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Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Mengucapkan
Selamat & Sukses serta turut Berbangga atas Pencapaian Universitas

Airlangga.

Terima kasih yang tak terhingga atas kerja keras Civitas Akademika Fakultas
Hukum Universitas Airlangga dan dukungan semua pihak sehingga Universitas

Airlangga dapat sampai pada posisi ini.

Semoga kerja keras ini dapat kita tingkatkan untuk memberikan yang terbaik
kepada masyarakat, bangsa dan negara.
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Pusat & Hukum
Internasional
Kemenkumham
dalam Kajian
Kelanjutan Kasus
Montara
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga,
Iman Prihandono, Ph.D
menyampaikan
komentarnya atas
dikeluarkannya Putusan
Pengadilan Federal
Australia yang
memenangkan gugatan
Class Action dari ribuan
petani rumput laut di
Pulau Rote melawan
PTTEP Australasia.
Menurut Iman, “putusan
ini menghilangkan
keraguan bahwa telah
terjadi pencemaran
minyak mentah di
perairan sekitar Pulau
Rote, dan minyak itu
berasal dari fasilitas
pengeboran Montara di
lepas pantai bagian
utara Australia”. Ini
artinya, semua bantahan
PTTEP AA bahwa tidak
ada limbah minyak
mentah yang melintas
batas negara, adalah
tidak benar. Baca
selengkapnya disini.

Dalam DJKN Goes
to Campus: Belajar
Teknis Lelang dan
Dalami Peran
Lelang Bagi
Perekenomian
Nasional
Lelang memiliki peran
dalam membantu
perekonomian negara
seperti halnya
memulihkan keuangan
negara dari hasil lelang
barang rampasan atau
sitaan, menyelesaikan
non-performing loan
dengan cara
mencairkan agunan
melalui lelang, dan
menggerakkan roda
perekonomian karena
lelang dapat
mendatangkan
penerimaan negara
bukan pajak,
meningkatkan potensi
nilai barang serta
membuka lapangan
pekerjaan.
Pada seminar yang
digelar secara hybrid ini,
peserta dapat melihat
langsung bagaimana
cara penjualan barang
lelang. Baca
selengkapnya disini.

Fakultas Hukum
Universitas
Airlangga se-
JABODETABEK:
Dari Tauziyah
hingga Parikan
Bareng
Kemeriahan lebaran
tetap tampak ketika
Ikatan Alumni Fakultas
Hukum Universitas
Airlangga
menyelenggarakan
halalbihalal virtual.
Kegiatan ini dibuka
langsung oleh Dr.
(cand.) Didik Sasono
Setyadi, S.H., M.H. selaku
ketua IKA FH UNAIR
JABODETABEK. Beliau
sempat menyampaikan
harapannya “Di tengah
kondisi seperti ini,
jangan sampai
mengurangi rasa
kebersamaan kita untuk
menyambung tali
silaturahmi antar
alumni”. Beliau juga
tidak lupa
menyampaikan parikan
khas Suroboyo sebagai
penutup sambutannya
“…Lungo Bungur Bengi-
bengi Tuku Sepatu…Ayo
Dulur Alumni Podo
Bersatu…” Baca
selengkapnya disini.

Law & Technology Corner

Tantangan Penegakan
Hukum Persaingan Usaha
dalam Pesatnya
Perkembangan Online
Platform
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Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich (Roma Tre
University, Italia)

Comparative Law Sebagai

Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich (Roma Tre
University, Italia)

Perdagangan Internasional

Perilaku anti persaingan yang banyak
dijumpai pada ekonomi digital antara lain monopoli, integrasi vertikal,
penyalahgunaan posisi dominan dan penetapan harga atau price �xing.
Selanjutnya, beliau menyatakan online platform sebagai suatu usaha atau
bisnis yang beroperasi pada dua atau lebih sisi pasar, yang menggunakan
teknologi internet untuk memungkinkan interaksi antara dua atau lebih
kelompok pengguna yang berbeda tetapi saling tergantung sehingga
menghasilkan nilai tambah setidaknya bagi salah satu kelompok. Sebagai
contoh, Gojek menghubungkan konsumen dan pengemudi ataupun Airbnb
menghubungkan pelancong dengan pemilik rumah dan penginapan. Pemilik
digital platform ini dapat menggunakan kekuatan pasar mereka untuk terlibat
dalam integrase vertikal, dimana platform yang bertindak sebagai pasar juga
bertindak sebagai pesaing di platformnya sendiri. Lantas bagaimana
penegakannya bila memang ditemukan indikasi persaingan usaha yang tidak
sehat? Baca selengkapnya disini.

Community Services

Sinergi FH UNAIR -
POLRESTABES Surabaya
Dalam Penanganan
Kejahatan Ma�a Tanah

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas)
Ma�a Tanah untuk membongkar praktik penguasaan tanah melibatkan
Pemerintah Kota Surabaya, Pengadilan, Badan Pertanahan Nasional (BPN)
serta tidak lupa tim ahli hukum yang dihadirkan dari Fakultas Hukum
Universitas Airlangga. 

Dr. Maradona, S.H., LL.M., selaku Dosen Hukum Pidana yang menjadi perwakilan
tim ahli Universitas Airlangga sekaligus Wakil Dekan III Fakultas Hukum
Universitas Airlangga menyatakan bahwa kasus yang dihadapi
sangat terstruktur dan sistematis. Sehingga tim ahli dari Fakultas
Hukum Universitas Airlangga akan menyiapkan tim Hukum Perdata, Hukum
Pidana dan Hukum Pertanahan sebagai langkah untuk mengantisipasi pelaku
yang telah berpengalaman dan profesional dalam membentuk perkara
hukum.  Baca selengkapnya disini.

Guest Lecturer Series

WTO Law, Comparative Law & Covid-19

https://fh.unair.ac.id/sinergi-polrestabes-surabaya-dan-fakultas-hukum-universitas-airlangga-dalam-penanganan-kejahatan-mafia-tanah-di-surabaya/
https://fh.unair.ac.id/
https://fh.unair.ac.id/perbandingan-hukum-sebagai-pendekatan-baru-dalam-mewujudkan-legal-problem-solving-di-abad-ke-21/
https://fh.unair.ac.id/perdagangan-internasional-dalam-upaya-pemulihan-pasca-pandemi-covid-19/
https://fh.unair.ac.id/tantangan-menegakan-hukum-persaingan-usaha-dalam-pesatnya-perkembangan-online-platform/
https://fh.unair.ac.id/sinergi-polrestabes-surabaya-dan-fakultas-hukum-universitas-airlangga-dalam-penanganan-kejahatan-mafia-tanah-di-surabaya/
https://fh.unair.ac.id/sinergi-polrestabes-surabaya-dan-fakultas-hukum-universitas-airlangga-dalam-penanganan-kejahatan-mafia-tanah-di-surabaya/


Pendekatan Dalam Legal
Problem Solving

Prof. Vincenzo memulai
pemaparannya yang diberi judul
“Comparative Law In The 21st
Century” dengan sebuah pernyataan
bahwa hingga pada pertengahan
tahun 1900an, perbandingan hukum
di dominasi oleh pandangan yang
Euro-sentris. Hal ini dikarenakan
adanya sebuah tendensi untuk
menerapkan asas konkordansi dan
“mengekspor” sistem hukum yang
berlaku di Eropa kepada negara-
negara Non-Eropa dalam konteks
kolonialisme. Ide utamanya adalah
dengan menjadikan hukum dan
sistem hukum yang berlaku di Eropa
layaknya sebuah produk sehingga
dapat di “ekspor” dan diterapkan
layaknya mesin. Namun, sejatinya
hukum merupakan sebuah produk
sosial yang didasarkan pada sejarah
sehingga dimaksudkan untuk
memfasilitasi lembaga sosial,
memercikkan kepercayaan,
menyediakan perlindungan, dan
mempertahankan tatanan. Apabila
sebuah masyarakat mempunyai
sejarah dan struktur sosial yang
berbeda, maka akan menjadi tak
terhindarkan adanya perbedaan
norma dalam peran dan fungsinya.
Pernyataan ini tercermin pada banyak
sekali contoh yang membuat
transplantasi hukum selalu diikuti
dengan penolakan. Hal ini
memunculkan sebuah prinsip dasar
dalam melakukan perbandingan
hukum adalah dengan harus merujuk
pada keberlakuan hukum di
masyarakat, bukan hanya merujuk
pada hukum yang tertulis.

Perbandingan hukum pada abad ke-21
mengalami perubahan sudut
pandang, sehingga tidak lagi hanya
merujuk pada hukum Eropa. Baca
selengkapnya disini.

Dalam Upaya Pemulihan
Pasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi
selama satu tahun terakhir
berdampak secara langsung pada
berbagai lini kehidupan di seluruh
dunia. Bencana tersebut tentunya
menimbulkan beberapa
permasalahan seperti pada bidang
perekonomian. Terpuruknya
perekonomian, tak lain dan tak bukan,
salah satunya disebabkan oleh
perlambatan arus perdagangan
internasional. Hal ini dikarenakan
beberapa negara menunda ekspor
produk penting seperti, bahan
makanan untuk mengamankan
pasokan kebutuhan dalam negerinya
atau menunda impor produk yang
dianggap dapat
menularkan virus SARS–CoV–2.
Penundaan tersebut secara nyata
mengakibatkan perdagangan barang
menurun di tahun 2020 sebesar 5,3%
dibandingkan tahun 2019. Akan tetapi,
perdagangan internasional di tahun
2021 mengalami peningkatan akibat
dari berbagai kebijakan berbagai
negara yang memberikan “doping”
kepada perekonomian seperti insentif
dan subsidi. Dalam hukum
perdagangan internasional, kebijakan
tersebut dapat dilakukan oleh negara-
negara, namun dengan pengaturan
yang sangat ketat sebagaimana
termuat dalam berbagai perjanjian di
World Trade Organization (WTO).

Pembahasan tersebut menjadi topik
utama dalam perkuliahan yang
disampaikan oleh  Prof. Vincenzo
Zeno-Zencovich bertajuk
“International Trade After The Covid-
19 Pandemic”. Baca selengkapnya
disini.
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Dr. Tanzim Afroz (Edith Cowan University -
School of Business and Law)

Belajar Keabsahan Kontrak
dari Perspektif Common Law
System: Berbedakah?

Indonesia menganut sistem civil law.
Sistem hukum ini berlaku bagi
negara-negara Benua Eropa beserta
negara bekas jajahannya. Sistem
hukum civil law menganut kodi�kasi
hukum dalam penegakan aturannya.
Di sisi lain, terdapat juga negara yang
menggunakan sistem common law.
Sistem hukum ini digunakan oleh
negara Inggris besera negara bekas
jajahannya, seperti Amerika, Canada,
India, Bangladesh, Pakistan, dan lain
sebagainya. Dalam sistem common
law, penegakan aturannya mengacu
pada putusan hakim terdahulu (asas
preseden).

Perbedaan mendasar antara kedua
sistem hukum ini pastinya
memunculkan perbedaan pengaturan
diantara keduanya. Hal inilah yang
membuat Dr. Tanzim Afroz, pengajar
di School of Business and Law Edith
Cowan University, Australia
membagikan pengetahuan mengenai
“Validity of Contract in Common
Law” dalam Guest Lecturer
Series. Baca selengkapnya disini.

Dr. Tanzim Afroz (Edith Cowan University -
School of Business and Law)

Perbandingan Prinsip Dasar
Kontrak Dari Persepektif
Common - Civil Law System)

Perjanjian merupakan perbuatan
hukum yang sering dilakukan dalam
kehidupan sehari-hari. Perjanjian
merupakan hubungan hukum antara
satu pihak dengan pihak lain untuk
melakukan sesuatu, atau untuk tidak
melakukan sesuatu. Hal ini biasa
dipahami oleh sistem hukum civil
law, sepereti Indonesia. Serupa
dengan itu, Australia yang menganut
sistem hukum common law juga
mengenal konsensus dalam prinsip
berkontraknya.

Hal ini disampaikan Dr. Tanzim Afroz
dalam Guest Lecturer Series dengan
topik “Basic Principle of Contract
Law in Common Law”. Dalam
pemaparannya, dosen School of
Business and Law Edith Cowan
University, Australia ini menjelaskan
bahwa perjanjian di negara common
law menitikberatkan pada aspek
kesepakatan. Kesepakatan ini yang
menjadi dasar dari lahirnya
perjanjian-perjanjian yang bersifat
konsensuil. Baca selengkapnya disini.
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Dhanny Jauhar, S.H., LL.M (Kuwait Foreign
Petroleum Exploration Company/KUFPEC)

Kontrak Investasi dan
Penyelesaian Sengketanya
Melalui International Center

Dr. Muhamad Iqbal Hasan, S.H., M.H. (Badan
Koordinasi Penanaman Modal RI)

Perjanjian Investasi dan
Keberlangusngan Foreign

Comparative Contract Law

Investment Law & Dispute Settlement
Mechanism
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for Settlement of Investment
Disputes (ICSID)

Dlam FDI tidak saja terjadi sengketa
antara perseorangan dengan
perseorangan atau perseorangan,
namun juga dapat terjadi antara
perseorangan dengan negara.
Sengketa dapat terjadi karena adanya
upaya nasionalisasi, expropriasi,
maupun repudriasi.

Dalam hal terdapat unsur negara di
dalamnya, penyelesaian sengketa
dapat dilaksanakan melalui arbitrase.
Arbitrase dipilih karena dalam
penyelesaiannya, para pihak dapat
menentukan sendiri forum yang akan
mengadministrasikan sengketanya.
Para pihak juga dapat memilih
arbiter, hukum acara dan jangka
waktu penyelesaian secara
otonom. Idealnya, penyelesaian
sengketa FDI melalui arbitrase harus
memuat lima hal. Baca selengkapnya
disini.

Direct Investment: Apa Yang
Perlu diperhatikan?

Dr. Muhamad Iqbal Hasan, S.H., M.H.
menjelaskan pentingnya
perlindungan dalam investment
treaty, yakni substantive obligation
yang mencakup standar absolut dan
relatif. Kemudian, ada juga
perlindungan berupa prosedur untuk
melaksanakan substantive obligation
seperti penyelesaian sengketa
alternatif, investor state dispute
settlement, dan state to state dispute
settlement.

Walapun hubungan kerjasama yang
terjalin antara para pihak berjalan
lancar, namun tidak dapat dipungkiri
terdapat risiko yang mungkin muncul
di kemudian hari, karena semakin
tingginya nilai investasi suatu
investor, maka semakin intens
hubungan investor dengan negara
tuan rumah yang berpotensi
menimbulkan risiko sengketa
semakin besar. Baca selengkapnya
disini.

Diskusi ALSA LC UNAIR, Corporate Crime
and Ecocide: The Future of Indonesian Legal
Frameworks Regarding the Eradication of
Ecocide Towards a Better Environment and
Sustainability

Trend Isu Business & Human
Rights dan Lingkungan
Hidup di Level Internasional

Hari Lingkungan Hidup Sedunia
diperingati setiap tahun pada tanggal
5 Juni demi meningkatkan kesadaran
global akan kebutuhan untuk
mengambil tindakan lingkungan
yang positif bagi perlindungan alam
dan planet Bumi. Seperti yang kita

Diskusi KEMENPERIN RI: Konsinyering
Finalisasi RPermenperin tentang Pedoman
dan Tata Cara Pengawasan dan
Pengendalian Industri

Peran Sentral Pengawasan &
Pengendalian Kegiatan
Usaha Industri Sebagai
Penghormatan ESG

Undang–Undang Nomor 3 tahun 2014
tentang Perindustrian dalam pasal 117
telah mengamanatkan Menteri untuk
melaksanakan pengawasan dan
pengendalian (Wasdal) terhadap
kegiatan usaha industri dan usaha
Kawasan industri. Pengawasan dan

Business & Human Rights
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ketahui bersama-sama, lingkungan
kerap kali menjadi korban dalam
berbagai aktivitas seperti,
perindustrian, pembuangan limbah
rumah tangga, hingga gas karbon
yang dihasilkan oleh kendaraan
bermotor. Hal ini tentu saja
memperburuk kondisi lingkungan
hidup yang menjadi habitat bagi
semua makhluk yang ada di bumi ini
termasuk manusia. Apabila tindakan
pencegahan dan restorasi tidak
segera diambil, maka bukan tidak
mungkin bahwa planet bumi bisa
menjadi planet yang tidak dapat di
tinggali lagi. Sejatinya, tidak ada
tempat tinggal yang paling
sempurna selain bumi.

Iman Prihandono, Ph.D, dosen dan
peneliti Business & Human Rights
(BHR) mengawali paparannya dengan
mengenalkan the United Nations
Guiding Principles on Business and
Human Rights sebagai instrumen
non-binding yang mendorong
pelaksanaan tiga pilar hak asasi
manusia dalam berbisnis. Ketiga pilar
tersebut adalah The state duty to
protect, The corporate responsibility
to respect, dan Access to remedy for
victims. Hal ini menjadi penting
untuk ditekankan dikarenakan tak
sedikit kasus pelanggaran hak asasi
manusia yang terjadi dilatar
belakangi oleh faktor lingkungan.
Salah satu contohnya adalah
kejahatan genosida oleh Al-Bashir
dipicu oleh perebutan sumber daya
alam yang menyebabkan
pencemaran terhadap sumber air
vital dan berakhir dengan kon�ik di
Darfur, Sudan. Baca selengkapnya
disini.

pengendalian tersebut dilakukan
untuk mengetahui pemenuhan dan
kepatuhan terhadap peraturan di
bidang perindustrian yang
dilaksanakan oleh perusahaan industri
dan perusahaan Kawasan industri.
Dengan disahkannya Undang–
Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang
Cipta Kerja yang mendorong
diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang
Perindustrian mengamanatkan pada
Pasal 119 dan Pasal 148 bahwa
ketentuan terkait tindakan
pengendalian berbasis risiko dan
pedoman tata cara pelibatan
perangkat daerah dalam pelaksanaan
pengawasan perizinan untuk diatur
dalam Peraturan Menteri. 

Oleh karenanya, sebagai upaya
�nalisasi Rancangan Peraturan
Menteri Perindustrian, Kementerian
Perindustrian menyelenggarakan
“Konsinyering Finalisasi
RPermenperin tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan dan
Pengendalian Industri” dengan
melibatkan berbagai pemangku
kepentingan terkait. Iman
Prihandono, Ph.D.  menyampaikan
pendapatnya dalam kegiatan tersebut
“Pengawasan dan pengendalian
perusahaan industri dan kawasan
industri merupakan mekanisme
penting untuk memastikan tidak
hanya kepatuhan pelaku industri
terhadap hukum, tetapi juga
penghormatan terhadap aspek
lingkungan, sosial dan tata kelola
atau secara global disebut dengan
ESG”. Baca selengkapnya disini.
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