SDGs) dalam goal ke-empat menekankan pentingnya Pendidikan yang inklusif dan
merata, serta memberikan kesempatan bagi pembelajaran sepanjang hayat. 



Sejak berdirinya di tahun 1952, Pendidikan tinggi hukum di Universitas Airlangga selalu
mengedepankan inklusifitas dan kesempatan yang merata bagi semua putra-putri
terbaik bangsa Indonesia. Contohnya yang hari ini dikukuhkan, anda semua berasal
dari beragam suku, bangsa dan latar belakang budaya, sosial dan ekonomi yang
berbeda-beda, namun Fakultas Hukum kita memperlakukan semua orang di
dalamnya dengan sama. Karena dengan perbedaan ini lah kita jadi bisa mengenal
satu sama lain dengan lebih baik. Kita sadar bahwa hukum tidak mengenal warna
kulit, asal-usul dan derajat kedudukan. Kita mengenal adagium equality before the
law. Demikian juga dengan Pendidikan tinggi hukum, Pendidikan hukum berkualitas
tidak akan bisa tercapai tanpa menghargai pemikiran, aliran dan ide-ide yang
beragam. Karena dia hanya akan berhenti pada satu titik dan menjadi usang, karena
tidak memberi ruang bagi inovasi, terobosan dan pembaharuan.

Oleh karena itu, saya menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada para lulusan
yang digelarkan hari ini. Karena dalam masa studinya, telah menjadi bagian yang
Bersama-sama mengantarkan Fakultas Hukum Unair sejajar dengan fakultas hukum
terbaik dunia. Teruslah menjadi yang terbaik. Kenapa demikian? Karena anda berasal
dari yang terbaik juga, anda lahir dari proses Pendidikan tinggi hukum yang telah
berjalan lama, yang telah terasah dan teruji. Meskipun demikian anda harus tetap
humble, honest dan helpful karena tanggungjawab besar mengikuti gelar dan predikat
anda sebagai sarjana, ingat with great power comes great responsibility. 

Sebagai penutup, saya menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada
para Guru-besar, para Dosen, para Ketua Program Studi, para Ketua Bagian yang telah
mengantarkan lulusan yang digelar-kan hari ini. Setiap tetesan ilmu dan bantuan
yang bapak dan ibu berikan tentu akan dikenang oleh para lulusan dan semoga
mendapatkan balasan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak.  

Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada para Orang Tua, Suami, Isteri dan
Keluarga lulusan yang di gelar-kan hari ini. Dukungan dan doa dari orang tua dan
keluarga lah yang juga telah memperlancar proses studi para lulusan hari ini.

Tentu saja selamat dan rasa bangga saya yang tidak terkira kepada para lulusan.
Jadikanlah ilmu pengetahuan dan pengalaman selama belajar di Fakultas Hukum ini
sebagai bekal untuk melakukan perubahan-perubahan baru di dunia hukum dan
masyarakat luas. Ingat, anda lulus atau lahir pada saat perubahan itu sedang
berlangsung.



Terakhir, saya mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah bekerja keras
mempersiapkan dan melaksanakan proses penggelaran ini, sehingga berjalan lancar.
Para panitia, para Tenaga Kependidikan di program studi, di Sarana Prasarana dan di
Unit Sistem Informasi, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan Namanya satu
persatu.

Demikian saya menutup pidato penggelaran ini, dengan harapan semoga para
lulusan sukses dalam setiap langkahnya kedepan, dan kita semua diberikan
Kesehatan dan keselamatan, dan semoga pandemi ini segera berakir.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 
     



"Semangat untuk selalu bermanfaat bagi
orang lain dan berpihak pada keadilan
adalah kekuatan yang harus selalu kalian
jaga. Ambillah dan gunakan sebaik mungkin
kesempatan untuk berbaur dengan
masyarakat dengan penuh martabat dan
integritas.
Congratulations on your graduation. We want
you to know how proud we are on your
success. 

HAPPY GRADUATION DAY!!” 

AMIRA PARIPURNA, PH.D

KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FOR OUR GRADUATES

@fh.unair law.unair@fhunair



“Selamat & Sukses Bagi Para Wisudawan Prodi
MIH Periode Juni 2021... Semoga menjadi
wisudawan prodi MIH yang profesional,
berintergritas yang memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat”

DR. AKTIEVA TRI TJITRAWATI, S.H., M.HUM

KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 MAGISTER ILMU HUKUM

@fh.unair law.unair@fhunair



“Congratulations! 

Selamat kepada para wisudawan M.Kn... We are
very prouuuddd of you... All of youuu... Teruskan
langkahmu untuk menjadi notaris-notaris yg
handal, notaris2-notaris yang excellent with
morality. Jaga selalu nama UNAIR, harumkan
nama UNAIR dan semoga sukses dimanapun
anda berada…”

DR. INDIRA RETNO ARYATIE, S.H., M.H.

KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 MAGISTER KENOTARIATAN

@fh.unair law.unair@fhunair



“Selamat & Sukses Bagi Para
Wisudawan Prodi S3 Doktor Ilmu
Hukum Periode Juni 2021…Terus
berjuang, ... kembangkan dan
tebarkan benih ilmu dari almamater
tercinta Universitas Airlangga di
masyarakat luas ... sebagai wujud
Darma Bakti Suci Para Ksatria
Airlangga.... Semoga Tuhan Yang
Maha Kuasa merahmati kita. Aamiin"

PROF. DR. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.

KOORDINATOR PROGRAM STUDI S3 DOKTOR ILMU HUKUM

@fh.unair law.unair@fhunair



Tentunya banyak wisudawan-wisudawati yang berkualitas akan hadir
mewarnai pekan wisuda kali ini, salah satunya ialah Vincentius Sutanto
sebagai lulusan terbaik Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Periode Juni 2021. Akrab disapa Vincent, pria asal Surabaya ini semasa bangku
perkuliahannya tidak hanya aktif untuk mengikuti pembelajaran di kelas
namun juga aktif dalam berbagai organisasi. Awalnya, Vincent tergabung
dalam Asian Law Students Association (ALSA) sejak tahun 2017 dan terakhir
menjabat sebagai Project Manager Delegasi Fakultas Hukum Universitas
Airlangga untuk National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung XXII,
yang kemudian semenjak tahun 2019 tergabung dalam organisasi Masyarakat
Yuris Muda Airlangga (M.Y.M.A). Di akhir tahun 2019, ia pun dipercaya untuk
menjabat sebagai Komisaris Jenderal M.Y.M.A untuk kepengurusan tahun 2019-
2020. Tidak hanya itu, selama berperan aktif dalam organisasi, Vincent gemar
menyabet juara dalam berbagai perlombaan Debat Hukum Nasional, antara
lain sebagai Juara 1 dan Best Speaker National Law Debate Competition
Brawijaya Law Fair 2019 dan Juara 1 National Law Debate Competition UNTAG
Law Fair 2019.
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“Four years journey at the Faculty of Law Airlangga University has opened my
mind about the importance of young generations for the progressive
development of the nation. The positive environment and associations have
really supported me not only to finish my studies well, but also to become a
high achiever individual with excellent morality"

Vincentius Sutanto | IPK : 3,80
LULUSAN TERBAIK I

@fh.unair law.unair@fhunair
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Meskipun perjalanan pendidikan Vincent nampak mudah untuk dilalui,
ternyata, ia membutuhkan effort lebih untuk beradaptasi di awal perkuliahan
karena berasal dari program IPA sebuah SMA swasta. Transisi dari
pembelajaran dari Ilmu Saintek kepada Ilmu Sosial Hukum membuat Vincent
mengalami sedikit kesulitan. Namun lambat laun, dengan mengikuti berbagai
organisasi dan kompetisi, Vincent merasa semakin nyaman dan beradaptasi
dengan mudah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Namun kesulitan
terbesarnya muncul ketika adanya keharusan untuk membagi waktu antara
organisasi, kompetisi, dan perkuliahan. Hanya saja, Vincent melihat sisi
positifnya, dimana segala kerja keras yang didapat dari pengalaman kompetisi
dan organisasi yang diikuti itulah yang justru sangat membantu untuk lebih
banyak mendapatkan ilmu baik akademis maupun non-akademis.
Terinsipirasi dengan ungkapan dari Henry Ford, "Failure is just an opportunity to
start again, but smarter for this time," membuat Vincent selalu bangkit di setiap
kegagalan dan kekalahan yang dialami, baik itu kekalahan di kompetisi yang
diikuti ataupun ketika menghadapi kesulitan dalam perkuliahan.

Berbicara mengenai skripsi yang biasa dianggap sebagai momok menakutkan
bagi mahasiswa, Vincent merasa skripsi merupakan sebuah tantangan untuk
melihat lebih dalam bagaimana cela hukum yang tampil dalam sistem hukum
di Indonesia. Oleh karena itulah, ia pun sempat mengemukakan 2 topik
bahasan sebelum pengajuan proposal skripsi yang keduanya sama-sama
dalam lingkup Foreign Direct Investment sektor infrastruktur di Indonesia. Yang
akhinya, Vincent memilih untuk mengembangkan skripsinya dengan judul
“Regulasi Online Single Submission Sebagai Instrumen Peningkatan Foreign
Direct Investment Bidang Infrastruktur di Indonesia” atas saran dari Ibu Dr.
Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbingnya. 

Dalam wawancaranya dengan FH News, Vincent pun menceritakan bahwa
judul tersebut diambil dari perkembangan era revolusi industri 4.0 saat ini yang
menuntut adanya digitalisasi di berbagai sektor kehidupan bangsa dan
negara, dimana sektor infrastruktur merupakan salah satu sektor utama yang
digalakkan Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 sebagai upaya mendongkrak
pemerataan perekonomian di seluruh daerah di Indonesia. Vincent mengaku
amat tertarik untuk mendalami dan melakukan riset terkait kendala
kompleksitas birokrasi perizinan usaha di Indonesia dalam lingkup Foreign
Direct Investment. Berangkat dari hal tersebutlah, ia menemukan bahwa
digitalisasi perizinan usaha melalui eksistensi dari Online Single Submission
(OSS) sejak tahun 2018 secara empiris belum mampu mengangkat Index Ease
of Doing Business (EoDB) di Indonesia dan belum mampu meningkatkan angka
Foreign Direct Investment terutama sektor infrastruktur di Indonesia. Bertolak
dari hal tersebutlah, Vincent mengkaji permasalahan yuridis yang terkandung
dalam regulasi OSS sehingga implementasi dari OSS tersebut belum mampu
memenuhi tujuannya hingga saat ini selama kurang lebih 2 bulan.

@fh.unair law.unair@fhunair



GEORGIUS IVAN | IPK : 3,77

"Hukum adalah keadilan yang tidak sempurna, tetapi apabila menekuninya
hukum haruslah sempurna, dan hukum identik dengan keadilan, karena hukum
yang tidak adil adalah pelanggaran paling keji"

LULUSAN TERBAIK II

VICKY YULIANA | IPK : 3,77

"Selama di kampus saya banyak bertemu teman dari berbagai kalangan itu
sangat membuka wawasan saya dan kuliah menjadi menyenangkan."

LULUSAN TERBAIK III

LULUSAN TERBAIK

@fh.unair law.unair@fhunair



“Dalam Kitab Nitisastra dinyatakan dalam terjemahaannya: Tidak ada kawan
yang dapat melebihi pengetahuan yang tinggi dan bernilai. Tidak ada musuh
yang berbahaya daripada nafsu jahat dalam hati sendiri. Tidak ada cinta yang
melebihi cinta orang tua kepada anak-anaknya. Tidak ada kekuatan yang
menyamai nasib atau kodrat para Maha yang Kuasa, karena kekuatan nasib
itu tidak dapat di tolak oleh siapapun juga”

N.G.A.M. NIA RAHAYU, S.H.
LULUSAN TERBAIK I

LULUSAN TERBAIK
MAGISTER HUKUM

Ilmu pengetahuan adalah teman yang setia mengiringi manusia dimanapun ia berada.
Ketika kita pergi merantau di negeri orang hanya ilmu pengetahuan yang bisa menolong
kita sehingga kita bisa hidup dan bekerja disana. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa
mendapatkan apa yang kita inginkan. Ilmu pengetahuan bagaikan sapi kamadhuk.
Dengan ini di semua musim kita dapat memetik hasil panen. Seperti seorang ibu yang
memberi makanan untuk anaknya dalam setiap waktu. Oleh karena itu ilmu pengetahuan
ibarat harta yang tersembunyi”.

Semangat dalam menjalani apapun dalam hidup termasuk dalam bekerja, belajar dan
menuntut ilmu di sekolah maupun perguruan tinggi. Semangat untuk teman-teman yang
masih berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir di Universitas Airlangga Tercinta,
percayalah hasil yang baik harus melalui berbagai macam rintangan, Karena dengan
adanya rintangan-rintangan itu kita dapat bersyukur atas pencapaian yang nantinya akan
diperoleh."

@fh.unair law.unair@fhunair



Dalam Hidup, tidak semua selalu sesuai dengan harapan, tidak selalu sesuai dengan apa
yang diusahakan, tetapi yakinlah, segala sesuatu yang dilakukan dengan baik akan
berhasil baik pada waktu yang tepat bukan diwaktu yang cepat. Begitu juga dalam
bekerja, belajar dan menuntut ilmu perlu ketekunan dan usaha untuk meraih apa yang
dicita-citakan dan diimbangi dengan doa selalu”.

Menjadi Lulusan terbaik Strata 2, Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu berbangga. Wisudawan
asal Singaraja, Bali ini mengaku berkuliah di UNAIR adalah cita-citanya sedari SMA. Saat
dihubungi, ia punya mimpi untuk bisa melanjutkan studi di UNAIR setelah lulus dari
Universitas Udayana, tempatnya mengenyam pendidikan Strata 1.

Nia, sapaan akrabnya, bercerita bahwa setelah mengantongi gelar S.H. dari Universitas
Udayana, ia segera mempersiapkan diri untuk mendaftar program studi Magister Ilmu
Hukum di UNAIR. Berhasil diterima dan menjadi mahasiswa UNAIR, Nia mulai menjalani
perkuliahan pada 1 September 2019. Dirinya mengatakan sangat senang bisa berkuliah di
UNAIR.

Wisudawan yang memiliki hobi membaca buku ini mengaku mendapat banyak
pengalaman baru selama berkuliah di UNAIR. Saat dihubungi, Ia yang sempat merasakan
pembelajaran secara offline ini bercerita tentang tingginya toleransi yang dijunjung oleh
teman-temannya. Walaupun berbeda suku, ras dan agama, ia mengaku tidak kesulitan
beradaptasi sama sekali. Banyak teman-teman baik yang membantunya. Dari situ, ia juga
menambah wawasan baru yang sebelumnya tidak ia ketahui.

Hal lain yang membuatnya senang berkuliah di UNAIR adalah dosen dan staf yang baik
dan suportif kepada mahasiswa. Hal ini yang membuatnya semakin bersemangat untuk
menjalani perkuliahan. Lulus dengan IPK 3,80, Nia sangat berterima kasih kepada dosen
pembimbingnya, Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Dr. Maradona, S.H., LL.M. dan Taufik
Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen mata kuliah penunjang tesis 2 yang sangat suportif
dan mendukungnya dalam menyelesaikan tesis dengan judul “Hak Imunitas Advokat
sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.”

Tidak hanya fokus dalam perkuliahan, Nia juga aktif dalam organisasi Perhimpunan
Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI). Ia juga telah menyelesaikan Pendidikan Khusus
Profesi Advokat (PKPA) dan lulus ujian advokat. Menjadi pribadi yang tekun, fokus dan rajin,
adalah beberapa kunci keberhasilannya menjadi lulusan terbaik Strata 2 Periode Juni 2021.

LULUSAN TERBAIK
MAGISTER HUKUM
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EKO SURYA | IPK : 3,70
LULUSAN TERBAIK III

"FH UNAIR berhasil merekonstruksi ulang pemahaman saya mengenai
keilmuan hukum. Terimakasih LPDP dan UNAIR dan memberikan kesempatan
saya belajar S2 di FH UNAIR."

"Lulus kuliah memang membanggakan dan sangat melegakan. Tapi ingat,
sekarang saatnya melangkah ke dunia nyata. Bagaimanapun suksesnya
dalam menjalani perkuliahan, pola pikir kita harus segera diubah untuk siap
berkarya di dunia kerja yang akan sangat berbeda."

ERIC | IPK : 3,75
LULUSAN TERBAIK II

LULUSAN TERBAIK
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LULUSAN TERBAIK
MAGISTER KENOTARIATAN

"Suatu kebanggaan dan pencapaian besar bagi
saya untuk dapat menimba ilmu di fakultas
hukum salah satu Universitas terbaik
Indonesia.Terima kasih, Universitas Airlangga."

MARISKA B | IPK : 3,76
LULUSAN TERBAIK I

"Kesan : melanjutkan akademik dimasa pandemic
covid-19 bukanlah suatu halangan. 
pesan : Maka, sesungguhnya bersama kesulitan
ada kemudahan . Sesungguhnya, bersama
kesulitan ada kemudahan ” (QS. Al-Insyirah [94]:
5-6)."

LAVIENA NADYA | IPK : 3,71
LULUSAN TERBAIK II

"Terkadang sesuatu akan terasa berat bukan
karena berat dari benda itu sendiri. Batu kecil
tidak akan terasa berat apabila digenggam di
atas kepala kita selama satu menit, tetapi akan
menjadi berat apabila terus digenggam hingga
satu jam lamanya. itulah yang dapat menjadi
acuan dalam menjalani kuliah, dengan melepas
"batu-batu kecil" dalam bentuk lulus dari seluruh
mata kuliah satu persatu secepat mungkin
dengan nilai yang maksimal. "

Rr. JANNATUL F | IPK : 3,66
LULUSAN TERBAIK III
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“tetapkan tujuan dan manfaatkabn waktu sebaik mungkin dalam meraih
mimpi, tanpa harus merugikan orang lain”

Mendapatkan predikat cumlaude sekaligus wisudawan berprestasi adalah hal yang
membanggakan bagi Agung Jaya Kusuma. Wisudawan asal Surabaya yang baru saja
mengantongi gelar Sarjana Hukum ini aktif dalam berbagai macam kegiatan selama
menjalani masa perkuliahan. Tidak hanya mempertahankan IPK yang bagus, Agung,
sapaan akrabnya juga sering menjuarai berbagai macam lomba di tingkat nasional. 

Tiga tahun lalu, alumnus FH UNAIR 2017 ini meraih tiga prestasi sekaligus di tingkat
nasional. Ia berhasil meraih juara 1 dalam Lomba Debat Nasional Ubaya Law Fair 2018
di Universitas Surabaya (UBAYA). Ia juga meraih juara 2 dalam Liga Mahasiswa
Basketball di Surabaya yang berlangsung pada bulan Juli-Agustus 2018. Tak berhenti
di situ, ia kembali mencetak prestasi dengan mengantongi gelar juara 1 dalam Liga
Mahasiswa Basketball East Java Conference di Malang, pada November 2018 silam.

Selain hobi bermain basket, Fresh graduate yang memiliki ketertarikan dalam bidang
videografi ini berhasil menjadi juara 1 tingkat nasional dalam Lomba Short Movie
Mahkamah Konstitusi 2019 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Di
Tahun 2020, ia meraih juara 3 tingkat nasional dalam Gelar Karya Mahasiswa Online
yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya pada Juni-Agustus 2020. 

AGUNG JAYA KUSUMA | IPK : 3,75
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Semasa kuliah, Agung aktif dalam BSO Masyarakat Yuris Muda Airlangga (MYMA).
Penerima beasiswa Bank Indonesia 2020 ini juga aktif dalam kegiatan non-profit.
Agung pernah menjadi peers di divisi volunteerism di organisasi non-profit UNAIR,
lingkar sinergi. Ia juga memiliki organisasi non-profit sendiri. Melalui
Asatanpabatas.project, Agung dan tim memberikan bantuan kepada anak-anak
melalui pendidikan inklusif dan non-formal. Saat ini ia berfokus untuk membantu
anak-anak di Mojokerto. Harapannya, ia dapat membantu anak-anak di seluruh
Indonesia, nantinya.

Memiliki segudang prestasi, Agung mengatakan motivasi terbesarnya adalah tidak
ingin melakukan kesalahan yang sama. Saat dihubungi, ia mengaku pernah
menjalani gap year selama satu tahun sebelum akhirnya berkuliah di FH UNAIR. Hal
inilah yang menjadi titik tolaknya untuk berlari mengejar mimpi dan ambisinya.
“aku ingin memanfaatkan waktuku dengan hal-hal yang menurutku penting,”
ujarnya. 
Dengan mengetahui prioritas dalam hidupnya, Agung berhasil me-manage waktu
dengan baik sehingga banyak hal-hal bermanfaat yang dapat ia lakukan. Ia
berpesan kepada teman-teman mahasiswa untuk selalu menetapkan tujuan, dan
memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam meraih mimpi, tanpa harus
merugikan orang lain.

NOMINASI KETERANGAN

Lomba Debat Nasional Ubaya Law Fair 2018 di
Universitas Surabaya (Nasional)

Liga Mahasiswa Basketball di Surabaya tanggal
30 Juli s/d 6 Agustus 2018 (Nasional)

Liga Mahasiswa Basketball East Java Conference
di Malang, November 2018 (Nasional)

Lomba Short Movie Mahkamah Konstitusi 2019 di
Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta (Nasional)

Gelar Karya Mahasiswa online tanggal 25 Juni
s/d 21 Agustus 2020 di Universitas Negeri
Surabaya (Nasional)

1) Juara 1 

2) Juara 2

3) Juara 1

4) Juara 1

5) Juara 3

L
U

L
U

S
A

N
 B

E
R

P
R

E
S

T
A

S
I

@fh.unair law.unair@fhunair



FACULTY OF LAW
INFO

56 lulusan
S1 Ilmu Hukum : 11 lulusan
S2 Magister Ilmu Hukum : 22
S2 Magister Kenotariatan : 22
S3 Doktor Ilmu Hukum : 1 lulusan

S1 Ilmu Hukum (Akreditasi Unggul BAN PT,
Akreditasi Internasional FIBAA)
S2 Magister Ilmu Hukum (Akreditasi A BAN PT)
S2 Magister Kenotariatan (Akreditasi B BAN PT)
S3 Doktor Ilmu Hukum (Akreditasi B BAN PT)

#251-300

Jumlah Lulusan 
Periode Juni 2021

4 Program Studi

QS World University
Rangking By Subject
Law
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